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Հոդված 145. Բժշկական գաղտնիքը հրապարակելը 
1. Առանց մասնագիտական կամ ծառայողական անհրաժեշտության բժշկական օգնություն և 

սպասարկում իրականացնող անձանց կողմից անձի հիվանդության կամ բժշկական ստուգման 
արդյունքների մասին տեղեկություններ հրապարակելը՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից 
հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի 
գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ երկուսից հինգ տարի ժամկետով, կամ 
կալանքով՝ մեկից երկու ամիս ժամկետով: 

2. Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված գործողությունները, որոնք 
անզգուշությամբ առաջացրել են ծանր հետևանքներ՝ 

պատժվում են ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը չորս տարի ժամկետով՝ որոշակի 
պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ 
առավելագույնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա: 

 

ՀՈԴՎԱԾ  145. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔ ՓՈԽԱՆՑԵԼԸ  

1. Բժշկական գաղտնիք պարունակող տվյալները՝ օրենքով նախատեսված անձնական 

տվյալներ մշակողի կողմից առանց անձի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի գրավոր 

համաձայնության, օրենքով չնախատեսված դեպքերում փոխանցելը 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից 

հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի 

գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ երկուսից չորս տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ 

մեկից երկու ամիս ժամկետով: 

2. Բժշկական գաղտնիք պարունակող տվյալները՝ օրենքով նախատեսված անձնական 

տվյալներ մշակողի կողմից առանց անձի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի գրավոր 

համաձայնության, օրենքով չնախատեսված դեպքերում զանգվածային լրատվության միջոցներով 

հրապարակելը կամ տեղեկատվական հաղորդակցման ցանցերում տեղադրելը 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի չորսհարյուրապատիկից 

յոթհարյուրապատիկի չափով կամ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի 

գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ երկուսից հինգ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ 

երկուսից երեք ամիս ժամկետով: 

3. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասերով նախատեսված արարքները կատարելը, 

եթե դրանք անզգուշությամբ առաջացրել են ծանր հետևանքներ` 

պատժվում է ազատազրկմամբ առավելագույնը չորս տարի ժամկետով՝ որոշակի 

պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ 

առավելագույնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:»: 

 
Հոդված 280.1. Դեղերի կլինիկական փորձարկումների արդյունքները կեղծելը կամ 

թաքցնելը 
  

1. Դեղերի կլինիկական փորձարկումների արդյունքները կեղծելը կամ թաքցնելը` 
պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկից մինչև 

հազարհինգհարյուրապատիկի չափով: 
2. Սույն մասի առաջին պարբերությամբ նախատեսված արարքը, եթե այն անզգուշությամբ 

միջին ծանրության վնաս է պատճառել մարդու առողջությանը՝ 
պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկից մինչև 

հազարհինգհարյուրապատիկի չափով կամ կալանքով՝ առավելագույնը երեք ամիս ժամկետով: 



3. Սույն հոդվածի առաջին պարբերությամբ նախատեսված արարքը, եթե այն 
անզգուշությամբ ծանր վնաս է պատճառել մարդու առողջությանը՝ 

պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի հազարհինգհարյուրապատիկից 
մինչև երկուհազարապատիկի չափով կամ ազատազրկմամբ` առավելագույնը երեք տարի 
ժամկետով: 

4. Սույն հոդվածի առաջին պարբերությամբ նախատեսված արարքը, եթե այն 
անզգուշությամբ առաջացրել է մարդու մահ՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ` առավելագույնը հինգ տարի ժամկետով, որոշակի 
պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ 
մինչև երեք տարի ժամկետով: 

5. Սույն հոդվածի առաջին պարբերությամբ նախատեսված արարքը, եթե այն 
անզգուշությամբ առաջացրել է երկու կամ ավելի անձանց մահ՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ` հինգից տասը տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ 
զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ մինչև երեք տարի 
ժամկետով: 

(280.1-ին հոդվածը լրաց. 17.05.16 ՀՕ-90-Ն) 
 

«Հոդված 280.2. Ապօրինաբար բժշկական արտադրատեսակ կամ բժշկական կեղծ 

արտադրատեսակ արտադրելը (պատրաստելը) կամ իրացնելը 

 

1. Առանց պետական գրանցման, հաշվառման կամ հատուկ թույլտվության (լիցենզիայի) 

բժշկական արտադրատեսակ արտադրելը (պատրաստելը),  

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի առավելագույնը 

երկուհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով: 

2. Բժշկական կեղծ արտադրատեսակ արտադրելը (պատրաստելը) կամ իրացնելը՝  

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով: 

3. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք 

անզգուշությամբ վնաս են պատճառել մարդու առողջությանը՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: 

4. Նույն արարքները, որոնք անզգուշությամբ առաջացրել են մարդու մահ՝  

        պատժվում է ազատազրկմամբ՝ առաելագույնը հինգ տարի ժամկետով: 

 

 


