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ՆԱԽԱԲԱՆ 

Հոգեբուժական ախտորոշումը և մարդու իրավունքները 

2012 թ. մարտի 30-ին` ժամը 13։50-ին, քաղաքացի Երվանդ 

Կարապետյանը Հանրային հեռուստաընկերության շենքի դի-

մացից բերման է ենթարկվել ոստիկանության Նորք-Մարաշի 

բաժանմունք։ Նա իր բողոքն էր արտահայտում Հանրային հե-

ռուստաընկերության գործունեության դեմ՝ պաստառը ձեռքին 

միայնակ կանգնելով հեռուստաընկերության շենքի առաջ։ 

Ոստիկանության Նորք-Մարաշ բաժանմունքի հերթապա-

հի փոխանցմամբ՝ անհայտ քաղաքացին ահազանգել է այն մա-

սին, որ Հանրային հեռուստաընկերության շենքի մոտ «տարօ-

րինակ վարքագծով» մարդ է կանգնած։ Ըստ ոստիկանության՝ 

Երվանդ Կարապետյանի տարօրինակ վարքագիծը դրսևորվել է 

«պաստառը ձեռքին կանգնելով» և «ձեռքերի անկանոն շար-

ժումներով»։ 

Ոստիկանության բաժանմունքից 15:15-ի սահմաններում 

Երվանդ Կարապետյանը շտապօգնության մեքենայով տեղա-

փոխվել է «Նորք» հոգեբուժական կլինիկա։ Ոստիկանությունը 

գրավոր միջնորդել էր «բուժվելու նպատակով» Երվանդ Կարա-

պետյանին հոգեբուժարան ընդունել:  երեք մարդուց բաղկացած 

բժշկական հանձնաժողովը հանգեց այն եզրակացության, որ 

Երվանդ Կարապետյանի մոտ հոգեկան շեղման որևէ ախ-

տանշան չկա, և նա հասարակության համար վտանգ չի ներկա-

յացնում: 

Ժամը 18:00-ի սահմաններում Երվանդ Կարապետյանը հո-
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գեբուժարանից ազատ է արձակվել1:  

73-ամյա Սուրեն Խաչատրանին իր կամքին հակառակ իր 

բնակարանից փորձում էին տեղափոխել հոգեբուժարան: Այս 

մասին օրեր առաջ ահազանգ է ստացվել Մարդու իրավունքնե-

րի պաշտպանի 116 թեժ գծին: Արդեն ավանի հոգեբուժարա-

նում Պաշտպանի արագ արձագանքման բաժնի աշխատակից-

ները պարզել են, որ իրոք, ժամեր առաջ քաղաքացուն տեղա-

փոխել են հոգեբուժարան: 

Պարզվել է նաև, որ այդ պահին հոգեբուժարանի գրանցա-

մատյանում Ս. Խաչատրյանի տվյալները գրանցված չեն: Հեր-

թապահ բժիշկը չկարողացավ տրամադրել նաև Ս. Խաչատրյա-

նին հոգեբուժարանում պահելու իրավական հիմնավորումները 

և բժշկական հանձնաժողովի բնութագիրը նրա վիճակի մասին: 

Պաշտպանի աշխատակիցներն առանձնազրույց են ունեցել 

Սուրեն Խաչատրյանի հետ, որի ընթացքում նա պատմել է, որ 

ոստիկանության աշխատակիցը տարածքային հոգեբույժի հետ 

այցելել է իրեն, որոշ հարցեր տվել և եզրակացություն տվել, որ 

ինքն ունի հոգեկան խնդիրներ և վտանգավոր է իր և շրջապա-

տի համար: Արդյունքում՝ իրեն տեղափոխել են ավանի հոգե-

բուժական կլինիկա: Նա նաև փաստել է, որ իրեն այդ հաստա-

տություն են բերել իր կամքին հակառակ և պատրաստակա-

մություն հայտնել հաջորդ օրը ինքնակամ ներկայանալ կլինի-

կա՝ համապատասխան ստոգումներ անցնելու: 

Բայց քանի որ Ս. Խաչատրյանի հոգեկան վիճակի մասին 

համապատասխան եզրակացություն տվող հանձնաժողովը 

պետք է ձևավորվեր միայն հաջորդ օրը, նրան թույլ չեն տվել 

                                                      
1 www.hra.am. 
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տուն վերադառնալ, և նա գիշերն անցկացրել է հոգեբուժարա-

նում: 

Հաջորդ օրը Պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչ-

ները պնդել են հանձնաժողովի ստուգումներին մասնակցելու, 

որի արդյունքում հանձնաժողովը եզրակացություն է տվել, որ 

Ս. Խաչատրյանը հոգեկան խնդիրներ չունի և ենթակա չէ հոս-

պիտալացման: 

Պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները Ս. Խա-

չատրյանին ուղեկցել են տուն և պատրաստակամություն 

հայտնել անհրաժեշտության դեպքում կրկին աջակցել նրան2: 

1973 թ. ամերիկացի հռչակավոր հոգեբան Դեյվիդ Ռոզեն-

հանը հրապարակում է «Անմեղսունակ վայրերում մեղսունակ 

լինելու մասին»3 հոդվածը, որում մանրամասնում է իր հանրա-

հայտ` «Ռոզենհանի փորձի» արդյունքները: Փորձի էությունը 

հետևյալն էր. 

Փորձի առաջին փուլում 8 առողջ, նախկինում հոգեկան 

առողջության որևէ խնդիր չունեցող անձինք փորձում են «բուժ-

ման» նպատակով «տեղավորվել» ԱՄՆ-ի տարբեր նահանգների 

տարբեր քաղաքներում գտնվող 12 հոգեբուժարաններում: Փոր-

ձին մասնակցող բոլոր 8 «դերասաններն» էլ ընդունվում են հո-

գեբուժարաններ, որտեղ նրանց մոտ ախտորոշվում է շիզոֆրե-

նիա և այլ խանգարումներ: Ընդունելուց հետո նրանց նշանա-

կում են հակափսիխոտիկ դեղորայքային բուժում, որից հետո 

«դերասանները» խոստովանում են, որ արդեն լավ են զգում և 

ցանկանում են դուրս գրվել: Բոլոր «հիվանդները» դուրս են 

                                                      
2 www.news.am. 
3 www.sciencemag.org/content/179/4070/250.abstract. 
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գրվում 7-52 օրվա ընթացքում` միջինը` 19 օր, սակայն միայն 

այն բանից հետո, երբ համաձայնում են իրենց ախտորոշման 

հետ: Փորձի մասին իմանալուց հետո հատկապես վրդովված 

մեկ հոգեբուժարան առաջարկում է Ռոզենհանին նորից կրկնել 

փորձը` ուղարկել իրենց մոտ «դերասանների», որոնց նրանք 

այս անգամ ճիշտ կախտորոշեն:  

Վերջինս համաձայնում է իրականացնել փորձի երկրորդ 

փուլը: Այս անգամ հոգեբուժարանի անձնակազմը զգուշացվում 

է, որ ընդունման համար ստուգվող քաղաքացիների մեջ կան 

«դերասաններ»: Արդյունքում` հոգեբուժարանը իրեն դիմած 193 

պացիենտներից 83-ին մերժում է` կարծելով, որ նրանք փորձին 

մասնակցող դերասաններ են: Իրականում Ռոզենհանն այս ան-

գամ որևէ դերասանի չէր ուղարկել …  

Ռոզենհանն իր հոդվածում եզրահանգում է, որ հոգեկան 

խանգարման ախտորոշման առկա ձևերը խիստ անհստակ են 

և չեն տարբերում խնդիրներ ունեցող մարդկանց առողջ 

մարդկանցից: Սրանով Ռոզենհանը փորձել է նաև ցույց տալ 

հոգեբուժարանների կողմից մարդու արժեզրկումը և պիտակա-

վորումը: Այս հոդվածը մեծ աղմուկ է բարձրացնում հոգեբու-

ժության ասպարեզում, իսկ շատերը քննադատում են Ռոզեն-

հանին փորձի մեթոդների առումով, սակայն ընդունում են, որ 

ախտորոշման մեթոդները լուրջ բարելավումների կարիք ունեն: 

Լինելով ՀՀ-ում մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ, 

կրթությամբ տարիներ շարունակ զբաղվող և այս ոլորտում հե-

տազոտություններ իրականացնող իրավապաշտպան հասա-

րակական կազմակերպություն`ՔՀԻ-ն անհրաժեշտ է համա-

րում շարունակաբար ուսումնասիրել հոգեկան խանգարումներ 

ունեցող քաղաքացիների իրավունքներին առնչվող ՀՀ 

օրենսդրությունը և դրա կիրառման պրակտիկան: ՔՀԻ-ը, 
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զանգվածային լրատվամիջոցների և իրեն դիմած քաղաքացի-

ների միջոցով արդեն ստացել է մի շարք ահազանգեր, կապված 

հոգեբուժական հաստատությունների և այլ պետական մար-

մինների կողմից քաղաքացիների իրավունքների կոպիտ ոտ-

նահարումների, ինչպես նաև հոգեբուժության ոլորտում պաշ-

տոնատար անձանց, հոգեբույժների, ինչպես նաև լայն հասա-

րակության շրջանում տիրող կարծրատիպերի հետ, որոնք ան-

համատեղելի են ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված` մար-

դու և նրա արժանապատվության` որպես բարձրագույն ար-

ժեքների, ՀՀ միջազգային պարտավորությունների, միջազգային 

չափանիշների հետ:  

 

Եվրոպական և միջազգային զարգացումներ 

Վերջին 10-15 տարիների ընթացքում հոգեկան խանգա-

րումներ ունեցող անձանց իրավունքների, բուժման մեթոդների 

և մոտեցումների կապակցությամբ տեղի են ունեցել մի շարք 

կարևոր եվրոպական, ինչպես նաև համաշխարհային զարգա-

ցումներ: Այդ զարգացումներից պետք է առանձնացնել 2005 թ. 

ՄԱԿ-ի Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների 

մասին կոնվենցիայի ընդունումը, ԵԽ ՆԿ-ի հրապարակած մի 

շարք առաջարկներ, որոնք սահմանում են հոգեկան խանգա-

րումներ ունեցող անձանց վերաբերյալ հստակ ձևակերպված 

համաեվրոպական չափանիշներ, ՄԻԵԴ-ի մի շարք նախադե-

պային որոշումներ հատկապես նախկին ԽՍՀՄ և Արևելյան 

Եվրոպայի երկրների վերաբերյալ:  

Միջազգային իրավունքում ամենանշանակալի զարգա-

ցումը 2005 թ. ՄԱԿ-ի ՀՈՒԱԻԿ-ի ընդունումն է: ՀՈՒԱԻԿ-ում 

մի շարք դրույթներ կարելի է համարել շրջադարձային` հոգե-
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կան խանգարման հետևանքով հաշմանդամ ճանաչված մարդ-

կանց իրավունքների բնագավառում: Մասնավորապես, 

ՀՈՒԱԻԿ-ի 12-րդ հոդվածը սահմանում է պետության պարտա-

վորությունը` ճանաչել հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունակության, ինչպես նաև կյանքի բոլոր ոլորտներում 

մյուսների հետ հավասար գործունակություն ունենալու իրա-

վունքները: Պետությունները պարտավոր են նաև ձեռնարկել 

համապատասխան միջոցներ, որ իրենց գործունակությունն 

իրականացնելիս հաշմանդամություն ունեցող անձինք ստա-

նան աջակցություն, երբ դրա կարիքն անհրաժեշտ է:  

Սահմանելով հաշմանդամություն ունեցող, ներառյալ հո-

գեկան խանգարմամբ տառապող անձանց գործունակության 

իրավունքը` նույն 12-րդ հոդվածը պետություններին պարտա-

վորեցնում է ստեղծել մարդու իրավունքներին համապատաս-

խանող այնպիսի երաշխիքներ, որոնք անհրաժեշտ են գործու-

նակությունն իրականացնելիս հաշմանդամություն ունեցող 

անձին ցուցաբերվող աջակցության ընթացքում հնարավոր չա-

րաշահումները կանխելու համար: Նման երաշխիքները պետք 

է ապահովեն, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց գործու-

նակության իրականացմանն ուղղված միջոցները հարգեն ան-

ձի իրավունքները, կամքն ու նախասիրությունները, զերծ լինեն 

շահերի բախումից և չափից մեծ ազդեցությունից, համահունչ 

լինեն անհատի անձնական հանգամանքներին և մշակվեն 

դրանց համապատասխան, կիրառվեն հնարավորինս կարճ 

ժամկետներում և ենթարկվեն կանոնավոր վերահսկողության` 

իրավասու, անկախ և անկողմնակալ մարմնի կամ դատական 

մարմնի կողմից:  

Նման բովանդակությամբ իրավական նորմն առաջինն ու 

միակն է միջազգային իրավունքում: Այն կարելի է համարել 
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հաշմանդամություն ունեցող, ներառյալ հոգեկան խանգարում-

ներով տառապող անձանց իրավունքների բնագավառում հե-

ղափոխական նշանակություն ունեցող զարգացում: Պետք է 

ակնկալել, որ այս միջազգային իրավական նշանակալի զար-

գացումն իր գործուն ազդեցությունը կունենա ՀՈՒԱԻԿ-ը վա-

վերացրած պետությունների իրավունքում և պրակտիկայում, 

ներառյալ` ՀՀ-ում: 

«Ստանևն ընդդեմ Բուլղարիայի» 4  գործով իր վճռում 

ՄԻԵԴ-ը կատարել է ԵԽ անդամ 20 երկրների օրենսդրության 

համեմատական ուսումնասիրություն: ՄԻԵԴ-ի ուսումնասի-

րության արդյունքում պարզվել է, որ այդ պետությունների գե-

րակշիռ մասի օրենսդրությունը անգործունակ ճանաչված յու-

րաքանչյուր անձի իրավունք է վերապահում ուղղակի դիմելու 

դատարան և խնդրելու վերացնել իր իրավունքների սահմանա-

փակումները5: ՄԻԵԴ-ի ուսումնասիրությունը նաև պարզել է, 

որ ուսումնասիրված երկրներից մոտ 12-ում վերջին ժամանակ-

ներում կատարվել են, իսկ մյուսներում ընթացքի մեջ են այն-

պիսի օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք նպատակ ունեն 

ընդլայնել գործունակությունից զրկված անձանց իրավական 

պաշտպանության շրջանակները, մասնավորապես` նրանց 

տրամադրելով ուղղակի դատարան դիմելու իրավունք կամ այլ 

երաշխիքներ: ՄԻԵԴ-ն այս ուսումնասիրության հիման վրա եզ-

րակացրել է, որ առկա է համաեվրոպական միտում`  դեպի ան-

գործունակ անձանց` իրենց գործունակությունը վերականգնե-

լու խնդրանքով ուղղակի դատարան դիմելու իրավունքի ճա-

                                                      
4 Stanev v. Bulgaria, (17 հունվարի 2012) 36760/06: 
5 Նույն տեղում, պարբ. 88-95: 
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նաչում6: Թեև այս համեմատական վերլուծությունը չի կազմել 

դատարանի որոշման մասը, սակայն հիմք է ծառայել «Ստանևն 

ընդդեմ Բուլղարիայի» գործով վճիռ կայացնելու և այս ոլոր-

տում իրավունքի զարգացման համար: Սա հստակ արտա-

հայտված իրավական ուղենիշ և ակնկարկ է, որով ՄԻԵԴ-ը ԵԽ 

անդամ պետություններին հուշում է, թե ինչ ուղղությամբ պետք 

է զարգանա քաղաքացիների գործունակությանը վերաբերող 

ներպետական օրենսդրությունը` ՄԻԵԿ-ի դրույթներին համա-

հունչ լինելու համար: 

Զարգացումներ են տեղի ունեցել նաև եվրոպական մի 

շարք երկրների ներպետական իրավունքում: Լեհաստանի, 

Լատվիայի, Ռուսաստանի Դաշնության և մի շարք այլ երկրնե-

րի սահմանադրական դատարաններ, հիմնվելով տվյալ երկրի 

սահմանադրության համապատասխան նորմերի, ինչպես նաև 

ՀՈՒԱԻԿ-ի, ՄԻԵԿ-ի դրույթների, ԵԽ ՆԿ-ի համապատասխան 

առաջարկներում զետեղված սկզբունքների վրա, հակասահմա-

նադրական են ճանաչել ներպետական օրենքներում առկա այն 

դրույթները, որոնք թույլատրում էին անձին գործունակությու-

նից լրիվ զրկել7:  

Հիշարժան են 2009 և 2011 թթ. ՌԴ Սահմանադրական դա-

տարանի կայացրած երկու որոշումները 8 , որոնք հետևել են 

ՄԻԵԴ-ի կողմից «Շտուկատուրովն ընդդեմ Ռուսաստանի» գոր-

ծով վճռի ընդունմանը, որով ՄԻԵԴ-ը գտել էր, որ Ռուսաս-

                                                      
6 Նույն տեղում, պարբ. 243: 
7  Ներպետական սահմանադրական նշված զարգացումների մասին 

տե´ս ՄԻԵԴ-ի հետևյալ վճիռներում` Shtukaturov v. Russia, Kedzior v. 

Poland, Mihailovs v. Latvia:  
8 No. 4-П, 27 փետրվարի 2009 թ., No. 114-О-П, 19 հունվարի 2011 թ.:  
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տանը խախտել էր դիմողի` ազատության և անձեռնմխե-

լիության, արդար դատաքննության և անձնական կյանքի 

ՄԻԵԿ-ով ամրագրված իրավունքները: Նշված գործերից առա-

ջինով դիմողները, որոնց թվում էր նաև` պարոն Շտուկատու-

րովը` ՄԻԵԴ-ի հայտնի գործի դիմումատուն, ՌԴ ՍԴ-ից պա-

հանջել էին ՌԴ Սահմանադրությանը հակասող և անվավեր 

ճանաչել ՌԴ քաղ. դատ. օր.-ի և «Հոգեբուժական օգնության մա-

սին» ՌԴ օրենքի մի շարք դրույթներ: ՌԴ ՍԴ-ը հիմնավորված է 

համարել դիմումատուների փաստարկները և ՌԴ Սահմանա-

դրությանը հակասող ու անվավեր է ճանաչել ՌԴ օրենսդրու-

թյան հետևյալ դրույթները` նշված հիմնավորումներով. 

 

 Քաղ. դատ. օր.-ի 284-րդ հոդվածը, համաձայն որի քաղա-

քացին, որի վերաբերյալ դատարանը քննում է գործունա-

կությունից զրկելու հարցը, կարող է կանչվել դատական 

նիստին, եթե դա թույլ է տալիս նրա առողջական վիճակը` 

ճանաչել ՌԴ Սահմանադրությանը հակասող, մասնավո-

րապես` 19(1)-րդ և 19(2)-րդ հոդվածին (օրենքի և դատարա-

նի առաջ հավասարության իրավունք և խտրականության 

արգելք), 45(2)-րդ հոդվածին (օրենքով չարգելված բոլոր մի-

ջոցներով իր իրավունքներն ու ազատությունները պաշտ-

պանելու իրավունք), 46(1)-րդ հոդվածին (դատական 

պաշտպանության իրավունքը), 55(3)-րդ հոդվածին (մարդու 

իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման 

համաչափությունը), 60-րդ հոդվածին (18 տարեկանից սե-

փական իրավունքներն ու պարտականությունները լրիվ 

ծավալով ինքնուրույն իրացնելու քաղաքացու իրավունք) և 

123(3)-րդ հոդվածին (դատավարության կողմերի հավասա-

րության և մրցակցության սկզբունք), այնքանով, որքանով 
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այդ նորմը` իրավակիրառ պրակտիկայում դրան տրված 

բովանդակության համաձայն, դատարանին թույլատրում է 

քաղաքացուն զրկել գործունակությունից` հիմնվելով բա-

ցառապես դատահոգեբուժական փորձաքննության եզրա-

կացության վրա, առանց քաղաքացուն հնարավորություն 

տալու անձամբ կամ իր կողմից ընտրված ներկայացուցչի 

միջոցով դատարանին ներկայացնել իր դիրքորոշումը, եթե 

դատական նիստին նրա ներկայությունը վտանգ չի ստեղ-

ծում նրա կամ այլ անձանց կյանքի կամ առողջության հա-

մար. 

 Քաղ. դատ. օր.-ի մի շարք փոխկապակցված դրույթներ ճա-

նաչել ՌԴ Սահմանադրության վերոնշյալ դրույթներին հա-

կասող այնքանով, որքանով դրանք, վճռաբեկության և 

հսկողության իրավական կարգավորման համակարգերում 

ստեղծված իրավակիրառ պրակտիկայում դրանց տրված 

բովանդակության համաձայն, դատարանի կողմից անգոր-

ծունակ ճանաչված քաղաքացուն արգելում են վճռաբե-

կության կամ հսկողության կարգով բողոքարկել դատարա-

նի որոշումն այն դեպքերում, երբ առաջին ատյանի դատա-

րանը քաղաքացուն հնարավորություն չի ընձեռել անձամբ 

կամ իր կողմից ընտրված ներկայացուցչի միջոցով ներկա-

յացնել իր դիրքորոշումն այն դեպքում, երբ դատարանի 

կողմից քաղաքացու` նիստին ներկա գտնվելը չի ճանաչվել 

վտանգավոր նրա կամ այլ անձանց կյանքի կամ առող-

ջության համար. 

 «Հոգեբուժական օգնության և այն ցուցաբերելիս քաղաքա-

ցիների իրավունքների երաշխիքների մասին» ՌԴ օրենքի 

28-րդ հոդվածը, համաձայն որի սահմանված կարգով ան-

գործունակ ճանաչված քաղաքացին իր օրինական ներկա-
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յացուցչի համաձայնությամբ կամ խնդրանքով հիվանդանո-

ցային բուժման նպատակով տեղավորվում է հոգեբուժա-

կան հաստատությունում` ճանաչել ՌԴ Սահմանադ-

րությանը հակասող, մասնավորապես` 19(1)-րդ և 19(2)-րդ 

հոդվածին (օրենքի և դատարանի առաջ հավասարության 

իրավունք և խտրականության արգելք), 22(1)-րդ հոդվածին 

(ազատության և անձեռնմխելիության իրավունք), 46(1)-րդ և 

46(2)-րդ հոդվածին (դատական պաշտպանության իրա-

վունքը), 55(3)-րդ հոդվածին (մարդու իրավունքների ու 

ազատությունների սահմանափակման համաչափությունը) 

այնքանով, որքանով այդ նորմը թույլատրում է անգործու-

նակ ճանաչված քաղաքացուն առանց դատարանի որոշման 

տեղավորել հոգեբուժական հաստատությունում` հիվան-

դանոցային բուժման: 

 

Թեև ՌԴ ՍԴ-ի բերած որոշ հիմնավորումներ կարող են վի-

ճելի լինել ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքի տեսանկյունից 

(օրինակ այն, որ անձը նիստին ներկա է գտնվում միայն այն 

դեպքում, երբ դատական նիստին նրա ներկայությունը վտանգ 

չի ստեղծում նրա կամ այլ անձանց կյանքի կամ առողջության 

համար), այնուամենայնիվ, նշված որոշումը հիմնականում ար-

տացոլում է առկա միջազգային իրավունքը և հանդիսանում է 

ակնառու ներպետական սահմանադրաիրավական զարգաց-

ման օրինակ: Այս որոշման բովանդակության ուսումնասի-

րությունը ՀՀ իրավունքի և պրակտիկայի համար ունի առավել 

կարևոր նշանակություն, քանի որ ՀՀ քաղ. դատ. օր.-ը պարու-

նակում է ՌԴ ՍԴ-ի կողմից անվավեր ճանաչված դրույթների 

բովանդակությանը համարժեք դրույթներ, որոնք ամենայն հա-

վանականությամբ նույնպես հակասում են ՀՀ Սահմանադ-
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րության համապատասխան դրույթներին: 

Հատկանշական է այն հանգամանքը, որ Քաղ. դատ. օր.-ի 

նորամշակ խմբագրության նախագծում (Նախագիծ) չեն վերաց-

ված այն թերությունները, որոնք առկա են գործող օրենսգրքում 

և կարող են ՀՀ ՍԴ և ՄԻԵԴ ներկայացվող գանգատների հիմք 

լինել: Ավելին, Նախագիծը նույնությամբ կրկնում է վիճահա-

րույց այն բոլոր նորմերը, որոնք առկա են գործող Քաղ. դատ. 

օր.-ում: Նախագծի համապատասխան մասերի ուսումնասի-

րությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ գործունակությունից 

զրկելու և հոգեբուժարանում հարկադիր բուժելու վերաբերյալ 

իրավական նորմերը սահմանելիս հեղինակները հաշվի չեն 

առել այս բնագավառի միջազգային, եվրոպական, ՄԻԵԴ-ի և 

այլ պետությունների սահմանադրական վերջին կարևորագույն 

զարգացումները:  

Նախագծի 27-րդ գլխի նորմերը կարգավորում են անգոր-

ծունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչելու, գործունակ 

ճանաչելու կամ գործունակության սահմանափակումները վե-

րացնելու վարույթը: 208(1) հոդվածի համաձայն` քաղաքացուն 

անգործունակ ճանաչելու հիմքը նրա հոգեկան խանգարումն է, 

որի հետևանքով քաղաքացին չի հասկանում իր գործողություն-

ների նշանակությունը կամ չի կարողանում ղեկավարել դրանք: 

Այս անորոշ չափանիշը տառացիորեն կրկնում է գործող Քաղ. 

դատ. օր.-ում առկա նույն չափանիշը: Ինչպես հանգամանորեն 

կհիմնավորվի ստորև, նման չափանիշը իրավական անորո-

շություն է առաջացնում, քանի որ անհասկանալի է, թե հոգե-

կան խանգարման արդյունքում քաղաքացին իր ո՞ր գործո-

ղությունների նշանակությունը չպետք է հասկանա կամ ի՞նչ 

գործողություններ պետք է ընդունակ չլինի ղեկավարել, որպես-

զի դատարանը նրան անգործունակ ճանաչի: Նշված չափանի-
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շի տառացի մեկնաբանությունից պետք է եզրակացնել, որ քա-

ղաքացին չպետք է հասկանա իր բոլոր գործողությունների 

նշանակությունը կամ չկարողանա ղեկավարել իր բոլոր գործո-

ղությունները, որպեսզի դատարանը կարողանա նրան անգոր-

ծունակ ճանաչել, ինչը գործնականում անհնար է, քանի որ 

շատ դեպքերում հոգեկան խանգարումով տառապող քաղաքա-

ցին հասկանում է իր որոշ գործողությունների նշանակությունը 

կամ ղեկավարում է դրանք:  

Նախագծի 209(1)-րդ հոդվածը նույնությամբ կրկնում է գոր-

ծող Քաղ. դատ. օր.-ի այն դրույթը, համաձայն որի այն անձը, 

ում վերաբերյալ քննվում է գործունակությունից զրկելու հարց, 

կարող է կանչվել դատական նիստի, եթե դա թույլ է տալիս նրա 

առողջական վիճակը: Պետք է նշել, որ թե´ ՄԻԵԴ-ը, թե´ ՌԴ 

ՍԴ-ը քննադատության են ենթարկել նման օրենսդրական կար-

գավորումը և գտել են, որ նման դրույթը հակասում է արդար 

դատաքննության իրավունքի մասը կազմող մրցակցային դա-

տաքննության հիմնարար սկզբունքին:  

 

Հետազոտության իրականացման անհրաժեշտությունը 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությունը, նյութական և 

դատավարական, կարգավորում է քաղաքացու իրավունա-

կության, գործունակության, վերջինի սահմանափակման 

ու վերականգնման, ինչպես նաև քաղաքացուն հոգեբուժա-

կան հաստատությունում հարկադիր բուժման ենթարկելու 

հետ կապված հարցերը: Հոգեկան խանգարումով տառա-

պող անձանց պաշտպանության, իրավունքների և պարտա-

կանությունների հարցերը կարգավորվում են «Հոգեբուժա-

կան օգնության մասին» ՀՀ օրենքով: Իսկ անձի նկատմամբ 
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բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառումը, 

ներառյալ հոգեբուժական հաստատությունում նրանց հար-

կադիր բուժումը, կարգավորվում է ՀՀ քրեական և քրեա-

կան դատավարության օրենքներով: Թվարկված ներպետա-

կան օրենսդրական կարգավորումներն ու դրանց կիրա-

ռումը շոշափում են մի շարք հիմնարար իրավունքներ, ինչ-

պիսիք են` անձնական կյանքի իրավունքը, ազատության և 

անձեռնմխելիության իրավունքը, դատարան դիմելու և ար-

դար դատաքննության իրավունքը, որոնք երաշխավորվում 

և պաշտպանվում են մարդու իրավունքներին առնչվող մի-

ջազգային իրավունքի նորմերով և ՀՀ Սահմանադրությամբ: 

Արդյոք ՀՀ-ն կատարո՞ւմ է այս իրավունքների հասցեատե-

րերի, մասնավորապես` հոգեկան խանգարում ունեցող 

անձանց նկատմամբ ստանձնած` հարգելու, պաշտպանելու 

և իրացնելու իր պարտականությունները: Հետազոտական 

բացի պատճառով այս հարցերի պատասխանները ՀՀ-ում 

ոչ ոք չունի: 

Հայաստանում մինչ օրս չի հրապարակվել հետազո-

տություն, որում ուսումնասիրվում են հոգեկան խանգա-

րումներ ունեցող անձանց գործունակությանը և հարկադիր 

բուժմանն առնչվող օրենսդրությունն ու պրակտիկան, ինչ-

պես նաև նրանց ազատության և անձեռնմխելիության, ար-

դար դատաքննության և անձնական կյանքի իրավունքների 

իրացման հետ կապված խնդիրները Հայաստանում: Նախ-

կինում հրապարակված հետազոտությունները հիմնակա-

նում կենտրոնացել են Հայաստանի հոգեբուժարաններում 

առկա պայմանների, հոգեկան խանգարումներ ունեցող ան-

ձանց հանդեպ վերաբերմունքի, նրանց` տեղական ու մի-

ջազգային իրավունքով նախատեսված մի շարք այլ իրա-
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վունքների ուսումնասիրության վրա9: Ուստի առկա է հետազո-

տական բաց, որի հետևանքով հայ հանրությանը հայտնի չէ ՀՀ 

կողմից հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձանց ազա-

տության և անձեռնմխելիության, արդար դատաքննության և 

անձնական կյանքի իրավունքների հարգման, պաշտպա-

նության և իրականացման պրակտիկայի մասին:  

Հայաստանում հոգեկան խանգարումներ ունեցող ան-

ձանց` ազատության ու անձեռնմխելիության, արդար դա-

տաքննության և անձնական կյանքի իրավունքների վերաբեր-

յալ հրապարակված ուսումնասիրության բացակայությունը 

սույն հետազոտությունն իրականացնելու միակ պատճառը չէ: 

Ինչպես արդեն վերը նշվեց, ՄԻԵԴ-ը վերջին տարիներին մի 

շարք վճիռներ է կայացրել Արևելյան Եվրոպայի և նախկին 

ԽՍՀՄ երկրների վերաբերյալ` կապված հոգեկան խանգարում-

ներ ունեցող անձանց անձնական կյանքի, արդար դա-

տաքննության և ազատության ու անձեռնմխելիության իրա-

վունքների հետ: Այդ վճիռներից, ինչպես նաև առանձին հետա-

զոտություններից պարզ է դառնում, որ հոգեկան խանգարում-

ներ ունեցող անձանց` նշված իրավունքներին առնչվող հայկա-

կան օրենսդրությունը նման է, իսկ որոշ դեպքերում նույ-

նությամբ կրկնում է Արևելյան Եվրոպայի և նախկին ԽՍՀՄ 

որոշ երկրների, հատկապես` Ռուսաստանի, օրենսդրական 

կարգավորումները, որոնց կիրառման արդյունքում ՄԻԵԴ-ն իր 

մի շարք վճիռներում ճանաչել է անձնական կյանքի, արդար 

դատաքննության և անձի ազատության և անձեռնմխելիության 

իրավունքների խախտումներ: Այս հանգամանքը հուշում է, որ 

                                                      
9 Տե´ս www.hcav.am կայքում: 
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ՀՀ-ում գործող և կիրառվող նմանատիպ օրենսդրական կարգա-

վորումները, մասնավորապես` 

 

 քաղաքացուն գործունակությունից զրկելու և այն վերա-

կանգնելու հիմքը և ընթացակարգը, 

 քաղաքացուն հարկադիր բուժման համար հոգեբուժարա-

նում տեղավորելու և այնտեղից դուրս գրվելու հիմքերն ու 

ընթացակարգը, 

 քրեական հանցագործություն կատարած անձի նկատմամբ 

բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու և 

դրանք վերացնելու հիմքերն ու ընթացակարգը, 

 

նույնպես կարող են հակասության մեջ գտնվել միջազգա-

յին և եվրոպական իրավունքի, ինչպես նաև ՀՀ Սահմանադ-

րության պահանջների հետ, ուստի հանգեցնել հոգեկան խան-

գարումներ ունեցող անձանց նշված իրավունքների պարբերա-

կան և համակարգային խախտումների:  

Ուստի, սույն հետազոտության նպատակն է առաջին ան-

գամ հայ և միջազգային հանրության, ՀՀ պետական մարմիննե-

րի, զանգվածային լրատվամիջոցների և հասարակական կազ-

մակերպությունների ուշադրությանն ու քննությանը ներկայաց-

նել Հայաստանում հոգեկան խնդիրներ ունեցող անձանց ազա-

տության և անձեռնմխելիության, արդար դատաքննության և 

անձնական կյանքի իրավունքների հարգմանը, պաշտպա-

նությանը և իրականացմանն ուղղված ներպետական 

օրենսդրության և դրա կիրառման պրակտիկայի գնահատումը` 

միջազգային և եվրոպական չափանիշների լույսի ներքո: 

Աշխատանքում տեղ գտած առաջարկությունները կարող 

են բարեփոխումների լուրջ խթան և ուղեցույց լինել: Այն կարող 
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է օգտակար լինել դատավորների, փաստաբանների, Մարդու 

իրավունքների պաշտպանի և նրա աշխատակազմի, Փաստա-

բանների պալատի անդամների, իրավապաշտպանների, ՀՀ 

Կառավարության և Ազգային ժողովի` օրենսդրության զար-

գացմամբ, դատաիրավական բարեփոխումների հարցերով 

զբաղվող մասնագետների, ինչպես նաև հոգեբույժների, հոգե-

բուժական հաստատությունների ղեկավարների համար: Այն 

կարող է հետաքրքրել նաև մարդու իրավունքների բնավագա-

ռում աշխատող մասնագետներին, հետազոտողներին, իրավա-

բանական և այլ մասնագիտացումներ ունեցող ուսանողներին:  

 

Հետազոտության ընթացքում ձեռնարկված քայլերը 

Վերը նշված հետազոտական խնդիրները լուծելու նպա-

տակով ուսումնասիրվել են ՀՀ ներպետական օրենսդրությունը, 

ինչպես նաև ոլորտին վերաբերող մի շարք ներպետական դա-

տական ակտեր: Ուսումնասիրվել են նաև որոշ երկրների ներ-

պետական օրենսդրությունն ու պրակտիկան, միջազգային 

իրավունքի համապատասխան նորմերը և դրանց կիրառման 

պրակտիկան, միջազգային դատական ակտեր, համաեվրոպա-

կան չափանիշներ սահմանող փաստաթղթեր: Իրականացվել է 

սոցիոլոգիական հարցում` ՀՀ-ում միջազգային և ներպետա-

կան իրավական նորմերի կիրառման պրակտիկայի և նորմը 

կիրառողի կողմից իրականացվող քաղաքականության վերա-

բերյալ տվյալներ ձեռք բերելու նպատակով: 

Սոցիոլոգիական հետազոտությունն իրականացնելու 

նպատակով հարցազրույցներ են անցկացվել Հայաստանում 

գործող 10 հոգեբուժական հաստատություններից 4-ում. 

