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Հոդված 27. Դեղերի մասին տեղեկատվությունը 
  
1. Դեղերի մասին տեղեկատվության նպատակը դրանց մասին հավաստի 

տվյալներ տրամադրելու ճանապարհով դրանց նպատակային և արդյունավետ 
օգտագործումն ապահովելն է: 

2. Դեղերի մասին տեղեկատվությունը պետք է լինի ամբողջական, անկողմնակալ 
և հավաստի` գիտական ուսումնասիրություններով և (կամ) գրանցման ժամանակ 
հաստատված տվյալներով հիմնավորված: Դեղերի մասին տեղեկատվությունը պետք 
է համապատասխանի Լիազոր մարմնի սահմանած պահանջներին: 

3. Առանց դեղատոմսի տրվող դեղերի մասին տեղեկատվությունը կարող է 
հրապարակվել մասնագիտացված և ընդհանուր հրատարակություններում` 
գիտական և տեղեկատվական հոդվածների, օգտագործման հրահանգների ձևով 
(ներդիր-թերթիկ), եթե տեղեկատվությունը գովազդի տարրեր չի պարունակում: 

4. Դեղատոմսով իրացվող դեղերի մասին տեղեկատվությունը կարող է 
ներկայացվել միայն մասնագիտական հրատարակություններում, 
տեղեկատուներում` գիտական և տեղեկատվական հոդվածների ձևով, 
մենագրություններում, գիտաժողովների և նման այլ միջոցառումների ժամանակ 
ներկայացված զեկուցումներում, ինչպես նաև դեղն օգտագործելու և կիրառելու 
հրահանգներում: Մասնագիտական հրատարակություններին ներկայացվող 
պահանջները հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

5. Դեղատոմսով իրացվող դեղ երի մասին տեղեկատվության տարածումը 
զանգվածային լրատվամիջոցներով արգելվում է , բացառությամբ Լիազոր մարմնի 
կամ նրա կողմից լիազորված անձի կողմից առողջապահական պետական 
նպատակային ծրագրերի շրջանակներում քաղաքացիներին տրամադրվող 



դեղատոմսով իրացվող դեղերի մասին հանրային իրազեկում իրականացնելու 
դեպքերի, որի իրականացման կարգը սահմանում է Լիազոր մարմինը: 

6. Դեղերի մասին պաշտոնական տեղեկատվությունը հրապարակում է միայն 
Լիազոր մարմինը: 

7. Հիմնական դեղերի մասին տեղեկություններ ընդգրկող տեղեկատուն` 
«Ազգային դեղամատյանը», հրապարակում է Լիազոր մարմինը` Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով` երկու տարին մեկ: 

  
 

Հոդված 31. Սույն օրենքի գործողության մեջ մտնելը 
  
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս 

հետո, բացառությամբ` 
1) 11-րդ հոդվածի, որն ուժի մեջ է մտնում`  
ա. պաշտոնական հրապարակումից մեկուկես տարի հետո, Լիազոր մարմնի 

կողմից գնվող (կենտրոնացված կարգ) փոխհատուցվող դեղերի գների պետական 
կարգավորման մասով,  

բ. 2025 թվականի հունվարի 1-ից բժշկական հաստատությունների կողմից, այդ 
թվում` դեղատների միջոցով փոխհատուցվող դեղերի գների պետական 
կարգավորման մասով. 

2) 18-րդ հոդվածի 16-րդ մասի, որն ուժի մեջ է մտնում սույն օրենքի 
պաշտոնական հրապարակումից հինգ տարի հետո. 

3) 22-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի, որն ուժի մեջ է մտնում սույն օրենքի 
պաշտոնական հրապարակումից երեք տարի հետո: 

2. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը դեղերի արտադրության լիցենզիա 
ստացած, սակայն դեղերի պատշաճ արտադրական գործունեության հավաստագիր 
չունեցող անձինք պարտավոր են սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ երեք 
տարվա ընթացքում, սույն օրենքով սահմանված կարգով ստանալ դեղերի պատշաճ 
արտադրական գործունեության հավաստագիր: 

3. Սույն օրենքով սահմանված կարգով դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզիա 
ստացած անձինք պարտավոր են սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ երեք 
տարվա ընթացքում, սույն օրենքով սահմանված կարգով ստանալ դեղերի պատշաճ 
բաշխման գործունեության հավաստագիր: 

3. Դեղերի մեծածախ իրացման գործունեություն իրականացնող 
իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը պարտավոր են 
լիցենզավորվել դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզավորման կարգի ուժի մեջ 
մտնելուց հետո` եռամսյա ժամկետում: Դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզիա 
ստացած անձինք պարտավոր են սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո չորս 



տարվա ընթացքում սահմանված կարգով ստանալ դեղերի պատշաճ բաշխման 
գործունեության հավաստագիր: 

4. Սույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով սահմանված ժամկետներում և կարգով 
դեղերի պատշաճ արտադրական գործունեության հավաստագիր կամ պատշաճ 
բաշխման գործունեության հավաստագիր չստանալու դեպքում դեղերի 
արտադրության կամ դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզիաները լիցենզավորող 
մարմնի կողմից դադարեցվում են:  

5. Դեղերի արտադրության կամ դեղատնային գործունեության լիցենզիա ունեցող 
անձինք սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ վեց ամսվա ընթացքում, պարտավոր 
են լիցենզավորման ենթակա գործունեության պահանջները և պայմանները 
համապատասխանեցնել սույն օրենքի պահանջներին: 

6. Դեղերի արտադրության և դեղատնային գործունեության իրականացման այն 
լիցենզիաները, որոնց համար սույն օրենքով առաջանում են նոր պայմաններ և 
պահանջներ, լիցենզիա ունեցող անձինք պարտավոր են սույն օրենքն ուժի մեջ 
մտնելուց հետո` վեցամսյա ժամկետում, վերաձևակերպել գործող լիցենզիաները: 
Նշված ժամանակահատվածում լիցենզիաները չվերաձևակերպվելու դեպքում 
լիցենզիաները ենթակա են դադարեցման առողջապահության բնագավառի 
պետական կառավարման Լիազոր մարմնի կողմից: 

7. Սահմանել, որ դեղատնային կ րպակի ձևով իրականացվող դեղատնային 
գործունեության լիցենզիաները վերաձևակերպման ենթակա չեն, եթե դեղատնային 
գործունեության իրականացման ձևը դեղատնային կրպակից փոփոխվում է դեղեր 
չպատրաստող դեղատան: 

8. Սույն հոդվածի 6 -րդ մասում նշված ժամկետում լիցենզիաների 
վերաձևակերպման դեպքում «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով լիցենզիայի վերաձևակերպման համար սահմանված 
պետական տուրքը չի գանձվում: 

9. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել «Դեղերի 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ՀՕ-259 
օրենքը: 

  
 


