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Ներածություն 

  

Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ (այսուհետ՝ ՀՔԱ 

Վանաձորի գրասենյակ) ՀԿ-ն ոչ քաղաքական, ոչ կրոնական, շահույթ չհետապնդող 

հասարակական կազմակերպություն է, որը միավորում է ժողովրդավարության, 

հանդուրժողության, բազմակարծության և մարդու իրավունքների գերակայության սկզբունքներն 

արժևորող անհատների:  

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը հիմնադրվել է 1998 թվականին որպես Հելսինկյան 

Քաղաքացիական Ասամբլեայի Հայաստանի կոմիտեի մասնաճյուղ: Որպես ինքնուրույն 

հասարակական կազմակերպություն ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը գրանցվել է 

Արդարադատության նախարարությունում 2001 թվականին և վերագրանցվել է 2005 թվականին:  

Կազմակերպության գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Լոռու մարզկենտրոն Վանաձորում: 

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակն ունի ներկայացուցչություն Երևանում: Կազմակերպության 

գործունեության աշխարհագրությունն ընդգրկում է ինչպես Լոռու մարզը, այնպես էլ 

Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքը:  

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի տեսլականն է՝ մարդու արժանապատվության, 

ժողովրդավարության և խաղաղության գերակա արժեքներով ձևավորված հասարակություն:  

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի առաքելությունն է` ազգային և տարածաշրջանային 

մակարդակներում քաղաքացիական նախաձեռնությունների աջակցությունն ու խթանումը,  

խաղաղասիրական ու իրավապաշտպանական գործունեության հզորացումը:  

Կազմակերպության կողմից 2007, 2009 և 2013 թվականներին իրականացվել են մարդու  

իրավունքների մշտադիտարկումներ ՀՀ նյարդահոգեբուժական բուժհաստատություններում1, 

իրականացվել է զանգվածային լրատվության միջոցներով հոգեկան առողջության բնագավառի 

վերաբերյալ տարածվող նյութերի մշտադիտարկում, պետական բյուջեից հոգեկան առողջության 

բնագավառի ֆինանսավորման վերաբերյալ ուսումնասիրություն: Իրականացված 

ուսումնասիրությունների հիման վրա պատասխանատու մարմիներին ներկայացվել են 

օրենսդրական և պրակտիկայի բարեփոխման առաջարկություններ:  

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը 2007 թվականից առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում 

սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների 

պաշտպանությանը: Հարկ է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկան սոցիալ-
                                                                 
1 2007թ. կազմակերպությունը մշտադիտարկում է իրականացրել միայն Լոռու մարզպետարանի ենթակայությամբ գործող Լոռու 

մարզային հոգենյարդաբանական դիսպանսերում, 

2009 թ.՝ Առողջապահության նախարարության ենթակայությամբ գործող Սևանի հոգեբուժական հիվանդանոցում, Նուբարաշենի 

հոգեբուժական կլինիկայում, Ավանի հոգեբուժական կլինիկայում, Նորքի հոգեբուժական կլինիկայում, Քասախի նևրոզների 

կլինիկայում, Սյունիքի մարզպետարանի ենթակայությամբ գործող Սյունիքի մարզային նյարդահոգեբանական դիսպանսերում, 

Արարատի մարզպետարանի ենթակայությամբ գործող Ա. Հայրիյանի անվան Արմաշի առողջության կենտրոնում, Շիրակի 

մարզպետարանի ենթակայությամբ գործող Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոնում, 

2013 թ.՝ վերը նշված բոլոր հաստատություններում, 

2014թ.՝ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությամբ գործող Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-

ինտերնատում: 



հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող անձանց հաշմանդամահեն կազմակերպություններ 

(DPOs), որոնք կկարողանային ուղղակի մասնակցություն ունենալ համապատասխան ոլորտում: 