1. ԱՆ ՀԲԿ «Նորք» հոգեբուժական կլինիկա (ք. Երևան), 
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2. ՀԲԿ Նուբարաշենի հոգեբուժական կլինիկա (ք. Երևան), 

3. Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոն, 

4. ՀՀ ԱՆ Sևանի հոգեբուժական հիվանդանոց:  

 

Իրականացվել են փորձագիտական հարցազրույցներ 5 

դատավորի, 2 փաստաբանի, հոգեբուժարանների 9 աշխատա-

կիցների հետ և կիսաստանդարտացված հարցազրույցներ հո-

գեբուժարաններում գտնվող 14 անձանց հետ, որոնցից 5-ի հան-

դեպ կիրառվել է բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոց, ևս 

5-ը հարկադիր են բուժվում, մնացած 4-ը՝ կամավոր (ճանաչ-

ված են անգործունակ)։ 

 

Հիմնական հետևությունները համառոտ 

Ուսումնասիրության արդյունքում բացահայտվել են հոգե-

կան խանգարումներ ունեցող քաղաքացիների անձնական 

կյանքի, ազատության և անձեռնմխելիության և արդար դա-

տաքննության իրավունքները կարգավորող ՀՀ օրենսդրության 

և պրակտիկայի մի շարք խնդիրներ, որոնք ունեն համակար-

գային և կիրառական պատճառներ: Համակարգային պատճառ-

ները հիմնականում հանգում են նրան, որ քաղաքացուն գոր-

ծունակությունից զրկելու, հոգեբուժարանում հարկադիր բուժ-

ման ենթարկելու, բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ 

կիրառելու վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրական կարգավորումները 

չեն համապատասխանում միջազգային պահանջներին և ժա-

մանակակից զարգացումներին: Համակարգային պատճառների 

շարքին պետք է դասել նաև հոգեբուժական և դատական հա-

մակարգերում առկա կարծրատիպերը, որոնք որոշումների կա-

յացման մեջ երբեմն լուրջ ազդեցություն են ունենում: Կիրառա-
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կան պատճառները հիմնականում հանգում են նրան, որ իրա-

վունքի նորմ կիրառողներն առաջնորդվում են նշված` սահմա-

նադրականության և մարդու իրավունքների տեսանկյունից վի-

ճահարույց օրենսդրությամբ, մինչդեռ նման դեպքերում պար-

տավոր են անմիջականորեն կիրառել միջազգային իրավունքի 

և Սահմանադրության կիրառելի նորմերը:  

Թե´ համակարգային, թե´ կիրառական խնդիրները կարելի 

է բացատրել նրանով, որ հոգեկան խանգարումներ ունեցող ան-

ձանց հիմնարար իրավունքների վերաբերյալ միջազգային և եվ-

րոպական` վերջին շրջանի իրավական զարգացումները հայե-

րեն լեզվով ՀՀ-ում ներկայացված չեն, ուստի մեծ մասամբ հա-

սանելի չեն թե´ իրավունքի նորմ կիրառողին, թե´ իրավունքի 

նորմ և քաղաքականություն մշակողին: Հոգեկան խանգարում-

ներ ունեցող անձանց իրավունքների` եվրոպական և միջազ-

գային իրավունքի, ինչպես նաև այլ երկրների նոր զարգացում-

ների մասին հայերեն լեզվով գրականության մշակման, դասըն-

թացների ու փորձի փոխանակման ծրագրերը կնպաստեն բա-

ցահայտված խնդիրների լուծմանը: 

 

Ազատության և անձեռնմխելիության իրավունք 

Հոգեկան խանգարումներ ունեցող քաղաքացիների ազա-

տության և անձեռնմխելիության իրավունքը հաճախ է 

խախտվում ՀՀ-ում: Այս իրավունքի պարբերական խախտում-

ների հիմնական պատճառներից մեկը խիստ համակարգային 

բնույթ ունի: ՀՀ իրավունքը անգործունակ ճանաչված անձի 

խնամակալին թույլ է տալիս այդ անձին տեղավորել հոգեբու-

ժական հաստատությունում հիվանդանոցային բուժում ստա-

նալու նպատակով` առանց նրա համաձայնությունը հաշվի 
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առնելու կամ որևէ դատական երաշխիքների: Այս դեպքում ան-

գործունակ ճանաչված քաղաքացուն ազատությունից զրկելու 

միակ հիմքը նրա խնամակալի ցանկությունը կամ համաձայ-

նությունն է, ինչն անթույլատրելի է ՀՀ Սահմանադրության և 

միջազգային իրավունքի պահանջների լույսի ներքո: Նման 

կարգը կարող է լուրջ չարաշահումների պատճառ լինել: Իսկ 

այն դեպքերում, երբ քաղաքացին դատական կարգով է են-

թարկվում հոգեբուժական հիվանդանոցային հարկադիր բուժ-

ման, խնդիրներն առավելապես կիրառական բնույթի են: Մաս-

նավորապես, դատարանները, որպես կանոն, չեն մերժում հո-

գեբուժական հաստատության դիմումը` քաղաքացուն հոգեբու-

ժական հիվանդանոցային հարկադիր բուժման ենթարկելու վե-

րաբերյալ: Նշված դիմումի բավարարման համար դատարան-

ները սահմանափակվում են` իրենց դատական ակտերի վեր-

լուծության ու պատճառաբանության մեջ մեջբերելով դատա-

րան ներկայացված դատահոգեբուժական փորձաքննության 

եզրակացության մեջ ներառված արտահայտությունները: Հա-

ճախ դատարանները հիմք են ընդունում հոգեբուժական հաս-

տատության ներկայացուցչի կողմից դատարանում ներկայաց-

վող կարծրատիպային, անձին պիտակավորող և ոչ մասնագի-

տական փաստարկները: Նման դատական ակտերը հաճախ 

կասկածի տեղիք են տալիս` անձին ազատությունից զրկելու 

հիմքերի օրինականության տեսանկյունից:  

Հոգեկան խանգարումներ ունեցող քաղաքացիների ազա-

տության և անձեռնմխելիության իրավունքի խախտումների 

մյուսը հիմնական պատճառը դատավարական` համակարգա-

յին բնույթի է: Մասնավորապես, այն քաղաքացիները, որոնք 

քրեական դատավարության շրջանակներում ենթարկվել են 

բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների, մասնավորա-
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պես` հոգեբուժական հաստատությունում հարկադիր հիվան-

դանոցային բուժման, օրենքով զրկված են իրենց ազա-

տազրկման օրինականությունը դատական կարգով ստուգելու 

նպատակով ինքնուրույն դատարան դիմելու իրավունքից: Ավե-

լին, ՀՀ իրավունքում բացակայում է նման կարգով ազա-

տազրկված անձանց ազատազրկման օրինականության պար-

տադիր, ողջամիտ պարբերականությամբ իրականացվող դա-

տական ստուգման ինստիտուտը: Նման իրավական կարգավո-

րումը չի համապատասխանում թե´ ՀՀ Սահմանադրության, 

թե´ միջազգային իրավունքի հստակ պահանջներին:  

 

Արդար դատաքննության իրավունք 

Ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ հոգեկան խանգարում-

ներ ունեցող քաղաքացիների արդար դատաքննության իրա-

վունքը հաճախ է խախտվում ՀՀ դատարանների կողմից, իսկ 

որոշ դեպքերում խախտումների պատճառը օրենսդրական 

դրույթն է: Մասնավորապես, հիմնվելով ՀՀ քաղ. դատ. օր.-ի 

համապատասխան դրույթների վրա, դատարանները հաճախ 

որոշում են անձին անգործունակ ճանաչել` առանց անձամբ 

նրան դատական նիստի ընթացքում արտահայտվելու հնարա-

վորություն ընձեռելու: Հաճախ քաղաքացուն դատական կար-

գով գործունակությունից լրիվ և անժամկետ զրկելու միակ 

հիմքը դատահոգեբուժական հանձնաժողովի եզրակա-

ցությունն է այն մասին, որ անձը տառապում է հոգեկան հի-

վանդությամբ և արդյունքում չի հասկանում իր գործողություն-

ների նշանակությունը կամ չի ղեկավարում դրանք: Քաղաքա-

ցուն անգործունակ ճանաչելու վերաբերյալ իրականացվող դա-

տաքննությունը, որպես կանոն, մրցակցային չէ, քանի որ հա-
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մարվում է, որ նման դեպքերում չկան կողմեր, որոնց մեջ առկա 

է վեճ, որը պետք է լուծվի մրցակցության պայմաններում: 

Մինչդեռ միջազգային չափանիշների համաձայն` բոլոր դեպքե-

րում, երբ որոշվում են անձի քաղաքացիական իրավունքներն 

ու պարտականությունները, անձն ունի մրցակցային պայման-

ներում արդար դատաքննության իրավունք, բացառությամբ 

այն դեպքերի, երբ մրցակցային քննություն չիրականացնելու 

համար առկա են հիմնավոր պատճառներ, և նման սահմանա-

փակումը համաչափ է: Քաղաքացիներին գործունակությունից 

զրկելիս, զրկելուց հետո, հոգեբուժական հաստատությունում 

ազատազրկելիս քաղաքացիները չունեն իրավաբանական 

անվճար օգնություն ստանալու իրավունք: Նման հանգամանքն 

ավելի խոցելի է դարձնում այս սոցիալական խմբին պատկա-

նող քաղաքացիներին: Անվճար և արդյունավետ իրավաբանա-

կան օգնության բացակայությունը վճռորոշ նշանակություն 

ունի հոգեկան խանգարումներ ունեցող քաղաքացիների` ար-

դար դատաքննության և արդարադատության մատչելիության 

իրավունքների խախտման պրակտիկայում:  

 

Անձնական կյանքի իրավունք 

Ուսումնասիրությամբ պարզվել է նաև, որ հոգեկան խան-

գարումներ ունեցող քաղաքացիների անձնական կյանքի իրա-

վունքի պարբերական խախտումների հիմնական պատճառը 

օրենսդրական ձևակերպումներն են ու դրանց կիրառումը` 

առանց հաշվի առնելու միջազգային իրավունքի պահանջները: 

Դատարանները հոգեկան խանգարումներ ունեցող քաղաքա-

ցիներին «հեշտությամբ» զրկում են գործունակությունից` կի-

րառելով «չի հասկանում իր գործողությունների նշանակու-
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թյունը կամ չի կարողանում ղեկավարել դրանք» օրենսդրական 

անորոշ չափանիշը: Ավելին, քաղաքացիներին գործունա-

կությունից զրկելիս դատարանները չեն կիրառում անձնական 

կյանքի իրավունքը սահմանող միջազգային իրավունքի նոր-

մերը, որոնց համաձայն անձնական կյանքին ցանկացած մի-

ջամտություն պետք է նախատեսված լինի օրենքով, իսկ օրենքը 

պետք է ողջամտորեն հասկանալի և հասանելի լինի քաղաքա-

ցու համար, պետք է հետապնդի սպառիչ սահմանված իրավա-

չափ նպատակներից որևէ մեկը և լինի համաչափ: Ուսումնա-

սիրված դատական ակտերում, որով քաղաքացին զրկվում է իր 

գործունակությունից, միջազգային իրավունքի վրա հիմնված 

նման վերլուծություն և իրավական պատճառաբանություն չեն 

հայտնաբերվել:  
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ԳԼՈՒԽ 1. ԱՆՁԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

Ա. Ներպետական օրենսդրություն 

Հոգեկան խանգարումով տառապող անձի ազատության և 

անձեռնմխելիության իրավունքի ապահովման երաշխիքները, 

սահմանափակման հիմքերն ու ընթացակարգերը սահմանված 

են ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՄԻԵԿ-ով, Քաղաքացիական դա-

տավարության օրենսգրքով, ինչպես նաև «Հոգեբուժական օգ-

նության մասին» ՀՀ օրենքի մի շարք դրույթներով: 

Անձի ազատության և անձեռնմխելիության իրավունքի 

սահմանափակման սպառիչ հիմքերը և հիմնական երաշխիք-

ները սահմանված են ՀՀ Սահմանադրության 16-րդ հոդվածում, 

որը թույլ է տալիս նշված իրավունքի նկատմամբ միջամ-

տություն` «…հոգեկան հիվանդ …անձանցից բխող հասարա-

կական վտանգը կանխելու նպատակով»: Նույն հոդվածի հա-

մաձայն ազատությունից զրկված յուրաքանչյուր ոք իրավունք 

ունի իր ազատությունից զրկման օրինականությունն ու հիմնա-

վորվածությունը բողոքարկելու վերադաս դատարանում: 

Քաղաքացուն հոգեբուժական հիվանդանոցային հարկա-

դիր բուժման ենթարկելու վերաբերյալ դիմում ներկայացնելու 

իրավունք ունի այն հոգեբուժական հաստատության տնօրի-

նությունը, որտեղ բուժվում է տվյալ քաղաքացին: Դիմումին 

կցվում է հոգեբուժական հաստատությունում անձի հետագա 

գտնվելու անհրաժեշտության վերաբերյալ բժիշկ-հոգեբույժնե-

րի հանձնաժողովի պատճառաբանված եզրակացությունը 10 : 

                                                      
10 Քաղ. դատ. օր., հոդ. 174: 
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Նշված դիմումը դատարան պետք է ներկայացվի քաղաքացուն 

հոգեբուժական հաստատություն տեղավորելու պահից 72 ժամ-

վա ընթացքում, որն առանց դատարանի որոշման անձին անա-

զատության մեջ պահելու Սահմանադրությամբ նախատեսված 

առավելագույն ժամանակն է: Դատարանը կարող է երկա-

րաձգել հոգեբուժական հաստատությունում քաղաքացու 

գտնվելու ժամկետը` գործը քննելու համար անհրաժեշտ ժա-

մանակահատվածով 11 : Դատարանը դիմումը քննում է գործը 

հարուցելու օրվանից հինգ օրվա ընթացքում:  

Քաղաքացին իրավունք ունի մասնակցելու դատական նիս-

տին: եթե հոգեբուժական հաստատությունից ստացված տեղե-

կությունների համաձայն անձի հոգեկան վիճակը թույլ չի տա-

լիս նրան մասնակցել դատական նիստին, ապա դատավորը 

դիմումը քննում է հոգեբուժական հաստատությունում: Դիմու-

մի քննությանը պարտադիր է այն հոգեբուժական հաստա-

տության ներկայացուցչի, որի նախաձեռնությամբ գործ է հա-

րուցվել, ինչպես նաև այն անձի ներկայացուցչի մասնակ-

ցությունը, որի նկատմամբ լուծվում է բուժման հարցը: եթե ան-

ձի ներկայացուցիչը դիմումի քննությանը չի մասնակցում դա-

տարանի կողմից անհարգելի ճանաչված պատճառներով, կամ 

անձը ներկայացուցիչ չունի, ապա դիմումի քննությանը պար-

տադիր է այդ անձի բնակության վայրի խնամակալության և հո-

գաբարձության մարմնի ներկայացուցչի, իսկ բնակության 

վայրը անհայտ լինելու դեպքում` հոգեբուժական հաստա-

տության գտնվելու վայրի խնամակալության և հոգաբար-

                                                      
11 Նույն տեղում, հոդ. 175: 
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ձության մարմնի ներկայացուցչի մասնակցությունը12: 

Անձի հոգեբուժական հետազոտումը կարող է իրականաց-

վել առանց հետազոտվողի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի 

համաձայնության միայն այն դեպքերում, երբ հետազոտվողը, 

հոգեկան վիճակից ելնելով, անկարող է արտահայտել իր 

ազատ կամքը և չունի օրինական ներկայացուցիչ13: 

Քաղաքացուն առանց իր կամ օրինական ներկայացուցչի 

համաձայնության հարկադիր հոսպիտալացման կարգը սահ-

մանված է «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքով: 

Հարկադիր հոսպիտալացման համար պարտադիր է հոգեբու-

ժական հանձնաժողովի հետազոտությունը, եթե այն հանգում է 

հետևյալ եզրակացություններից որևէ մեկին` 

 

1. նա վտանգ է ներկայացնում իր կամ այլ անձանց համար, 

կամ 

2. բուժում չիրականացնելը կամ բուժումը դադարեցնելը 

կարող է վատթարացնել հիվանդի առողջական վիճակը14: 

 

Նման եզրակացության առկայության դեպքում, եթե անձը 

հրաժարվում է բուժումից կամ պահանջ է ներկայացնում այն 

դադարեցնելու վերաբերյալ, ապա հոգեբուժական կազմակեր-

պության տնօրենը հրաժարումից կամ պահանջը ներկայացնե-

լուց հետո 72 ժամվա ընթացքում դիմում է դատարան` Քաղա-

քացիական դատավարության օրենսգրքի 30-րդ գլխով սահ-

                                                      
12 Նույն տեղում, հոդ. 176: 
13 «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենք, հոդ. 19(4): 
14 Նույն տեղում, հոդ. 22: 
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մանված ընթացակարգով անձին հոգեբուժական հիվանդանո-

ցային հարկադիր բուժման ենթարկելու համար: 

 

Բ. Միջազգային չափանիշներ 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մա-

սին կոնվենցիայի 15  1-ին հոդվածի համաձայն` «հաշմանդա-

մություն ունեցող են համարվում այն անձինք, որոնք երկար 

ժամանակ տառապում են ֆիզիկական, հոգեկան, մտավոր և 

նյարդային հիվանդություններով, որոնք տարբեր  արգելքների  

հետ փոխազդեցության արդյունքում կարող են խոչընդոտել, որ 

նրանք լիակատար և արդյունավետ մասնակցեն հասարակա-

կան կյանքին մյուսների հետ հավասար հիմունքներով»: Քանի 

որ ըստ նշված սահմանման հոգեկան խանգարում ունեցող ան-

ձինք կարող են համարվել հաշմանդամություն ունեցող անձ, 

ապա ՀՈՒԱԻԿ-ի դրույթները կիրառելի են նրանց նկատմամբ:  

ՀՈՒԱԻԿ-ի 13-րդ և 14-րդ հոդվածները երաշխավորում են 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց` արդարադատության 

մատչելիության և անձի ազատության ու անձեռնմխելիության 

իրավունքները: Պետությունը երաշխավորում է, որ հաշմանդա-

մություն ունեցող անձինք ապօրինի կամ կամայական կերպով 

չեն զրկվի ազատությունից, իսկ ցանկացած ազատազրկում լի-

նի օրենքի համաձայն: Որևէ դեպքում հաշմանդամության 

փաստն ինքնին չի կարող անձին ազատությունից զրկելու հիմք 

                                                      
15 ՀՀ-ն ստորագրել է ՀՈՒԱԻԿ-ը 2007 թ. մարտի 30-ին, վավերացրել 

2010 թ. սեպտեմբերի 22-ին:  
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համարվել16: Հաշմանդամություն ունեցող անձին ազատությու-

նից զրկելու ցանկացած դեպքում անձը, այլ  անձանց հետ հա-

վասար հիմունքներով, ունի մարդու իրավունքների միջազգա-

յին իրավունքին համապատասխան  տրվող երաշխիքների 

իրավունք17: 

ՄԻԵԿ-ի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` յուրա-

քանչյուր ոք ունի ազատության և անձնական անձեռնմխե-

լիության իրավունք: Ոչ ոքի չի կարելի ազատությունից զրկել 

այլ կերպ, քան նույն մասով սպառիչ թվարկված դեպքերում և 

օրենքով սահմանված կարգով: Իսկ նույն մասի «ե» ենթակետի 

համաձայն անձին ազատությունից զրկելու բացառիկ դեպքե-

րից մեկը կարող է լինել հոգեկան խանգարումը:  Սակայն 

ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքի համաձայն` անձը չի կա-

րող զրկվել ազատությունից միայն այն հիմքով, որ հանդիսա-

նում է «հոգեկան հիվանդ», քանի դեռ չեն բավարարվել հետևյալ 

երեք նվազագույն պայմանները.  

1. անձի հոգեկան խանգարումը հաստատվել է իրավասու 

մարմնի կողմից` հիմնվելով անկողմնակալ բժշկական 

փորձաքննության վրա. 

2. հոգեկան խանգարումը պետք է լինի այնպիսին, որ իր 

տեսակով և աստիճանով արդարացնի հարկադիր մե-

կուսացումը. 

3. շարունակական մեկուսացման հիմնավորվածությունը 

պայմանավորված է խանգարման տևականությամբ18: 

                                                      
16 Նույն տեղում, հոդ. 14(1)(բ): 
17 Նույն տեղում, հոդ. 14(2): 
18 Winterwerp v. The Netherlands (24 հոկտեմբերի 1979) 6301/73, պարբ. 
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Իսկ ԵԽ Նախարարների կոմիտեի Rec(2004)10 առաջարկը19 

սահմանում է հինգ չափանիշներ, որոնք բոլորը միասին պետք 

է բավարարվեն` անձին հոգեբուժարանում հարկադիր տեղա-

վորելու և հարկադիր բուժելու համար20. 

i. անձն ունի հոգեկան խանգարում. 

ii. անձի վիճակը ենթադրում է իր առողջությանը կամ այլ 

անձանց լուրջ վնաս պատճառելու զգալի սպառնա-

լիք. 

iii. հոսպիտալացումը հետապնդում է բուժման նպատակ. 

iv. անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերելու այլ, նվազ 

խստության այլընտրանքներն արդյունավետ չեն. 

v. համապատասխան անձի կարծիքը հաշվի է առնվել: 

 

Անձի նկատմամբ հարկադիր հոսպիտալացումը կամ հար-

կադիր բուժումը պետք է դադարեցվի, երբ ժամանակի ընթաց-

քում պարզվում է, որ նշված չափանիշներից որևէ մեկը կամ մի 

քանիսն այլևս հնարավոր չէ բավարարել21: Ուստի, այս չափա-

                                                                                                                     

39, Varbanov v. Bulgaria no. 31365/96, պարբ. 45 և 47, Shtukaturov v. 

Russia (27 մարտի 2008) no. 44009/05, պարբ. 114, Kallweit v. Germany 

(13 հունվարի 2011) no. 17792/07, պարբ. 45, Kronfeldner v. Germany (19 

հունվարի 2012) no. 21906/09, պարբ. 70:  
19 Անհրաժեշտ է նշել, որ ԵԽ ՆԿ-ի` մարդու իրավունքների ոլորտում 

ընդունված Առաջարկներն ունեն քաղաքական և իրավաբանական 

մեծ հեղինակություն, քանի որ մարդու իրավունքների բնագավառում 

արտացոլում են ՄԻԵԴ-ի ընդունած իրավական պարտադիր 

դիրքորոշումները: 
20 ԵԽ Rec(2004)10 Առաջարկ, հոդ. 17(1): 
21 Նույն տեղում, հոդ. 24(1): 
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նիշները պահանջում են, որ հարկադիր բուժվող անձանց նախ-

կինում տրված գնահատականները, ախտորոշումներն ու ձևա-

վորված մոտեցումները շարունակաբար վերանայվեն, և կա-

յացվեն վերջին գնահատմամբ պարզված իրավիճակին համա-

պատասխանող որոշումներ: 

Օրենքով նախատեսված բացառիկ դեպքերում անձը կա-

րող է հնարավորինս նվազագույն ժամկետով ենթարկվել հար-

կադիր հոսպիտալացման, եթե անհրաժեշտ է որոշել, թե 

արդյոք այդ անձը իր առողջության կամ այլ անձանց համար 

ներկայացնո՞ւմ է զգալի սպառնալիք, եթե. 

 

i. նրա վարքը ընդգծված կերպով մատնանշում է նման 

խանգարման մասին, 

ii. նրա վարքը ստեղծում է նման սպառնալիքի տպավո-

րություն, 

iii. առկա չեն հետազոտությունն անցկացնելու այլ, առավել 

նվազ խստության միջոցներ.  

iv. համապատասխան անձի կարծիքը հաշվի է առնվել22 : 

 

ՄԻԵԴ-ը բազմիցս շեշտել է, որ ՄԻԵԿ-ի 5(4)-րդ հոդվածն 

անձանց վերապահում է դատարանում վարույթ հարուցելու 

իրավունք, որի միջոցով դատարանը պետք է պարզի, թե 

արդյոք ազատազրկման նյութական և ընթացակարգային պայ-

մանները համապատասխանո՞ւմ են ՄԻԵԿ-ի իմաստով օրինա-

կանության սկզբունքին 23 : Դատական պաշտպանության այս 

                                                      
22 ԵԽ Rec(2004)10 Առաջարկ, հոդ. 17(2): 
23 Stanev v. Bulgaria, պարբ. 168: 
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իրավունքը կիրառելի է նաև այն դեպքերում, երբ հոգեկան 

խանգարում ունեցող անձը հոգեբուժական հաստատությու-

նում տեղավորվելու հետևանքով զրկվել է ազատությունից: 

Անձին հոգեբուժարանում հարկադիր տեղավորելու կամ 

հարկադիր բուժելու վերաբերյալ որոշումը պետք է փաս-

տաթղթավորվի և նշվի այն առավելագույն ժամանակը, որից 

հետո որոշումը պետք է վերանայվի24: Հարկադիր բուժման կամ 

տեղավորման ենթարկված անձը պետք է ունենա հարկադիր 

տեղավորման կամ բուժման ենթարկելու վերաբերյալ որոշում-

ները բողոքարկելու իրավունքի արդյունավետ իրականացման 

հնարավորություն, ինչպես նաև կիրառված միջոցի և դրա շա-

րունակական կիրառման օրինականությունը ողջամիտ պար-

բերականությամբ դատարանի կողմից ստուգելու իրավունք25: 

 

Գ. Ձեռք բերված տվյալները և դրանց վերլուծությունը 

Հայաստանում հոգեկան խանգարմամբ տառապող անձի 

հիվանդանոցային հարկադիր բուժումը կարող է իրականացվել 

հետևյալ դեպքերում` 

  

 հիվանդությամբ տառապող անձի դիմումի հիման վրա. 

 հիվանդությամբ տառապող անձին հարկադիր բուժման 

ենթարկելու վերաբերյալ դատարանի վճռի հիման վրա. 

 անգործունակ ճանաչված անձի խնամակալի համաձայ-

նությամբ:  

                                                      
24 ԵԽ Rec(2004)10 Առաջարկ, հոդ. 20(3): 
25 ԵԽ Rec(2004)10 Առաջարկ, հոդ. 25: 
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Սույն բաժնում ուսումնասիրվում են միայն վերջին երկու 

հիմքերը: Պետք է նաև նշել, որ ՀՀ օրենսդրությունը խնամակա-

լի համաձայնությամբ անգործունակ անձին հոգեբուժարանում 

բուժման ենթարկելը չի դիտարկում որպես ազատազրկում, սա-

կայն, ինչպես հիմնավորվում է ստորև, նման մոտեցումը չի 

բխում ՀՀ Սահմանադրության և ՄԻԵԿ-ի պահանջներից: 

Ստորև ուսումնասիրության են ենթարկվել նաև հանցանք կա-

տարած անձի նկատմամբ բժշկական բնույթի հարկադրանքի 

միջոցների կիրառման արդյունքում անձին ազատությունից 

զրկելու վերաբերյալ իրավական նորմերը և դրանց պրակտի-

կան` օրենսդրության, դատական ակտերի ուսումնասի-

րության, ինչպես նաև հարցումների միջոցով հավաքված 

տվյալների վերլուծության միջոցով: 

 

 

I. Հոգեկան խանգարում ունեցող անձի ազատազրկման 

օրինականությունը 

 

ա. Անձի ազատազրկումը խնամակալի կամքով 

 

Այն դեպքում, երբ հոգեկան խանգարումով տառապող ան-

ձը ճանաչվել է անգործունա26, և նրան բուժման նպատակով հո-

                                                      
26  ՀՀ քաղ. օր.-ի 24-րդ հոդվածի համաձայն`գործունակությունը իր 

գործողություններով քաղաքացիական իրավունքներ ձեռք բերելու և 

իրականացնելու, իր համար քաղաքացիական պարտականություն-

ներ ստեղծելու ու դրանք կատարելու քաղաքացու ունակությունն է 

(քաղաքացիական գործունակություն), որը լրիվ ծավալով ծագում է 

չափահաս, այսինքն` տասնութ տարեկան դառնալու պահից: 
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գեբուժական հաստատությունում տեղավորում է նրա խնամա-

կալը, ներպետական օրենքով չի համարվում քաղաքացու հար-

կադիր հոսպիտալացում, ազատազրկում, և չի պահանջում դա-

տական գործընթաց և դատարանի վճիռ: Նշվածից նաև հե-

տևում է, որ ներպետական օրենսդրությունը խնամակալի կող-

մից քաղաքացուն հիվանդանոցում տեղավորելը չի համարում 

ազատազրկում: Օրենսդրության տրամաբանությունից ելնելով 

համարվում է, որ խնամակալը հանդես է գալիս անձի լավա-

գույն շահերից և իր որոշումները կայացնում է հօգուտ անգոր-

ծունակ ճանաչված անձի, ուստի խնամակալի կողմից անգոր-

ծունակ անձին հոգեբուժարանում տեղավորելը չի համարվում 

միջամտություն նրա իրավունքների նկատմամբ և բխում է բա-

ցառապես այդ անձի շահերից: Սակայն, միջազգային իրավուն-

քի, մասնավորապես, ՄԻԵԿ-ի 5-րդ հոդվածի պահանջն է, որ 

ազատությունից զրկելու յուրաքանչյուր դեպք համապատաս-

խանի նշված դրույթի բոլոր պահանջներին, առաջին հերթին` 

ազատազրկման օրինականությանը, չլինի կամայական և զու-

գորդվի բավարար երաշխիքներով, մասնավորապես` դատա-

կան: Նախ անհրաժեշտ է պարզել, թե արդյոք խնամակալի կող-

մից անգործունակ ճանաչված քաղաքացուն հիվանդանոցային 

բուժման նպատակով հոգեբուժարանում կամ այլ հաստա-

տությունում տեղավորելը համարվո՞ւմ է տվյալ քաղաքացու 

ազատազրկում` ըստ ՄԻԵԿ-ի 5-րդ հոդվածի: Այնուհետև 

անհրաժեշտ է պարզել, թե արդյոք նշված ազատազրկումը բա-

վարարո՞ւմ է ՄԻԵԿ-ի 5(1)-րդ հոդվածի օրինականության պա-

հանջները: 

Երբեմն հնարավոր են իրավիճակներ, երբ ներպետական 

օրենսդրության տեսանկյունից անձին հոգեբուժական հաստա-

տությունում տեղավորելը և բուժելը համարվում են կամավոր, 
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սակայն ՄԻԵԿ-ի տեսանկյունից տեղի է ունենում ազատության 

սահմանափակում, իսկ ազատության սահմանափակման յու-

րաքանչյուր դեպք պետք է հիմնավորվի ՄԻԵԿ-ի 5-րդ հոդվածի 

դրույթներով: Որոշելու համար, թե արդյոք տվյալ դեպքում տե-

ղի՞ է ունեցել անձի ազատության սահմանափակում, ՄԻԵԴ-ը 

մշակել է հետևյալ կանոնը.  

«Ազատազրկում» հասկացության կապակցությամբ 

ՄԻԵԴ-ը շեշտել է, որ այն բաղկացած է սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ 

տարրերից: Օբյեկտիվ տարրը անձին սահմանափակ տարած-

քում օբյեկտիվորեն անազատության մեջ զգալի ժամանակով 

պահելն է, իսկ սուբյեկտիվը` անձը չի արտահայտել իր համա-

ձայնությունը ազատազրկման համար27:  

Հետևյալ դեպքերում ՄԻԵԴ-ը գտել է, որ տեղի է ունեցել 

ազատազրկում.  

 

 Դիմումատուն, որը զրկվել է գործունակությունից և իր խնա-

մակալի դիմումով տեղավորվել հոգեբուժական հիվանդա-

նոցում, ապարդյուն փորձել է լքել հիվանդանոցը28: 

 Դիմումատուն նախապես հայտնել է իր համաձայնությունը` 

հիվանդանոցում տեղավորվելու համար, սակայն հետագա-

յում փորձել է փախչել այնտեղից29: 

 Դիմումատուն, հանդիսանալով հասուն, սակայն անկարող` 

տալու իր համաձայնությունը հոգեբուժական հաստա-

                                                      
27 Storck v. Germany, պարբ. 74: 
28 Shtukaturov v. Russia, պարբ. 108: 
29 Storck v. Germany, պարբ. 76: 
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տությունում տեղավորվելու վերաբերյալ, այնուամենայնիվ 

չի փորձել այնտեղից դուրս գրվել30: 

 

Ավելին, երբ ազատությունից զրկելը կապված է անձի հո-

գեկան խանգարման հետ, ՄԻԵԴ-ը գտել է, որ անձը կարող է 

համարվել ազատազրկված նույնիսկ այն դեպքերում, երբ նա 

գտնվում է բաց տիպի բուժհաստատությունում, կարող է ազատ 

տեղաշարժվել հաստատության տարբեր մասերում և ունի 

առանց հսկողության հիվանդանոցից դուրս գտնվելու հնարա-

վորություն 31 : Դատարանը նաև ընդգծել է, որ անձի ազա-

տության իրավունքն այնքան կարևոր է ժողովրդավարական 

հասարակությունում, որ չի կարելի համարել, թե անձը կորցրել 

է ՄԻԵԿ-ի պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքը միայն 

այն պատճառով, որ իր կամքով հանձնվել է ազատազրկման32:  

«Շտուկատուրովն ընդդեմ Ռուսաստանի» 33  գործով 

ՄԻԵԴ-ի առջև դրված հարցերից մեկն այն էր, թե արդյոք դիմու-

մատուն հարկադի՞ր է տեղավորվել հոգեբուժական հաստա-

տությունում: Պատասխանող կառավարությունը պնդել է, որ 

դիմումատուն հաստատությունում տեղավորվել է իր օրինա-

կան խնամակալի խնդրանքով, ինչը չի կարող համարվել հար-

կադիր հոսպիտալացում, իսկ կամավոր հոսպիտալացման 

դեպքում դատարանի որոշման կարիք չկա, ինչպես նաև տեղի 

չի ունեցել ազատությունից զրկում34: ՄԻԵԴ-ը չի համաձայնել 

                                                      
30 H.L. v. the UK, պարբ. 89-94: 
31 Ashingdane v. the UK, պարբ. 42: 
32 De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium, պարբ. 64-65: 
33 Shtukatorov v. Russia (27 մարտի 2008) no. 44009/05: 
34 Նույն տեղում, պարբ. 98: 
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պատասխանողի հետ: Դատարանը նշել է, որ դիմումատուն օբ-

յեկտիվորեն մեկուսացված է եղել հոգեբուժական հաստա-

տությունում և սուբյեկտիվորեն չի տվել իր համաձայնությունը, 

նույնիսկ եթե զրկված է եղել գործունակությունից: Դատարանն 

այս հարցի կապակցությամբ եզրահանգել է, որ դիմումատուն 

զրկված է եղել իր ազատությունից, ուստի ՄԻԵԿ-ի 5(1)-րդ հոդ-

վածը կիրառելի է35: ՀՀ համապատասխան օրենսդրական փո-

փոխությունները մշակելիս և դրանք կիրառելիս անհրաժեշտ է 

առաջնորդվել ՄԻԵԴ-ի այս վճռով ամրագրված իրավական լու-

ծումներով: 

Նշված չափանիշներից հետևում է, որ խնամակալի կողմից 

անգործունակ ճանաչված քաղաքացուն հոգեբուժարանում 

կամ ցանկացած այլ հաստատությունում բուժման կամ այլ 

նպատակներով տեղավորելը համարվում է տվյալ քաղաքացու 

ազատազրկում, երբ քաղաքացին այնտեղ է հայտնվում իր կամ-

քին հակառակ (ազատազրկման սուբյեկտիվ չափանիշը) և չի 

կարող իր ցանկությամբ լքել հաստատությունը (ազատազրկ-

ման օբյեկտիվ չափանիշը): Ուստի, պետք է եզրակացնել, որ ՀՀ-

ում խնամակալի կողմից անգործունակ ճանաչված անձին նրա 

կամքին հակառակ որևէ հաստատությունում տեղավորելը հա-

մարվում է այդ անձի ազատազրկում: Ավելին, այս կարգով 

իրականացվող անձի ազատազրկումը չի զուգորդվում որևէ 

դատական կամ այլ երաշխիքներով, ինչը կարող է հանգեցնել 

զանազան բնույթի չարաշահումների: Արդյոք ազատազրկման 

նման ընթացակարգը բավարարո՞ւմ է ՄԻԵԿ-ի 5-րդ հոդվածում 

ամրագրված օրինականության պահանջը: 

                                                      
35 Նույն տեղում, պարբ. 107-110: 
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ՄԻԵԿ-ի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետը պահանջում է, որ անձին 

ազատությունից զրկելն իրականացվի օրենքով նախատեսված 

կարգով: Նշված դրույթն առաջին հերթին պահանջում է, որ ան-

ձի ազատազրկումն իրականացվի ներպետական օրենքով 

սահմանված կարգով: Սակայն ՄԻԵԴ-ը բազմիցս շեշտել է իր 

վճիռներում, որ «օրինականության» այս պահանջն ավելի լայն 

է, քան սոսկ ներպետական օրենքի դրույթներին հետևելը: Այն 

պահանջում է, որ ներպետական օրենքով սահմանված կարգը 

լինի արդար և պատշաճ ընթացակարգ: Այսինքն` անձին ազա-

տությունից զրկող որոշումը պետք է կայացնի և կատարի 

պատշաճ մարմինը և չպետք է լինի կամայական36: Այլ կերպ` 

անձի ազատազրկումը չի կարող «օրինական» համարվել 

ՄԻԵԿ-ի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետի իմաստով, եթե ներպետա-

կան օրենքով սահմանված այդ կարգը չի պարունակում կամա-

յականությունների դեմ բավարար երաշխիքներ37: 

Շտուկատուրովի գործով ՄԻԵԴ-ը մտահոգություն է 

հայտնել այն փաստի կապակցությամբ, որ դիմումատուին հո-

գեբուժական հաստատությունում տեղավորելու (այսինքն` 

ազատությունից զրկելու) միակ հիմքը եղել է նրա խնամակալի 

խնդրանքը: Պատասխանող կառավարությունը չի ներկայացրել 

հիմնավոր փաստաթղթեր, որոնք կհաստատեին, որ հաստա-

տությունում տեղավորելու պահին դիմումատուի հոգեկան վի-

ճակը պահանջել է նման միջոց: Ուստի, դատարանը եզրակաց-

րել է, որ տեղի է ունեցել դիմումատուի ազատության և ան-

ձեռնմխելիության իրավունքի խախտում, ինչը նախատեսված է 

                                                      
36 D.D. v. Estonia, պարբ. 155: 
37 Kedzior v. Poland, պարբ. 63: 
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ՄԻԵԿ-ի 5(1) հոդվածով38:  

Նշված չափանիշներից պետք է եզրակացնել, որ խնամա-

կալի կողմից անգործունակ քաղաքացուն փակ հաստա-

տությունում տեղավորելը` առանց դատական պատշաճ ընթա-

ցակարգի, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ ազա-

տազրկման միակ հիմքը խնամակալի կամքն է, և օրենքը տվյալ 

անձին լրիվ կախվածության մեջ դնելով իր խնամակալից` չի 

պարունակում որևէ երաշխիք կամայականությունների ու չա-

րաշահումների դեմ, անհամատեղելի է անձի ազատության և 

անձեռնմխելիության իրավունքի պահանջների հետ: Այսինքն` 

ՀՀ-ում ներկայումս գործող կարգը, համաձայն որի անգործու-

նակ անձի խնամակալն իրավունք ունի վերջինիս կամքին հա-

կառակ, առանց որևէ դատական երաշխիքի նրան տեղավորել 

հոգեբուժական հաստատությունում, հակասում է միջազգային 

իրավունքի պահանջին: 

 

բ. Անձի ազատազրկումը դատարանի վճռով 

 

Քաղ. դատ. օր.-ի 30-րդ գլխով սահմանված կարգով հոգե-

բուժական հիվանդանոցային հարկադիր բուժման են են-

թարկվում այն անձինք, ում վերաբերյալ դատարան է ներկա-

յացվել հոգեբուժական հաստատությունում նրա հետագա 

գտնվելու անհրաժեշտության վերաբերյալ բժիշկ-հոգեբույժնե-

րի հանձնաժողովի պատճառաբանված եզրակացությունը: Եզ-

րակացությամբ պետք է նշվի, թե արդյոք անձը վտա՞նգ է ներ-

կայացնում իր կամ այլ անձանց համար, կամ բուժում չիրակա-

                                                      
38 Shtukaturov v. Russia, պարբ. 115: 
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նացնելը կամ բուժումը դադարեցնելը կարո՞ղ է վատթարացնել 

հիվանդի առողջական վիճակը: Քաղաքացիներին հիվանդանո-

ցային հարկադիր բուժման ենթարկելու որոշումը կայացնում է 

միայն դատարանը` համապատասխան հոգեբուժական հաս-

տատության դիմումը բավարարելու դեպքում: Իր կամքին հա-

կառակ տեղավորվելով հոգեբուժական հաստատությունում և 

իրավունք չունենալով լքել այն` կասկածից վեր է, որ տեղի է 

ունենում անձի ազատազրկում, ուստի բոլոր նման դեպքերի 

նկատմամբ կիրառելի են ՄԻԵԿ-ի 5-րդ հոդվածի դրույթները և 

ՄԻԵԴ-ի իրավական դիրքորոշումները:  

ՄԻԵԿ 5-րդ հոդվածի (1)(ե) ենթակետին անդրադառնալիս 

ՄԻԵԴ-ը հիշեցնում է, որ, բացառությամբ արտակարգ իրավի-

ճակների` հոգեկան հիվանդին ազատությունից զրկելու հա-

մար պետք է բավարարել երեք պահանջ. 