Այսպիսով, Կազմակերպությունը կարևորում է Կոմիտեին առանձին այլընտրանքային 

զեկույցի և հիմնախնդիրների ցանկի ներկայացումը: Այդ փաստաթղթերը կազմելիս 

Կազմակերպությունը հաշվի է առել շահառուների կոնկրետ խնդիրները և կոնկրետ խնդիրների 

վերաբերյալ նրանց կարծիքները:  

 Սույն փաստաթղթում ներկայացվում են առաջարկություններ Հայաստանի 

Հանրապետությունում սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունքների պաշտպանության վիճակի մասին հիմնախնդիրների ցանկի վերաբերյալ։  

 

Կոնտակտային տվյալներ 
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Ա. Նպատակը և ընդհանուր բնույթի պարտականություններ 

 

1.  2010 թվականի սեպտեմբերի 22-ին Հայաստանի Հանրապետությունը (ՀՀ) վավերացրեց 

«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիան 

(այսուհետ՝ Կոնվենցիա)։ Միևնույն ժամանակ, Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս չի 

վավերացրել «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի 

կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրությունը2: 

2.  2013թ. մայիսի 2-ին ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվել  է Հոգեկան առողջության 

խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի և սոցիալական սպասարկման այլընտրանքային 

ծառայությունների տրամադրման հայեցակարգը, 2013թ․ սեպտեմբերի 13-ին՝ սույն 

հայեցակարգին համապատասխան՝ Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց 

խնամքի և սոցիալական սպասարկման այլընտրանքային ծառայությունների տրամադրման 

հայեցակարգի իրականացման միջոցառումների 2013-2017 թվականների ծրագիրը։  

3.  2014 թ. ապրիլի 17-ին ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվել է ՀՀ-ում հոգեկան առողջության 

պահպանման և բարելավման 2014-2019 թվականների ռազմավարությունը և 

ռազմավարության կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանկը։    

4.  Վերը նշված հայեցակարգի և ռազմավարության կատարումն ապահովող միջոցառումների 

ծրագրերի իրականացման մշտադիտարկումը ցույց է տալիս, որ վերջիններով նախատեսված  

գործողությունները չեն իրականացվում սահմանված ժամկետներում, որոշ միջոցառումների 

կատարման ընթացքում չեն ապահովվում մարդու իրավունքների հիմնարար սկզբունքները,  

ինչպես նաև մտահոգություն է առաջացնում միջոցառումների իրականացման համար 

նախատեսված բավարար ֆինանսական միջոցների բացակայությունը, ֆինանսավորման 

աղբյուրների անհստակությունը3։ 

5.  2015 թ. օգոստոսին շրջանառության մեջ դրվեց «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը, որով նախատեսվում էր 

որոշակի հստակություն մտցնել հոգեբուժական օգնության ոլորտում։ Միևնույն ժամանակ 

մտահոգիչ է, որ օրենքի նախագծի կարգավորման առարկա դարձավ միայն հոգեբուժական 

օգնության տրամադրման ոլորտը, իսկ հոգեկան առողջության ոլորտը որպես այդպիսին և 

հոգեկան հիվանդությունների կանխարգելման խնդիրը դուրս մնացին օրենքի նախագծի 

շրջանակներից։   

6.  ՀՀ կառավարության կողմից չեն իրականացվել բավարար և արդյունավետ միջոցառումներ՝  

ուղղված հանրության և հանրային ծառայողների մոտ սոցիալ-հոգեբանական 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց հանդեպ առկա խարանի վերացմանը և 

կարծրատիպերի կոտրմանը4։  

7.  Շարունակվում է սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

խարանավորումն ու կարծրատիպերի ամրապնդումը խթանող նյութերի հրապարակումը 

                                                                 
2 ՀՀ հոգեկան առողջության պահպանման և բարելավման 2014-2019 թվականների ռազմավարությանը և ռազմավարության 

կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության որոշմամբ որպես միջոցառում է 