 

 անձի հոգեկան խանգարումը հաստատվել է իրավասու 

մարմնի կողմից` հիմնվելով անկողմնակալ բժշկական 

փորձաքննության վրա, 

 հոգեկան խանգարումը պետք է լինի այնպիսին, որ իր տե-

սակով և աստիճանով արդարացնի հարկադիր մեկուսա-

ցումը, 

 շարունակական մեկուսացման հիմնավորվածությունը 

պայմանավորված է հիվանդության տևականությամբ39: 

                                                      
39 Winterwerp v. The Netherlands (24 հոկտեմբերի 1979) 6301/73, պարբ. 

39, Varbanov v. Bulgaria no. 31365/96, պարբ. 45 & 47; Shtukaturov v. 

Russia (27 մարտի 2008) no. 44009/05, պարբ. 114, Kallweit v. Germany 

(13 հունվարի 2011) no. 17792/07, պարբ. 45, Kronfeldner v. Germany (19 

հունվարի 2012) no. 21906/09, պարբ. 70:  
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Ուսումնասիրված մի շարք դատական ակտերից, որով ան-

ձանց ենթարկել են հոգեբուժական հարկադիր հիվանդանոցա-

յին բուժման, պարզվեց հետևյալը: Դատավորները նախ հա-

վաստիանում են, որ առկա է դատահոգեբուժական փորձագի-

տական եզրակացություն, որում նշված է քաղաքացու հոգեկան 

հիվանդությունը, ինչպես նաև եզրակացություն առ այն, թե 

արդյոք անձը վտանգ է ներկայացնում իր կամ այլ անձանց հա-

մար կամ կարիք ունի շարունակելու բուժումը: Այսինքն` դա-

տարանները նման գործեր քննելիս սովորաբար պահպանում 

են նշված երեք պահանջներից առաջինը: Սակայն մյուս երկու 

պահանջների պահպանման հարցում դատական պրակտիկա-

յում հայտնաբերվել են խնդիրներ, որոնց անհրաժեշտ է 

անդրադառնալ:  

 

Միակ պատճառն այն էր, որ նա հրաժարվում էր բու-

ժումն ընդունելուց, չէր համարում, որ ինքը հիվանդ է: 

Նա հավատքով էր տարվել և երեխաներին թույլ չէր 

տալիս, որ նրանք դպրոց գնան: Ամբողջ մի շաբաթ 

ստիպել էր երեխաներին, որ մերկացած չոքեն ու աղո-

թեն: Անգամ երեխաների շորերը թափել էր` ասելով, 

որ կարող են մի շորով էլ ապրել: Կնոջն էր զրկել շատ-

շատ բաներից:  

Հոգեբույժ, ք. Երևան 

 

Ասենք, եթե հիվանդը չի ուզում բուժվի, չենք կարողա-

նում համոզենք, բայց բուժման կարիք կա, էդ դեպքում 

դիմում ենք դատարան, հարկադիր ենք բուժում:  

Հոգեբուժական հիվանդանոցի տնօրեն 
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2013 թ. Հ.Ա.-ին հիվանդանոցային հարկադիր բուժման են-

թարկելու վերաբերյալ հոգեբուժական հաստատության դի-

մումը քննելիս դատարանը, հիմնվելով փորձագիտական եզրա-

կացության վրա, գտել է, որ անձին պետք է ենթարկել հարկա-

դիր բուժման: Դատարանն այսպես է հիմնավորել իր որոշումը. 

«Դատարանը, հետազոտելով Հ.Ա.-ի հիվանդության պատ-

մությունը, բժշկական հանձնաժողովի եզրակացությունը, լսե-

լով կլինիկայի ներկայացուցիչներին գտնում է, որ դիմումը են-

թակա է բավարարման, քանի որ Հ.Ա.-ն իր հոգեկան վիճակով 

վտանգ է ներկայացնում իր և հասարակության համար և կա-

րիք ունի իր կամքին հակառակ հարկադիր բուժման հոգեբու-

ժական հիվանդանոցային պայմաններում: Տվյալ դեպքում դա-

տաքննությամբ դիմողը ՀՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքով և այլ օրենքներով նախատեսված կարգով ձեռք 

բերված ապացույցներով ապացուցել է իր կողմից դիմումով 

անձի նկատմամբ հարկադիր բուժում նշանակելու մասին պա-

հանջը, իսկ դատարանը, դատաքննությամբ ապահովելով 

ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազո-

տությունը, դիմողի պահանջների հիման վրա դա-

տաքննությամբ հիմնավոր է համարել դիմողի պահանջը և եկել 

է այն եզրահանգման, որ իրականում Հ.Ա.-ն տառապում է «սուր 

պոլիմորֆ պսիխոտիկ խանգարում շիզոֆրենային ախտանիշ-

ներով» ախտորոշմամբ»: 

Դիմող կլինիկան իր դիմումը հիմնավորելու համար նշել է, 

իսկ դատարանն իր որոշումը կայացնելիս հաշվի է առել այն, որ` 

«Մայրական տատիկը, մայրը, մորաքույրը տառապում են 

հոգեկան հիվանդությամբ, իսկ հիվանդի քույրը ինքնասպան է 

եղել: 2010 թ. Հ.Ա.-ն գտնվել է ՀԲԿ Նորքի կլինիկայում ստացիո-

նար բուժման մեջ «սուր պոլիմորֆ պսիխոտիկ խանգարում շի-
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զոֆրենային ախտանիշներով» ախտորոշմամբ: Հոգեկան վի-

ճակ - գիտակցությունը պարզ է, կոնտակտին դժվարամատչ է, 

դեմքի արտահայտությունը մռայլ է, տրամադրության ֆոնը ըն-

կած է, տրված հարցերին պատասխանում է ուշացումով, մի 

քանի անգամ հարցը կրկնելուց հետո: Գանգատներ չի նշում, 

իրեն հիվանդ չի համարում, ժխտում է տանը ցուցաբերած 

անադեկվատ վարքագիծը (հրաժարվել է սննդից, եղել է ան-

հանգիստ, լարված, չի ենթարկվել, հաճախել է աղանդավորա-

կան խմբակներ, արտահայտել անհեթեթ, զառանցական բնույ-

թի մտքեր): Քննադատությունը իր հիվանդագին վիճակի 

նկատմամբ բացակայում է: Բաժանմունքում կտրականապես 

հրաժարվում է բուժումից և սնվելուց: Պահանջում է 

դուրսգրում: Հանձնաժողովը գտել է, որ Հ.Ա.-ն իր հոգեկան վի-

ճակով վտանգ է ներկայացնում իր և շրջապատի համար և կա-

րիք ունի իր կամքին հակառակ հարկադիր բուժման` հոգեբու-

ժական հիվանդանոցային պայմաններում»: 

Ինչպես երևում է, կլինիկան նշել է անձի հիվանդությունը, 

ինչպես նաև այն, որ անձը վտանգավոր է իր և շրջապատի հա-

մար և ունի հիվանդանոցային հարկադիր բուժման կարիք, իսկ 

դատարանը համաձայնել է նրա հետ: Սակայն դատական այս 

ակտում բացակայում է որևէ ապացույցի մատնանշումն այն 

մասին, որ հիվանդն իսկապես վտանգավոր է: Վճռում բացա-

կայում է որևէ ապացույց` հիվանդի կողմից նախկինում կամ 

տվյալ պահին ագրեսիվ կամ վտանգավոր վարքագծի, որևէ 

բռնարարքի կամ դրա հակվածության վերաբերյալ: Ավելին, 

կլինիկայի պնդումն այն մասին, որ անձը չի ենթարկվել, եղել է 

մռայլ, լարված և անհանգիստ կամ որ հաճախել է աղանդավո-

րական խմբակներ, ոչ միայն բավարար չէ անձին ոչ ադեկվատ 

համարելու, հոգեբուժական հիվանդանոցային հարկադիր 
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բուժման, ազատազրկման ենթարկելու համար, այլև վկայում է 

հոգեբուժական, դատական համակարգերում առկա կարծրա-

տիպերի առկայության և դրանցով առաջնորդվելու պրակտի-

կայի մասին: Այսպես կոչված` «աղանդավորական» խմբակներ 

հաճախելը ՀՀ-ում յուրաքանչյուր անձի սահմանադրական 

ազատությունն է և չի կարող ազատազրկման կամ հոգեբուժա-

կան ախտորոշման հիմք լինել:  

 

Ո՞նց թե վտանգավոր չեն: Անգամ եթե ագրեսիվ չեն, 

առավոտը գնում ես գործի, մեկ էլ հոգեկան հիվանդ 

հարևանդ կանգնեցնում է, սկսում է անկապ-անկապ 

խոսել, բա վտանգավո՞ր չի:  

Հոգեբուժական հիվանդանոցի տնօրեն 

 

Այս պրակտիկան նկատվել է նաև այլ վճիռներում, որոնցով 

քաղաքացին ենթարկվել է հոգեբուժական հիվանդանոցային 

հարկադիր բուժման: Դատավորները հիմնականում բավարար-

վում են նրանով, որ եզրակացության մեջ նշված են քաղաքացու 

հիվանդության անվանումը և մեկ նշում այն մասին, որ վտան-

գավոր է իր և շրջապատի համար: Սակայն, որպես կանոն, ան-

ձի վտանգավորության վերաբերյալ կլինիկայի պնդումները 

հիմնավորող որևէ ապացույց չի ներկայացվում և չի ուսումնա-

սիրվում, քանի որ եզրակացությունն ինքնին ապացույց է: Դա-

տական համակարգը ենթադրություն է անում, որ նման հիվան-

դության առկայության դեպքում, հատկապես երբ դա են 

պնդում փորձագետները, անձը պետք է որ վտանգավոր լինի: 

Նման պրակտիկան անհամատեղելի է ՄԻԵԿ-ի, ԵԽ ՆԿ-ի սահ-

մանած համաեվրոպական չափանիշների և ՄԻԵԴ-ի իրավա-

կան դիրքորոշումների հետ: Դատավորները բավարար ջանա-
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սիրություն չեն ցուցաբերում քաղաքացուն անժամկետ ազա-

տազրկման ենթարկելիս, ինչն անհամատեղելի է ՀՀ Սահմա-

նադրության 3-րդ հոդվածի հետ, որի համաձայն մարդը, նրա 

արժանապատվությունը, հիմնական  իրավունքներն ու ազա-

տությունները բարձրագույն արժեքներ են: Դատական նման 

քաղաքականության պարագայում տրամաբանական է դառ-

նում հոգեբույժների այն պնդումը, որ նրանք գրեթե երբեք չեն 

մերժվում, երբ դիմում են դատարան` քաղաքացուն հոգեբու-

ժական հարկադիր բուժման ենթարկելու դիմումով: 

 

Հիվանդը վտանգ է ներկայացրել իր հոգեկան վիճա-

կով, այսինքն` իր զառանցանքի բնույթը վտանգավոր 

էր շրջապատի համար, այդ պատճառով մենք դիմել 

ենք ու չենք մերժվել: Առայժմ մենք դատարանի կողմից 

որևէ մերժում չենք ունեցել:  

Հոգեբույժ, ք. Երևան 

 

ՄԻԵԿ-ի 5(1)(ե) կետը չի թույլատրում անձի ազա-

տազրկումը միայն այն փաստի հիմքով, որ տվյալ անձի տե-

սակետները կամ վարքագիծը շեղվում են կոնկրետ հասարա-

կությունում գերակայող նորմերից 40 : Օրինակ` միայն այն 

հանգամանքը, որ քաղաքացին ողջ գիշեր Աստվածաշունչ 

կարդալուց հետո գտնվել է խաթարված մտավոր վիճակում, 

դեռ չի նշանակում, որ անձն ունի հոգեբուժական հաստա-

տությունում հրատապ կալանավորվելու կարիք41: Այսինքն` 

                                                      
40 Winterwerp v. The Netherlands, պարբ. 37: 
41 Rakevich v. Russia, պարբ. 29: 
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ոչ միայն յուրաքանչյուր դեպքում անձի իրական հոգեկան 

խանգարումը պետք է հիմնավորվի փորձագետի անաչառ եզ-

րակացությամբ, այլև նման խանգարումն իր տեսակով և աս-

տիճանով պետք է արդարացնի անձի մեկուսացումը, իսկ 

նման արդարացման արդիականությունը պետք է ստուգվի 

ողջամիտ պարբերականությամբ42:  

 

Տարեթիվը 2008 2009 2010 2011 2012 

Հոգեբուժական հիվանդանոցային 

հարկադիր բուժման ենթարկված 

քաղաքացիները 

17 23 37 41 20 

Քաղաքացու նկատմամբ հոգեբու-

ժական հիվանդանոցային հարկա-

դիր բուժման դադարեցումը 

0 0 0 0 0 

 

Հարցազրույցների ընթացքում որոշ հոգեբույժներ նշել են, որ 

յուրաքանչյուր 6 ամիսը մեկ անգամ պարբերականությամբ իրա-

կանացնում են հարկադիր բուժվող քաղաքացիների հոգեկան 

առողջության վիճակի ուսումնասիրություն` պարզելու համար, 

թե արդյոք տվյալ քաղաքացին դուրսգրման կարիք ունի՞: Այլ հո-

գեբույժներ չեն նշել այս վեցամսյա ստուգման մասին. 

 

Ըստ անհրաժեշտության, բաժանմունքի վարիչն է որո-

շում:  

Հոգեբուժական հիվանդանոցի տնօրեն 

 

 

                                                      
42 Winterwerp v. The Netherlands. 
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Իրանց հետ աշխատանքը ամենօրյա բնույթ է կրում, 

ուստի իրանց վիճակի մասին ամեն օր... օրինակ, եթե 

ես մի օր չգամ (գործուղման լինեմ կամ հիվանդանամ-

չգամ), բուժանձնակազմը միշտ տեղեկացված է լինում 

նրանց վիճակի մասին: Ամեն առավոտ զեկուցվում ա, 

թե որ դեպքում ինչ է եղել, քույրերը օրվա 24 ժամը 

իրանց հետ են առնչվում: Ավելի մեծ ինֆորմացիա են 

տալիս, հատկապես զննողական տեսանկյունից: 

Հիվանդներ կան, որոնք ժխտում են ամեն ինչ, մեկ էլ 

իմանում ես, որ գիշերները վեր են կենում ու իրանց-

իրանց խոսում են, քայլում, ինչ-որ լույսերի են սպա-

սում, որ դրսից գան իրանց հետևից: 

Հոգեբույժ, ք. Երևան 

  

Պետք է նշել, որ այս վեցամսյա կամ այլ պարբերակա-

նությամբ հիվանդների առողջական վիճակի, վտանգավո-

րության աստիճանի կամ գործունակության փոփոխության 

ստուգման պահանջ օրենքով սահմանված չէ, ինչն անհամա-

տեղելի է հոգեկան խանգարում ունեցող անձին ազատությու-

նից զրկելու ՄԻԵԿ-ի երեք պահանջներից վերջինի հետ: Գործ-

նականում, այն անձը, ում նկատմամբ դատարանը կիրառել է 

բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ, վեցամսյա պար-

բերականությամբ ներկայացվում է հանձնաժողովի ուսումնա-

սիրությանը` նրան դատարան ներկայացնելու անհրաժեշ-

տությունը որոշելու նպատակով: Սակայն սա նույնպես չի բա-

վարարում ՄԻԵԿ-ի պահանջները, քանի որ անձն ինքնուրույն 

չի կարող դատարան դիմել, ինչպես նաև հստակ սահմանված 

չեն հանձնաժողովի գնահատման չափանիշները:  
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Ամեն վեց ամիսը մեկ մենք հիվանդին ներկայացնում 

ենք հանձնաժողովին, որպեսզի վերջինս տա եզրակա-

ցություն: Այդ հանձնաժողովն է որոշում` ներկայացնի՞ 

դատարան, թե՞ ոչ: եթե որոշում է չներկայացնել, այդ 

դեպքում որոշում է շարունակել բուժել ևս վեց ամսվա 

ընթացքում: Հիմնականում մերժում են, երկարացնում 

են բուժումը, գործը դատարան էլ չի հասնում, քանի որ 

համոզված են, որ դատարանը կմերժի: Սակայն 

միանշանակ օրինաչափություն չկա, թե ի՞նչ դեպքում 

դատախազությունը կառարկի կամ դատարանը կմեր-

ժի, ասենք, ազատ թողնելուն, կախված է ախտորոշու-

մից, վիճակից, երաշխիքներից:  

Հոգեբուժական հիվանդանոցի տնօրեն 

 

Այն հարցին, թե ինչպես է գնահատվում այն հանգամանքը, 

որ անձը դեռ վտանգ ներկայացնո՞ւմ է իր կամ հասարա-

կության համար, թե՞ ոչ, հոգեբույժները պատասխանել են. 

 

Կան կրիտերիաներ, բայց չեմ կարող ասել հիմա:  

Հոգեբուժական հիվանդանոցի տնօրեն 

 

Կան չափանիշներ, բայց դրանք ամբողջական չեն և կախ-

ված են բժշկի ընկալումից։ Հիմնականում կատարած 

արարքը, հոգեկան վիճակի ընթացքը, գիտակցումը:  

Հոգեբույժ, ք. Երևան 

 

Հատուկ մեթոդիկա չկա հոգեբուժության մեջ: Դիագնոզ 

դնելու 80%-ը կախված է տեսածի ու լսածի հիման վրա: 

Գործիքային մեթոդներ, ցավոք սրտի, քիչ կան, չկա 
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ինչ-որ, օրինակ` ռենտգենի նման սարք, որով նայես 

հիվանդին ու հասկանաս, թե նա ցնորք ունի՞, թե՞ ոչ: 

Մեր տեսածն ու լսածն է: Այստեղ արդեն բժշկի փոր-

ձառությունը մեծ նշանակություն ունի, քանի որ հի-

վանդներ կան, որ միտումնավոր թաքցնում են իրենց 

վիճակը, մանավանդ նրանք, ովքեր ոչ առաջին անգամ 

են առնչվում հոգեբուժարանի հետ, շատ լավ գիտեն, 

թե բժիշկներն ինչի՞ն են ուշադրություն դարձնում: Ան-

գամ դեռ հարց չտված` հիվանդը կարող է ասել` ես 

ձայներ չեմ լսում, մտքեր չունեմ ավելորդ և այլն: Այ-

սինքն` դեռ հարցը չտված իր պատասխանները կաս-

կածի տեղիք են առաջացնում: Ինչ-որ տեղ բժիշկը 

քննիչի նման է սկսում մոտենալ գործին: Մեթոդներ 

կան, որոնցով «բացում» ես հիվանդին: Հետո ամենա-

կարևորն այն է, որ եթե հիվանդը սկսի վստահել քեզ, 

ուրեմն կսկսի պատմել, բացվել:  

Հոգեբույժ, ք. Երևան 

 

Հիմնականում զրույցի միջոցով, զրույցի ընթացքում 

նրանք արտահայտում են իրենց մտքերը, կիսվում են, 

արտահայտում են վարքագիծ, որի արդյունքում նրա 

վիճակը կլինիկորեն ապացուցվում է:  

Հոգեբույժ, ք. Երևան 

 

Եթե մենք եզրակացություն ենք ներկայացնում, որ 

այլևս կարիք չկա հիվանդին պահելու հիվանդանո-

ցում, բուժվել է կամ շատ երկար ռեմիսիայում է 

գտնվում, դատարանը կամ հանձնաժողովը ասում է՝ 

հիմքերը բավարար չեն, եթե մի անգամ արել ա, էլի 
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կանի: Ի՞նչ երաշխիքներ կան, որ չի անի: Դատարանը 

հաշվի է առնում հոդվածը, որով կդատվեր, եթե ան-

մեղսունակ չլիներ, ասում են` գոնե ժամկետի կեսը 

թող մնա: Մենք էլ, իմանալով, որ միևնույն է, դատա-

րանը կմերժի, ամեն անգամ գործը դատարան չենք 

ներկայացնում:  

Հոգեբուժական հիվանդանոցի տնօրեն 

 

 

II. Ազատազրկման օրինականության դատական ստուգ-

ման իրավունքը 

 

 ա. Անգործունակ, ազատազրկված քաղաքացիների դեպքում 

 

ՀՈՒԱԻԿ-ի, ՄԻԵԿ-ի, ինչպես նաև եվրոպական և միջազ-

գային այլ գործիքների համաձայն` յուրաքանչյուր անձ, ով 

զրկվել է իր ազատությունից, ունի իր ազատության օրինակա-

նության դատական ստուգման իրավունք: Դատական ստուգ-

ման իրավունքի արդյունավետ իրացումն առավել կարևոր է 

այն քաղաքացիների համար, ովքեր զրկվել են ազատությունից, 

միևնույն ժամանակ ճանաչված են անգործունակ: Սույն 

ուսումնասիրության շրջանակներում հոգեբուժարանում ազա-

տազրկված անգործունակ քաղաքացիներին պետք է համարել 

ամենախոցելի խումբը: ՀՀ օրենսդրության համաձայն` անգոր-

ծունակ քաղաքացիները, ովքեր հարկադիր բուժում են ստա-

նում հոգեբուժական հաստատությունում, իրենց ազատությու-

նից զրկելու օրինականության դատական ստուգման նպատա-

կով դատարան կարող են դիմել միայն իրենց խնամակալների 

միջոցով: Իրավունքների պաշտպանության նման միջոցն ան-
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համատեղելի է միջազգային իրավունքի պահանջների հետ: 

ՄԻԵԴ-ն այս առումով միանշանակ դիրքորոշում ունի: 

ՄԻԵԴ-ի մի շարք նախադեպային վճիռների համաձայն` 

ՄԻԵԿ-ի 5(4)-րդ հոդվածով նախատեսված` ազատազրկման 

օրինականության դատական ստուգման իրավունքի հետ ան-

համատեղելի է այնպիսի ներպետական իրավական կարգավո-

րումը, համաձայն որի` 

 

 անգործունակ ճանաչված անձին հոգեբուժարանում խնա-

մակալի կողմից տեղավորելու գործընթացին ներպետա-

կան օրենքի համաձայն չեն մասնակցում դատական մար-

մինները.  

 բացակայում է ազատազրկման օրինականության պար-

տադիր, պարբերական դատական ստուգումը.  

 տվյալ քաղաքացին անձամբ չի կարող նախաձեռնել իր 

ազատազրկման օրինականության դատական ստուգումը, 

և առկա չէ որևէ արդյունավետ պաշտպանության միջոց, 

որին կարող է ինքնուրույն դիմել տվյալ քաղաքացին43: 

 

Շտուկատուրովի գործով պատասխանող կառավարու-

թյունը պնդել է, որ դիմումատուն հոգեբուժական հաստա-

տությունում իր մեկուսացման օրինականության դատական 

ստուգման նպատակով կարող էր դիմել դատարան իր խնամա-

կալի միջոցով: Սակայն Դատարանը չի համաձայնել այս 

պնդմանը: Մասնավորապես, ՄԻԵԴ-ը գտել է, որ կառավա-

րության նշած պաշտպանության միջոցն անմիջականորեն հա-

                                                      
43 Kedzior v. Poland (16 հոկտեմբերի 2012) 45026/07, պարբ. 77:  
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սանելի չէր դիմումատուին. նա ամբողջությամբ կախված էր իր 

խնամակալից (մորից), որն ինքն էր նրան տեղավորել հոգեբու-

ժական հաստատությունու 44 : Նշված փաստերի հիման վրա 

Դատարանը գտել է, որ խախտվել է դիմումատուի` ՄԻԵԿ 

5(4)-րդ հոդվածով նախատեսված դատական վերահսկո-

ղության իրավունքը45:  

Անձի դատական պաշտպանության իրավունքը չպետք է 

կախված լինի մեկ այլ անձի կամքից, հատկապես երբ վերջինս 

ակտիվ դերակատարություն է ունեցել առաջինի իրավունքնե-

րի սահմանափակման հարցում: Ուստի, ՀՀ-ում անգործունակ 

ճանաչված և հոգեբուժական հաստատությունում հարկադիր 

բուժում ստացող քաղաքացիների` իրենց ազատազրկման օրի-

նականության դատական ստուգման իրավունքի սահմանա-

փակումն անհամատեղելի է ՄԻԵԿ 5(4)-րդ հոդվածի, ինչպես 

նաև ՀՀ Սահմանադրության պահանջների հետ: 

«Դ.Դ.-ն ընդդեմ Լիտվայի» 46  գործով իր վճռում ՄԻԵԴ-ը 

խմբավորել և հիշեցրել է հոգեբուժական հաստատություննե-

րում ազատազրկված հոգեկան խանգարում ունեցող անձանց 

վերաբերյալ իր նախկին վճիռներում սահմանված մի շարք դա-

տավարական սկզբունքների մասին. 

 

 անժամկետ կամ երկար ժամանակով հոգեբուժական հաս-

տատությունում հարկադիր մեկուսացված հոգեկան խան-

գարում ունեցող անձը, սկզբունքորեն, ունի ողջամիտ 

                                                      
44 Shtukaturov v. Russia, պարբ. 124: 
45 Նույն տեղում, պարբ. 125: 
46 D.D. v. Lithuania (14 փետրվարի 2012) 13469/06: 
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պարբերականությամբ իր կալանավորման` Կոնվենցիայի 

իմաստով «օրինականությունը» ստուգելու նպատակով 

դատարան դիմելու իրավունք, հատկապես երբ բացակա-

յում է պարտադիր պարբերական դատական ստուգումը. 

 5(4)-րդ հոդվածը պահանջում է, որ վարույթը կրի դատա-

կան բնույթ և տվյալ անձին տրամադրի այնպիսի երաշ-

խիքներ, որոնք համապատասխանում են ազատազրկման 

տեսակին: Պարզելու համար, թե արդյոք վարույթը տրա-

մադրո՞ւմ է բավարար երաշխիքներ, պետք է հատկապես 

հաշվի առնել այն հանգամանքների բնույթը, որտեղ տեղի է 

ունենում վարույթը.  

 5(4)-րդ հոդվածով սահմանված դատական վարույթը միշտ 

չէ, որ պետք է տրամադրի այնպիսի երաշխիքներ, որոնք 

պետք է տրամադրվեն քաղաքացիական կամ քրեական 

դատաքննության ժամանակ`6(1)-րդ հոդվածի հիման վրա: 

Այնուամենայնիվ, էական է, որ շահագրգիռ անձը կարողա-

նա դիմել դատարան` անձամբ կամ ներկայացուցչի միջո-

ցով: Կարող է առաջանալ հատուկ ընթացակարգային 

երաշխիքների կարիք` պաշտպանելու համար այն ան-

ձանց շահերը, ովքեր իրենք հոգեկան խանգարման պատ-

ճառով ի վիճակի չեն լիարժեք կերպով ներկայացնելու 

իրենց47:  

 

Նշված սկզբունքները կիրառելի են ոչ միայն այն դեպքե-

րում, երբ սկզբնական ազատազրկումն իրականացվել էր դա-

տարանի որոշման հիման վրա, այլև հատկապես այն դեպքե-

                                                      
47 Նույն տեղում, պարբ. 163: 
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րում, երբ անձի ազատազրկումն իրականացվում է մասնավոր 

անձի` իր խնամակալի խնդրանքով կամ համաձայնությամբ, 

առանց դատական մարմինների միջամտության48: 

 

բ. Գործունակ, հարկադիր բուժվող քաղաքացիների դեպքում 

 

Հոգեբուժական կազմակերպությունում բուժվող հոգեկան 

խանգարումներ ունեցող անձինք իրավունք ունեն կազմակեր-

պությունից դուրսգրման վերաբերյալ դիմումներով, բողոքնե-

րով, անձամբ կամ պաշտպանի, կամ օրինական ներկայացուց-

չի միջոցով դիմելու հոգեբուժական կազմակերպության ղեկա-

վարին, նրա վերադաս մարմնին, դատարան, դատախա-

զություն, մարդու իրավունքների պաշտպանին, պետական և 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, հասարակա-

կան միավորումներին և կուսակցություններին, զանգվածային 

լրատվության միջոցներին, ինչպես նաև մարդու իրավունքների 

և ազատությունների պաշտպանության միջազգային մարմին-

ներին կամ կազմակերպությունների 49 : Սակայն, նշված իրա-

վունքների իրականացման համար հոգեբուժական հաստա-

տությունում բուժվող քաղաքացիները չունեն անվճար իրավա-

բանական օգնություն ստանալու խնդրանքով Հանրային 

պաշտպանի գրասենյակ դիմելու իրավունք: Առանց արդյունա-

վետ և մատչելի իրավաբանական օգնության հասանե-

լիության` նշված իրավունքները հոգեբուժարանում ազա-

տազրկված քաղաքացու համար դառնում են առավելապես վե-

                                                      
48 Նույն տեղում, պարբ 164: 
49 «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենք, հոդ. 6(3)(18): 
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րացական: Չնայած «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ 

օրենքի համաձայն հոգեբուժական հաստատությունում պետք է 

լինի իրավաբան` այնտեղ բուժվող քաղաքացուն օգնություն 

ցույց տալու նպատակով, հարցումներից պարզվեց, որ իրավա-

բանները բացակայում են կամ հասանելի չեն քաղաքացիների 

համար: Հարցերին պատասխանողները նշել են, որ բուժվող 

քաղաքացիները իրավաբանի ծառայություններից չեն օգտվել: 

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 

5-րդ մասը 2013 թ. ապրիլի 30-ին լրացվել է 13-րդ կետով, հա-

մաձայն որի` ՀՀ Փաստաբանների պալատի` Հանրային 

պաշտպանի գրասենյակը անվճար իրավաբանական օգ-

նություն է տրամադրում նաև հոգեբուժական կազմակեր-

պությունում բուժվող հոգեկան խանգարումներ ունեցող քաղա-

քացիներին: Նշված օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014 թ. հունվա-

րի 1-ին: Այս օրենքի ընդունումը լուրջ քայլ է հոգեբուժական 

հաստատություններում հարկադիր և կամավոր բուժվող ան-

ձանց իրավունքների, մասնավորապես` ազատազրկման օրի-

նականության դատական ստուգման և արդարադատության 

մատչելիության իրավունքների իրականացման համար: Ուստի 

նման հիվանդներն ինքնուրույն կամ 2014 թ. հունվարից 1-ից` 

հանրային պաշտպանի միջոցով, կարող են դիմել դատարան` 

իրենց ազատազրկման օրինականությունը ստուգելու խնդրան-

քով: Նման դիմում ներկայացնելու պարբերականության սահ-

մանափակում օրենքով նախատեսված չէ: Սակայն, օրենքի 

տեքստից պարզ է, որ հանրային պաշտպանի ծառայություննե-

րից իրավունք ունի օգտվելու միայն այն քաղաքացին, ով ար-

դեն բուժվում է հոգեբուժական հաստատությունում: Հետևա-

բար, այն քաղաքացիները, ում վերաբերյալ դիմում է ներկայաց-

վել դատարան` նրանց անգործունակ ճանաչելու կամ նրանց 
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հոգեբուժական հաստատությունում հարկադիր բուժման են-

թարկելու վերաբերյալ, չեն կարող օգտվել անվճար իրավաբա-

նական ծառայություններից: Օրենսդրական նման կարգավո-

րումն արդյունավետ չէ: Առավել արդյունավետ կլիներ, եթե 

հանրային պաշտպանի ծառայությունը մատչելի լիներ քաղա-

քացուն այն պահից, երբ նրա վերաբերյալ դիմում է ներկայաց-

վել դատարան, քանի որ այս վաղ փուլում հնարավոր կլիներ 

նվազեցնել կամ կանխել իրավունքների խախտումները: 

 

գ. Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառման 

դեպքում 

 

ՄԻԵԿ-ի տեսանկյունից անձի ազատության սահմանափա-

կումը չի համարվի օրինական, եթե այն հիմնված չէ ՄԻԵԿ-ի 

5-րդ հոդվածի 1-ին կետում սպառիչ թվարկված հիմքերից 

առնվազն մեկի վրա: Նշված դրույթի (ա) ենթակետի համա-

ձայն` անձի ազատությունը կարող է սահմանափակվել` իրա-

վասու դատարանի կողմից դատապարտվելուց հետո: ՄԻԵԿ-ի 

իմաստով «դատապարտումը» ներառում է ոչ միայն այն դեպ-

քերը, երբ դատարանն անձին մեղավոր է ճանաչել հանցագոր-

ծություն կատարելու մեջ, այլև այն դեպքերը, երբ դատարանն 

անձին մեղավոր ճանաչելով կամ առանց դրա նրա նկատմամբ 

կիրառում է անձին ազատությունից զրկելու հետ կապված մի-

ջոցներ 50 , օրինակ` էական վնաս պատճառելու վտանգի, իր 

կամ այլ անձանց համար վտանգավորության հիմքով անձին 

հոգեբուժական հաստատությունում հարկադիր բուժման նպա-

                                                      
50 M. v. Germany  (17 դեկտեմբերի 2009) no. 19359/04, պարբ. 87: 
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տակով տեղավորելը: Ուստի, այն անձը, ում նկատմամբ դա-

տարանը քրեական դատավարության շրջանակներում կիրա-

ռել է բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոց, որը կապված է 

ազատազրկման հետ, օգտվում է 5-րդ հոդվածով նախատես-

ված բոլոր այն երաշխիքներից, որոնցից օգտվում են հոգեբու-

ժարանում հարկադիր տեղավորված և բուժման ենթարկված 

մյուս անձինք: Մասնավորապես, նշված անձինք ունեն ողջա-

միտ պարբերականությամբ դատարանի կողմից իրենց ազա-

տազրկման օրինականության ստուգման իրավունք:  

Քրեական դատավարության շրջանակներում դատարանը 

բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ կարող է նշանա-

կել հետևյալ չորս դեպքերում` 

 

1. անձը հանցանքը կատարել է անմեղսունակության վի-

ճակում. 

2. հանցանքը կատարելուց հետո անձի մոտ առաջացել է 

պատժի նշանակումը կամ կատարումն անհնար 

դարձնող հոգեկան խանգարում. 

3. անձը հանցանքը կատարել է սահմանափակ մեղսունա-

կության վիճակում. 

4. հանցանքը կատարած անձը ճանաչվել է ալկոհոլամո-

լությունից կամ թմրամոլությունից բուժման կարիք 

ունեցող51: 

 

Նշված չորս դեպքերում դատարանն այդ անձանց նկատ-

մամբ նշանակում է բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոց-

                                                      
51 ՀՀ քրեական օրենսգիրք, հոդ. 97(1): 
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ներ միայն, երբ առկա հոգեկան խանգարումները կապված են 

այդ անձանց կողմից էական վնաս պատճառելու հնարավո-

րության, ինչպես նաև իր կամ այլ անձանց համար վտանգավո-

րության հետ52: 

Դատարանը կարող է նաև նշված և իրենց հոգեկան վիճա-

կով վտանգ չներկայացնող անձանց վերաբերյալ նյութերն 

ուղարկել առողջապահության մարմիններին` այդ անձանց 

բուժելու կամ համապատասխան հաստատություն ուղարկելու 

հարցը լուծելու նպատակով53:  

Քրեական օրենսգրքի 98-րդ հոդվածի 1-ին մասը սահմա-

նում է բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների տեսակ-

ները` 

 

1. հոգեբույժի մոտ արտահիվանդանոցային հսկողու-

թյունը և հարկադիր բուժումը. 

2. ընդհանուր տիպի հոգեբուժական հիվանդանոցում 

հարկադիր բուժումը. 

3. հատուկ տիպի հոգեբուժական հիվանդանոցում հար-

կադիր բուժումը: 

 

Հոգեբուժական հիվանդանոցում հարկադիր բուժում նշա-

նակվում է միայն այն դեպքերում, երբ անձի հոգեկան խանգար-

ման վիճակը պահանջում է բուժման, խնամքի, պահելու և 

հսկողության այնպիսի պայմաններ, որոնք կարող են իրակա-

նացվել միայն հոգեբուժական հիվանդանոցում: Ընդհանուր 

                                                      
52 Նույն տեղում, հոդ. 97(2): 
53 Նույն տեղում, հոդ. 97(4): 



63 

 

տիպի հոգեբուժական հիվանդանոցում հարկադիր բուժում կա-

րող է նշանակվել այն անձի նկատմամբ, ով իր հոգեկան վիճա-

կով հիվանդանոցային բուժման և հսկողության կարիք ունի: 

Հատուկ տիպի հոգեբուժական հիվանդանոցում հարկադիր 

բուժում կարող է նշանակվել այն անձի նկատմամբ, ով իր հոգե-

կան վիճակով վտանգ է ներկայացնում իր և այլ անձանց հա-

մար կամ պահանջում է մշտական հսկողություն 54 : Բոլոր 

նշված դեպքերում սահմանափակվում է անձի ազատության 

իրավունքը, ուստի անձն ունի իր ազատազրկման օրինակա-

նության դատական ստուգման իրավունք: 

Բժշկական հաստատության եզրակացության հիման վրա 

դատարանը կարող է փոխել բժշկական բնույթի հարկադրանքի 

միջոցի տեսակը: Իսկ անձի առողջանալու, ինչպես նաև նրա 

հիվանդության բնույթի այնպիսի փոփոխության դեպքում, երբ 

վերանում է բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոց կիրառե-

լու անհրաժեշտությունը, դատարանը որոշում է կայացնում 

դրանց կիրառումը դադարեցնելու մասին55: Բժշկական բնույթի 

հարկադրանքի միջոցը վերացնելու կամ փոխելու մասին միջ-

նորդություն կարող են հարուցել մերձավոր ազգականները, 

օրինական ներկայացուցիչները և այլ շահագրգիռ անձինք 56 : 

Այն անձը, ում նկատմամբ դատարանը կիրառել է բժշկական 

բնույթի հարկադրանքի միջոց` հիվանդանոցային հարկադիր 

բուժում, չունի իր ազատազրկման օրինականության դատա-

կան ստուգման իրավունք: ՀՀ օրենքը նաև չի նախատեսում 

                                                      
54 Նույն տեղում, հոդ. 100: 
55 Նույն տեղում, հոդ. 101: 
56 Քր. դատ. օր., հոդ. 472(2): 
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նշված անձանց ազատազրկման օրինականության պարբերա-

կան դատական ստուգում: Այսինքն` այն անձը, ում նկատմամբ 

դատարանը նշանակել է բժշկական բնույթի հարկադրանքի մի-

ջոց, որի արդյունքում վերջինս տեղավորվել է հոգեբուժական 

հաստատությունում, կարող է տևական, ինչպես նաև` ցմահ, 

պահվել այդ նույն հաստատությունում` առանց որևէ իրավա-

կան պաշտպանության արդյունավետ միջոցի:  

Անձին հոգեկան խանգարման հիմքով ազատությունից 

զրկելը չպետք է հետապնդի պատժիչ նպատակներ, քանի որ 

ազատությունից զրկելու հիմքը քրեական հանցագործություն 

կատարելու համար դատարանի դատավճռով սահմանված 

պատիժը չէ:  

 

Ըստ անհրաժեշտության, բայց շուտ բաց չենք թողնում, 

մոտավորապես այնքան ժամանակ, որքան կլիներ 

նշանակված պատիժը, մարդասպանին միանգամից 

ինչպե՞ս ազատենք: Անգամ եթե ուզենանք ազատենք, 

դատախազությունից 2-3 ամիսը մեկ գալիս են, վե-

րահսկում են57: 

Հոգեբուժուժական հիվանդանոցի փոխտնօրեն 

 

Ուստի, հոգեկան խանգարման հիմքով ազատությունից 

զրկելը պետք է հետապնդի վերականգնողական, բժշկական նպա-

տակներ, որից բխում է, որ նման անձը պետք է պահվի այնպիսի 

                                                      
57  Հարցը` «Ինչքա՞ն ժամանակ են պահվում հոգեբուժարանում այն 

անձինք, ում հանդեպ դատարանը կիրառել է բժշկական բնույթի 

հարկադրանքի միջոցներ»: 
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վայրում, որտեղ նրա վերականգնումն ու բուժումը հնարավոր և 

արդյունավետ են: Սակայն մեկուսացումը կարող է անհրաժեշտ լի-

նել ոչ միայն այն դեպքերում, երբ անձն ունի թերապիայի, դեղամի-

ջոցների կամ այլ կլինիկական միջամտության կարիք` բուժման 

կամ վիճակի թեթևացման նպատակով, այլև այն դեպքերում, երբ 

անձն ունի հսկողության և վերահսկողության կարիք` իրեն կամ 

այլ անձանց վնաս պատճառելը կանխելու նպատակով58: Սակայն 

նույնիսկ վերջին դեպքում անձին բժշկական բնույթի հարկադրան-

քի միջոցների ենթարկելը չի կարող պատժիչ նպատակներ հե-

տապնդել: Մինչդեռ ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ հաճախ 

նշված քաղաքացիները մնում են հոգեբուժական հաստատությու-

նում այնքան ժամանակ, որքան կազատազրկվեին քրեակատարո-

ղական հիմնարկում, եթե դատարանի կողմից ենթարկվեին պատ-

ժի ազատազրկման ձևով: Նման մոտեցումը ոչ միայն անհամատե-

ղելի է միջազգային չափանիշների հետ, այլև բացահայտում է ոլոր-

տում առկա ևս մեկ կարծրատիպ, որը ուղղորդում է իրավունքի 

նորմը կիրառող պաշտոնատար անձանց:  

ՄԻԵԿ-ի 5(4)-րդ հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուր անձ, ով 

ձերբակալման կամ կալանավորման միջոցով զրկվել է ազա-

տությունից, իրավունք ունի դիմելու դատարան, որն անհապաղ 

որոշում է ազատությունից զրկելու օրինականությունը և որոշում է 

կայացնում անձին ազատ արձակելու վերաբերյալ, եթե նա ազա-

տությունից զրկվել է ապօրինի: Հետևաբար, հոգեկան խանգարում 

ունեցող անձը, որն անորոշ կամ երկար ժամանակով հարկադիր 

մեկուսացվել է հոգեբուժական հաստատությունում, ունի ողջա-

միտ պարբերականությամբ իր մեկուսացման օրինականության 

                                                      
58 Hutchison Reid  v. UK, պարբ. 52: 
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ստուգման նպատակով դատարան դիմելու իրավունք, հատկա-

պես երբ ներպետական օրենսդրությամբ նախատեսված չէ մեկու-

սացման օրինականության պարբերական, պարտադիր ստուգում 

իրականացնելու ընթացակար59: Անձի «վտանգավորության» հիմ-

քով անժամկետ, առանց ազատազրկման օրինականության պար-

բերական դատական ստուգման անձին անազատության մեջ պա-

հելն անհամատեղելի է ՄԻԵԿ-ի պահանջների հետ60: 

 

Դ. Եզրահանգումներ 

Ուսումնասիրության արդյունքները ցույց տվեցին, որ հոգե-

կան խանգարում ունեցող քաղաքացիների ազատության և ան-

ձեռնմխելիության իրավունքը հաճախ խախտվում է հետևյալ 

դեպքերում:  

Առաջին` երբ գործունակությունից զրկված քաղաքացուն 

նրա խնամակալը նրա կամքին հակառակ տեղավորում է հոգե-

բուժական հաստատությունում` առանց դատական վարույթի և 

կամայականությունների ու չարաշահումների դեմ որևէ երաշ-

խիքների: Թեև անգործունակ քաղաքացուն խնամակալի կող-

մից հոգեբուժական հաստատությունում տեղավորելը ներպե-

տական օրենքով ազատազրկում չի դիտարկվում, միջազգային 

իրավունքը այն դիտարկում է ազատազրկում և ներկայացնում 

է օրինականության, դատական հսկողության և մի շարք այլ 

                                                      
59 Stanev v. Bulgaria, պարբ. 170: 
60 M. v. Germany (17 դեկտեմբերի 2009) no. 19359/04, Storck v. Germany 

(16 հունիսի 2005) no. 61603/00, O.H. v. Germany (24 նոյեմբերի 2011) 

no. 4646/08, Kronfeldner v. Germany (19 հունվարի 2012) no. 21906/09:  
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երաշխիքների ապահովում, որոնք բացակայում են ՀՀ 

օրենսդրության մեջ և պրակտիկայում:  

Երկրորդ` գործունակ քաղաքացուն դատաքննության 

արդյունքում հոգեբուժական հարկադիր բուժման ենթարկելիս` 

ազատազրկելիս, հաճախ չեն կիրառվում անձին ազատությու-

նից զրկելու վերաբերյալ միջազգային իրավունքի բոլոր պա-

հանջները: Քաղաքացու վտանգավորությունը, նրան ազա-

տազրկելու անհրաժեշտությունը դատարաններում պատշաճ 

ջանասիրությամբ չեն ուսումնասիրվում ու հիմնավորվում: 

Արդյունքում` դատարանները հաստատում են հոգեբուժական 

փորձաքննության եզրակացության մեջ նշված բոլոր եզրահան-

գումներն իրենց վճիռներով, որի հետևանքով քաղաքացիներն 

անժամկետ հայտնվում են անազատության մեջ` հաճախ 

զրկված լինելով հետագայում որևէ դատարան դիմելու իրա-

վունքից:  

Երրորդ` ուսումնասիրության ժամանակահատվածում 

գործող օրենսդրության համաձայն, անկախ այն հանգաման-

քից, թե քաղաքացին ինչպես է ազատազրկվել հոգեբուժարա-

նում` խնամակալի կամքո՞վ, քաղաքացիական դատարանի 

վճռո՞վ, քրեական դատավարության շրջանակներո՞ւմ, նրանք 

զրկված են դատական պաշտպանության արդյունավետ միջո-

ցից: Դատական կարգով հոգեբուժարանում ազատազրկված 

գործունակ քաղաքացին տեսականորեն իրավունք ունի դիմե-

լու դատարան` պահանջելով դադարեցնել հիվանդանոցային 

հարկադիր բուժումը: Սակայն գործնականում նման պրակտի-

կա առկա չէ մի շարք պատճառներով: Առաջին` հաճախ այդ 

քաղաքացիները չունեն բավարար ֆինանսական միջոցներ, որ-

պեսզի օգտվեն փաստաբանական ծառայություններից: Երկ-

րորդ` թեև «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքի հա-
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մաձայն հոգեբուժարաններում պարտադիր պետք է լինեն իրա-

վաբաններ, որոնք խորհրդատվություն են մատուցում այնտեղ 

բուժվող քաղաքացիներին, հաճախ իրավաբանները բացակա-

յում են կամ հասանելի չեն ազատազրկված քաղաքացիների 

համար:  

 

 

ԳԼՈՒԽ 2. ԱՐԴԱՐ ԴԱՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ  

Ա. Ներպետական օրենսդրություն 

ՀՀ Սահմանադրության 19-րդ հոդվածի համաձայն` յուրա-

քանչյուր ոք ունի իր խախտված իրավունքները վերականգնե-

լու համար հավասարության պայմաններում, արդարության 

բոլոր պահանջների պահպանմամբ, անկախ և անկողմնակալ 

դատարանի կողմից ողջամիտ ժամկետում իր գործի հրապա-

րակային քննության իրավունք: Այս հիմնարար իրավունքը, երբ 

որոշվում են հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձանց որոշ 

իրավունքներ, իրացվում է քաղաքացիական դատավարության 

շրջանակներում: 

Քաղաքացուն անգործունակ ճանաչելու վերաբերյալ դա-

տարանում դիմում ներկայացնելու միջոցով գործ հարուցելու 

իրավունք ունեն նրա ընտանիքի անդամները, խնամակա-

լության և հոգաբարձության մարմինը կամ հոգեբուժական 

հաստատության տնօրինությունը, իսկ սահմանափակ գործու-

նակ ճանաչելու դեպքում` միայն ընտանիքի անդամները և 

խնամակալության և հոգաբարձության մարմինը61: Քաղաքա-

                                                      
61 Քաղ. դատ. օր., հոդ. 168(1) և 168(2):  
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ցուն անգործունակ ճանաչելու վերաբերյալ դիմումը ներկայաց-

րած անձը պետք է շարադրի այն հանգամանքները, որոնք վկա-

յում են անձի հոգեկան խանգարման մասին, որի հետևանքով 

քաղաքացին չի կարող հասկանալ իր գործողությունների նշա-

նակությունը կամ ղեկավարել դրանք62: Քաղաքացու հոգեկան 

խանգարման վերաբերյալ հիմնավոր կասկածների առկա-

յության դեպքում դատավորը նշանակում է դատահոգեբուժա-

կան փորձաքննություն` պարզելու համար նրա հոգեկան վի-

ճակը, որից խուսափելու դեպքում դատարանը որոշում է կա-

յացնում նրան հարկադիր կարգով փորձաքննության ուղարկե-

լու մասին63: 

Քաղաքացուն անգործունակ ճանաչելու վերաբերյալ գործը 

դատարանը քննում է խնամակալության և հոգաբարձության 

մարմնի ներկայացուցչի մասնակցությամբ, իսկ քաղաքացին 

կարող է կանչվել դատարան` նիստին մասնակցելու համար, 

եթե դա թույլ է տալիս նրա առողջական վիճակը64: Քաղաքա-

ցուն սահմանափակ գործունակ ճանաչելու վարույթին քաղա-

քացու, ինչպես նաև խնամակալության և հոգաբարձության 

մարմնի ներկայացուցչի մասնակցությունը պարտադիր է65: Ան-

գործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված քաղա-

քացիների իրավունքները և օրինական շահերը քաղաքացիա-

կան դատավարության շրջանակներում պաշտպանում են 

նրանց ծնողները (որդեգրողները), խնամակալները կամ հոգա-

                                                      
62 Նույն տեղում, հոդ. 169(1): 
63 Նույն տեղում, հոդ. 170: 
64 Նույն տեղում, հոդ. 171(1): 
65 Նույն տեղում, հոդ. 171(2): 
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բարձուները, որոնք դատարան են ներկայացնում իրենց կար-

գավիճակը հավաստող փաստաթղթեր66: 

Դատահոգեբուժական փորձաքննության եզրակացության 

հիման վրա դատարանը` խնամակալի, ընտանիքի անդամի 

կամ հոգեբուժական հաստատության տնօրինության դիմու-

մով` ապաքինվածին ճանաչում է գործունակ, որի դեպքում վե-

րացվում է սահմանված խնամակալությունը67:  

 

Բ. Միջազգային չափանիշներ 

ՄԻԵԴ-ը հոգեկան խանգարում ունեցող անձանց իրա-

վունքների վերաբերյալ դեռ իր առաջին վճիռներում նշել, իսկ 

հաջորդող վճիռներում վերահաստատել է, որ յուրաքանչյուր 

դեպքում անձն ունի դատարան դիմելու, ինչպես նաև անձամբ 

կամ ներկայացուցչի միջոցով դատարանի կողմից լսվելու իրա-

վունքներ68: Դատարանը որպես ընդհանուր սկզբունք շեշտել է, 

որ արդարադատության մատչելիության և արդար դա-

տաքննության իրավունքները կիրառելի են նաև այն դատավա-

րությունների նկատմամբ, երբ որոշվում է անձին գործունա-

կությունից զրկելու հարցը69, ինչպես նաև երբ որոշվում է ան-

ձին հոգեբուժարանում տեղավորելու և հարկադիր բուժելու 

հարցը: ՄԻԵԴ-ը շեշտել է, որ հոգեկան խանգարման հիմքով 

անձի ազատազրկման պարագայում անհրաժեշտ են հատուկ 

                                                      
66 Քաղ. դատ. օր., հոդ. 44: 
67 Նույն տեղում, հոդ. 173(1): 
68 Winterwerp v. Netherlands, պարբ. 60, Stanev v. Bulgaria, պարբ. 229: 
69 Winterwerp v. Netherlands, պարբ. 73, Stanev v. Bulgaria, պարբ. 241: 
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դատավարական երաշխիքներ` պաշտպանելու համար այն 

անձանց շահերը, որոնք հոգեկան խանգարման պատճառով 

ամբողջ ծավալով ի վիճակի չեն հանդես գալու իրենց անու-

նից70:  

«Ստանևն ընդդեմ Բուլղարիայի»71 գործով վճռում ՄԻԵԴ-ը 

հաստատել է այն սկզբունքը, համաձայն որի դատարան դիմե-

լու իրավունքը պետք է ուղղակիորեն մատչելի լինի մասնակի 

անգործունակ ճանաչված անձանց համար: ՄԻԵԴ-ը նշել է, որ 

պետություններն ազատ են որոշելու համար, թե ինչ ընթացա-

կարգերով պետք է ապահովվի այս իրավունքի իրացումը 72 : 

Դատարանի կարծիքով` անընդունելի է արդարադատության 

մատչելիության սահմանափակումն այս բնագավառում միայն 

այն հիմնավորմամբ, որ դատարանները կարող են ծանրա-

բեռնվել բազմաթիվ անհիմն դիմումների քննությամբ: Խնդիրը 

հնարավոր է լուծել նվազ միջամտող միջոցներով, ինչպիսիք 

են` դիմում ներկայացնելու հաճախականության սահմանա-

փակումը, դիմումների ընդունելիության նախնական 

քննության համակարգի ներդրումը և այլն73: 

Անգործունակ ճանաչված, հոգեկան խանգարումներ ունե-

ցող անձանց մի շարք դատավարական իրավունքներ են պա-

րունակում ԵԽ փաստաթղթերում: ԵԽ ՆԿ-ի թիվ R(99)4 առա-

ջարկի 13-րդ սկզբունքը սահմանում է անձամբ լսված լինելու 

իրավունքը, համաձայն որի` անցկացված վարույթի ընթաց-

                                                      
70 Stanev v. Bulgaria, պարբ. 170: 
71 Նույն տեղում, պարբ. 241: 
72 Նույն տեղում, պարբ. 242: 
73 Նույն տեղում: 
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քում, որտեղ որոշվում է տվյալ անձի գործունակության հարցը, 

նա պետք է ունենա անձամբ լսվելու իրավունք: Նույն փաս-

տաթղթի 14(3)-րդ սկզբունքի համաձայն նշված անձինք պետք է 

ունենան իրենց նկատմամբ կիրառված միջոցների դեմ բողո-

քարկման ողջամիտ իրավունքներ: 

 

Գ. Ձեռք բերված տեղեկություններ և վերլուծություն 

Անգործունակ ճանաչված անձանց արդարադատության 

մատչելիության և արդար դատաքննության իրավունքների 

խախտումների հիմնական պատճառները համակարգային 

բնույթ ունեն: Թեև ՀՀ Սահմանադրությունը ճանաչում է յուրա-

քանչյուր անձի` արդար դատաքննության և իրավական 

պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունքները, ՀՀ 

քաղ. դատ. օրենսդրությունը սահմանափակում է այդ իրա-

վունքներն անգործունակ ճանաչված անձանց համար` այդպի-

սով առաջացնելով ՀՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսդրության մի շարք նորմերի սահմանադրականության 

խնդիր: Քանի որ այդ սահմանափակումները նախատեսված են 

օրենքով և չունեն այլընտրանք, դատավորը պարզապես կիրա-

ռում է դրանք` հնարավորություն չունենալով կիրառել առավել 

նվազ խստություն ունեցող սահմանափակումներ: Ավելին, քա-

ղաքացուն հարկադիր բուժման նպատակով հոսպիտալացնե-

լու, ինչպես նաև անգործունակ ճանաչելու վերաբերյալ գոր-

ծերը քննելիս դատավորներն անմիջականորեն չեն կիրառում 

սահմանադրական, ինչպես նաև միջազգային իրավական նոր-

մերը` արդարադատության մատչելիության և արդար դա-

տաքննության վերաբերյալ: Միջազգային և սահմանադրական 

նորմերի անմիջական կիրառման արդյունքում դատավորները 
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լիազորված են, իսկ որոշ դեպքերում` պարտավոր են, անգոր-

ծունակ ճանաչված անձին իրավունք վերապահել բողոքարկե-

լու իրեն անգործունակ ճանաչող դատական ակտը վերադաս 

ատյանում: 

 

 

I. Դատարան դիմելու իրավունքը 

 

Դատարան դիմելու իրավունքը արդար դատաքննության 

հիմնարար իրավունքի բաղկացուցիչ մասն է: ՄԻԵԿ-ի 6-րդ 

հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուր ոք, երբ որոշվում են նրա 

քաղաքացիական իրավունքներն ու պարտականությունները, 

ունի արդար դատաքննության, ներառյալ` դատարան դիմելու 

իրավունք: Պետք է նշել, որ ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածով սահման-

ված արդար դատաքննության, հետևաբար` դատարան դիմե-

լու, իրավունքը կիրառելի է քաղաքացուն անգործունակ ճանա-

չելու դատավարության նկատմամբ: Նման դիրքորոշում 

ՄԻԵԴ-ը հայտնել է դեռ 1979 թ. «Ուինթերվերպն ընդդեմ Նիդեր-

լանդների» գործով իր վճռում 74 : Մասնավորապես, ՄԻԵԴ-ը 

գտել է, որ անձի գործունակությունը ենթադրում է մասնավոր` 

գույքային իրավունքների ինքնուրույն իրականացում, հետևա-

բար անգործունակ ճանաչվելիս որոշվում են այդ անձի «քաղա-

քացիական իրավունքներն ու պարտականությունները», իսկ 

այն դեպքում, երբ որոշվում են անձի քաղաքացիական իրա-

վունքներն ու պարտականությունները, ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվա-

ծով սահմանված արդար դատաքննության իրավունքը կիրա-
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ռելի է: Ուստի, ՄԻԵԴ-ը եզրահանգել է` արդար դատաքն-

նության իրավունքը, ներառյալ` դատարան դիմելու իրա-

վունքը, կիրառելի է այն անձանց նկատմամբ, որոնք զրկվում են 

քաղաքացիական գործունակությունից75:  

Արդյոք ՀՀ քաղ. դատ. օրենսդրությունն ու դրա պրակտի-

կան նախատեսում և գործնականում երաշխավորո՞ւմ են քա-

ղաքացուն անգործունակ ճանաչելու վերաբերյալ դիմումի 

քննության վարույթի արդարությունը, դրա ընթացքում և ան-

գործունակ ճանաչվելուց հետո արդարադատության մատչե-

լիության, ինչպես նաև մրցակցային դատաքննության և իրա-

վաբանական ներկայացուցչության իրավունքների իրացումը: 

Հետևելով Շտուկատուրովի ու Ստանևի դիրքորոշումնե-

րին` 2013 թ. մայիսի 30-ին ՄԻԵԴ-ը կայացրեց «Նատալյա Մի-

խայլենկոն ընդդեմ Ուկրաինայի»76 գործով վճիռը, որով վերա-

հաստատեց վերը նշված համաեվրոպական միտումը: ՄԻԵԴ-ը 

նորից հիշեցրեց, որ ուսումնասիրված 20 երկրներից 17-ի 

օրենսդրությունը անգործունակ ճանաչված անձանց իրավունք 

է վերապահում անձամբ և անմիջականորեն դիմելու դատա-

րան` իրենց գործունակությունը վերականգնելու պահանջով: 

Գործի փաստերի համաձայն` դատարանի կողմից անգործու-

նակ ճանաչված դիմումատուի խնամակալը դիմել է դատա-

րան` դիմումատուին ապաքինվելու կապակցությամբ գործու-

նակ ճանաչելու դիմումով, սակայն խնամակալի չներկայանա-

լու հիմքով դատարանը դիմումը թողել է առանց քննության: Հե-

տագայում դիմումատուն ինքն է դիմել ներպետական դատա-
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րաններ` իր գործունակությունը վերականգնելու խնդրանքով, 

սակայն դատարանները մերժել են դիմումի ընդունումը` պատ-

ճառաբանելով, որ ներպետական օրենսդրության համաձայն 

անգործունակ ճանաչված անձինք չունեն իրենց գործունա-

կությունը վերականգնելու խնդրանքով դատարան դիմելու 

իրավունք: ՄԻԵԴ-ը, նախ, նշել է, որ ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածի 

համաձայն` յուրաքանչյուր ոք ունի «դատարանի իրավունք», 

սակայն հիշեցրել է, որ այդ իրավունքը բացարձակ չէ և կարող է 

համաչափորեն սահմանափակվել, եթե առկա է նման սահմա-

նափակման համար իրավաչափ նպատակ77: Դատարանն ըն-

դունել է, որ անգործունակ ճանաչված անձի դատավարական 

իրավունքների սահմանափակումը կարող է հետապնդել այն-

պիսի նպատակներ, ինչպիսիք են անգործունակ անձի կամ այլ 

անձանց շահերի պաշտպանությունը, ինչպես նաև արդարա-

դատության բնականոն ընթացքի ապահովումը78: Նշված թույ-

լատրելի սահմանափակման կապակցությամբ Դատարանը հի-

շեցրել է, որ անգործունակության վերանայման խնդրանքով 

դատարան դիմելու անգործունակ ճանաչված անձի իրավունքը 

նրա ամենակարևոր իրավունքներից է, քանի որ անգործունա-

կության ընթացակարգը կարող է որոշիչ նշանակություն ունե-

նալ անձի մյուս բոլոր այն իրավունքների իրականացման հա-

մար, որոնք սահմանափակվել են անգործունակության ճանաչ-

մամբ79: ՄԻԵԴ-ը եզրակացրել է, որ տեղի է ունեցել արդարա-

դատության մերժում, որն անհամատեղելի է ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդ-
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վածի դրույթների հետ: Պատճառաբանության մեջ Դատարանը 

շեշտել է` պատասխանողի մատնանշած իրավաչափ նպա-

տակները չեն արդարացնում դիմումատուի` արդարադա-

տության մատչելիության իրավունքի սահմանափակումը: Դա-

տարանը պատճառաբանության մեջ նաև շեշտել է հետևյալ 

երեք հիմքերը`  

 

1. անգործունակ ճանաչված անձանց կողմից դատարան 

դիմելու համար Ուկրաինայի ներպետական օրենսդրու-

թյունը չի նախատեսել որևէ բացառություն ընդհանուր 

արգելքից.  

2. ներպետական օրենսդրությունը չի նախատեսել այնպի-

սի երաշխիք, ինչպիսին է ողջամիտ պարբերակա-

նությամբ անձի գործունակության վերականգնման դա-

տական ստուգման հնարավորությունը. 

3. գործի փաստերում բացակայում է որևէ մատնանշում 

այն մասին, որ համապատասխան ներպետական իշ-

խանություններն արդյունավետ հսկողություն են իրա-

կանացրել դիմումատուի վիճակի, ներառյալ` խնամա-

կալի կողմից իր պարտականությունների պատշաճ կա-

տարման նկատմամբ, ինչպես նաև դիմումատուի շահե-

րի պաշտպանության ուղղությամբ80: 

 

Ինչպես արդեն նշվել է, ՀՀ օրենսդրության համաձայն ան-

գործունակ ճանաչված քաղաքացիներն իրավունք չունեն որևէ 

հարցով դատարան դիմելու: Այսինքն` առկա են «Նատալյա 
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Միխայլենկոն ընդդեմ Ուկրաինայի» գործով վճռում ՄԻԵԴ-ի 

մատնանշած երեք հիմքերից երկուսը` անգործունակ ճանաչ-

ված անձանց կողմից դատարան դիմելու համար ՀՀ ներպետա-

կան օրենսդրությունը չի նախատեսել որևէ բացառություն ընդ-

հանուր արգելքից, ինչպես նաև այնպիսի երաշխիք, ինչպիսին է 

ողջամիտ պարբերականությամբ անձի գործունակության վե-

րականգնման դատական ստուգման հնարավորությունը: 

Օրենսդրական նման կարգավորման պայմաններում ՀՀ-ում չէր 

կարող լինել այնպիսի դատական պրակտիկա, որը համատե-

ղելի կլիներ ՄԻԵԿ-ի պահանջների հետ, բացառությամբ այն 

դեպքերի, երբ դատավորը, շրջանցելով ներպետական օրենքը, 

կիրառում է ՄԻԵԿ-ի դրույթը: Նման դատական պրակտիկա 

նույնպես չի դիտարկվել: Ուստի, ՀՀ-ում անգործունակ ճանաչ-

ված բոլոր քաղաքացիների` արդարադատության մատչե-

լիության և արդար դատաքննության իրավունքի խախտումը 

առավելապես համակարգային` օրենսդրական բնույթի է:  

Վերը` անձի ազատության և անձեռնմխելիության իրա-

վունքը կարգավորող ներպետական օրենսդրության և դրա կի-

րառման պրակտիկայի ուսումնասիրության շրջանակներում 

պարզվեց, որ այն քաղաքացիները, որոնց նկատմամբ քրեական 

դատավարության շրջանակներում դատարանը նշանակել է 

բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ, օրենքով զրկված 

են դատարանում իրենց ազատազրկման օրինականությունը 

ստուգելու նպատակով դատարան դիմելու իրավունքից: Ուս-

տի, ինչպես անգործունակների դեպքում, այս դեպքում նույն-

պես դատարան դիմելու իրավունքը անխտիր սահմանափակ-

ված է բոլոր այն քաղաքացիների համար, ովքեր ազա-

տազրկված են հոգեբուժական հաստատությունում` որպես 

բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոց, ինչն անհամատեղելի 
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է ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածի պահանջների հետ: Գործող համա-

կարգը, որտեղ հանձնաժողովները յուրաքանչյուր վեց ամիսը 

մեկ անգամ որոշում են անձին ներկայացնել կամ չներկայացնել 

դատարան` բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցը դադա-

րեցնելու նպատակով, չի կարող փոխարինել տվյալ անձի կող-

մից անմիջականորեն դատարան դիմելու իրավունքին կամ 

պարբերական պարտադիր դատական ստուգումներին: 

 

 

II. Մրցակցային դատաքննության իրավունք 

 

Մրցակցային դատաքննության իրավունքը` որպես արդար 

դատաքննության իրավունքի բաղկացուցիչ մաս, բացարձակ 

իրավունք չէ: Այն կարող է սահմանափակվել, եթե առկա է իրա-

վաչափ նպատակ, և սահմանափակումը համաչափ է հե-

տապնդվող նպատակին81: Սակայն ՀՀ Քաղ. դատ. օրենսգրքի 

համապատասխան նորմերի, ինչպես նաև դրանք կիրառողնե-

րի ընկալման համաձայն` անձին գործունակությունից զրկելու 

կամ նրան հոգեբուժական հաստատությունում հարկադիր 

բուժման ենթարկելու վերաբերյալ գործերով առկա չէ վեճ հա-

կադիր կողմերի միջև, որն անհրաժեշտ կլիներ լուծել մրցակ-

ցային դատաքննության միջոցով: Հարցված դատավորները և 

փաստաբանները շեշտել են Քաղ. դատ. օր.-ի այն առանձնա-

հատկությունը, ըստ որի քաղաքացուն անգործունակ ճանաչե-

լու վերաբերյալ դիմումները դատարաններում քննվում են հա-

տուկ վարույթի, այլ ոչ թե հայցային վարույթի կարգով, այդ իսկ 
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պատճառով մրցակցային դատաքննություն իրականացնելու 

կարիք չկա։  

 

Այդ դատավարությունները մրցակցային չեն լինում, 

քանի որ դրանք հայցային վարույթներ չեն, այլ համար-

վում են հատուկ վարույթներ: Ինչպես գիտենք, մրցակ-

ցային են համարվում այն վարույթները, երբ ինչ-որ մե-

կի դեմ դիմում են, որտեղ պետք է պաշտպանվել, իսկ 

այս դեպքերը վերաբերում են ոչ հայցային վարույթնե-

րին: Այստեղ իմաստը կայանում է ինչ-որ մեկին ան-

գործունակ ճանաչելու, իրավունքները սահմանափա-

կելու մեջ:  

Դատավոր, ք. Երևան 

 

 

Այստեղ միայն շահագրգիռ մարդու խնդիրն է, համա-

պատասխան բժշկական փաստաթղթերի հետազո-

տումը և դատարանի նշանակված որոշման պայման-

ներում ստացված եզրակացությունը: Մրցակցային 

խնդիր չկա, քանի որ ոչ մեկ չկա, որ դեմ փաստարկներ 

բերի: 

 Դատավոր, ք. Գյումրի 

 

Մրցակցային չէ ընդհանրապես, քանի որ այս դեպքում 

ըստ էության վեճ չի լինում:  

Փաստաբան, ք. Երևան 

 

«Շտուկատուրովն ընդդեմ Ռուսաստանի» գործի փաստերի 

համաձայն` մինչև դիմումատուին անգործունակ ճանաչելը 
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դատավորը նրան չի հրավիրել դատարան, չի ծանուցել նիստի 

մասին, չի լսել նրա փաստարկները, սակայն արդյունքում դի-

մումատուն ճանաչվել է անգործունակ, որից հետո զրկվել է դա-

տական այդ որոշումը բարձր ատյանում ինքնուրույն բողոքար-

կելու իրավունքից: Դատական նիստին ներկա են եղել դատա-

խազը և հոգեբուժական հաստատության ներկայացուցիչը: Այս 

փաստերի կապակցությամբ ՄԻԵԴ-ն իր վճռում գտել է, որ դա-

տարանի կողմից առանց դիմումատուին տեսնելու, լսելու և սե-

փական կարծիքը կազմելու, միայն փաստաթղթային ապացույ-

ցի հիման վրա որոշում կայացնելը ողջամիտ չի եղել և հանգեց-

րել է 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով երաշխավորված մրցակցային 

դատաքննության իրավունքի խախտմանը 82 : ՄԻԵԴ-ը եզրա-

հանգել է, որ դիմումատուին անգործունակ ճանաչելու վերա-

բերյալ 10 րոպե տևած դատաքննությունն արդար չի եղել, ուս-

տի տեղի է ունեցել ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածի խախտում: 

 

Իսկ եթե, օրինակ, շիզոֆրենիա է սրացման վիճակում, 

ապա որպես կանոն այդ հիվանդները անգործունակ 

են: Նույնիսկ այս համաձայնությունը, որ հիվանդները 

գրում են, սա հակասում է օրենքին, քանի որ եթե մար-

դը գալիս է ու նկարագրում է հստակ զառանցանք, 

հալյուցինացիաներ, ապա ինչպե՞ս կարող է այդ մար-

դու ստորագրությունը հաշվի առնել: Թվում է, թե ման-

րուք է, բայց եթե մեկը որոշի մի օր դրանց ուշադ-

րություն դարձնել, դա կարող է մեծ աղմուկ հանել` 

ասելով, թե ոնց եք այս մարդու գրածը հիմք վերցրել: 
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Նույն սկզբունքով կարելի է խոսել նաև անհամաձայ-

նության մասին: Դե, անհամաձայնության դեպքում մի 

բան էլ լավ է, որ կանոնավորում է դատարանը, իսկ 

համաձայնության դեպքում մեկ էլ տեսար մի հատ կո-

րած-մոլորած հարազատ հայտնվեց ու ասեց. «Ո՞նց եք 

այս մարդուն իր կամքով, իր ստորագրությամբ բան 

արել, չէ՞ որ...» Պատկերացնում եք, թե ի՞նչ կարող է լի-

նել: Պարադոքս է: Դրա համար ինչ-որ տեղ ստիպված 

ենք լինում այդ գրագրության բնույթը փոխել: եթե դու 

գրում ես, որ հիվանդի մոտ իր հիվանդության նկատ-

մամբ քննադատությունը բացակայում է, արդեն նրա 

գրածը բանի պետք չէ:  

Հոգեբուժական կլինիկայի բաժանմունքի վարիչ 

 

Այսպիսով, հետազոտությամբ ձեռք բերված տվյալները, 

ինչպես նաև Քաղ. դատ. օր.-ի ուսումնասիրված դրույթները 

հիմք են տալիս եզրահանգելու, որ անձին գործունակությունից 

զրկելու վարույթները չեն իրականացվում մրցակցության մի-

ջազգային իրավունքի պահանջների պահպանմամբ: Ավելին, 

նշված դրույթները կիրառողները գտնում են, որ մրցելու, 

պաշտպանվելու կարիք չկա, քանի որ ըստ էության վեճ չկա: 

Նման մոտեցումը չի բխում միջազգային իրավունքի պա-

հանջներից: Մասնավորապես, Շտուկատուրովի գործով 

ՄԻԵԴ-ը ճանաչել է արդար դատաքննության իրավունքի խախ-

տում հենց այն հիմքով, որ դատաքննությունն իր բնույթով 

մրցակցային չի եղել: Այսինքն` ըստ միջազգային իրավունքի 

պահանջի` չի կարելի մրցակցային դատաքննության իրավուն-

քի նկատմամբ բացառություն սահմանել միայն այն հիմքով, որ 

որոշվում է անձի գործունակության կամ հոգեբուժարանում 
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հարկադիր բուժելու հարցը, և ներպետական օրենքի համա-

ձայն առկա չէ վեճ: Ավելին, ՄԻԵԴ-ի և ներպետական դատա-

կան պրակտիկայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 

առկա են բազմաթիվ դեպքեր, երբ այն անձը, ում գործունա-

կությունից զրկելու կամ հարկադիր բուժելու հարցը քննում է 

դատարանը, համաձայն չէ իրեն գործունակությունից զրկելու 

կամ հարկադիր բուժման ուղարկելու վերաբերյալ պահանջի 

հետ: Նման պարագայում ակնհայտ է, որ առկա է վեճ` դիմումը 

ներկայացնողի և այն անձի միջև, ում գործունակությունը վի-

ճարկվում է, կամ ում մտադիր են հարկադիր բուժման ուղար-

կել հոգեբուժարան: Առկա է նաև նշված անձանց կողմից սեփա-

կան իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության կարիք, 

որը ենթադրում է պատշաճ իրավաբանական ներկայացուց-

չություն և մրցակցային դատաքննություն, դատական վիճաբա-

նություն ապացույցների, ինչպես նաև փաստերի նկատմամբ 

իրավական նորմի կիրառելիության շուրջ: Ի թիվս նշված հիմ-

նավորումների` Շտուկատուրովի գործով իր վճռում արդար 

դատաքննության իրավունքի խախտման փաստը ՄԻԵԴ-ը հիմ-

նավորել է նաև այն հանգամանքով, որ տվյալ անձին չծանուցե-

լով և դատարանում նրա կարծիքը չլսելով` ներպետական դա-

տարանները նրա իրավունքների անժամկետ սահմանափակ-

ման վերաբերյալ որոշումը կայացրել են 10 րոպե տևած դատա-

կան նիստի ընթացքում` հիմնվելով միայն մեկ փաստաթղթի` 

դատահոգեբուժական հանձնաժողովի եզրակացության վրա, 

որը կայացվել էր դատական նիստից ամիսներ առաջ: ՄԻԵԴ-ը 

շեշտել է, որ ներպետական դատարանը տվյալ հանգամանքնե-

րում պետք է անձամբ տեսներ քաղաքացուն, ինչպես նաև ան-

ձամբ հարցաքններ նրան և սեփական կարծիք կազմեր նրան 

գործունակությունից լրիվ զրկելու անհրաժեշտության կամ 

դրա բացակայության մասին: 
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III. Իրավաբանական օգնությունը և մասնակցությունը դա-

տական նիստին 

 

Անձին գործունակությունից զրկելու վերաբերյալ վարույ-

թին պարտադիր մասնակցում է դիմողը, պարտադիր է նաև 

ԽՀՄ ներկայացուցչի մասնակցությունը: Վկաների կամ հենց 

իր` անգործունակ ճանաչվող անձի ներկայությունը պարտա-

դիր չէ: Ընդ որում, դատավորների կարծիքով` դատարանում 

անգործունակ ճանաչվող անձի ներկայության կարիք չկա։  

 

Եթե հիվանդը երեխա է, կամ եթե չի գիտակցում, չի 

հասկանում այդ ամենը, ուրեմն իմաստ չունի տվյալ 

անձին տեղյակ պահելը: Քաղաքացին կարող է 

կանչվել դատական նիստի, եթե դա թույլ է տալիս նրա 

առողջական վիճակը, բայց հիմնականում նա ներկա 

չի գտնվում այդ դատական նիստին: Դա օրենքի խախ-

տում չի համարվում:  

Փաստաբան, ք. Երևան 

 

Եթե, օրինակ, ես ներկայացնում եմ տվյալ անձի հի-

վանդության թղթերը, ու եթե այնտեղ ինչ-որ մի կաս-

կած է առաջանում դատարանի մոտ, ապա դատա-

րանը պարտավոր է կանչել տվյալ անձին: Իսկ կասկա-

ծի տեղիք կարող են առաջացնել բժշկական թղթերը, 

որոնք կարող են կեղծված լինել: Անգամ հնարավոր է, 

որ դատարանի մոտ առաջացած կասկածը լրացուցիչ 

փորձաքննություն նշանակելու առիթ հանդիսանա:  

Փաստաբան, ք. Երևան 
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Դատարանը գրավոր ծանուցագիր է ուղարկում դիմողին և 

ԽՀՄ, որում հստակ նշված են նիստի օրը և ժամը: Սակայն այն 

անձին, ում գործունակության խնդիրն է լուծվում տվյալ դատա-

վարության ընթացքում, հաճախ ծանուցագիր չի ուղարկվում, 

քանի որ համարվում է, որ դրա կարիքը չկա։  

 

Նրա չմասնակցելը պայմանավորված է իր հոգեկան 

հիվանդության արդյունքում իր գործողությունները 

չհասկանալով, դրանց նշանակությունը չգիտակցելով: 

Մի տեսակ անիմաստ է դառնում նրա ներկայությունը:  

Դատավոր, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևան 

 

Ինչպես արդեն նշվել է, հանրային պաշտպանի կողմից 

տրամադրվող անվճար իրավաբանական օգնությունը հասա-

նելի կլինի հոգեբուժական հաստատություններում բուժվող 

անձանց համար 2014 թ. հունվարի 1-ից: Սակայն, քանի դեռ 

գործունակությանը վերաբերող տեղական օրենսդրությունը չի 

վերանայվել, անգործունակ ճանաչված քաղաքացիները չեն 

կարող օգտվել նույն ծառայությունից, քանի որ օրենքը նրանց 

արգելում է դիմել դատարան` անձամբ կամ ներկայացուցչի մի-

ջոցով, բացառությամբ խնամակալի:  

Ինչպես արդեն նշվել է, որ ՄԻԵԴ-ն իրականացրել է Եվրո-

պայի խորհրդի անդամ 20 երկրների օրենսդրության համեմա-

տական վերլուծություն և պարզել, որ պետությունների գերակ-

շիռ մասի օրենսդրությունն անգործունակ ճանաչված յուրա-

քանչյուր անձի իրավունք է վերապահում ուղղակի դիմելու դա-
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տարան և խնդրելու վերացնել սահմանափակումները 83 : 

ՄԻԵԴ-ն այս ուսումնասիրության հիման վրա եզրակացրել է, 

որ առկա է համաեվրոպական միտում` դեպի անգործունակ 

անձանց` իրենց գործունակությունը վերականգնելու խնդրան-

քով ուղղակի դատարան դիմելու իրավունքի ճանաչում84: Թեև 

այս համեմատական վերլուծությունը չի կազմել դատարանի 

որոշման մասը, սակայն այն հիմք է ծառայել «Ստանևն ընդդեմ 

Բուլղարիայի» գործով հոգուտ դիմումատուի վճիռ կայացնելու 

համար: Սա հստակ արտահայտված ուղենիշ կամ ակնկարկ է, 

որով ՄԻԵԴ-ը ԵԽ անդամ պետություններին հուշում է, թե ինչ 

ուղղությամբ պետք է զարգանա գործունակությունը կարգավո-

րող ներպետական օրենսդրությունը: Ցավոք, ՀՀ գործող Քաղ. 