նախատեսվել. «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրության 

վավերացմանն ուղղված նախապատրաստական աշխատանքների իրականացումը: 
3 http://hcav.am/wp-content/uploads/2015/11/տեղեկանք-24-11.pdf 

http://hcav.am/wp-content/uploads/2015/05/Տեղեկանք.pdf 
4 http://hcav.am/wp-content/uploads/2016/02/ԶԼՄ-հոգեկան-տեղեկանք.pdf 

 



զանգվածային լրատվության, ներառյալ՝ պետական կառավարման մարմինների 

պաշտոնական կայքէջերում:  

8.  ՀՀ կառավարության կողմից ներկայումս մշակվում է «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց  

իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական ներառման մասին» ՀՀ oրենքի նախագիծը։ 

Թեև նախագիծը ուղղված է Կոնվենցիայի կիրարկման համար բավարար պայմանների 

ստեղծմանը, այնուամենայնիվ կրկին կարելի է արձանագրել, որ օրենքի նախագծով 

ամրագրվում է ոչ թե մարդու իրավունքների սկզբունքների,  այլ առավելապես սոցիալական 

աջակցության մոդելի վրա հիմնված մոտեցումներ։  

9.  Միևնույն ժամանակ, թեև ոլորտի բարեփոխումները և օրենսդրական փոփոխությունները 

մշակվում են քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, 

սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող անձինք այդ խորհրդակցություններին,  

որպես կանոն, չեն մասնակցում: Դա պայմանավորված է նաև Հայաստանում 

համապատասխան հաշմանդամահեն կազմակերպությունների բացակայությամբ:  

 

Առաջարկվող հարցեր 

Խնդրում ենք տեղեկացնել Կոմիտեին, թե․ 

10. Ի՞նչ աշխատանքներ են կատարվել «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների 

մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրության վավերացման ուղղությամբ, և 

երբ է նախատեսվում Արձանագրության վավերացումը։ 

11. Ինչպե՞ս և ու՞մ կողմից է իրականացվում ոլորտում բարեփոխումների ուղղված պետական 

ծրագրերի իրականացման հանդեպ վերահսկողությունը, որքա՞ն ֆինանսական միջոցներ են 

հատկացվել Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի և սոցիալական 

սպասարկման այլընտրանքային ծառայությունների տրամադրման հայեցակարգի 

իրականացման միջոցառումների 2013-2017 թվականների ծրագրի (հաստատվել է ՀՀ 

կառավարության 2013 թ․ սեպտեմբերի 13-ի որոշմամբ) և ՀՀ-ում հոգեկան առողջության 

պահպանման և բարելավման 2014-2019 թվականների ռազմավարության և 

ռազմավարության կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանկի (հաստատվել է ՀՀ 

կառավարության 2014 թ․ապրիլի 17-ի որոշմամբ) իրականացման համար, ի՞նչ 

աղբյուրներից, որքա՞նն է ծախսվել (ներառյալ՝ մարդկային ռեսուրսները, տեխնիկական 

սպասարկումը):  

12. Ե՞րբ է նախատեսվում հոգեկան առողջության ոլորտը կարգավորող համապարփակ 

օրենսդրության ընդունումը։  

13. Ի՞նչ իրավական և կառուցվածքային մեխանիզմներ է նախատեսվում ներդնել 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց (ներառյալ՝ սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն 

ունեցող) իրավունքների արդյունավետ պաշտպանությունն ապահովելու նպատակով։  

14. Ի՞նչ գործողություններ է ձեռնարկել ՀՀ կառավարությունը՝ որոշումների ընդունման 

գործընթացին սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող անձանց  

մասնակցությունն ապահովելու համար: Արդյո՞ք կառավարությունը նախաձեռնել է որևէ 

գործողություն՝ աջակցելու սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

հաշմանդամահեն կազմակերպությունների ստեղծմանը, որոնք կկարողանային պաշտպանել 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերը քաղաքականության մշակման գործընթացում:  

 



Բ. Հատուկ  իրավունքներ (հոդված 5–30) 

 

Հոդված 5. Հավասարությունը և խտրականության բացառումը 

 