դատ. օր.-ում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ ար-

դարադատության նախարարության կայքում հրապարակված 

նախագծում այս զարգացումները հաշվի չեն առնվել, որի մա-

սին առավել մանրամասն արդեն ներկայացվել է վերևում: 

 

Դ. Եզրահանգումներ 

Հոգեկան խանգարում ունեցող անձանց գործունակությու-

նից զրկելու, ինչպես նաև նրանց հիվանդանոցային հարկադիր 

բուժման ենթարկելու վերաբերյալ գործերով հաճախ են 

խախտվում արդար դատաքննության, մասնավորապես, ար-

դարադատության մատչելիության և մրցակցային դա-

տաքննության իրավունքները: Դատական համակարգում առ-

                                                      
83 Stanev v. Bulgaria, պարբ. 88: 
84 Նույն տեղում, պարբ. 243: 
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կա է ընկալում, համաձայն որի քաղաքացուն գործունակությու-

նից զրկելու, ինչպես նաև նրան հոգեբուժական հիվանդանոցա-

յին հարկադիր բուժման ենթարկելու վերաբերյալ գործերի 

քննությունը չպետք է լինի մրցակցային, քանի որ առկա չեն հա-

կադիր կողմեր, առկա չէ վեճ, ուստի կարիք չկա մրցակցային 

պայմաններում ճշմարտությունը բացահայտելու: Նման ընկալ-

ման և դրան համապատասխանող պրակտիկայի պատճառն 

այն է, որ նշված վարույթները համարվում են հատուկ` ոչ հայ-

ցային վարույթներ: Նման ընկալումը և պրակտիկան չեն հա-

մապատասխանում միջազգային իրավունքի պահանջներին, 

մասնավորապես, ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքով հստա-

կեցված սկզբունքներին: Վերջինս բազմիցս հիշեցրել է, որ այն 

դեպքերում, երբ որոշվում են անձի քաղաքացիական իրա-

վունքներն ու պարտականությունները, պետք է երաշխավորվի 

արդար դատաքննություն` պահպանելով կողմերի հավասա-

րության և մրցակցության սկզբունքը: Այս սկզբունքը բացա-

ռության կարգով կարելի է սահմանափակել, երբ նման միջամ-

տությունը հետապնդում է իրավաչափ նպատակ և համաչափ 

է: Հնարավոր չէ նշված գործերով մրցակցության ընդհանուր 

արգելքը հիմնավորել նրանով, որ այդպիսին է ներպետական 

օրենսդրությունը: Օրենսդրությունը պետք է համապատասխա-

նեցնել միջազգային պարտադիր պահանջին: Ցավոք, Քաղ. 

դատ. օր.-ի նոր խմբագրության նախագծում առկա են բոլոր այն 

դրույթները, որոնք խոչընդոտում են մրցակցային և հավասար 

պայմաններում արդար դատաքննության իրականացումը:  

Գործունակությունից զրկված, ինչպես նաև բժշկական 

բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառման արդյունքում հո-

գեբուժական հիվանդանոցում հարկադիր բուժվող անձը 

զրկված է դատարան դիմելու իրավունքից: Դատարան դիմելու 
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իրավունքը միջազգային իրավունքում բացարձակ չէ և կարող է 

սահմանափակվել, երբ առկա է իրավաչափ նպատակ, և սահ-

մանափակումը համաչափ է: Սակայն ՀՀ օրենսդրության դեպ-

քում սահմանափակումը մշտական բնույթ ունի և վերաբերում 

է նշված բոլոր քաղաքացիներին: Թե´ ՄԻԵԴ-ի նախադեպային 

իրավունքում, թե´ ՀՈՒԱԻԿ-ում, թե´ բազմաթիվ երկրների ներ-

պետական իրավունքում հստակ է անգործունակ քաղաքացի-

ներին ուղղակի (անձամբ կամ ներկայացուցչի միջոցով) դա-

տարան դիմելու իրավունքով օժտելու միտումը:  

Հաշվի առնելով հոգեբուժարանում անժամկետ ազա-

տազրկված անգործունակ քաղաքացիների հատկապես խոցե-

լիության բարձր աստիճանը և նրանց հանդեպ չարաշահումնե-

րի հնարավորությունը` արդարադատության մատչելիության` 

դատարան դիմելու իրավունքը նրանց համար առավել մեծ դեր 

է խաղում: «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` 

հոգեբուժական հաստատությունում ազատազրկված քաղաքա-

ցիներն իրավունք չունեին անվճար իրավաբանական օգ-

նություն ստանալու, ինչը լուրջ խոչընդոտ էր նշված անձանց 

կողմից իրենց խախտված իրավունքների վերականգնման, հո-

գեբուժարանից դուրսգրման և այլ նպատակներով դատարան 

դիմելու համար: Քանի որ հոգեբուժարանում բուժվող անձան-

ցից շատերը բավարար ֆինանսական միջոցներ չունեն փաս-

տաբանական ծառայություններից օգտվելու համար, կարելի է 

եզրակացնել, որ հոգեբուժական հաստատությունում բուժվող 

բազմաթիվ քաղաքացիների համար ՀՀ արդարադատությունը և 

դատական համակարգը տարիներ շարունակ մատչելի չեն եղել 

և դեռևս մնում են այդպիսին:  
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ԳԼՈՒԽ 3. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

Քաղաքացուն գործունակությունից զրկելու փաստն անդ-

րադառնում է այդ անձի կյանքի բոլոր բնագավառների վրա: Նա 

այլևս իրավունք չունի ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու իր 

համար կարևոր մի շարք հարցերի վերաբերյալ: Քաղաքացին 

իրավաբանորեն զրկվում է մի շարք այնպիսի հիմնարար իրա-

վունքների իրացումից, ինչպիսիք են` ընտրելու և ընտրվելու, 

ամուսնանալու և ընտանիք կազմելու, արդարադատության 

մատչելիության, պայմանագրեր կնքելու, սեփական անշարժ 

գույքը տիրապետելու, տնօրինելու և այլ իրավունքները: Քաղա-

քացին ՀՀ-ում գործունակությունից զրկվում է անժամկետ և 

նրա կյանքի համար մի շարք կարևոր որոշումներ ընդունվում 

են նրա խնամակալի կողմից: Այդ պատճառով գործունա-

կությունից զրկելը անձի անձնական կյանքի իրավունքի նկատ-

մամբ լուրջ միջամտություն է, որը պետք է պատշաճ քննության 

արժանանա դատավորի կողմից և արդարացվի` միջազգային 

ու տեղական բոլոր իրավական չափանիշների լույսի ներքո: 

Յուրաքանչյուր դեպքում քաղաքացուն գործունակությունից 

զրկելիս ՀՀ դատավորները պարտավոր են առաջնորդվել 

ՄԻԵԿ-ի 8-րդ հոդվածով սահմանված դրույթներով: 

 

Ա. Ներպետական օրենսդրություն 

ՀՀ Սահմանադրությունը ճանաչում է յուրաքանչյուր անձի 

անձնական կյանքի հարգման իրավունքը: Գործունակությունը 

քաղաքացու` իր գործողություններով քաղաքացիական իրա-

վունքներ ձեռք բերելու և իրականացնելու, իր համար պարտա-

կանություններ ստեղծելու և դրանք կատարելու ունակությունն 
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է 85 : ՀՀ-ում քաղաքացին գործունակ է համարվում տասնութ 

տարին լրանալու, այսինքն` չափահաս դառնալու պահից: ՀՀ 

քաղ. օր.-ը նախատեսում է դեպքեր, երբ քաղաքացին գործու-

նակություն է ձեռք բերում մինչև չափահաս դառնալը86: ՀՀ քաղ. 

օր.-ով նախատեսված դեպքերում քաղաքացին ՀՀ քաղ. դատ. 

օր.-ով նախատեսված կարգով կարող է ճանաչվել անգործու-

նակ կամ սահմանափակ գործունակ:  

Անգործունակ կարող է ճանաչվել այն քաղաքացին, ով հո-

գեկան խանգարման հետևանքով չի կարող հասկանալ իր գոր-

ծողությունների նշանակությունը կամ ղեկավարել դրանք 87 : 

Նրա անունից գործարքներ է կնքում նրա խնամակալը88: Ան-

գործունակության ճանաչման հիմքերի վերացման դեպքում 

քաղաքացին դատարանի վճռով ճանաչվում է գործունակ, ինչ-

պես նաև վերացվում է նրա նկատմամբ սահմանված խնամա-

կալությունը89: 

 

Բ. Միջազգային չափանիշներ 

ՀՈՒԱԻԿ-ի 12-րդ հոդվածը վերահաստատում է, որ հաշ-

մանդամություն ունեցող անձինք ունեն գործունակ ճանաչվե-

լու, ինչպես նաև կյանքի բոլոր ոլորտներում` այլ անձանց հետ 

                                                      
85 Քաղ. օր., հոդ. 24(1): 
86 Նույն տեղում, հոդ. 24(2) և (3): 
87 Նույն տեղում, հոդ. 31(1): 
88 Նույն տեղում, հոդ. 31(2): 
89 Նույն տեղում, հոդ. 31(3): 
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հավասարապես գործունակ ճանաչվելու իրավունքներ90: Հաշ-

մանդամություն ունեցող անձի գործունակության իրականաց-

ման ուղղությամբ միջոցներ 91  ձեռնարկելիս չարաշահումները 

կանխելու նպատակով ՀՈՒԱԻԿ-ը անդամ պետություններին 

պարտավորեցնում է մշակել մարդու իրավունքների միջազգա-

յին իրավունքին համապատասխանող պատշաճ և արդյունա-

վետ երաշխիքներ: Նշված երաշխիքները պետք է ապահովեն, 

որ գործունակության իրականացման միջոցները` 

 

 պահպանում են անձի իրավունքները, կամքը և նախա-

պատվությունները. 

 զերծ են շահերի բախումից և ոչ պատշաճ ազդեցություննե-

րից.  

 համաչափ են և հարմարեցված են անհատի անձնական 

հանգամանքներին. 

 կիրառվում են հնարավորինս կարճ ժամկետներով և 

 ենթակա են կանոնավոր վերահսկողության  իրավասու, 

անկախ ու անաչառ մարմնի կամ դատարանի կողմից92:  

 

ՀՈՒԱԻԿ-ի համաձայն, պետությունները պարտավորվում 

են ձեռնարկել բոլոր պատշաճ և արդյունավետ միջոցները, որ-

պեսզի հարգվեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց` սեփա-

                                                      
90 ՀՈՒԱԻԿ, հոդ. 12(1) և (2): 
91  ՀՀ օրենսդրությունում այդ միջոցը խնամակալությունն է, որի 

օգնությամբ անգործունակ ճանաչված քաղաքացին իրականացնում է 

այն գործարքները, որոնք կիրականացներ լրիվ գործունակություն 

ունենալու պարագայում: 
92 ՀՈՒԱԻԿ, հոդ. 12(4): 
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կանություն ունենալու և այն ժառանգելու, սեփական ֆինան-

սական հարցերը տնօրինելու, բանկային վարկերի, գրավի և 

ֆինանսական այլ հնարավորությունների հավասար մատչե-

լիության` այլոց հետ հավասար իրավունքները: Պետություն-

ները պարտավորվում են նաև երաշխավորել, որ հաշմանդա-

մություն ունեցող անձինք կամայականորեն չեն զրկվի իրենց 

սեփականությունից 93 : Հոգեկան խանգարումներ ունեցող ան-

ձանց անձնական կյանքի իրավունքի և այդ իրավունքին 

առնչվող պետությունների պարտավորությունների բովանդա-

կության վերաբերյալ կան նաև մի շարք նախադեպային միջազ-

գային դատական ակտեր, ինչպես նաև համաեվրոպական չա-

փանիշներ սահմանող փաստաթղթեր: 

ԵԽ ՆԿ-ի թիվ Rec(99)4, Rec(2009)3 և Rec(2004)10 առա-

ջարկներով սահմանվում են մի շարք կարևորագույն 

սկզբունքներ, որոնց նպատակն է հոգեկան խանգարումներ 

ունեցող անձանց իրավունքների ու արժանապատվության 

արդյունավետ պաշտպանությունը, նրանց անհրաժեշտ աջակ-

ցությունը, չարաշահումների դեմ անհրաժեշտ երաշխիքների 

ստեղծումը և այլն: Նշված սկզբունքներից են` 

 

 անգործունակ քաղաքացիների մարդու իրավունքների 

նկատմամբ հարգանքը. 

 անգործունակ քաղաքացու նկատմամբ ցուցաբերվող իրա-

վական արձագանքի ճկունությունը. 

 քաղաքացու գործունակության առավելագույն պահպա-

նումը. 

                                                      
93 ՀՈՒԱԻԿ, հոդ. 12(5): 
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 միջամտության միջոցների անհրաժեշտությունը, համաչա-

փությունը և հրապարակայնությունը. 

 գործունակության սահմանափակման ընթացակարգերի 

արդարությունը, անձի մասնակցությունը դրանց, իր կար-

ծիքն արտահայտելու իրավունքները. 

 խնամակալների պատասխանատվությունը և այլն: 

 

Ընդհանուր առմամբ նշված երեք փաստաթղթերը պարու-

նակում են բազմաթիվ լուծումներ` կապված գործունակության, 

անգործունակ ճանաչելու ընթացակարգի և անգործունակ ճա-

նաչված անձանց իրավունքների, նրանց աջակցության, հիվան-

դանոցային հարկադիր բուժման և հարակից խնդիրների հետ: 

Այս սկզբունքներում զետեղված են լուծումներ, որոնք կարող են 

ամուր հիմք լինել ներպետական օրենսդրության, ինչպես նաև 

իրավակիրառական պրակտիկայի զարգացման համար: 

 

Գ. Ձեռք բերված տեղեկությունները և վերլուծությունը 

Ուսումնասիրված ներպետական դատական ակտերը, 

օրենսդրությունը և հարցազրույցների արդյունքները ցույց տվե-

ցին, որ ՀՀ դատարանները քաղաքացուն գործունակությունից 

զրկելու յուրաքանչյուր դեպք չեն արդարացնում ՄԻԵԿ-ի 8-րդ 

հոդվածով նախատեսված դրույթներով, ինչը պարտավոր են 

անել նշված դրույթի հիմքով: Նման բացթողումն ունի երկու 

հիմնական պատճառ: Առաջին` ՀՀ քաղաքացիական դատա-

վարության օրենսդրությունը, ինչպես նախկին ԽՍՀՄ մի շարք 

երկրներինը, հատկապես` Ռուսաստանինը, դատավորին թույլ 

չի տալիս անձի գործունակության հարցը քննելիս ցուցաբերել 
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ճկունություն` ընտրել և տվյալ անձի անհատական վիճակին 

հարմարեցնել նրա իրավունքի նկատմամբ կիրառվող միջամ-

տության միջոցները: Քաղաքացուն գործունակությունից զրկե-

լու վերաբերյալ հարուցված վարույթի պայմաններում դատա-

վորը քաղաքացուն ճանաչում է լրիվ անգործունակ կամ մեր-

ժում է դիմումի բավարարումը: Նման օրենսդրության և դրա 

վրա հիմնված պրակտիկայի պայմաններում ՄԻԵԴ-ը ճանաչել 

է անձնական կյանքի իրավունքի խախտում: Երկրորդ` դատա-

վորներն անմիջականորեն չեն կիրառում ՄԻԵԿ-ի և ՀՈՒԱԻԿ-ի 

դրույթները` քաղաքացուն գործունակությունից զրկելու վերա-

բերյալ գործերով: Նրանք նախընտրում են կիրառել ներպետա-

կան օրենքի դրույթն այն դեպքում, երբ այն ակնհայտորեն հա-

կասում է միջազգային նորմին:  

 

 

I. Անձին գործունակությունից զրկելու իրավական հիմքը և 

իրական պատճառները  

 

Հայաստանում անձին գործունակությունից զրկելու վերա-

բերյալ գործերը հիմնականում հարուցվում են քաղաքացու ըն-

տանիքի անդամների, երբեմն` հոգեբուժարանի կողմից: Վեր-

ջիններիս դրդապատճառները հասկանալու նպատակով հե-

տազոտական թիմն իրականացրել է հարցազրույցներ, հավա-

քել համապատասխան դատական ակտեր և պարզել հետևյալը.  

 

Բոլոր պատճառները վերաբերում են անշարժ գույքի 

առքուվաճառքի գործողություններին:  

Փաստաբան, ք. Երևան: 
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Հիմնականում խնդիրը առաջանում է այն ժամանակ, 

երբ որ հարազատների մոտ խնդիր է առաջանում ինչ-

որ ունեցվածք կիսելու հետ կապված, կամ եթե վտանգ 

են զգում:  

Դատավոր, ք. Երևան 

 

Եթե մարդը ունի մասնակի սահմանափակում, այ-

սինքն` կարող է խանութ գնալ, գնումներ կատարել, 

ապա այստեղ որևէ սահմանափակում չի նախատես-

վում: Բայց երբեմն ավելի գլոբալ հարցերի կապակ-

ցությամբ, ասենք` գործարքների հետ կապված, ան-

շարժ գույքի առքուվաճառքի հետ կապված, դատա-

րանը երբեմն, որպեսզի հսկողություն լինի, ու մարդիկ 

չօգտվեն նրա վիճակից, չշահագործեն:  

Դատավոր, ք. Գյումրի 

 

Բազմազան պատճառներով են դիմում դատարան՝ ան-

գործունակ ճանաչելու հարցով: Լինում է, որ անհնա-

զանդ հիվանդի բարեկամներն են դիմում։ Կարող է 

իրանց տան եղածը տանեն տան սրան-նրան, բնակա-

րանային հարցերով շատ հաճախ, որովհետև հիվանդը 

չի հասկանում: Եվ շատ դեպքեր ենք ունեցել, երբ դիմել 

են դատարան` նոտարական գործարքը չեղյալ համա-

րելու համար: Դեպք եմ ունեցել, երբ 25 տարեկան 

տղան զագս է գնացել 80 տարեկան տատիկի հետ՝ 3 

սենյականոց բնակարանը իրան մնալու նպատակով: 

Աղջիկն էր դիմել դատարան, որպեսզի մենք չեղյալ հա-

մարենք: Տատիկին անգործունակ ճանաչեցինք, արդեն 

գործարքը չեղյալ համարվեց։ Կամ էլ` իրենց բնակա-
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րանները հոգեկան հիվանդները վաճառում են, հետո 

չեղյալ է պետք համարել, իրանք տեր են կանգնում: 

Փախստականների մեջ շատերը կային, որ զագս էին 

ընկնում հոգեկան հիվանդների հետ, տունը ձեռից 

գնաց։ Անգործունակության կարգավիճակը անհրա-

ժեշտ է, որպեսզի սոցիալական հարցերը իրանք [խնա-

մակալները] իրավունք ունենան լուծել: Հասարակ 

բան՝ հիվանդանոց բերելը, պառկացնելը, բուժման 

պլանը եթե հիվանդը չի ստորագրում, չեմ կարող բու-

ժել: Իսկ եթե հարազատը համաձայնվում է, էլ նրա 

կարծիքը հաշվի չենք առնի:  

Հոգեբույժ, ք. Երևան 

 

Հարցվածների պատասխաններից, ներկայացված փորձից 

կարելի է եզրակացնել, որ քաղաքացիները հաճախ գործունա-

կությունից զրկվում են ոչ միայն ախտորոշված հոգեկան խան-

գարման և դրանից բխող լուրջ հետևանքների, իրենց իրա-

վունքների ու շահերի պաշտպանության նպատակներով, այլև 

զանազան սոցիալական խնդիրների, ներառյալ` անշարժ գույ-

քի, նպաստի և այլ գույքային խնդիրների լուծման նպատակով: 

Հարցվածները մատնանշեցին այն պրակտիկան, համաձայն 

որի անձի ընտանիքի անդամները դիմում են դատարան, որ-

պեսզի հետագայում, պաշտոնապես դառնալով տվյալ անձի 

խնամակալը` կարողանան իրականացնել անգործունակ ճա-

նաչված անձի սեփականության հետ կապված համապատաս-

խան գործողությունները, որպեսզի այդ սեփականությունը 

դուրս չմնա քաղաքացիաիրավական շրջանառությունից: Այս 

առումով հետաքրքիրն այն է, որ ՄԱԿ-ի ՀՈՒԱԻԿ-ը հատուկ 

շեշտում է, որ հաշմանդամություն, ներառյալ` հոգեկան խան-
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գարում, ունեցող անձանց սեփականության, ֆինանսական մի-

ջոցները կառավարելու, բանկային վարկերից և գրավից հավա-

սարապես օգտվելու իրավունքների պաշտպանությունը: Հա-

վանաբար այս շեշտադրումը հիմնված է նախկին բացասական 

փորձի վրա, համաձայն որի գործունակությունից զրկելու որո-

շումներն անհամատեղելի են եղել մարդու իրավունքների 

ոգուն94: 

ՄԻԵԴ-ում քննված Շտուկատուրովի գործով դիմումատուն 

գանգատվել է, որ իրեն գործունակությունից զրկելով` իշխա-

նությունները խախտել են իր անձնական կյանքի իրավունքը, 

ինչը նախատեսված է ՄԻԵԿ-ի 8-րդ հոդվածով: Անձնական 

կյանքի իրավունքը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով 

նախատեսված դեպքերում, երբ դա անհրաժեշտ է ժողովրդա-

վարական հասարակությունում` ազգային անվտանգության, 

հասարակական անվտանգության կամ տնտեսական բարեկե-

ցության, ինչպես նաև անկարգությունների և հանցագոր-

ծությունների կանխման, առողջության կամ բարոյականության 

կամ այլ անձանց իրավունքների ու ազատությունների պաշտ-

պանության նպատակներով: Այս դրույթից հետևում է, որ ան-

ձին գործունակությունից զրկելու յուրաքանչյուր դեպքում դա-

տարանը պետք է համոզվի, որ`  

 միջամտությունը նախատեսված է օրենքով,  

o օրենքը մատչելի և կանխատեսելի է,  

                                                      
94 Թոմաս Համերբերգ, «Հոգեկան խնդիրներ ունեցող մարդիկ պետք է 

աջակցություն ստանան, այլ ոչ թե զրկվեն իրենց հիմնարար 

իրավունքներից»(www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/090921_en.asp 

մուտքը` 16 սեպտեմբերի 2013 թ.): 
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 հետապնդում է թվարկված իրավաչափ նպատակներից 

առնվազն մեկը և  

 համաչափ է հետապնդվող նպատակին:  

 

Անձին գործունակությունից լրիվ զրկող դատական ակտը 

ՄԻԵԿ-ի նշված պահանջների լույսի ներքո չհիմնավորելն ինք-

նին կարող է անհամատեղելի լինել ՄԻԵԿ-ի 8-րդ հոդվածի 

պահանջների հետ: Հիվանդության մասին նշումները կամ դա-

տահոգեբուժական հանձնաժողովի եզրակացության տեխնի-

կական, բժշկական եզրերին հղում կատարելը դեռ բավարար 

հիմնավորում չէ անձին գործունակությունից զրկելու համար: 

Ավելին, ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքի և միջազգային 

իրավունքի ընդհանուր զարգացումների համաձայն` նույնիսկ 

ծանր հիվանդության առկայությունը չի կարող այդպիսի հիմք 

լինել անձին գործունակությունից լրիվ զրկելու համար:  

Շտուկատուրովի գործով իր վճռում ՄԻԵԴ-ը նախ շեշտել է, 

որ դիմումատուին անորոշ ժամանակով անգործունակ ճանա-

չելը, ինչը նրան կախվածության մեջ է դրել իր խնամակալից, 

համարվում է շատ լուրջ միջամտություն դիմումատուի անձ-

նական կյանքի բոլոր բնագավառներին 95 : ՄԻԵԴ-ը կասկածի 

տակ չի դրել բժիշկների եզրակացությունը դիմումատուի հոգե-

կան առողջության վերաբերյալ: Սակայն Դատարանի կարծի-

քով` եզրակացությունը հստակ չէ: Դատարանը, մասնավորա-

պես, շեշտել է, որ նույնիսկ անձի լուրջ հոգեկան խանգարումը 

չի կարող անձին գործունակությունից զրկելու միակ հիմքը լի-

                                                      
95 Shtukaturov v. Russia, պարբ. 90: 
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նել96: Անձին գործունակությունից լրիվ զրկելու համար նրա հո-

գեկան խանգարումը պետք է լինի այնպիսի տեսակի և այն աս-

տիճանի, որն արդարացնի նման միջամտությունը, սակայն դա-

տավորի կողմից փորձագետների համար ձևակերպված հար-

ցերը չեն վերաբերել խանգարման տեսակին կամ աստիճանին, 

ուստի եզրահանգման մեջ դիմումատուի անգործունակության 

աստիճանը բավարար մանրամասնությամբ չի վերլուծվել 97 : 

ՄԻԵԴ-ի կարծիքով` նշված խնդիրը Ռուսաստանում ունի 

օրենսդրական բնույթ, քանի որ դատավորն այլ ընտրություն 

չունի, քան փորձագետի համար օրենքով սահմանված հար-

ցերը ձևակերպելը (արդյոք քաղաքացին կարո՞ղ է հասկանալ 

իր գործողությունների նշանակությունը կամ ղեկավարել 

դրանք): ՌԴ օրենսդրությունը, ինչպես նաև ՀՀ-ինը, թույլ չի 

տալիս հոգեկան խանգարում ունեցող անձի համար անհատա-

կան միջոցներ մշակել. անձը կա´մ գործունակ է, կա´մ անգոր-

ծունակ (բացառությամբ ալկոհոլամոլության կամ թմրամո-

լության դեպքերի, որոնք, սակայն, հոգեկան խանգարման հետ 

կապ չունեն): ՄԻԵԴ-ը վերոնշյալ հանգամանքների կապակ-

ցությամբ որոշել է, որ դիմումատու պրն Շտուկատուրովին 

գործունակությունից լրիվ զրկելը հանդիսանում է դիմումատո-

ւի անձնական կյանքին անհամաչափ միջամտություն, ուստի 

հանգեցնում է ՄԻԵԿ-ի 8-րդ հոդվածի խախտմանը: 

 

 

                                                      
96 Նույն տեղում, պարբ. 94: 
97 Նույն տեղում: 
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II. Քաղաքացու անձնական կյանքի միջամտության օրինա-

կանությունը 

 

Անձին գործունակությունից զրկելու իրավական հիմքը 

նրա հոգեկան խանգարումն է, որի արդյունքում քաղաքացին չի 

հասկանում իր գործողությունների նշանակությունը կամ չի 

կարողանում ղեկավարել դրանք: Անձի անձնական կյանքի, 

ինչպես նաև մի շարք այլ հիմնարար իրավունքների ու ազա-

տությունների անժամկետ սահմանափակման իրավական չա-

փանիշը անորոշություն է առաջացնում և բազմիցս քննադատ-

վել է ՄԻԵԴ-ի վճիռներում: Մասնավորապես, Շտուկատուրովի 

գործով դիմումատուն գանգատվել է այն հանգամանքից, որ 

ներպետական օրենքով սահմանված` գործունակությունից 

զրկելու չափանիշը չի համապատասխանում իրավական որո-

շակիության սկզբունքին և կարող է առաջացնել զանազան չա-

րաշահումներ: ՄԻԵԴ-ը պատասխանել է, որ անձին գործունա-

կությունից զրկելու վերաբերյալ ՌԴ օրենսդրությունը չի համա-

պատասխանում ԵԽ ՆԿ-ի թիվ Rec(99)4E առաջարկում ամ-

րագրված սկզբունքներին98, մասնավորապես, հոգեկան խան-

գարում ունեցող անձանց հանդեպ կիրառվող իրավական մի-

ջամտության միջոցների բազմազանությանը, ճկունությանը և 

անհատականացված բնույթին: 

Հիմնվելով ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքում ամուր 

հիմքեր ունեցող իրավական որոշակիության սկզբունքի վրա` 

կարելի է պնդել, որ քաղաքացուն գործունակությունից զրկելու 

ՀՀ քաղ. օր.-ով սահմանված չափանիշը, այն է` «չի հասկանում 

                                                      
98 Նույն տեղում, պարբ. 95: 
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իր գործողությունների նշանակությունը կամ չի ղեկավարում 

դրանք», առաջացնում է իրավական անորոշություն, որի արդ-

յունքում կարող են չարաշահումներ թույլ տրվել: Առաջին` 

նման ձևակերպումից պարզ չէ, թե ի՞նչ գործողությունների 

նշանակություն չպետք է հասկանա կամ չկարողանա ղեկավա-

րել քաղաքացին, որ դատարանը նրան զրկի գործունակությու-

նից: Արդյոք դրանք պետք է լինեն միայն բա՞րդ գործողություն-

նե՞ր, թե՞ չափանիշը ներառում է քաղաքացու բոլոր` բարդ և 

պարզ գործողությունները: եթե, օրինակ, քաղաքացին հասկա-

նում է որոշ գործողությունների նշանակությունը կամ կարո-

ղանում է ղեկավարել իր որոշ գործողություններ, արդյոք նման 

պարագայում ՀՀ դատարանն իրավասո՞ւ է նրան անգործունակ 

ճանաչել` հաշվի առնելով, որ «չի հասկանում իր գործո-

ղությունների նշանակությունը կամ չի ղեկավարում դրանք» 

չափանիշը որևէ բացառություն չի նախատեսում: Այսինքն` դա-

տարանը յուրաքանչյուր դեպքում պետք է համոզվի, որ քաղա-

քացին իր որևէ գործողության նշանակությունը չի հասկանում 

կամ իր որևէ գործողություն չի կարողանում ղեկավարել, ինչը 

գործնականում անհնար է ապացուցել: եթե դատարանն ան-

գործունակ ճանաչի մի քաղաքացու, ով հասկանում է իր թե-

կուզ որոշ գործողությունների նշանակությունը կամ ղեկավա-

րում է դրանք, ապա դա կհամարվի ապօրինի վճիռ և միջամ-

տություն անձի հիմնարար իրավունքի նկատմամբ: Մինչդեռ ՀՀ 

դատական ակտերի ուսումնասիրությունից, որով քաղաքացի-

ները զրկվել են գործունակությունից, երևում է, որ դատարանը 

բավարարվել է միայն դատահոգեբուժական փորձաքննության 

եզրակացության մեջ նշված բժշկական սահմանումներին 

հղում կատարելով, իսկ երբեմն նշելով մի քանի գործողություն-

ներ, որոնց նշանակությունը քաղաքացին չի հասկանում: Սա-
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կայն ուսումնասիրված բոլոր վճիռներում դատարանները 

միանշանակ պնդել են, որ քաղաքացին իր որևէ գործողության 

նշանակություն չի հասկանում և չի կարողանում ղեկավարել 

դրանք: Նման մոտեցումը, ի թիվս իրավական որոշակիության 

սկզբունքի խախտումների, հանգեցնում է անձնական կյանքի 

իրավունքի ոչ համաչափ և անօրինական միջամտությանը, ին-

չը պետք է համարել ՄԻԵԿ-ի 8-րդ հոդվածի կոպիտ խախտում:  

 

 

III. Իրավական միջամտության համաչափությունը և ճկու-

նությունը 

 

Միջազգային և եվրոպական զարգացումներն ընթանում են 

այն ուղղությամբ, որ անձին գործունակությունից լրիվ զրկելու 

փոխարեն տրվի համապատասխան աջակցություն, որը հար-

մարեցված կլինի նրա անձնական հանգամանքներին, խան-

գարման աստիճանին և կարիքներին: Նման մոտեցումը են-

թադրում է, որ օրենքով պետք է նախատեսված լինի իրավա-

կան միջամտության միջոցների լայն շրջանակ, և դրանք օժտ-

ված լինեն բավարար ճկունությամբ: Բազմաթիվ եվրոպական 

երկրներում ընդունված նման միջոցներից մեկը անձին գործու-

նակությունից մասնակի զրկումն է, սակայն առկա են բազմա-

թիվ այլ միջոցներ, որոնք անհամեմատ ավելի նվազ խիստ են, 

քան անձին գործունակությունից լրիվ զրկելը: Միջոցների բազ-

մազանությունն ու դրանց կիրառման ճկունությունը սահմանե-

լու պահանջները սահմանված են մի շարք միջազգային և եվրո-

պական փաստաթղթերում: Նոր քաղաքականություն և 

օրենսդրություն մշակողները պետք է ուսումնասիրեն միջազ-

գային իրավունքի նշված պահանջները, զարգացած երկրների 
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փորձը և ներդնեն հոգեկան խանգարում ունեցող անձանց 

պաշտպանության միջոցների նոր համակարգ, որը բխում է 

ՄԻԵԿ-ի և ՀՈՒԱԻԿ-ի պահանջներից: 

ԵԽ ՆԿ-ի թիվ Rec(99)4 առաջարկի վեցերորդ սկզբունքը 

սահմանում է եվրոպական երկրների հանրային իրավունքի, 

ինչպես նաև ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքում տեղ գտած 

կարևորագույն սկզբունքներից մեկը` համաչափությունը: Հա-

մաձայն այս սկզբունքի` այն դեպքերում, երբ [հոգեկան խան-

գարում ունեցող անձի նկատմամբ] անհրաժեշտ է կիրառել 

պաշտպանության միջոց, ապա այն պետք է համաչափ լինի 

տվյալ անձի գործունակության աստիճանին, ինչպես նաև 

պետք է համապատասխանեցված լինի տվյալ անձի անձնական 

հանգամանքներին և կարիքներին: Կիրառված պաշտպա-

նության միջոցը պետք է միջամտի անձի գործունակությանը, 

իրավունքներին և ազատություններին հնարավորինս նվազա-

գույն խստությամբ, որքանով հնարավոր է միջամտության 

նպատակին հասնելու համար: Այս սկզբունքի մի շարք պա-

հանջներից ակնհայտ է, որ հոգեկան խանգարումներ ունեցող 

անձանց նկատմամբ պաշտպանության և միջամտության այլ 

միջոցների կիրառում նախատեսող ներպետական 

օրենսդրությունը պետք է լինի առավել ճկուն և պարունակի 

ավելի քան երկու միջոց, որի արդյունքում կիրառող մարմինը 

կորոշի, թե տվյալ հանգամանքներում ո՞ր միջոցն է առավել քիչ 

միջամտում անձի իրավունքներին, և ո՞րն է առավել հարմա-

րեցված նրա անձնական հանգամանքներին և կարիքներին: ՀՀ 

օրենսդրական հնացած կարգավորման պարագայում, երբ առ-

կա է միայն մեկ միջոց` անձին գործունակությունից լրիվ զրկե-

լը, այս հիմնարար սկզբունքը, ինչպես նաև շահագրգիռ անձի 

հիմնարար իրավունքները պարբերաբար խախտվում են: 
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Կարծում եմ, որ գործունակությունից մասնակի զրկելը 

և´ իրավական առումով, և´ առավել ևս բժշկական 

առումով բավականին դժվար քննելի ու սահմանելի 

կլինի: Չգիտեմ: Օրինակ` էդ պարագայում բժիշկն 

ինչպե՞ս պետք է որոշի, թե տվյալ քաղաքացուն չի կա-

րելի, ասենք, գույքը տնօրինել, բայց մեկ այլ բան կարե-

լի է անել: Ինչպե՞ս պետք է որոշեն, թե ուղեղի որ մասն 

է «պատասխան տալու» այս կամ այն երևույթի, գործո-

ղության համար: Կարծում եմ, որ դա պրակտիկորեն 

անիրականանալի է:  

Դատավոր, ք. Երևան 

 

ԵԽ ՆԿ-ի թիվ Rec(99)4 առաջարկի երկրորդ սկզբունքի հա-

մաձայն` անգործունակ մեծահասակների անձնական ու 

տնտեսական շահերի պաշտպանության և այլ իրավական մի-

ջոցառումները ճկունության և բազմազանության տեսանկյու-

նից պետք է բավարար լինեն, որպեսզի հնարավոր լինի պատ-

շաճ իրավական մոտեցում դրսևորել գործունակության խան-

գարման տարբեր աստիճանների և իրավիճակների նկատ-

մամբ: Նույն սկզբունքը սահմանում է, որ հոգեկան խնդիրներ 

ունեցող անձանց պաշտպանությանն ուղղված միջոցները 

պետք է նաև ներառեն այնպիսի միջոցներ, որոնք չեն սահմա-

նափակում տվյալ անձի գործունակությունը: Իսկ նույն փաս-

տաթղթի երրորդ սկզբունքի համաձայն` ա) օրենսդրությունը 

պետք է ճանաչի, որ կան անգործունակության տարբեր աստի-

ճաններ, բ)անգործունակությունը ժամանակի ընթացքում կա-

րող է փոփոխությունների ենթարկվել: Ուստի, պաշտպա-

նության միջոցի կիրառումը չպետք է ինքնաբերաբար հանգեց-

նի գործունակությունից լրիվ զրկելուն: Դեռ 1999 թ. ընդունված 
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համաեվրոպական այս երկու սկզբունքները մինչ այժմ իրենց 

արտացոլումը չեն գտել ՀՀ օրենսդրության մեջ և պրակտիկա-

յում, ինչպես նաև, ցավոք, Քաղ. դատ. օր-ում փոփոխություննե-

րի Նախագծում: 

ՀՀ օրենսդրությունը չի նախատեսում նաև հոգեկան խան-

գարման հիմքով անձին մասնակի անգործունակ ճանաչելու 

հնարավորություն, ինչպես նաև նշված անձանց պաշտպա-

նության, նրանց իրավունքների միջամտության այլ միջոցներ, 

քան գործունակությունից լրիվ զրկելը: Այսինքն` ըստ ՀՀ 

օրենսդիրի տրամաբանության`անձը կա´մ գործունակ է, կա´մ 

անգործունակ, ուստի չի կարող լինել անգործունակության 

տարբեր աստիճաններ: Ուստի, նման օրենքը կիրառողը ներ-

պետական օրենքով լիազորված չէ ճկունություն հանդես բերել 

և կիրառել միջամտության այնպիսի միջոցներ, որոնք առավել 

հարմարեցված են հոգեկան  խանգարումներ ունեցող անձի վի-

ճակին: Ստացվում է, որ դատավորները, որոնք պետք է որոշեն 

հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձի գործունակության 

հարցը, պետք է կա´մ խախտեն նրա` անձնական կյանքի իրա-

վունքը` կիրառելով անհամաչափ միջամտություն, կա´մ հրա-

ժարվեն որևէ միջոց կիրառելուց և մերժեն դիմումը` հիմնվելով 

հիմնարար իրավունքի պահանջների վրա:  

Ակնհայտ է, որ հոգեկան խնդիրներ ունեցող անձանց իրա-

վունքների պաշտպանության համար նախատեսված միջոցնե-

րի ճկունության և բազմազանության բացակայությունը համա-

հունչ չէ միջազգային իրավունքի և այլ երկրներում վերջին 

զարգացումների հետ: Երբ հոգեկան խանգարում ունեցող ան-

ձանց իրավունքների պաշտպանության համար օրենքով նա-

խատեսված է միայն մեկ միջոց` նրան գործունակությունից 

լրիվ զրկելն ու խնամակալի նշանակումը, ապա դա ոչ միայն 
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անհամատեղելի է միջազգային իրավունքի պահանջների, ինչ-

պես նաև ոլորտի վերջին զարգացումների հետ, այլև արդյունա-

վետ չէ հոգեկան խանգարումներ ունեցող և այլ անձանց իրա-

վունքների և գույքային շահերի պաշտպանության և իրացման 

տեսանկյունից: 

 

 

 

IV. Անձի գործունակությունը վերականգնելու հիմքերը և 

պրակտիկան 

 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

օրենսգիրքը սահմանում է, որ դատարանը կարող է վճիռ կա-

յացնել ապաքինվածին գործունակ ճանաչելու մասին, սակայն 

որպես հիմք պետք է ներկայացվի խնամակալի կողմից դի-

մումը, ինչպես նաև դատահոգեբուժական փորձաքննության 

համապատասխան եզրակացությունը: Արդյունքում` դատա-

րանի վճռի հիման վրա վերացվում է քաղաքացու նկատմամբ 

սահմանված խնամակալությունը:  

 

Տարեթիվը 2008 2009 2010 2011 201299 

Անգործունակ ճանաչվածների 

թիվը 
154 174 192 213 42 

Գործունակ ճանաչվածների  

թիվը 
1 0 0 0 0 

                                                      
99 Նշված վիճակագրական տվյալները տրամադրել է ՀՀ Դատական 

դեպարտամենտը` թիվ ԴԴ-2 Ե2554 գրությամբ, և արտացոլում են 

2008 թ.-ից մինչև 2012 թ. մայիսի 25-ն ընկած ժամանակահատվածը: 
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Նշված տվյալների համաձայն` 2008 թ.-ից մինչև 2012 թ. 

մայիսի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում 775 քաղաքացի ՀՀ 

դատարանների կողմից ճանաչվել է անգործունակ, և նույն ժա-

մանակահատվածում միայն մեկ քաղաքացու գործունա-

կության նկատմամբ կիրառված սահմանափակումն է վերաց-

վել: Նման վիճակագրությունը կարող է ունենալ հետևյալ 

պատճառները.  

 

 բոլոր 774 քաղաքացիների հոգեկան խանգարումները 

ՀՀ-ում չեն կարող բուժվել այն աստիճան, որ քաղաքացին 

կարողանա հասկանալ իր գործողությունների նշանա-

կությունը կամ ղեկավարել դրանք.  

 քաղաքացու գործունակության սահմանափակումը վերաց-

նելու վերաբերյալ դիմում ներկայացնելու իրավասություն 

ունեցող անձանցից ու մարմիններից ոչ ոք նշված 774 ան-

ձանց գործունակությունը վերականգնելու վերաբերյալ դի-

մում չի ներկայացրել դատարան կամ ներկայացնելով` 

ստացել է մերժման որոշում, իսկ գործունակության աստի-

ճանի պարտադիր կանոնավոր ստուգում ՀՀ-ում չի իրակա-

նացվում.  

 նշված ժամանակահատվածում իսկապես որևէ անգործու-

նակ ճանաչված քաղաքացի, ստանալով արդյունավետ բու-

ժում և աջակցություն, այնքան չի ապաքինվել, որպեսզի վե-

րականգնվի նրա գործունակությունը:  

 

Նման վիճակագրությունը թեև հիասթափություն է առա-

ջացնում, այնուամենայնիվ արտացոլում է թե´ դրա տրա-

մադրման պահին գործող օրենքը, թե´ դրա կիրառման պրակ-

տիկան և թե´ այդ պրակտիկան ստեղծող անձանց մոտեցում-
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ները` հոգեկան խանգարումներ ունեցող քաղաքացիների անձ-

նական կյանքի և այլ հիմնարար իրավունքների նկատմամբ: 

Այսպես, ՔՀԻ-ի կողմից հարցվածներից ոչ ոք գործունակության 

վերականգնման դեպք իր պրակտիկայում չի ունեցել, իսկ 

ոմանց պրակտիկան ավելի երկարատև է, քան վիճակագրա-

կան տվյալի ժամանակահատվածը: Հարցված մասնագետներն 

ու պաշտոնատար անձինք նաև շեշտել են, որ չեն պատկերաց-

նում, թե ինչպե՞ս և ո՞ր դեպքերում կարող է վերականգնվել ան-

ձի գործունակությունը.  

 

Իմ մասնագիտական պրակտիկայում գործունա-

կության վերականգնման դեպքեր չեն եղել: Չեմ պատ-

կերացնում` ի´նչ աստիճանի պիտի մարդը բուժվի, որ-

պեսզի մի հատ էլ ներկայացնեն դատարան` վերա-

կանգնման նպատակով:  

Դատավոր, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևան 

 

Գործունակության վերականգնման դեպքեր իմ պրակ-

տիկայում չեն եղել:  

Փաստաբան, ք. Երևան 

 

Ո´չ, նման դեպքերի չեմ հանդիպել:  

Փաստաբան, ք. Երևան 

 

Օրենքը նախատեսում է, բայց ես չեմ հիշում նման 

դեպք։  

Հոգեբույժ, ք. Երևան 
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Ինչպես այլ բժշկական ասպարեզներում, բուժումը 

հանգեցնում է վիճակի բարելավմանը, բայց ոչ առող-

ջացմանը: Առավելագույն ցանկալի արդյունքն այն է, 

երբ ռեմիսիան երկար է տևում, կարող է տարիներ 

տևել:  

Հոգեբույժ, ք. Գյումրի  

 

Եթե քաղաքացուն գործունակությունից զրկելու հիմքը հո-

գեկան խանգարման հետևանքով իր գործողությունների նշա-

նակությունը չհասկանալը կամ դրանք ղեկավարելու անկարո-

ղության հանգամանքն է, ապա դատարանի կողմից քաղաքա-

ցու գործունակությունը վերականգնելու հիմքը տվյալ քաղա-

քացու ապաքինվելն է, որն ապացուցվում է դատահոգեբուժա-

կան փորձաքննության եզրակացությամբ: Դիմումը կարող են 

ներկայացնել ընտանիքի անդամը, ԽՀՄ-ը կամ հոգեբուժական 

հաստատությունը, սակայն ոչ շահագրգիռ քաղաքացին: Նման 

կարգավորումը քաղաքացուն զրկում է իրավական պաշտպա-

նության որևէ արդյունավետ միջոցի, արդարադատության 

մատչելիության հնարավորությունից 100 , ինչպես նաև իր 

անձնական և մի շարք այլ հիմնարար իրավունքների ու ազա-

տությունների վրա անժամկետ դրված արգելքի վերացման 

հնարավորությունից, ինչն անհամատեղելի է միջազգային իրա-

վունքի, ինչպես նաև ՀՀ Սահմանադրության պահանջների 

հետ:  

 

                                                      
100 Նշված իրավունքների վերաբերյալ վերլուծությունը տե´ս վերը: 
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Ըստ անհրաժեշտության: Հիվանդներ ունենք, որ տա-

րիներով ստեղ են մնում, դուրս գրելու տեղ չկա: 100-ին 

մոտ հիվանդ կա տենց, եթե օգնեք մեզ իրանց դուրս 

գրելու հարցում, շատ լավ կլինի101:  

Հոգեբուժական հիվանդանոցի տնօրեն 

 

Օրենքի նման տրամաբանության պայմաններում, եթե 

նույնիսկ քաղաքացին ապաքինվել է, հասկանում է իր գործո-

ղությունների նշանակությունը կամ ղեկավարում է դրանք, 

ապա միևնույն է, անգործունակ կմնա այնքան ժամանակ, 

մինչև նշվածներից մեկը դիմում ներկայացնի դատարան` 

տվյալ քաղաքացուն ապաքինվելու հիմքով գործունակ ճանա-

չելու պահանջով: Անգործունակ քաղաքացին նման դիմումով 

դատարան դիմելու իրավունք չունի: ՀՀ օրենսդրությունը նաև 

չի նախատեսում քաղաքացու գործունակության փոփո-

խությունները կանոնավոր ուսումնասիրելու, ամրագրելու և 

արձագանքելու պահանջ, մինչդեռ դա են պահանջում մի-

ջազգային չափանիշները, ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքը, 

ինչպես նաև տարբեր երկրներում ընթացող զարգացումները: 

 

Շատ բացեր կան [գործունակությունից զրկելու ըն-

թացակարգում], պետք է էապես բարեփոխվի: Սոցիա-

լական խնամակալության ինստիտուտ ներդրվի կամ 

կոմունա: Հետո էլ` արժի միայն գործարք կնքելու իրա-

վունքից զրկել, ոչ թե ամբողջությամբ, թե չէ մարդուն 

                                                      
101  Հարցը` «Առավելագույնը որքա՞ն ժամանակ են ստացիոնարում 

բուժվում անգործունակ պացիենտները»: 
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«աթոռ են սարքում», բոլոր իրավունքներից զրկում, 

տենց ո՞նց կլինի: 

Դա [գործունակությունից զրկելը] պետք է իրավա-

բանորեն դառնալի կարգավիճակ լինի, մարդը չի կա-

րող «աթոռ» լինի, առանց որևէ իրավունքի մնա: 

Միակ խնդիրը այն է, որ ընտանիքը չի ուզում հետ 

ընդունի, տեղ չունենք ուղարկելու, եթե սոցիալական 

ինստիտուտ լիներ, կարող էին այնտեղ մնալ: Իսկ հի-

մա, անկախ բարեկամների կամքից, դուրս ենք գրում, 

տաքսիով ուղարկում, մինչև հաջորդ անգամ բերեն:  

Հոգեբուժական հիվանդանոցի տնօրեն 

 

Շտուկատուրովի գործով իր վճռում ՄԻԵԴ-ը հատուկ 

ուշադրության է արժանացրել այն հանգամանքը, որ ՌԴ 

օրենսդրությունը բավարար չափով չի արտացոլել այն փաստը, 

որ անձի գործունակությունը ժամանակի ընթացքում փոփոխ-

վում է: Ավելին, ներպետական օրենսդրությունը չի սահմանել 

քաղաքացու գործունակության վիճակի պարտադիր կանոնա-

վոր ստուգման պահանջ, ինչպես նաև անգործունակ անձի կող-

մից նման ստուգում պահանջելու որևէ հնարավորություն 102 , 

որի արդյունքում անգործունակ ճանաչված և բուժհաստա-

տությունում հարկադիր բուժվող անձը զրկվել է Կոնվենցիայով 

նախատեսված հիմնարար իրավունքից, ներառյալ` անձնական 

կյանքի իրավունքից:  

 

                                                      
102 Shtukaturov v. Russia, պարբ. 103: 
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Դ. Եզրահանգումներ 

Ներկայումս քաղաքացուն գործունակությունից լրիվ զրկելը 

հանդիսանում է «ցմահ իրավազրկում», քանի որ անձը անորոշ 

ժամանակով զրկվում է այնպիսի հիմնարար իրավունքներից, 

ինչպիսին է իր բնակության վայրն ընտրելը, ամուսնանալը, 

պայմանագրեր կնքելն ու սեփական գույքը և ունեցվածքը 

տնօրինելը, ընտրություններին մասնակցելը, երբեմն` ազա-

տության և անձեռնմխելիության ու արդար դատաքննության 

իրավունքները: Ավելին, գործունակությունից զրկված անձը 

կյանքի բոլոր բնագավառներում բացարձակ կախվածության մեջ 

է իր խնամակալից, որի գործունեության նկատմամբ արդյունա-

վետ հսկողություն չի իրականացվում: Գործունակությունից 

զրկված քաղաքացին օրենքի ուժով զրկված է դատական կար-

գով իր իրավունքները վերականգնելու իրավունքից, ինչն անհա-

մատեղելի է միջազգային իրավունքի և ՀՀ Սահմանադրության 

պահանջների հետ:  

ՀՀ դատական ակտերի ուսումնասիրության, հարցումների, 

իրավական ակտերի ուսումնասիրության արդյունքները, ինչ-

պես նաև ստացված վիճակագրական տվյալների վերլուծու-

թյունը ցույց տվեցին, որ ՀՀ դատարանները քաղաքացուն զրկե-

լով գործունակությունից` պարբերաբար խախտում են նրա 

անձնական կյանքի իրավունքը: Հիմնական պատճառներից մե-

կը ներպետական օրենքի դրույթներն են, ինչպես նաև այն, որ 

դատավորներն անմիջականորեն չեն կիրառում ՀՀ Սահմա-

նադրության և միջազգային իրավունքի կիրառելի դրույթները:  

Սակայն հաճախ հոգեկան խանգարումով տառապող քաղաքա-

ցու անձնական կյանքի իրավունքի խախտման պատճառը հայ 

հասարակության մեջ առկա կարծրատիպերն են, որոնցից զերծ 



 

112 

 

չէ նաև դատական համակարգը: Հարցվածներից շատերը նշե-

ցին, որ քաղաքացուն գործունակությունից զրկելը և հետագա-

յում հոգեբուժարանում տեղավորելը հաճախ հետապնդում է ոչ 

թե տվյալ անձին օգնելու, բուժելու, այլ սոցիալական, գույքային, 

ինչպես նաև շահադիտական նպատակներ, որոնք ենթադրում 

են զանազան բնույթի չբացահայտված չարաշահումներ:  

Միջազգային և եվրոպական զարգացումների ուսումնասի-

րությունը ցույց է տալիս, որ առկա է քաղաքացիներին գործու-

նակությունից լրիվ զրկելու պրակտիկայից հրաժարում: Զարգա-

ցումներն ավելի շուտ ընթանում են այն ուղղությամբ, որ քաղա-

քացին, որն իր հոգեկան խանգարման հետևանքով ունի աջակ-

ցության կարիք, պահպանելով իր գործունակությունը` ստա-

նում է անհատականացված աջակցություն: Նման մոտեցումնե-

րի ու զարգացումների վերաբերյալ ՀՀ-ում տեղի չեն ունեցել 

քննարկումներ, չեն իրականացվել ուսումնասիրություններ, դա-

սընթացներ և հրապարակումներ, որն իր հերթին նպաստել է 

նրան, որ այս ոլորտում ՀՀ իրավունքը մնացել է դեռ 20-րդ դա-

րում:  
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ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

I. Քաղաքականություն և օրենսդրություն մշակողներին 

 

1. Ուսումնասիրել հոգեկան խանգարումներով տառապող 

քաղաքացիների` ազատության և անձեռնմխելիության, 

արդար դատաքննության և անձնական կյանքի իրա-

վունքներին առնչվող միջազգային մարմինների որոշում-

ները, ներառյալ` ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքը, 

ՀՈՒԱԻԿ-ի դրույթները, այլ երկրների սահմանադրական և 

օրենսդրական վերջին զարգացումները և հաշվի առնել 

դրանք` քաղաքականության և օրենսդրության մշակման 

ընթացքում: 

2. Քաղ. դատ. և Քր. դատ. օր.-ում կատարել փոփոխություն-

ներ, որոնք կերաշխավորեն հոգեբուժական հաստա-

տությունում ազատազրկված քաղաքացիների` իրենց 

ազատազրկման օրինականության դատական ստուգման 

իրավունքը և դրա արդյունավետ իրացումը: Նշված իրա-

վունքը կարող է երաշխավորվել տվյալ անձանց կողմից 

ուղղակի դատարան դիմելու կամ օրենքով սահմանված 

ողջամիտ պարբերականությամբ պարտադիր դատական 

ստուգում իրականացնելու պարտականության սահման-

ման ձևով: 

3. Քաղ. դատ. օր.-ում կատարել փոփոխություններ, որոնց մի-

ջոցով օրենսդրորեն կարգելվի առանց դատական երաշ-

խիքների, միայն խնամակալի խնդրանքով կամ համաձայ-

նությամբ գործունակությունից զրկված քաղաքացուն հոգե-

բուժական հաստատությունում ազատազրկելու հնարավո-

րությունը: 



 

114 

 

4. Գործող օրենսդրության մեջ կատարել այնպիսի փոփո-

խություններ, որոնք կերաշխավորեն գործունակությունից 

զրկված յուրաքանչյուր քաղաքացու` ինքնուրույն կամ իր 

կողմից ընտրված ներկայացուցչի (նշանակված հանրային 

պաշտպանի) միջոցով իր գործունակությունը վերականգ-

նելու, ինչպես նաև իր այլ իրավունքների պաշտպա-

նության նպատակով` ներառյալ իր խնամակալի գործո-

ղությունների դեմ, դատարան դիմելու իրավունք: 

5. Քաղ. դատ. օր.-ում կատարել փոփոխություններ, որոնք 

կերաշխավորեն քաղաքացուն հոգեբուժական հիվանդա-

նոցային հարկադիր բուժման ենթարկելու, ինչպես նաև 

քաղաքացուն գործունակությունից զրկելու վերաբերյալ դի-

մումների քննության ընթացքում քաղաքացիների` մրցակ-

ցության և հավասարության պայմաններում արդար դա-

տաքննության հիմնարար իրավունքի իրացումը, ներառ-

յալ` դատական նիստին ներկա գտնվելու և իր դիրքորո-

շումը բանավոր ներկայացնելու իրավունքները: 

6. «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում կատարել փոփո-

խություն, որը կերաշխավորի յուրաքանչյուր քաղաքացու` 

Հանրային պաշտպանի գրասենյակի միջոցով անվճար և 

արդյունավետ իրավաբանական օգնություն ստանալու 

իրավունքն այն պահից սկսած, երբ տվյալ անձը ծանուց-

վել է` 

 

ա. համապատասխան մարմնի կողմից տվյալ քաղաքացուն հո-

գեբուժական հիվանդանոցային հարկադիր բուժման են-

թարկելու վերաբերյալ դատարան ներկայացված դիմումի 

հիման վրա հարուցված գործի մասին: Նույն իրավունքը 

երաշխավորել այնքան ժամանակ, քանի դեռ քաղաքացին 
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ենթարկվում է հոգեբուժական հիվանդանոցային հարկա-

դիր բուժման. 

բ. համապատասխան մարմնի/անձի կողմից տվյալ քաղաքա-

ցուն գործունակությունից զրկելու վերաբերյալ դատարան 

ներկայացրած դիմումի հիման վրա հարուցված գործի մա-

սին: Նույն իրավունքը երաշխավորել այնքան ժամանակ, 

քանի դեռ քաղաքացու գործունակությունը դատական 

կարգով չի վերականգնվել: 

 

7. ՀՀ օրենսդրության մեջ կատարել այնպիսի փոփոխություն-

ներ, որոնք բացառում են քաղաքացուն որևէ հիմքով գոր-

ծունակությունից լրիվ զրկելու հնարավորությունը: 

8. Հոգեկան խանգարմամբ տառապող քաղաքացու իրա-

վունքների ու շահերի պաշտպանության նպատակով 

տվյալ անձին գործունակությունից զրկելու փոխարեն 

օրենքով նախատեսել պաշտպանության միջոցների շարք, 

որոնցից դատարանը կընտրի տվյալ քաղաքացու անձնա-

կան հանգամանքներին առավել համապատասխող միջոցը 

կամ միջոցները` պահպանելով ՄԻԵԿ-ի 8-րդ հոդվածով 

սահմանված համաչափության սկզբունքը: 

9. Քննարկել հոգեկան խանգարմամբ տառապող քաղաքա-

ցու` միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում, մասնակի 

կամ միայն որոշակի բնագավառում կամ որոշ հարցերի 

կապակցությամբ գործունակությունը սահմանափակելու 

հնարավորությունը, օրինակ` միայն անշարժ գույքի վերա-

բերյալ պայմանագրեր կնքելու իրավունքի սահմանափա-

կում, որի դեպքում, սակայն, քաղաքացին կպահպանի այլ 

պայմանագրեր կնքելու, ընտրելու, ամուսնանալու և այլ 

իրավունքները:  
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II. Դատարաններին 

 

1. Քաղաքացուն գործունակությունից զրկելու, հոգեբուժա-

կան հիվանդանոցային հարկադիր բուժման ենթարկելու 

վերաբերյալ դիմումների քննության ընթացքում, ինչպես 

նաև քրեական դատավարության շրջանակներում քաղա-

քացու նկատմամբ բժշկական բնույթի հարկադրանքի մի-

ջոցներ կիրառելիս առաջնորդվել ՀՀ Սահմանադրության 

կիրառելի դրույթներով, ինչպես նաև կիրառել ՀՀ-ի համար 

պարտադիր միջազգային իրավունքի դրույթները, մասնա-

վորապես` ՀՈՒԱԻԿ-ի դրույթները, ՄԻԵԴ-ի նախադեպա-

յին իրավունքը: 

2. Քաղաքացուն հոգեբուժական հիվանդանոցային հարկա-

դիր բուժման ենթարկելու վերաբերյալ դիմումները քննելիս 

ցուցաբերել քաղաքացուն ազատազրկելու հիմքերի օրինա-

կանության ստուգման պատշաճ ջանասիրություն, ինչպես 

նաև հրաժարվել սոցիալական կամ բժշկական կարծրատի-

պերով առաջնորդվելու պրակտիկայից:  

3. Քաղաքացու գործունակության սահմանափակման վերա-

բերյալ դիմումի քննության յուրաքանչյուր դեպքում առաջ-

նորդվել ՄԻԵԿ-ի 8-րդ հոդվածի պահանջներով, մասնավո-

րապես` համաչափության և օրինականության 

սկզբունքներով: 

4. Մինչև համապատասխան օրենսդրական փոփոխություն-

ների կատարումը` ընդունել վարույթ և քննել գործունա-

կությունից զրկված քաղաքացիների` իրենց գործունա-

կությունը վերականգնելու, ինչպես նաև խախտված այլ 

իրավունքները վերականգնելու, պաշտպանելու վերաբեր-

յալ ներկայացված դիմումները` հիմնվելով արդարադա-
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տության մատչելիության վերաբերյալ ՀՀ Սահմանադ-

րության և միջազգային իրավունքի համապատասխան 

դրույթների վրա: 

 

III. Արդարադատության և հոգեբուժության բնագավառում 

մասնագիտական շարունակական կրթություն կազմակերպող-

ներին 

 

1. Ուսումնասիրել հոգեկան խանգարումներով տառապող 

քաղաքացիների` ազատության և անձեռնմխելիության 

իրավունքին առնչվող միջազգային մարմինների որոշում-

ները, ներառյալ` ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքը, 

ՀՈՒԱԻԿ-ի դրույթները, այլ երկրների սահմանադրական և 

օրենսդրական վերջին զարգացումները: 

2. Կատարել ՀՀ-ի համար պարտադիր միջազգային իրավուն-

քի համապատասխան դրույթների, ինչպես նաև ՄԻԵԴ-ի 

վճիռների հայերեն թարգմանություն և դրանք ներառել 

պարտադիր դասընթացների ծրագրերի մեջ: 
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Հավելված 1. Եվրոպայի խորհուրդի նախարարների 

կոմիտեի Rec(2004)10 առաջարկությունները անդամ 

երկրներին հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձանց 

մարդու իրավունքների և արժանապատվության 

պաշտպանության վերաբերյալ 

(Ընդունվել է Նախարարների կոմիտեի կողմից 2004թ. 

սեպտեմբերի 22-ին Նախարարների տեղակալների 896-րդ 

հանդիպման ժամանակ)103 

 

Նախարարների կոմիտեն, համաձայն Եվրոպայի Խորհրդի 

Ստատուտի Հոդված 15.b-ի դրույթների՝ 

Հաշվի առնելով, որ Եվրոպայի Խորհրդի նպատակն է իր 

անդամների առավել մեծ միասնության հասնելը, մասնավորա-

պես՝ ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի վե-

րաբերյալ օրենքները ներդաշնակեցնելու միջոցով, 

Հաշվի առնելով, մասնավորապես՝  

– 1950թ. նոյեմբերի 4-ին ընդունված Մարդու իրավունքնե-

րի և հիմնարար ազատությունների կոնվենցիան և այդ կոնվեն-

ցիային համապատասխան ստեղծված մարմինների կողմից 

դրա կիրառումը, 

– 1997թ. ապրիլի 4-ին ընդունված Կենսաբանության և 

բժշկության կիրառման հետ կապված Մարդու իրավունքների և 

                                                      
103 Համաձայն  Նախարարների տեղակալների հանդիպումների կանոնակարգի 

Հոդված 10.2c-ի՝ Միացյալ թագավորության մշտական ներկայացուցիչը նշել է, որ նա 

վերապահում է իր կառավարության իրավունքը` համաձայնվել կամ որոշ 

սահմանափակ դեպքերում չհամաձայնվել Առաջարկությունների 17, 18, 20, 24, 28 և 37 

Հոդվածներին: 
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մարդկանց արժանապատվության  պաշտպանության կոնվեն-

ցիան («Մարդու իրավունքների և կենսաբժշկության վերաբեր-

յալ կոնվենցիան»), 

 – Հոգեկան խանգարումներ ունեցող և հարկադիր հոսպի-

տալացված անձանց իրավական պաշտպանության վերաբեր-

յալ No. R (83)2 Առաջարկությունները, 

– Եվրոպական քրեակատրողական կանոնների վերաբեր-

յալ No. R (87)3 Առաջարկությունները, 

– Ազատազրկման վայրերում (բանտերում) առողջապա-

հության էթիկական և կազմակերպչական հարցերի վերաբեր-

յալ No. R (98)7 Առաջարկությունները, 

– Հոգեբուժության և մարդու իրավունքների մասին Եվրո-

պայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 1235 (1994) 

Առաջարկությունները,  

Հաշվի առնելով Եվրոպական կոմիտեի աշխատանքներն՝ 

ուղղված խոշտանգումների և անմարդկային կամ արժանա-

պատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի 

կանխարգելմանը, 

 Հաշվի առնելով Մարդու կենսաէթիկայի հարցերով ղեկա-

վար կոմիտեի կողմից նախաձեռնված` հոգեկան խանգարում-

ներ ունեցող անձանց մարդու իրավունքների և արժանապատ-

վության պաշտպանության հարցերի վերաբերյալ հանրային 

քննարկումները, 

Նկատի ունենալով, որ եվրոպական մակարդակով ընդհա-

նուր գործողությունները կնպաստեն հոգեկան խանգարումներ 

ունեցող անձանց, հատկապես՝ հարկադիր հոսպիտալացման և 

հարկադիր բուժման ենթարկվող անձանց մարդու իրավունքնե-

րի և արժանապատվության ավելի արդյունավետ պաշտպա-

նությանը, 
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Նկատի ունենալով, որ և՛ հոգեկան խանգարումը, և՛ նման 

խանգարման ժամանակ որոշ բուժումներ կարող են ազդեցու-

թյուն ունենալ անձի անկրկնելի էության վրա, 

Կարևորելով հոգեբուժության մասնագետների կողմից 

նման ռիսկերը գիտակցելու, նորմատիվ իրավական շրջանակ-

ներում գործելու և իրենց գործունեությունը պարբերաբար վե-

րանայելու անհրաժեշտությունը, 

Կարևորելով հոգեկան խանգարումներով անձանց հուզա-

կան (էմոցիոնալ), ֆիզիկական, ֆինանսական կամ սեռական 

շահագործման չենթարկվելու ապահովման անհրաժեշտու-

թյունը, 

 Գիտակցելով հոգեբուժության մասնագետների կողմից, 

իրենց կարողությունների սահմաններում, այս ուղղորդող ցու-

ցումներում ամրագրված սկզբունքների կիրառումը երաշխա-

վորելու պարտականությունը, 

Առաջարկում է, որ անդամ երկրների կառավարություն-

ներն իրենց օրենքները և գործունեությունը հարմարեցնեն այս 

Առաջարկություններում պարունակվող սկզբունքներին, 

Առաջարկում է, որ անդամ երկրները վերանայեն հոգեկան 

առողջության ծառայություններին հատկացվող ռեսուրսներն, 

այնպես որ իրագործվեն այս ուղղորդող ցուցումներում նշված 

դրույթները:    
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ՈՒՂՂՈՐԴՈՂ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

 

Գլուխ I –Առարկան և կիրառման ոլորտները 

 

Հոդված 1 – Առարկան 

1. Այս Առաջարկությունների նպատակն է բարելավել հո-

գեկան խանգարումներ ունեցող անձանց արժանապատվու-

թյան, մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանությունը, հատկապես՝ այն անձանց, ովքեր ենթակա 

են հարկադիր (ոչ կամավոր) հոսպիտալացման կամ հարկա-

դիր (ոչ կամավոր) բուժման: 

2. Այս Առաջարկությունների դրույթները չեն սահմանա-

փակում կամ որևէ այլ կերպ ազդում անդամ երկրների կողմից 

հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձանց պաշտպանության 

ավելի լայն, քան այս Առաջարկություններում հիշատակված 

միջոցների տրամադրման հնարավորության վրա:       

 

Հոդված 2 – Կարգավորման շրջանակները և սահմանում-

ները 

Կարգավորման շրջանակները 

1. Այս Առաջարկությունները կիրառելի են միջազգայնո-

րեն ընդունված բժշկական չափորոշիչներին համապատաս-

խան ախտորոշված հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձանց 

նկատմամբ: 

2. Հասարակության բարոյական, սոցիալական, քաղաքա-

կան կամ այլ արժեքներին չհամակերպվելն ինքնին չպետք է 

դիտարկվի որպես հոգեկան խանգարում: 

Սահմանումներ 

3. Այս Առաջարկությունների նպատակներից ելնելով` 
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հետևյալ տերմինները նշանակում են. 

«իրավասու մարմին»՝ պետական մարմին, կամ օրենքով 

նախատեսված անձ կամ մարմին, ով տարբերվում է  հակադիր 

միջոցներ առաջարկող անձից կամ մարմնից, և կարող է ան-

կախ որոշումներ ընդունել, 

– «դատարան»՝ ներառում է հղումներ դատարանի նման 

մարմիններին կամ տրիբունալներին, 

– «հաստատություն»՝ ներառում է հաստատությունները և 

կառուցվածքային ստորաբաժանումները, 

– «անձնական պաշտպան»՝ հոգեկան խանգարումներ 

ունեցող անձի շահերն առաջ տանելուն օգնող անձ, ով նաև կա-

րող է բարոյական աջակցություն ցուցաբերել այդ անձին 

այնպիսի իրավիճակներում, երբ անձը խոցելի է իրեն զգում,  

– «ներկայացուցիչ»՝ օրենքով նախատեսված անձ՝ համա-

ձայնություն տալուն ոչ ունակ անձի շահերը ներկայացնելու և 

նրա շահերից բխող որոշումներ կայացնելու համար, 

– «բուժման (թերապևտիկ) նպատակներ»՝ ներառում է 

խանգարման կանխարգելումը, ախտորոշումը, վերահսկողու-

թյունը կամ բուժումը, ինչպես և վերականգնումը,  

 – «բուժում»՝ ներգործություն (- ֆիզիկական կամ հոգեբա-

նական) հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձի վրա, և որն 

անձի սոցիալական կողմերի հաշվի առնելու դեպքում՝ այդ հո-

գեկան խանգարումների հետ կապված բուժման նպատակ 

ունի: Բուժումը կարող է ներառել անձի կյանքի սոցիալական 

կողմերի բարելավմանը միտված միջոցառումներ: 
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Գլուխ II – Ընդհանուր դրույթներ 

 

Հոդված 3 – Խտրականության  բացառումը 

1. Հոգեկան խանգարման հիման վրա ցանկացած խտրա-

կանություն պետք է արգելվի: 

2. Անդամ երկրները պետք է հոգեկան խանգարման հի-

ման վրա խտրականությունը վերացնելուն ուղղված համապա-

տասխան միջոցներ ձեռներկեն: 

 

Հոդված 4 – Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքներ 

1. Հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձիք պետք է հնա-

րավորություն ունենան իրագործելու իրենց քաղաքացիական և 

քաղաքական իրավունքները: 

2. Այդ իրավունքների իրագործման ցանկացած սահմա-

նափակում պետք է համապատասխանի Մարդու իրավունքնե-

րի և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության դրույթ-

ներին և չպետք է հիմնված լինի միայն այն փաստի վրա, որ ան-

ձը հոգեկան խանգարում ունի: 

 

Հոդված 5 – Հոգեկան առողջության խթանումը 

Անդամ երկրները պետք է խթանեն հոգեկան առողջու-

թյունը` խրախուսելով հոգեկան խանգարումների կանխարգել-

ման, ճանաչման և բուժման վերաբերյալ բնակչության իրազեկ-

վածությունը բարձրացնելուն ուղղված ծրագրերը: 

 

Հոդված 6 – Տեղեկատվությունը և հիվանդների իրավունք-

ների հարցերով օգնությունը 

Հոգեկան խանգարումներ ունենալու պատճառով բուժվող 

կամ հիվանդանոցներում գտնվող անձիք պետք է անհատապես 
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տեղեկացվեն` որպես հիվանդ, իրենց ունեցած իրավունքների 

մասին, և նրանց համար պետք է հասանելի լինեն իրավասու 

անձիք և մարմինները, որոնք անկախ են հոգեբուժական ծառա-

յությունից, որը, եթե անհրաժեշտություն լինի, կարող է օգնել 

նրանց՝ նման իրավունքները հասկանալու և իրագործելու գոր-

ծում: 

 

Հոդված 7 – Հոգեկան խանգարումներ ունեցող խոցելի ան-

ձանց պաշտպանությունը 

1. Անդամ երկրները պետք է ապահովեն, որ լինեն հոգե-

կան խանգարումներ ունեցող խոցելի անձանց պաշտպանու-

թյան մեխանիզմներ, հատկապես այն մարդկանց համար, ով-

քեր ունակ չեն համաձայնություն տալու կամ անկարող են դի-

մադրելու իրենց՝ մարդու իրավունքների խախտումներին:  

2. Օրենսդրությունը, որտեղ որ անհրաժեշտ է, պետք է նա-

խատեսի հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձանց տնտեսա-

կան շահերի պաշտպանության միջոցներ: 

  

Հոդված 8 – Նվազագույն սահմանափակումների սկզբունքը 

Հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձիք իրավունք ունեն 

բուժում ստանալ հնարավորինս նվազագույն սահմանափա-

կումներով միջավայրում և հնարավորինս նվազագույն սահմա-

նափակումներ ենթադրող կամ առավելապես պակաս ինտրու-

զիվ (կոշտ, ներխուժական, ագրեսիվ) մեթոդների կիրառմամբ` 

հաշվի առնելով նրանց առողջության կարիքները և այլ անձանց 

անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությունը:  

 

Հոդված 9 – Միջավայրի և բնակության պայմանները 

1. Հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձանց տեղավորե-
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լու համար նախատեսված հաստատությունները պետք է յու-

րաքանչյուր նման անձանց համար` հաշվի առնելով նրա 

առողջական վիճակը և այլ անձանց անվտանգության ապա-

հովման անհրաժեշտությունը, այնպիսի բնակության պայման-

ներ և միջավայր ապահովեն, որոնք հնարավորինս առավելա-

գույն չափով համապատասխանում են հասարակության մեջ 

նման տարիքի, սեռի և մշակույթի անձանց բնակության պայ-

մաններին: Պետք է նաև անցկացվեն մասնագիտական վերա-

կանգման միջոցառումներ, ինչը պայմաններ կստեղծի հասա-

րակության մեջ այդ անձանց վերաինտեգրման համար: 

2. Հաստատությունները, որոնք նախատեսված են հոգե-

կան խանգարումներ ունեցող անձանց հարկադիր կերպով պա-

հելու համար, պետք է որպես այդպիսիք գրանցված լինեն հա-

մապատասխան պետական մարմինների կողմից: 

 

Հոդված 10 – Առողջապահական  ծառայությունների տրա-

մադրումը 

Անդամ երկրները, հաշվի առնելով հասանելի ռե-

սուրսները` պետք է ձեռնարկեն հետևյալ միջոցառումները. 

i. պատշաճ որակի լայն սպեկտրի ծառայություններ տրա-

մադրել հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձանց հոգեկան 

առողջության կարիքները բավարարելու համար` հաշվի առնե-

լով, որ նման անձանց տարբեր խմբեր տարբեր կարիքներ 

ունեն, և ապահովելու համար նման ծառայությունների հավա-

սար հասանելիությունը, 

ii. որքանով որ հնարավոր է՝ ստեղծել հարկադիր հոսպի-

տալացման և հարկադիր բուժման այլընտրանքներ, 

iii. ապահովել անվտանգության անհրաժեշտ աստիճանի 

համապատասխան մակարդակ ունեցող հիվանդանոցային 
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հաստատություններ և համայնքային ծառայություններ՝ քրեա-

կան արդարադատության համակարգի մեջ գտնվող հոգեկան 

խանգարումներ ունեցող անձանց առողջության կարիքները 

բավարարելու համար, 

iv. ապահովել, որ հոգեկան խանգարումներ ունեցող ան-

ձանց ֆիզիկական առողջության կարիքներն ուսումնասիրված 

լինեն և նրանց հավասարապես հասանելի լինեն պատշաճ 

որակի ծառայություններ՝ նման կարիքները բավարարելու հա-

մար: 

 

Հոդված 11 – Մասնագիտական չափորոշիչները 

1. Հոգեկան առողջության (հոգեբուժական) ծառայություն-

ներում ներգրավված մասնագիտական անձնակազմը պետք է 

ունենա անհրաժեշտ որակավորում և պատրաստություն, ինչը 

նրանց հնարավորություն կնձեռի այդ ծառայություններում կա-

տարել իրենց դերը՝ համապատասխան մասնագիտական պար-

տականությունների և չափորոշիչների: 

2. Անձնակազմը պետք է համապատասխան պատրաս-

տություն ստանա հատկապես հետևյալ հարցերի վերաբերյալ.  

i.  հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձանց արժանա-

պատվության, մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատու-

թյունների պաշտպանությունը, 

ii. բռնությունը (ուժի կիրառումը) հասկանալը, կանխար-

գելելը և վերահսկելը, 

iii. շարժումները սահմանափակելը կամ մեկուսացնելու 

կիրառումից խուսափելու միջոցները, 

iv. այն սահմանափակ պայմանները, երբ շարժումները 

սահմանափակելու կամ մեկուսացնելու տարբեր մեթոդները 

կարող են արդարացվել` հաշվի առնելով դրանից հետևող 
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օգուտները և ռիսկերը, և նման միջոցների ճիշտ կիրառումը: 

 

Հոդված 12 – Հոգեկան խանգարումների բուժման ընդհա-

նուր սկզբունքները 

1. Հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձիք պետք է բու-

ժում և խնամք ստանան անհրաժեշտ որակավորում ունեցող 

անձնակազմի կողմից` հենվելով համապատասխան անհա-

տական բուժման պլանի վրա: Երբ դա հնարավոր է՝ բուժման 

պլանը պետք է կազմվի տվյալ անձի հետ խորհրդակցելուց հե-

տո և նրա կարծիքը պետք է հաշվի առնվի: Պլանը պարբերա-

բար պետք է վերանայվի, և, եթե անհրաժեշտ է, փոփոխվի:  

2. Հաշվի առնելով Գլուխ III-ի և ստորև բերված Հոդված-

ներ  28-ի և 34-ի  դրույթները, հոգեկան խանգարումներ ունեցող 

անձի բուժումը պետք է կատարվի նրա համաձայնության պա-

րագայում, եթե նա ունակ է նման համաձայնություն տալ, կամ, 

երբ անձն անունակ է համաձայնություն տալու՝ ներկայա-

ցուցչի, պետական մարմնի կամ օրենքով նախատեսված անձի 

կամ մարմնի կողմից լիազորման դեպքում:  

3. Անհետաձգելի իրավիճակներում, երբ համապատաս-

խան համաձայնությունը կամ լիազորումը հնարավոր չէ ստա-

նալ, հոգեկան խանգարման դեպքում անմիջապես պետք է 

ցանկացած բուժում սկսվի, որն անհրաժեշտ է տվյալ անձի 

առողջությանը լուրջ վնաս պատճառելուց խուսափելու կամ այլ 

անձանց անվտանգությունն ապահովելու համար: 

  

Հոդված 13 – Գաղտնիությունը և բժշկական գրառումների 

պահպանությունը 

1. Հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձանց վերաբերյալ 

բոլոր անձնական տվյալները պետք է համարվեն գաղտնի:  



 

128 

 

Նման տվյալներ հավաքելը, վերամշակելը և ուրիշներին տրա-

մադրելը կարող է իրականացվել մասնագիտական գաղտնիու-

թյանը և անձնական տվյալների  պահպանմանը վերաբերող 

կանոնների համաձայն: 

2. Հոգեկան խանգարումներ ունեցող հոսպիտալացված 

կամ նման խանգարումների պատճառով բուժվող անձանց վե-

րաբերյալ պետք է կազմվեն հստակ և համապարփակ բժշկա-

կան և, անհրաժեշտության դեպում՝ վարչական փաստաթղթեր: 

Այդ տեղեկությունների հասանելիության կարգավորման պայ-

մանները պետք է հստակ սահմանվեն օրենքով: 

 

Հոդված 14 – Կենսաբժշկական հետազոտությունները 

Հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձանց վրա կատար-

վող կենսաբժշկական հետազոտությունները պետք է հիմնված 

լինեն այս Առաջարկությունների դրույթների և Մարդու իրա-

վունքների և կենսաբժշկության վերաբերյալ կոնվենցիայում,  

վերջինիս հավելյալ Կենսաբժշկական հետազոտությունների 

մասին արձանագրությունում պարունակվող համապատաս-

խան դրույթների, ինչպես նաև այլ իրավական դրույթների վրա, 

որոնք պաշտպանում են գիտափորձերում հետազոտվող ան-

ձանց: 

 

Հոդված 15 – Հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձանց 

խնամակալության տակ գտնվող անձիք 

Անհարժեշտ է պատշաճ կերպով հաշվի առնել հոգեկան 

խանգարումներ ունեցող անձանց ընտանիքի անդամների և, 

հատկապես` նրանց խնմակալության տակ գտնվող երեխանե-

րի կարիքները: 
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Գլուխ III – Հարկադիր հոսպիտալացումը հոգեբուժական 

հաստատություն և հարկադիր բուժումը հոգեկան խանգարում-

ների դեպքում 

 

Հոդված 16 – Գլուխ III-ի կիրառման ոլորտը 

Այս գլխի դրույթները կիրառելի են հոգեկան խանգարում-

ներ ունեցող այն անձանց նկատմամբ, 

i. ովքեր ունակ են համաձայնություն տալու և հրաժար-

վում են համապատասխան հոսպիտալացումից կամ բուժու-

մից, 

ii. ովքեր ունակ չեն համաձայնություն տալու և առարկում 

են համապատասխան հոսպիտալացումից կամ բուժումից, 

 

Հոդված 17 –Հարկադիր հոսպիտալացման չափանիշները 

1. Անձը կարող է ենթակա լինել հարկադիր հոսպիտալաց-

ման, միայն եթե առկա են ստորև նշված բոլոր պայմանները. 

i. անձն ունի հոգեկան խանգարում, 

ii. անձի վիճակը զգալի ռիսկ կամ լուրջ վտանգ է ներկա-

յացնում նրա առողջության կամ այլ անձանց համար, 

iii. հոսպիտալացումը բուժման նպատակ է հետապնդում, 

iv. համապատասխան խնամքի համար նվազ սահմանա-

փակող միջոցներ չկան, 

v. հաշվի է առնված տվյալ անձի կարծիքը: 

2. Օրենքով կարող է նախատեսված լինել, որ բացառիկ 

դեպքերում անձը կարող է, համաձայն այս գլխում բերված 

դրույթների` ենթարկվել հարկադիր հոսպիտալացման այն 

նվազագույն ժամկետով, որն անհրաժեշտ է` պարզելու համար, 

թե արդյոք նա ունի հոգեկան խանգարում, որը զգալի ռիսկ կամ 

լուրջ վտանգ է ներկայացնում նրա առողջության կամ այլ ան-
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ձանց համար, եթե 

i.  նրա վարքը լուրջ հիմքեր է տալիս համարելու, որ նման 

խանգարում կա, 

ii.  նրա վիճակը նման ռիսկ ներկայացնելու մասին են-

թադրության հիմքեր է տալիս, 

iii. դա պարզելու համար ավելի քիչ սահմանափակումներ 

պարունակող միջոցներ չկան, և 

iv.  տվյալ անձի կարծիքը հաշվի է առնված:  

 

Հոդված 18 –Հարկադիր բուժման չափանիշները 

Անձը կարող է ենթակա լինել հարկադիր բուժման, միայն 

եթե առկա են ստորև նշված բոլոր պայմանները. 

i. անձն ունի հոգեկան խանգարում, 

ii. անձի վիճակը զգալի ռիսկ կամ լուրջ վտանգ է ներկա-

յացնում նրա առողջության կամ այլ անձանց համար, 

iii. ավելի պակաս ինտրուզիվ միջոցներ հասանելի չեն, 

iv. տվյալ անձի կարծիքը հաշվի է առնված: 

 

Հոդված 19 – Հարկադիր բուժմանը վերաբերող սկզբունք-

ները 

1. Հարկադիր բուժումը պետք է` 

i. ուղղված լինի հատկանշական կլինիկական նշանների և 

ախտանիշների վրա, 

ii. համաչափ լինի անձի առողջական վիճակին, 

iii. բուժման գրված պլանի մաս լինի, 

iv. փաստագրված լինի, 

v. երբ անհրաժեշտ է, նպատակ ունենա, որ անձի համար 

ընդունելի բուժումը հնարավորինս արագ սկսվի: 

2. Ի հավելումն վերը նշված Հոդված 12.1-ի պահանջների՝ 
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բուժման պլանը պետք է` 

i. հնարավորության դեպքում, մշակված լինի տվյալ հի-

վանդի և նրա անձնական պաշտպանի կամ ներկայացուցիչի 

հետ խորհրդակցելով, եթե այդպիսիք կան, 

ii. համապատասխան ժամանակահատվածներում  վերա-

նայվի և, եթե անհրաժեշտ է, փոփոխվի, հնարավորության դեպ-

քում՝ տվյալ հիվանդի և նրա անձնական պաշտպանի կամ ներ-

կայացուցիչի հետ խորհրդակցելով, եթե այդպիսիք կան: 

3.  Անդամ երկրները պետք է ապահովեն, որ հարկադիր 

բուժումը կատարվի միայն համապատասխան միջավայրում: 

 

Հոդված 20  – Հարկադիր հոսպիտալացման և/կամ հարկա-

դիր բուժման վերաբերյալ որոշում կայացնելու ընթացակարգը 

Որոշում ընդունելը 

1. Անձին հարկադիր հոսպիտալացման ենթարկելու որո-

շումը պետք է կայացվի դատարանի կամ այլ իրավասու 

մարմնի կողմից: Դատարանը կամ այլ իրավասու մարմինը 

պետք է՝ 

i. հաշվի առնի տվյալ անձի կարծիքը, 

ii. գործի` օրենքով նախատեսված ընթացակարգի համա-

ձայն, հենվելով այն սկզբունքի վրա, որ պետք է հանդիպել և 

խորհրդակցել տվյալ անձի հետ: 

2. Անձին հարկադիր բուժման ենթարկելու որոշումը 

պետք է կայացվի դատարանի կամ այլ իրավասու մարմնի կող-

մից: Դատարանը կամ այլ իրավասու մարմինը պետք է` 

i. հաշվի առնի տվյալ անձի կարծիքը, 

ii. գործի` օրենքով նախատեսված ընթացակարգի համա-

ձայն, հենվելով այն սկզբունքի վրա, որ պետք է հանդիպել և 

խորհրդակցել տվյալ անձի հետ: 
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Այդուհանդերձ, օրենքը կարող է թույլ տալ, որ, երբ անձը 

ենթակա է հարկադիր հոսպիտալացման, այդ անձին հարկա-

դիր բուժման ենթարկելու մասին որոշումը կարող է կայացվել 

պահանջվող որակավորում և փորձ ունեցող բժշկի կողմից, 

տվյալ անձին քննելուց և նրա կարծիքը հաշվի առնելուց հետո: 

3. Անձին հարկադիր հոսպիտալացման կամ հարկադիր 

բուժման ենթարկելու որոշումները պետք է փաստագրվեն` 

նշելով առավելագույն ժամկետը, որից հետո, համաձայն օրեն-

քի` դրանք պետք է ձևական առումով վերանայվեն: Դա պետք է 

կատարվի առանց վերանայման պահանջ կամ բողոք ներկա-

յացնելու անձի իրավունքի խախտման՝ համաձայն Հոդված 25-ի 

դրույթների: 

Որոշում կայացնելուն նախորդող ընթացակարգերը  

4. Հարկադիր հոսպիտալացումը, հարկադիր բուժումը 

կամ դրանց երկարաձգումը պետք է տեղի ունենան միայն պա-

հանջվող որակավորում և փորձ ունեցող բժշկի կողմից քննու-

թյան արդյունքների հիման վրա և համաձայն հիմնավոր և հու-

սալի մասնագիտական չափանիշների: 

5. Այդ բժիշկը կամ իրավասու մարմինը պետք է 

խորհրդակցի տվյալ անձի մտերիմների հետ, եթե միայն տվյալ 

անձը չի առարկում, դա անելը գործնական նշանակություն չու-

նի կամ կիրառելի չէ այլ պատճառներով:  

6. Անձի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ պետք է տեղեկաց-

վի և նրա կարծիքը պարզվի: 

 

Հոդված 21 – Հարկադիր հոսպիտալացման և/կամ հարկա-

դիր բուժման վերաբերյալ որոշում կայացնելու ընթացակարգը 

անհետաձգելի իրավիճակներում 

1. Անհետաձգելի իրավիճակների համար նախատեսված 
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ընթացակարգերը չպետք է օգտագործվեն Հոդված 20-ում նշված 

ընթացակարգերի կիրառումից խուսափելու համար: 

2. Անհետաձգելի ընթացակարգերի դեպքում. 

i. հարկադիր հոսպիտալացումը կամ հարկադիր բուժումը 

պետք է իրականացվի միայն կարճ ժամկետով, քննարկվող մի-

ջոցների կիրառման համար անհրաժեշտ բժշկական քննության 

հիման վրա, 

ii. հնարավորության սահմաններում պետք է պահպանվեն 

Հոդված 20-ի 5 և 6 պարագրաֆները, 

iii. անձին հարկադիր հոսպիտալացման կամ հարկադիր 

բուժման ենթարկելու որոշումները պետք է փաստագրվեն` 

նշելով առավելագույն ժամկետը, որից հետո, համաձայն օրեն-

քի` դրանք պետք է ձևական առումով վերանայվեն: Դա պետք է 

կատարվի առանց վերանայման պահանջ կամ բողոք ներկա-

յացնելու անձի իրավունքի խախտման՝ համաձայն Հոդված 25-ի 

դրույթների: 

3. Եթե միջոցները շարունակում են կիրառվել, երբ իրավի-

ճակը դադարել է անհետաձգելի լինելուց, դատարանը կամ այլ 

իրավասու մարմինը պետք է որքան հնարավոր է արագ որո-

շում կայացնեն համապատասխան միջոցներ կիրառելու մա-

սին` համաձայն Հոդված 20-ի: 

 

Հոդված 22 –Տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը 

1. Հարկադիր հոսպիտալացման կամ հարկադիր բուժման 

ենթարկվող անձիք պետք է անհապաղ տեղեկացվեն՝ բանավոր 

կամ գրավոր ձևով, իրենց իրավունքների և դատական կարգով 

պաշտպանության մասին: 

2. Նրանք պետք է պարբերաբար և պատշաճ կերպով տե-

ղեկացվեն հարկադիր հոսպիտալացման կամ հարկադիր բուժ-
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ման վերաբերյալ կայացված որոշման պատճառների և դրանց 

հնարավոր երկարաձգման կամ դադարեցման չափանիշների 

մասին: 

3. Անձի ներկայացուցիչը, եթե այդպիսին կա, ևս պետք է 

տեղեկացվի: 

 

Հոդված 23 –Հարկադիր հոսպիտալացման ենթարկված ան-

ձանց հաղորդակցվելու և այցելուներ ընդունելու իրավունքը 

Հարկադիր հոսպիտալացման ենթարկված հոգեկան խան-

գարումներ ունեցող անձանց իրավունքը՝ 

i. հաղորդակցվելու իրենց փաստաբանների, ներկայացու-

ցիչների կամ ցանկացած համապատասխան իրավասու 

մարմնի հետ չպետք է սահմանափակվի: Նրանց իրավունքը՝ 

հաղորդակցվել իրենց անձնական պաշտպանների կամ այլ ան-

ձանց հետ չպետք է անհիմն սահմանափակվի: 

ii. այցելուներ ընդունելըւ չպետք է անհիմն սահմանա-

փակվի` միաժամանակ հաշվի առնելով հոգեբուժական հաս-

տատություններ հոսպիտալացված կամ այդ հաստատություն-

ներն այցելող խոցելի անձանց կամ անչափահասներին  

պաշտպանելու անհրաժեշտությունը: 

 

Հոդված 24 – Հարկադիր հոսպիտալացման և/կամ հարկա-

դիր բուժման դադարեցումը 

1. Հարկադիր հոսպիտալացումը կամ հարկադիր բուժումը 

պետք է դադարեցվի, եթե նման միջոցների համար նախատես-

ված չափանիշներից որևէ մեկն այլևս առկա չէ: 

2. Անձին բուժող բժիշկը պետք է պատասխանատու լինի` 

գնահատելու համար, թե արդյոք կարևոր չափանիշներից որևէ 

մեկն այլևս չկա, քանի դեռ դատարանը չի որոշել լուրջ վնաս 



135 

 

պատճառելու ռիսկի գնահատումը վերապահել իրեն, ուրիշին 

կամ հատուկ մարմնին:  

3. Քանի դեռ չկա միջոցառումների դադարեցնելու դատա-

կան որոշում, նման միջոցառումները դադարեցնելու նպատա-

կով բժիշկը, պատասխանատու անձը և իրավասու մարմինը 

պետք է վերը նշված չափանիշների հիման վրա գործելու հնա-

րավորություն ունենան: 

4. Անդամ երկրները պետք է ձգտեն նվազագույնի 

հասցնել, երբ դա հնարավոր է, հարկադիր հոսպիտալացման 

տևողությունը՝ դուրս գրվելուց հետո համապատասխան 

խնամքի ծառայություններ տրամադրելով: 

 

Հոդված 25 – Հարկադիր հոսպիտալացման և/կամ հարկա-

դիր բուժման օրինականության վերաբերյալ վերանայումները 

և բողոքարկումները 

1. Անդամ երկրները պետք է ապահովեն, որ հարկադիր 

հոսպիտալացման և/կամ հարկադիր բուժման ենթարկված ան-

ձիք կարողանան արդյունավետորեն իրագործել իրենց իրա-

վունքը՝ 

i. որոշման դեմ բողոք ներկայացնելու, 

ii. կիրառված միջոցների օրինականությունը կամ դրանց 

շարունակական կիրառումը դատարանի կողմից ողջամիտ ժա-

մանակահատվածներում վերանայելու, 

iii. նման վերանայումների կամ բողոքների քննության ժա-

մանակ անձամբ կամ անձնական պաշտպանի կամ ներկայա-

ցուցչի միջոցով լսված լինելու: 

2. Եթե անձը կամ այդ անձի անձնական պաշտպանը կամ 

ներկայացուցիչը, եթե այդպիսիք կան, նման վերանայում չեն 

պահանջում, ապա պատասխանատու մարմինը պետք է տեղե-
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կացնի դատարանին և ապահովի, որ կիրառված միջոցների 

շարունակության օրինականությունը դատարանի կողմից ող-

ջամիտ ժամանակահատվածներում վերանայվի: 

3. Անդամ երկրները պետք է քննարկեն դատաքննության 

բոլոր փուլերում անձին փաստաբան տրամադրելու հարցը: 

Եթե անձն անկարող է հանդես գալ իր անունից, անձը պետք է 

փաստաբան ունենալու և, համաձայն ազգային օրենսդրության՝ 

անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունք 

ունենա: Փաստաբանը պետք է հնարավորություն ունենա ծա-

նոթանալու բոլոր նյութերին և դատարանի առջև վիճարկելու 

ապացույցները: 

4.  Եթե անձը ներկայացուցիչ ունի, ապա ներկայացուցիչը 

պետք է հնարավորություն ունենա ծանոթանալու բոլոր նյութե-

րին և դատարանի առջև վիճարկելու ապացույցները:  

5. Տվյալ անձին պետք է հասանելի լինեն դատարան ներ-

կայացված բոլոր նյութերը, որոնք, համաձայն ազգային 

օրենսդրության` ենթակա են գաղտնի պահվելու՝ հաշվի առնե-

լով  այլ անձանց անվտանգության ապահովումը: Եթե անձը 

ներկայացուցիչ չունի, դատաքննության բոլոր փուլերում նա 

պետք է կարողանա օգտվել անձնական պաշտպանի օգնությու-

նից: 

6. Դատարանը պետք է անհապաղ որոշում կայացնի: Եթե 

դատարանը կիրառվող ազգային օրենսդրության որևէ խախ-

տում հայտնաբերի, նա դրա մասին պետք է հայտնի համապա-

տասխան մարմնին: 

7. Պետք է նախատեսված լինի դատարանի որոշման բողո-

քարկման ընթացակարգ: 
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Գլուխ IV –Համաձայնություն տալու անունակ անձի հոս-

պիտալացումն առարկությունների բացակայության դեպքում 

 

Հոդված 26 – Համաձայնություն տալու անունակ անձի հոս-

պիտալացումն առարկությունների բացակայության դեպքում 

 Անդամ երկրները պետք է ապահովեն, որ գոյություն ունե-

նան համապատասխան դրույթներ` պաշտպանելու համար 

համաձայնություն տալուն անունակ հոգեկան խանգարումներ 

ունեցող անձանց, որոնք համարվում են հոսպիտալացման կա-

րիք ունեցող և չեն առարկում դրա դեմ: 

 

Գլուխ V –Հատուկ դեպքեր 

 

Հոդված 27 –Շարժումների սահմանափակումը և մեկուսա-

ցումը 

1. Շարժումների սահմանափակումը և մեկուսացումը 

պետք է իրականացվեն միայն համապատասխան հաստատու-

թյուններում և համաձայն նվազագույն սահմանափակման 

սկզբունքի, կանխելու համար տվյալ անձին կամ այլոց համար 

սպասվող անխուսափելի վնասը, և հնարավոր ռիսկերին հա-

մաչափ: 

2. Նման միջոցները պետք է կիրառվեն միայն բժշկական 

վերահսկողության ներքո և պետք է պատշաճ կերպով փաս-

տագրվեն: 

3. Ի հավելումն՝ 

i. անձը, ում նկատմամբ կիրառվել են շարժումների սահ-

մանափակում և մեկուսացում, պետք է մշտական վերահսկո-

ղության տակ գտնվի, 

ii. նման միջոցների կիրառման պատճառները և տևողու-
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թյունը պետք է նշվեն անձի հիվանդության պատմության մեջ և 

հատուկ մատյանում: 

4. Այս հոդվածը կիրառելի չէ շարժումների կարճատև 

սահմանափակումների դեպքում: 

 

Հոդված 28 –Հատուկ բուժում 

1. Հոգեկան խանգարումների բուժումը, որը նպատա-

կաուղղված չէ անդառնալի ֆիզիկական հետևանքներ ստանա-

լուն, բայց կարող է առանձնապես ինտրուզիվ լինել, պետք է կի-

րառվի, միայն եթե չկան անհրաժեշտ բուժման ավելի պակաս 

ինտրուզիվ միջոցներ: Անդամ երկրները պետք է ապահովեն, 

որ նման բուժումը  

i. ենթակա լինի էթիկական վերահսկողության, 

ii. իրականացվի միջազգային չափանիշներն ու 

անվտանգության խնդիրներն արտացոլող համապատասխան 

կլինիկական պրոտոկոլներին համահունչ, 

iii. բացառությամբ Հոդված12-ում նկարագրված անհետաձ-

գելի իրավիճակների` կիրառվի անձի իրազեկված գրավոր հա-

մաձայնության հիման վրա, կամ եթե անձն ունակ չէ համաձայ-

նություն տալու՝ դատարանի կամ իրավասու մարմնի լիազո-

րությամբ, 

iv. պետք է ամբողջությամբ փաստագրվի և գրանցվի հա-

տուկ մատյանում: 

2. Հոգեկան խանգարումների բուժումը, որը նպատա-

կաուղղված է անդառնալի ֆիզիկական հետևանքներ ստանա-

լուն, պետք է կիրառվի բացառիկ դեպքերում և չպետք է օգտա-

գործվի հարկադիր հոսպիտալացման համատեքստում: Նման 

բուժումը կարող է իրականացվել միայն, եթե տվյալ անձը գրա-

վոր ձևով իրազեկված և հատուկ համաձայնություն է տալիս: 
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Բուժումը պետք է ամբողջովին փաստագրվի և գրանցվի հա-

տուկ մատյանու և կիրառվի միայն՝ 

i. օրենքին համապատասխան, 

ii. ենթակա լինի էթիկական վերահսկողության, 

iii. համաձայն նվազագույն սահմանափակման սկզբունքի, 

iv. եթե կա որևէ մեկ այլ անկախ բժշկական կարծիք, որ դա 

անհրաժեշտ է, և 

v. միջազգային չափանիշներն ու անվտանգության խնդիր-

ներն արտացոլող համապատասխան կլինիկական պրոտոկոլ-

ներին համահունչ: 

 

Հոդված 29 – Անչափահասները 

1. Անչափահասների նկատմամբ պետք է կիրառվեն այս 

Առաջարկությունների դրույթները, եթե չեն տրամադրվում 

պաշտպանության ավելի լայն միջոցներ:  

2. Հոսպիտալացման և բուժման վերաբերյալ՝ հարկադիր 

կամ ոչ հարկադիր, որոշում ընդունելիս պետք է հաշվի առնվի 

անչափահասի կարծիքը, որը նրա տարիքից և հասունության 

աստիճանից կախված՝ գնալով ավելի որոշիչ նշանակություն 

ունեցող գործոն է դիտվում:  

3. Անչափահասը, որը ենթարկվում է հարկադիր հոսպի-

տալացման, պետք է ընթացակարգի հենց սկզբից ներկայացու-

ցիչի կողմից օգնություն ստանալու իրավունք ունենա:  

4. Անչափահասը չպետք է տեղավորվի այնպիսի հաստա-

տություն, որտեղ նաև մեծահասակներ են պահվում, եթե միայն 

դա օգուտ չի տա անչափահասին: 

5. Անչափահասները, որոնք ենթարկվում են հոսպիտա-

լացման, անվճար կրթության և հնարավորինս շուտ դպրոցա-

կան համակարգի մեջ վերաինտեգրվելու իրավունք ունեն: Եթե 
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հնարավոր է, անչափահասները պետք է անհատապես գնա-

հատվեն, և նրանց անհատականացված կրթական և դաստիա-

րակչական ծրագրեր տրամադրվեն: 

 

Հոդված 30 – Սերնդի վերարտադրությունը 

Լոկ այն փաստը, որ անձը հոգեկան խանգարում ունի, 

ինքնին հիմք չէ նրան սերնդի վերարտադրությունից մշտապես 

զրկելն արդարացնելու համար: 

 

Հոդված 31 –Հղիության ընդհատումը 

Լոկ այն փաստը, որ անձը հոգեկան խանգարում ունի, 

ինքնին հիմք չէ հղիությունը դադարեցնելն արդարացնելու հա-

մար: 

 

Գլուխ VI – Քրեական արդարադատության համակարգի 

մասնակցությունը 

 

Հոդված 32 – Ոստիկանության մասնակցությունը 

1. Ոստիկանությունը, իր` օրենքով նախատեսված պար-

տականությունները կատարելիս, պետք է իր միջամտություն-

ները կոորդինացնի բժշկական և սոցիալական ծառայություն-

ների ներկայացուցիչների հետ, եթե հնարավոր է՝ տվյալ անձի 

համաձայնությամբ, եթե այդ անձի վարքը լուրջ հիմքեր է տա-

լիս համարելու, որ հոգեկան խանգարում կա և իրեն կամ այլոց 

վնաս պատճառելու զգալի ռիսկ է ներկայացնում: 

2. Երբ այլ համապատասխան հնարավորություններ չկան, 

ոստիկանությունից, իր պարտականությունները կատարելիս, 

կարող է պահանջվել՝ հարկադիր հոսպիտալացման ենթակա 

անձանց համապատասխան հաստատություն ուղեկցելուն կամ 
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վերադարձնելուն աջակցել: 

3. Ոստիկանության աշխատակիցները պարտավոր են 

հարգել հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձանց արժանա-

պատվությունը և մարդու իրավունքները: Տվյալ պարտականու-

թյան կարևորությունը պետք է շեշտվի նրանց պատրաստու-

թյան ընթացքում: 

4. Ոստիկանության աշխատակիցները հոգեկան խանգա-

րում ունեցող անձանց մասնակցությամբ իրադրությունների 

գնահատման և կառավարման հետ կապված համապատաս-

խան պատրաստություն պետք է անցնեն, որի ընթացքում 

պետք է ուշադրություն հրավիրվի ոստիկանության մասնակ-

ցությամբ իրադրություններում այդպիսի մարդկանց խոցելիու-

թյան վրա: 

 

Հոդված 33 – Ձերբակալված անձիք 

Եթե ձերբակալվում է այն անձը, որի վարքը լուրջ հիմքեր է 

տալիս հոգեկան խանգարում ենթադրելու. 

i. անձը տվյալ գործընթացի ժամանակ պետք է ներկայա-

ցուցչից կամ համապատասխան անձնական պաշտպանից օգ-

նություն ստանալու իրավունք ունենա, 

ii. անհապաղ հարմար տեղում անհրաժեշտ բժշկական 

քննություն պետք է անցկացվի` պարզելու համար, թե արդյոք 

անձը`  

a. բժշկական օգնության, ներառյալ՝ հոգեբուժական օգ-

նության կարիք ունի, 

b. ունակ է հարցաքննության ենթարկվելու, 

c. կարող է ապահով պահվել ոչ բժշկական հաստատու-

թյուններում: 
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Հոդված 34 –Դատարանների մասնակցությունը 

1. Համաձայն քրեական օրենսդրության` դատարաններն 

իրավունք ունեն հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձանց 

հարկադիր հոսպիտալացում կամ բուժում պարտադրել` ան-

կախ նրանց համաձայնությունից: Անդամ երկրները  պետք է 

ապահովեն, որ անձն իրավունք ունենա, որ դատարանը ողջա-

միտ ժամանակահատվածներում վերանայի իր նկատմամբ կի-

րառված միջոցների օրինականությունը, կամ կիրառված մի-

ջոցների շարունակականությունը: Գլուխ III-ի այլ դրույթները 

պետք է հաշվի առնվեն՝ կապված այդպիսի հոսպիտալացման 

կամ բուժման հետ, այդ դրույթներից որևէ մեկի չկիրառումը 

պետք է արդարացված լինի: 

2. Դատարանները հոգեկան խանգարման հետ կապված 

հարկադիր հոսպիտալացում կամ բուժում նախատեսող մե-

ղադրական որոշում կայացնելիս պետք է հենվեն փորձաքննու-

թյան հիմնավոր և հուսալի չափանիշների վրա` հաշվի առնե-

լով հոգեկան խանգարում ունեցող անձանց համար նրանց 

առողջության պահանջներին համապատասխանող վայրերում 

բուժում իրականացնելու  անհրաժեշտությունը: Այս դրույթը չի 

վերացնում ըստ օրենքի դատարանին ընձեռված հնարավորու-

թյունը՝ նշանակելու հոգեբուժական փորձաքննություն և որպես 

ազատազրկման այլընտրանք՝ կիրառելու հոգեբուժական կամ 

հոգեբանական բուժման ծրագրեր, կամ վերջնական վճիռ կա-

յացնելու: 

 

Հոդված 35 – Քրեակատարողական հիմնարկները 

1. Հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձիք քրեակատա-

րողական հիմնարկներում չպետք է խտրականության են-
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թարկվեն:  Հատկապես, բժշկական օգնության առումով պետք է 

հարգվի քրեակատարողական հիմնարկում և դրանից դուրս 

այդ անձանց հասանելի բուժօգնության համարժեքության 

սկզբունքը: Նրանք պետք է քրեակատարողական հիմնարկից 

տեղափոխվեն հիվանդանոց, եթե նրանց առողջական վիճակը 

դա է պահանջում:  

2. Քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող հոգե-

կան խանգարումներ ունեցող անձանց համար պետք է հասա-

նելի լինեն ընդհանուր սոմատիկ հիվանդությունների բուժման 

հնարավորությունները: 

3. Հոգեկան խանգարումների դեպքում հարկադիր բու-

ժումը չպետք է իրականացվի քրեակատարողական հիմնար-

կություններում` բացառությամբ հիվանդանոցային կամ բուժա-

կան բաժանմունքների, որոնք հարմար են հոգեկան խանգա-

րումներ բուժելու համար: 

4. Քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող հոգե-

կան խանգարումներ ունեցող անձանց բուժումն ու խնամքը 

պետք է վերահսկվի անկախ համակարգի կողմից: 

 

Գլուխ VII – Որակի ապահովումը և մոնիթորինգը 

 

Հոդված 36 – Չափորոշիչների մոնիթորինգը 

1. Անդամ երկրները պետք է ապահովեն, որ այս Առաջար-

կություններով սահմանված չափորոշիչների և հոգեկան առող-

ջության վերաբերյալ օրենսդրության համապատասխանու-

թյունը ենթակա լինի անհրաժեշտ մոնիթորինգի/վերահսկողու-

թյան: Այդ մոնիթորինգը պետք է ստուգի՝  

i. իրավական չափորոշիչներին հետևելը,  
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ii. տեխնիկական և մասնագիտական չափորոշիչներին 

հետևելը: 

2. Նման մոնիթորինգ իրականացնող համակարգը 

պետք է. 

i. իր գործառույթներն իրականացնելու համար ունենա 

համապատասխան ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսներ, 

ii. կազմակերպական առումով անկախ լինի իշխանու-

թյուններից և մոնիթորինգի ենթարկվող մարմիններից, 

iii. ներառի հոգեկան առողջության մասնագետների (հոգե-

բույժների), այլ մասնագիտության տեր մարդկանց, հոգեկան 

խանգարումներ ունեցող անձանց և նման մարդկանց մտերիմ-

ների, 

iv. կոորդինացնի իր գործունեությունը, որտեղ որ անհրա-

ժեշտ է, համապատասխան այլ ստուգող և որակի ապահովման 

համակարգերի հետ:   

 

Հոդված 37 – Մոնիթորինգին ներկայացվող հատուկ պա-

հանջներ 

1. Չափորոշիչներին հետևելու մոնիթորինգը պետք է նե-

րառի` 

i. այցելություններ և տեսչական այցեր հոգեկան առողջու-

թյան հաստատություններ, եթե անհրաժեշտ է՝ առանց նախա-

պես զգուշացնելու` համոզվելու համար, որ  

a. անձիք հարկադիր հոսպիտալացված են միայն հա-

մապատասխան մարմինների կողմից գրանցված 

հաստատություններ, և որ դրանք հարմար են այդ 

գործառույթն իրականացնելու համար, 

b. տրամադրված են հարկադիր հոսպիտալացման պի-
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տանի այլընտրանքներ,  

ii. մասնագիտական պարտականություններին և չափորո-

շիչներին համապատասխանելու մոնիթորինգը, 

iii. իրավասությունների ապահովումը, որ քննվեն հարկա-

դիր հոսպիտալացման կամ հարկադիր բուժման ենթարկված 

անձանց մահվան դեպքերը և ապահովվի, որ նման մահվան 

ամեն մի դեպքի մասին տեղեկացված լինեն համապատասխան 

պետական մարմինները և որ դրանք ենթակա լինեն անկախ 

հետաքննության: 

iv. այն իրավիճակների դիտարկումը, երբ հաղորդակցումը 

սահմանափակված է եղել, 

v. բողոք ներկայացնելու ընթացակարգ ունենալու, և որ  

բողոքներին պատշաճ արձագանքելու ապահովումը: 

2. Պետք է ապահովվի, որ մոնիթորինգի արդյունքները 

պատշաճ ուշադրության արժանանան:  

3. Այն անձանց նկատմամբ, ում վրա տարածվում են հոգե-

կան առողջության օրենսդրության դրույթները, մոնիթորինգ 

իրականացնող անձիք պետք է իրավունք ունենան` 

i. առանձին հանդիպել նման անձանց հետ և ցանկացած 

ժամանակ նրանց համաձայնությամբ կամ նրանց ներկայացու-

ցիչների համաձայնությամբ ծանոթանալ նրանց հիվանդության 

պատմությանը, 

ii. նման անձանցից գաղտնի կերպով բողոքներ ստանալ, 

iii. համապատասխան մարմիններից կամ նման անձանց 

բուժման և խնամքի համար պատասխանատու անձնակազմից 

ստանալ ցանկացած տեղեկություններ, այդ թվում՝ անանուն 

տվյալներ բժշկական փաստաթղթերից, որոնք խելամտորեն 
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կարող են անհրաժեշտ համարվել իրենց գործառույթներն իրա-

կանացնելու համար: 

 

Հոդված 38 – Վիճակագրությունը, խորհրդատվությունը և 

հաշվետվությունը 

1. Հոգեկան առողջության մասին օրենսդրության կիրառ-

ման և բողոքների վերաբերյալ պետք է սիստեմատիկ և արժա-

նահավատ անանուն վիճակագրական տեղեկություններ հա-

վաքվեն:  

 2. Նրանք, ովքեր պատասխանատու են հոգեկան խանգա-

րումներ ունեցող անձանց բուժման/խնամքի համար, պետք է`  

i. որակի ապահովան և մոնիթորինգի համար պատաս-

խանատու անձանցից ստանան.  

a. կանոնավոր զեկույցներ և, երբ հնարավոր է՝ հրատարա-

կեն այդ զեկույցները, 

b. խորհուրդներ հոգեկան խանգարումներ ունեցող ան-

ձանց բուժման/խնամքի համար համապատասխան հաստա-

տությունների և պայմանների վերաբերյալ, 

ii. պատասխանեն որակի ապահովման և մոնիթորինգի 

համակարգերից եկող հարցերին, խորհուրդներին և զեկույցնե-

րին: 

3. Հոգեկան առողջության (- հոգեբուժական օգնության) 

մասին օրենքների կիրառման և չափորոշիչներին հետևելու 

առնչությամբ կատարվող գործողությունների մասին տեղեկու-

թյունները պետք է հասանելի դարձվեն հասարակության հա-

մար: 
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Հավելված 2. Եվրոպայի խորհուրդի նախարարների 

կոմիտեի No R(99)4 առաջարկությունները անդամ երկր-

ներին չափահաս անգործունակ անձանց իրավական 

պաշտպանության սկզբունքների վերաբերյալ 

 

(Ընդունվել է Նախարարների կոմիտեի կողմից 1999թ. 

փետրվարի 23-ին Նախարարների տեղակալների 660-րդ 

հանդիպման ժամանակ)104 

 

Նախարարների կոմիտեն, համաձայն Եվրոպայի Խորհրդի 

Ստատուտի Հոդված 15.b-ի՝  

Հաշվի առնելով Միացյալ Ազգերի Կազամակերպության 

Գլխավոր ասամբլեայի կողմից 1948թ. դեկտեմբերի 10-ին ըն-

դունած Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը; 

Հաշվի առնելով 1966թ. դեկտեմբերի 16-ին ընդունված Քա-

ղաքացիական և քաղաքական իրավունքների միջազգային 

պակտը և Տնտեսական, սոցիալական և մշակույթային իրա-

վունքների միջազգային պակտը; 

Հաշվի առնելով 1950 թ. նոյեմբերի 4-ին ընդունված Մարդու 

                                                      
104  Այս որոշումն ընդունելիս Իռլանդիայի ներկյցուցիչը նշել է, որ համաձայն 

Նախարարների տեղակալների հանդիպումների կանոնակարգի Հոդված 10.2c-ի՝ նա 

վերապահում է իր կառավարության իրավունքը` համաձայնվել կամ  չհամաձայնվել 

Առաջարկությունների 5-րդ և  6-րդ սկզբունքների հետ: 

Այս որոշումն ընդունելիս Ֆրանսիայի ներկյցուցիչը նշել է, որ համաձայն  

Նախարարների տեղակալների հանդիպումների կանոնակարգի Հոդված 10.2c-ի՝  

պետք է կատարվի հետևյալ վերապահումը.    Ֆրանսիան համարում է, որ 23-րդ 

սկզբունքի 3-րդ պարագրաֆի կիրառումը ենթակա է իրականացման շահագրգիռ անձի 

պահանջոի դեպքում:  
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իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանու-

թյան կոնվենցիան; 

Հաշվի առնելով 1997թ. ապրիլի 4-ին ընդունված Կենսաբա-

նության և բժշկության կիրառման հետ կապված Մարդու իրա-

վունքների և մարդկանց արժանապատվության  պաշտպանու-

թյան կոնվենցիան («Մարդու իրավունքների և կենսաբժշկու-

թյան վերաբերյալ կոնվենցիան»);  

Նկատի ունենալով, որ Եվրոպայի Խորհրդի նպատակն է 

իր անդամների առավել մեծ միասնության հասնելը, մասնավո-

րապես՝ խրախուսելով իրավական հարցերում ընդհանուր կա-

նոններ ընդունելը, 

Նշելով, որ ժողովրդագրական և բժշկական ոլորտներում 

առկա փոփոխությունները բերել են այնպիսի անձանց քանակի 

ավելացմանը, ովքեր չնայած չափահաս լինելուն, վատթարաց-

ված կամ ոչ բավարար անհատական կարողությունների/ըն-

դունակությունների պատճառով անկարող են պաշտպանել 

իրենց շահերը;   

Նշելով նաև, որ հասարակական փոփոխությունները բերել 

են այդպիսի մարդկանց պաշտպանության համար համապա-

տասխան օրենսդրություններ ունենալու պահանջի մեծացմա-

նը; Նշելով նաև, որ հասարակական փոփոխությունները բերել 

են այդպիսի մարդկանց պաշտպանությունն ապահովելու հա-

մար համապատասխան օրենսդրություններ ունենալու պա-

հանջի մեծացմանը; 

Նշելով, որ ներկայացուցչության կամ աջակցություն տրա-

մադրելու միջոցով չափահաս անգործունակ անձանց 

պաշտպանության նպատակով օրենսդրական բարեփոխում-

ներ իրականացվել են կամ քննարկվում են որոշ անդամ 

երկրներում, և որ այդպիսի բարեփոխումներն ընդհանուր կող-
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մեր ունեն;   

Գիտակցելով, սակայն, որ տվյալ ոլորտում առաջվա պես 

անդամ երկրների օրենսդրությունների միջև զգալի տարբերու-

թյուններ գոյություն ունեն; 

Համոզված լինելով այս համատեքստում մարդու իրա-

վունքները և յուրաքանչյուր անձի՝ որպես մարդկային էակի 

արժանապատվությունը հարգելու կարևորության մեջ; 

Առաջարկում է անդամ երկրներին, ներքոնշյալ 

սկզբունքների իրականացման նպատակով, իրենց օրենսդրու-

թյուններում և պրակտիկայում ընդունել կամ ուժեղացնել բո-

լոր՝ նրանց կողմից անհրաժեշտ համարվող միջոցները:  

 

 

 

ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 

Մաս I – Կիրառման ոլորտները 

 

1. Ներքոնշյալ սկզբուքնները կիրառվում են այն չափահաս ան-

ձանց պաշտպանության համար, ովքեր անհատական ունակու-

թյունների վատթարացման կամ անբավարարության պատճա-

ռով անկարող են առանձին կամ բոլոր անձնական կամ գույքա-

յին հարաբերությունների վերաբերյալ ինքնուրույն որոշումներ 

կայացնել, կամ հասկանալ, արտահայտվել կամ գործել նման 

որոշումների հիման վրա, և որոնք, հետևաբար, չեն կարող 

պաշտպանել իրենց շահերը: 

2. Այդպիսի անկարողությունը կարող է պայմանավորված լի-

նել հոգեկան խանգարումով, հիվանդությամբ կամ նման պատ-

ճառներով:  
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3. Սույն սկզբունքները կիրառվում են պաշտպանության կամ 

այլ իրավական միջոցների նկատմամբ, որոնք թույլ են տալիս 

այդպիսի չափահաս անձանց օգուտ քաղել նշված հարաբերու-

թյուններում ներկայացուցչությունից կամ աջակցությունից: 

4. Սույն սկզբունքներում «չափահաս»-ը նշանակում է անձ, ով 

քաղաքացիական-իրավական հարաբերություններում գործու-

նակության մասին կիրառվող օրենքների ներքո դիտարկվում է 

որպես չափահաս:  

5. Սույն սկզբունքներում «միջամտություն առողջության ոլոր-

տում»-ը նշանակում է ցանկացած գործողություն, որը մասնա-

գիտորեն կատարվում է ելնելով առողջության վիճակից: Այն 

ներառում է, մասնավորապես, կանխարգելիչ խնամքի, բուժ-

ման, վերականգման կամ գիտական հետազոտության նպա-

տակներով կատարվող միջամտությունները:   

 

 

Մաս II –Ղեկավարող սկզբունքները 

 

Սկզբունք  1 – Հարգանքը մարդու իրավունքների հանդեպ 

Չափահաս անգործունակ անձանց պաշտպանության հետ 

կապված հիմնարար սկզբունքը, որն ընկած է բոլոր այլ 

սկզբունքների հիմքում, յուրաքանչյուր անձի՝ որպես մարդկա-

յին էակի  արժանապատվությունը հարգելն է: Անգործունակ 

չափահաս անձանց պաշտպանությանը վերաբերվող օրենք-

ները, ընթացակարգերը և դրանց գործնական կիրառումը պետք 

է հիմնված լինեն մարդու իրավունքների և հիմնարար ազա-

տությունների նկատմաբ հարգանքի վրա` հաշվի առնելով հա-

մապատասխան միջազգային իրավական ակտերում պարու-

նակվող տվյալ իրավունքների սահմանափակումները:  
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Սկզբունք  2 –Իրավական կարգավորման ճկունությունը 

1. Անգործունակ չափահաս անձանց անձնական կամ գույքա-

յին շահերի պաշտպանության համար օգտագործվող 

պաշտպանության կամ այլ իրավական միջոցները պետք է ըստ 

ծավալի և ճկունության բավարար լինեն, որպեսզի տարբեր աս-

տիճանի անգործունակության դեպքերում և տարբեր իրավի-

ճակներում համապատասխան իրավական կարգավորում 

իրականացնելու:    

2. Պաշտպանության կամ այլ իրավական համապատասխան 

միջոցները պետք է հասանելի լինեն անհետաձգելի դեպքերում: 

3. Օրենքով պետք է նախատեսված լինեն պաշտպանության 

կամ այլ իրավական պարզ և ոչ թանկարժեք միջոցներ: 

4. Պաշտպանության բազմապիսի միջոցների շարքում պետք է 

լինեն այնպիսիք, որոնք, համապատասխան դեպքերում, չեն 

սահմանափակում տվյալ անձի գործունակությունը: 

5. Պաշտպանության բազմապիսի միջոցների շարքում պետք է 

լինեն այնպիսիք, որոնք կապված են առանձին դեպքի սահմա-

նափակման հետ՝ առանց ներկայացուցիչ կամ երկարատև 

իրավասություններով ներկայացուցիչ նշանակելու պահանջի: 

6. Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել այնպիսի միջոցների 

ներառման վրա, որոնց պարագայում  նշանակված անձը գոր-

ծում է շահագրգիռ չափահաս անձի հետ համատեղ, և որոնք 

մեկից ավել անձանց նշանակում են ենթադրում: 

7. Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել այնպիսի իրավական 

կանոնների ներմուծման վրա, որոնք գործունակ անձը կարող է 

օգտագործել հետագայում գործունակության կորստի ժամա-

նակ իրավահարաբերությունները կարգավորելու համար: 

8. Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ անհրաժեշտ է 

հստակ սահմանել, որ անգործունակ չափահաս անձի վերա-
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բերյալ առանձին որոշումները, հատկապես՝ առողջության և 

անձնական բարեկեցության հետ կապված քիչ նշանակալի և 

առօրեական բնույթի որոշումները, ընդունվեն այն մարդկանց 

կողմից, որոնք այդպիսի իրավասություններ ստանում են օրեն-

քի և ոչ թե դատական կամ վարչական ակտերի հիման վրա: 

 

Սկզբունք  3 –Գործունակության առավելագույն պահպանումը 

1. Օրենսդրական շրջանակներում պետք է, հնարավորության 

սահմաններում, ընդունվի, որ կարող են գոյություն ունենալ 

անգործունակության տարբեր աստիճաններ,  ինչը ժամանակի 

ընթացքում կարող է փոխվել: Հետևաբար, պաշտպանության 

միջոցներն ինքնաբերաբար  չպետք է հանգեցնեն իրավական 

գործունակության լիակատար վերացմանը: Այդուհանդերձ, 

իրավական գործունակության սահմանափակումը հնարավոր 

պետք է լինի, երբ դա անհրաժեշտ է համարվում տվյալ անձի 

պաշտպանության համար: 

2. Մասնավորապես, պաշտպանության միջոցներն ինքնաբե-

րաբար չպետք է տվյալ անձին զրկեն քվեարկելու, կտակ կազ-

մելու, առողջության ոլորտում ցանկացած միջամտություն 

իրականացնելուն համաձայնություն տալու կամ չտալու հնա-

րավորությունից, կամ անձնական բնույթի այլ որոշումներ կա-

յացնելուց ցանկացած ժամանակ, երբ նրա գործունակությունը 

թույլ է տալիս դա անել: 

3. Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել այնպիսի իրավական 

նորմերի վրա, որոնց օգնությամբ, նույնիսկ այն դեպքերում, երբ 

որոշակի ոլորտում ներկայացուցիչ է անհրաժեշտ, չափահա-

սին թույլատրվի ներկայացուցչի համաձայնությամբ որոշակի 

գործողություններ կամ որոշակի ոլորտներում գործողություն-

ներ կատարել: 
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4. Որտեղ որ հնարավոր է, չափահաս անձը պետք է իրավունք 

ունենա ամենօրյա բնույթի իրավաբանորեն վավեր գործարք-

ներ կատարել: 

 

Սկզբունք  4 – Հրապարակայնությունը 

Պաշտպանության միջոցների կամ նման իրավական կար-

գավորումների ավտոմատ կերպով հրապարակայնացման բա-

ցասական հետևանքնրեը պետք է գնահատվեն ի համեմատու-

թյուն այն պաշտպանության, որը կարող է տրամադրվել շա-

հագրգիռ անձին կամ երրորդ անձանց: 

 

Սկզբունք  5 – Անհրաժեշտությունը և ստորակարգությունը 

1. Անգործունակ չափահաս անձին պաշտպանության ոչ մի 

միջոց չի կարող նշանակվել, եթե միայն չկա դրա անհրաժեշ-

տությունը՝ հաշվի առնելով յուրահատուկ հանգամանքները և 

շահագրգիռ անձի կարիքները: Պաշտպանության միջոցը սա-

կայն կարող է սահմանվել շահագրգիռ անձի լիակատար և 

ազատ համաձայնության դեպքում:  

2. Պաշտպանության որևէ միջոցի անհրաժեշտության մասին 

որոշում կայացնելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել ավելի պա-

կաս ձևական կանոնների կիրառման հնարավորությունը, և ըն-

տանիքի անդամների կամ այլ անձանց կողմից տրամադրվող 

ցանկացած աջակցության հնարավորությունը:  

 

Սկզբունք  6 – Համաչափությունը 

1. Երբ անհրաժեշտ է պաշտպանության միջոցներ կիրառել, 

դրանք պետք է համաչափ լինեն շահագրգիռ անձի գործունա-

կության աստիճանին և համապատասխանեն յուրահատուկ 

հանգամանքներին և շահագրգիռ անձի կարիքներին: 
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2. Պաշտպանության միջոցները շահագրգիռ անձի իրավական 

գործունակությունը պետք է սահմանափակեն նվազագույն չա-

փով,  տվյալ սահմանափակման նպատակին համապատաս-

խան:  

 

Սկզբունք  7 – Ընթացակարգերի անաչառությունը և արդյունա-

վետությունը 

1. Անգործունակ չափահաս անձանց համար  պաշտպանու-

թյան միջոցներ ձեռնարկելու համար պետք է գոյություն ունե-

նան անաչառ և արդյունավետ ընթացակարգեր: 

2. Պետք է գոյություն ունենան համապատասխան ընթացա-

կարգային երաշխիքներ շահագրգիռ անձանց մարդու իրա-

վունքների պաշտպանության և հնարավոր չարաշահումները 

կանխելու համար: 

 

Սկզբունք  8 – Շահագրգիռ անձի շահերի և բարեկեցության 

առաջնայնությունը 

1. Չափահաս անգործունակ անձի համար պաշտպանության 

միջոց նշանակելիս կամ կիրառելիս առաջնահերթ ուշադրու-

թյան պետք է արժանանան այդ անձի շահերը և բարեկեցու-

թյունը: 

2. Տվյալ սկզբունքը, մասնավորապես,  նախատեսում է, որ չա-

փահաս անգործունակ անձին ներկայացնելու և աջակցելու հա-

մար ցանկացած անձի ընտրությունը, առաջին հերթին պետք է 

հենված լինի այն բանի վրա, թե որքանով է այդ անձը կարող 

պաշտպանել և առաջ տանել չափահասի շահերը և բարեկեցու-

թյունը:   

3. Տվյալ սկզբունքը նաև նախատեսում է, որ չափահաս անգոր-

ծունակ անձի ունեցվածքը պետք է կառավարվի և օգտագործվի 
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ի նպաստ շահագրգիռ անձի և նրա բարեկեցությունն ապահո-

վելու համար: 

 

Սկզբունք  9 – Հարգանքը  շահագրգիռ անձի ցանկությունների 

և զգացմունքների հանդեպ 

1. Չափահաս անգործունակ անձի համար պաշտպանության 

միջոց նշանակելիս կամ կիրառելիս անհրաժեշտ է հնարավո-

րինս պարզել չափահաս անձի ներկա և անցյալ ցանկություն-

ներն ու զգացմունքները և դրանք հաշվի առնել ու պատշաճ 

հարգանք դրսևորել դրանց հանդեպ: 

2. Տվյալ սկզբունքը, մասնավորապես, նախատեսում է, որ այդ-

պիսի չափահաս անձի շահերը ներկայացնելու կամ նրան 

աջակցելու համար ցանկացած անձի ընտրության ժամանակ 

պետք է հաշվի առնվի նրա ցանկությունը և հարգվի այն:   

3. Տվյալ սկզբունքը նաև նախատեսում է, որ չափահաս անձի 

շահերը ներկայացնող կամ նրան աջակցող անձը պետք է, որ-

քան որ հնարավոր է և տեղին, պատշաճ տեղեկություններ 

տրամադրի նրան, հատկապես նրա վրա ազդող ցանկացած 

կարևոր որոշումների վերաբերյալ, որպեսզի շահագրգիռ անձը 

կարողանա իր տեսակետն արտահայտել:  

 

Սկզբունք  10 –Խորհրդակցումը 

Պաշտպանության միջոցներ նշանակելիս կամ կիրառելիս 

պետք է խորհրդակցել, որքանով որ դա խելամիտ է և գործնա-

կանում իրագործելի, այն մարդկանց հետ, ովքեր առավելա-

գույն չափով հետքրքրված են անգործունակ անձի բարեկեցու-

թյամբ, այն է՝ նրա ներկայացուցիչը, ընտանիքի մոտ անդամը 

կամ այլոք: Այն հարցը, թե ում հետ պետք է խորհրդակցել և թե 
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այդ խորհրդակցման արդյունքները կօգտագործվեն, թե՝ ոչ, 

որոշվում է ազգային օրենսդրությամբ:   

 

Մաս III –  Ընթացակարգային սկզբունքները 

 

Սկզբունք  11 – Պաշտպանության միջոցներ նշանակելու գոր-

ծընթաց նախաձեռնելը 

1. Անգործունակ չափահաս անձի պաշտպանության միջոցներ 

նշանակելու գործընթաց նախաձեռնելու իրավասություններ 

ունեցող անձանց ցանկը պետք է բավականին լայն լինի՝ ապա-

հովելու համար, որ պաշտպանության միջոցները կքննարկվեն 

բոլոր դեպքերում, երբ դա անհրաժեշտ է: Մասնավորապես, 

կարող է անհրաժեշտ լինի նախատեսել, որ գործընթաց նախա-

ձեռնելու իրավունք վերապահվի պետական պաշտոնատար 

անձին կամ մարմնին, դատարանին կամ այլ իրավասու 

մարմնին՝ նրա սեփական դիմումի հիման վրա: 

2. Շահագրգիռ անձը պետք է իրեն հասկանալի լեզվով կամ այլ 

կերպ պատշաճ կերպով տեղեկացված լինի գործընթաց սկսելու 

մասին, որը կարող է ազդել նրա գործունակության, ինչպես 

նաև նրա կողմից իր իրավունքների և շահերի իրականացման 

վրա, քանի դեռ նման տեղեկություններն ակնհայտորեն 

իմաստազուրկ չեն շահագրգիռ անձի համար կամ լուրջ վտանգ 

չեն ներկայացնում շահագրգիռ անձի առողջությանը:  

 

Սկզբունք  12 – Ուսումնասիրությունը և գնահատումը 

1. Պետք է գոյություն ունենան համապատասխան գործընթաց-

ներ չափահաս անձի ունակությունների ուսումնասիրության և 

գնահատման համար:  
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2. Պաշտպանության ոչ մի միջոց, որը կսահմանափակի ան-

գործունակ չափահաս անձի իրավական գործունակությունը, 

չպետք է նշանակվի, քանի դեռ դա նշանակող անձը չի հանդի-

պել այդ չափահասին  կամ անձամբ չի համոզվել, թե ինչ վիճա-

կում է գտնվում շահագրգիռ անձը, ինչպես նաև՝ եթե ներկա-

յացված չէ համապատասխան որակավորում ունեցող 

առնվազն մեկ փորձագետի ակտուալ եզրակացությունը: Եզրա-

կացությունը պետք է ներկայացվի գրավոր կամ գրանցվի ար-

ձանագրության մեջ:   

 

Սկզբունք  13 – Անձամբ լսված լինելու իրավունքը 

Շահագրգիռ անձը պետք է իրավունք ունենա անձամբ 

լսված լինելու ցանկացած գործընթացի ժամանակ, որը կարող է 

ազդեցություն ունենալ իր գործունակության վրա: 

 

Սկզբունք  14 –Տևողությունը, վերանայումը և բողոքարկումը 

/բողոքներ ներկայացնելը 

1. Պաշտպանության միջոցները, երբ որ հնարավոր է և կիրա-

ռելի է, պետք է սահմանփակված լինեն ժամանակի մեջ: Անհ-

րաժեշտ է ուշադրություն դարձնել պարբերաբար վերանայման 

ինստիտուտ ուենալուն: 

2. Պաշտպանության միջոցները պետք է վերանայվեն՝ կախ-

ված հանգամանքների փոփոխություններից և հատկապես՝ չա-

փահաս անձի վիճակի փոփոխություններից: Դրանք պետք է 

դադարեցվեն, եթե դրանց հիմքում ընկած պատճառներն այլևս 

գոյություն չունեն: 

3. Պետք է բողոքարկման /բողոքներ ներկայացնելու ադեկվատ 

/արդյունավետ իրավունք նախատեսված լինի: 
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Սկզբունք  15 – Ժամանակավոր միջոցներն անհետաձգելի դեպ-

քերում 

Եթե անհետաձգելի դեպքերում ժամանակավոր միջոցներ 

կիրառելու անհրաժեշտություն է լինում, 11-րդ և 14-րդ 

սկզբունքները պետք է հնարավորության դեպքում կիրառվեն 

հանգամանքներից կախված: 

 

Սկզբունք  16 – Պատշաճ վերահսկողությունը 

Պատշաճ վերահսկողություն պետք է իրականացվի 

պաշտպանության միջոցների կիրառման, ինչպես նաև ներկա-

յացուցիչների գործողությունների և որոշումների վրա: 

 

Սկզբունք  17 – Որակավորում ունեցող անձիք 

1. Քայլեր պետք է ձեռնարկվեն անգործունակ չափահաս ան-

ձանց աջակցություն տրամադրելու նպատակով պատշաճ որա-

կավորում ունեցող անհրաժեշտ քանակությամբ մարդիկ ունե-

նալու համար:  

2. Անհարժեշտ է ուշադրություն դարձնել, մասնավորապես, 

նման մարդկանց ներկայացնող և նրանց պատրաստությունն 

ապահովող ասոցիացիաներ կամ այլ մարմիններ ստեղծելու և 

դրանց աջակցելու վրա: 

 

Մաս IV –Ներկայացուցիչների դերը 

 

Սկզբունք  18  – Օրենքից բխող իրավասությունների վերահսկո-

ղությունը 

1. Պետք է ուշադրություն դարձնել օրենքի ուժով, այսինքն 

առանց դատական կամ վարչական մարմնի միջամտության,  

անգործունակ չափահաս անձի անունից գործողություններ կա-
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տարելու և որոշումներ ընդունելու համար որևէ մեկին ընձեռ-

վող ցանկացած իրավասության սահմանափակ լինելն ու դրա 

իրականացումը վերահսկելն ապահովելու անհրաժեշտության 

վրա:  

2. Նման որևէ իրավասության փոխանցումը չպետք է տվյալ 

չափահաս անձին զրկի գործունակությունից: 

3. Ցանկացած նման իրավասություններ ցանկացած ժամանակ 

դատական կամ վարչական մարմինների կողմից  պաշտպա-

նության միջոցի կիրառմամբ պետք է ենթակա լինեն փոփոխ-

ման կամ դադարեցման: 

4. 8-րդ և 10-րդ սկզբունքները կիրառվում են  նման իրավասու-

թյունների իրագործման ժամանակ, այնպես, ինչպես որ դրանք 

կիրառվում են պաշտպանության միջոցների իրագործման 

դեպքում: 

 

Սկզբունք  19  – Ներկայացուցչի իրավասությունների  սահմա-

նափակումը 

1. Ազգային օրենսդրությունը պետք է սահմանի, թե իրավաբա-

նորեն նշանակալի որ գործողություններն են  այն աստիճանի 

անձնական բնույթ կրող, որ չեն կարող իրականացվել ներկա-

յացուցչի կողմից: 

2. Ազգային օրենսդրությունը պետք է նաև սահմանի, թե 

կոնկրետ լուրջ հարցերի վերաբերյալ ներկայացուցչի  որ որո-

շումները պետք է հաստատվեն դատական կամ այլ մարմնի 

կողմից: 

 

Սկզբունք  20 – Պատասխանատվությունը 

1. Ներկայացուցիչները, համաձայն ազգային օրենսդրության՝ 

պետք է պատասխանատվություն կրեն իրենց գործառույթներն 
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իրականացնելու ժամանակ անգործունակ չափահաս անձին 

իրենց կողմից պատճառած ցանկացած կորստի կամ վնասի 

համար:  

2. Մասնավորապես, ոչ իրավաչափ գործողությունների, ան-

փութության կամ վատ վերաբերմունքի հետևանքով պատաս-

խանատվություն կրելու մասին օրենսդրությունը պետք է կի-

րառվի անգործունակ չափահաս անձի իրավահարաբերու-

թյունների մեջ ներգրավված ներկայացուցիչների կամ այլ ան-

ձանց նկատմամբ: 

 

Սկզբունք  21 – Վարձատրությունը և ծախսերը 

1. Ազգային օրենսդրությունը պետք է անդրադառնա անգոր-

ծունակ չափահաս անձին ներկայացնելու կամ նրան աջակցե-

լու համար նշանակված անձանց վարձատրության և ծախսերի 

փոխհատուցման հարցերին:  

2. Պետք է տարբերակվեն ըստ մասնագիտական կամ այլ որա-

կավորումների գործող մարդիկ, ինչպես նաև անգործունակ չա-

փահասի անձնական կամ նրա տնտեսական  հարցերի տնօրի-

նումները: 

 

Մաս V – Միջամտություններ առողջության ոլորտում 

 

Սկզբունք  22 – Համաձայնությունը 

1. Երբ չափահասը, նույնիսկ եթե ենթակա է պաշտպանության 

միջոցների, փաստացի ունակ է առողջության ոլորտում միջամ-

տություններ կատարելուն ազատ և իրազեկված համաձայնու-

թյուն տալու, միջամտությունը պետք է իրականացվի միայն 

նրա համաձայնությամբ:    
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2. Երբ չափահասը փաստացի ունակ չէ նման միջամտություն-

ներ կատարելուն ազատ և իրազեկված համաձայնություն տա-

լու, միևնույն է, միջամտություն կատարվում է, երբ 

- դա բխում է նրա ուղղակի շահերից, և 

- լիազորությունը տրվում է նրա ներկայացուցչի կամ պետա-

կան մարմնի, կամ օրենքով նախատեսված անձի կամ մարմնի 

կողմից:  

3. Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ օրենքում, երբ չա-

փահասն անունակ է ազատ և իրազեկված համաձայնություն 

տալու և համապատասխան իրավասություններով օժտված ներ-

կայացուցիչ  չունի, տարբեր տեսակի միջամտությունների լիա-

զորություն տալու նպատակով համապատասխան պետական 

մարմինները, անձիք կամ մարմինները նշված լինեն: Ուշադրու-

թյուն պետք է նաև  դարձվի             միջամտության որոշակի 

լուրջ տեսակների դեպքում  դատարանի կամ այլ իրավասու 

մարմնի կողմից  լիազորում ստանալը նախատեսելու անհրա-

ժեշտության վրա: 

4. Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել համաձայնություն 

տալուն անունակ անձանց առողջության ոլորտում միջամտու-

թյուններ կատարելու համար համաձայնություն տալու կամ 

չտալու իրավասություններով օժտված անձանց կամ մարմիննե-

րի միջև ծագող ցանկացած վեճերը լուծելու մեխանիզմներ հիմ-

նելու  վրա:   

 

Սկզբունք  23  – Համաձայնությունը (այլընտրանքային կանոն-

ներ) 

Եթե անդամ երկրների կառավարությունները չեն կիրառում 

22-րդ սկզբունքի 1-ին և 2-րդ պարագրաֆներում պարունակված 

կանոնները, պետք է կիրառելի լինեն հետևյալ կանոնները. 
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1. Եթե չափահաս անձի նկատմամբ կիրառվում են պաշտպա-

նության միջոցներ, համապատասխան  որոնց առողջության 

ոլորտում որոշակի միջամտություն կարող է իրականացվել 

օրենքով նախատեսված անձի կամ մարմնի լիազորությամբ, 

չափահասի համաձայնությունն այնուամենայնիվ պետք է 

ստանալ, եթե նա ունակ է այն տալու:   

2. Եթե, համաձայն օրենքի, չափահաս անձն առողջության 

ոլորտում միջամտության համար չի կարող ազատ և իրազեկ-

ված համաձայնություն տալ, միջամտությունը, միևնույն է՝ 

կկատարվի, եթե. 

- դա բխում է նրա ուղղակի շահերից, և 

- լիազորությունը տրվում է նրա ներկայացուցչի կամ պետա-

կան մարմնի, կամ օրենքով նախատեսված անձի կամ մարմնի 

կողմից: 

3. Օրենքը պետք է իրավական պաշտպանության միջոցներ 

նախատեսի, որոնք նախքան կարևոր բժշկական միջամտու-

թյան իրականացումը շահագրգիռ անձին թույլ կտան լսված լի-

նելու որևէ անկախ պաշտոնական մարմնի առջև: 

 

Սկզբունք  24 – Բացառիկ դեպքերը 

1. Ազգային օրենսդրությունը պետք է, համաձայն համապա-

տասխան միջազգային նորմերի՝  հատուկ կանոններ տրամադ-

րի այն միջամտությունների համար, որոնք իրենց յուրահա-

տուկ բնույթի պատճառով շահագրգիռ անձի համար հավելյալ 

պաշտպանություն են պահանջում:  

2. Այդպիսի կանոնները կարող են նախատեսել սահմանափակ 

հեռացում ուղղակի օգուտի չափանիշից այն պայմանի առկա-

յության դեպքում, երբ հավելյալ պաշտպանությունն այնպի-
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սինն է, որ նվազագույնի է հասցնում որևէ չարաշահման կամ 

խախտման հնարավորությունը:  

 

Սկզբունք  25 – Հոգեկան խանգարումներ ունեցող չափահաս 

անձանց պաշտպանությունը 

Ենթակա լինելով օրենքով նախատեսված պաշտպանու-

թյան պայմաններին՝ ներառյալ վերահսկողության, հսկման և 

բողոքարկման ընթացակարգերին, լուրջ բնույթի հոգեկան 

խանգարում ունեցող անձը կարող է առանց իր համաձայնու-

թյան ենթարկվել միջամտության միայն այն դեպքում, երբ 

առանց նման բուժման հավանական է, որ լուրջ վնաս հասցվի 

նրա առողջությանը: 

 

Սկզբունք  26 – Անհետաձգելի դեպքերում միջամտության թույ-

լատրելիությունը 

Երբ անհետաձգելի իրավիճակի պատճառով անհրաժեշտ 

համաձայնությունը կամ լիազորումը հնարավոր չէ ստանալ, 

բոլոր անհրաժեշտ բժշկական միջամտությունները պետք է ան-

հապաղ իրականացվեն ի օգուտ շահագրգիռ անձի:  

 

Սկզբունք  27  – Որոշ սկզբունքների կիրառելիությունը՝ կապ-

ված պաշտպանության միջոցների հետ 

1. 8-ից 10-րդ սկզբունքները կիրառելի են անգործունակ անձի 

նկատմամբ առողջության ոլորտում ցանկացած միջամտության 

ժամանակ, քանի որ դրանք կապված են պաշտպանության մի-

ջոցների հետ: 

2. Մասնավորապես, համաձայն 9-րդ սկզբունքի՝ հիվանդի 

կողմից, ով բժշկական միջամտության պահին այնպիսի վիճա-

կում է գտնվում, որ չի կարող արտահայտել իր ցանկություն-
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ները,  պետք է հաշվի առնվեն նման միջամտության վերաբեր-

յալ նախկինում նրա արտահայտած ցանկությունները: 

 

Սկզբունք  28  - Որոշակի հարցերում հատուկ կանոնների թույ-

լատրելիությունը 

Ազգային օրենսդրությունը, համաձայն համապատասխան 

միջազգային նորմերի՝ պետք է նախատեսի միջամտություննե-

րին վերաբերող հատուկ կանոններ, որոնք, ելնելով հանրային 

անվտանգության շահերից՝ անհրաժեշտ են ժողովրդավարա-

կան հասարակություններում հանցագործությունների կան-

խարգելման, հանրային առողջության պաշտպանության կամ 

այլոց իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության 

համար:  
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