15. ՀՀ Սահմանադրությամբ և մի շարք այլ իրավական ակտերով ամրագրված է օրենքի առջև 

բոլորի հավասարությունը և խտրականության բացառումը: Խտրականության բացառման և 

հավասարության որոշ դրույթներ ամրագրված են ներպետական իրավական ակտերում, 

սակայն այս դրույթները մեծամասամբ կրում են դեկլարատիվ բնույթ։ Միևնույն ժամանակ,  

Հայաստանի Հանրապետությունում բացակայում է խտրականությունից զերծ մնալու անձի 

իրավունքը սահմանող և պաշտպանող միասնական և ամբողջական օրենսդրություն և 

իրավունքի ապահովման համար անհրաժեշտ արդյունավետ մեխանիզմներ, ինչի 

արդյունքում պաշտպանված չէ նաև սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց խտրականությունից զերծ մնալու իրավունքը:  

16. Խտրականության պատճառներ են հանդիսանում նաև՝ 

 հասարակության կողմից սոցիալ-հոգեբանական և մտավոր հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց նկատմամբ խարանի և կարծրատիպերի առկայությունը,  

 հոգեբուժական բուժհաստատությունների աշխատակիցների անբավարար մասնագիտական 

պատրաստվածությունը, մասնավորապես մարդու իրավունքների վերաբերյալ անբավարար 

իրազեկվածությունը,  

 սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող անձանց ոչ պատշաճ բուժման և խնամքի 

իրականացումը փակ տիպի հոգեբուժական բուժհաստատություններում: 

 

Առաջարկվող հարցեր 

Խնդրում ենք տեղեկացնել Կոմիտեին, թե․ 

17. ի՞նչ առաջընթաց է գրանցվել «Խտրականության դեմ» ՀՀ օրենքի մշակման և ընդունման 

գործընթացում։ Արդյո՞ք տվյալ օրենքով՝ 

 17․1․ կսահմանվի բավարար լիազորություններով օժտված անկախ ազգային մեխանիզմ՝ 

անձի՝ խտրականությունից զերծ մնալու  իրավունքի պաշտպանությունն ապահովելու  

համար,  

 17․2․ կսահմանվի խելամիտ հարմարեցման չտրամադրումը որպես խտրականությունից զերծ 

մնալու իրավունքի ապահովում,  

 17․3․ կապահովվեն սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող կանանց, 

երեխաների և հասարակության այլ խոցելի խմբերի՝ բազմակի խտրականությունից զերծ 

մնալու իրավունքի պաշտպանության համար արդյունավետ մեխանիզմներ,  

 17․4․ նախատեսվում է ապահովել  խտրականության ենթարկված անձանց՝ նյութական և 

բարոյական վնասի փոխհատուցման մեխանիզմներ։  

18. Իրազեկման ի՞նչ միջոցառումներ են իրականացվել ՀՀ կառավարության կողմից 

հասարակության լայն շրջանում և պետական կառավարման մարմինների ծառայողների մոտ 

սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող անձանց հանդեպ կարծրատիպերի 

վերացման ուղղությամբ, և ի՞նչ շոշափելի արդյունքներ և ազդեցություն են ունեցել դրանք։  

 



Հոդված 10. Կյանքի իրավունքը  

 
19. Տե՛ս Հոդված 25 

 

Հոդված 12. Օրենքի առաջ հավասարությունը 

Հոդված 27. Աշխատանքն ու զբաղվածությունը 

Հոդված 29. Մասնակցությունը քաղաքական ու հասարակական կյանքում 

 

20. ՀՀ օրենսդրությամբ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձինք կարող են ճանաչվել 

անգործունակ՝ զրկվելով իրենց իրավունքների պատշաճ և լիարժեք  իրականացման, որոշում 

կայացնելու և ինքնուրույն գործելու հնարավորությունից, ինչպես կյանքի համար կարևոր 

նշանակություն ունեցող հարցերում, այնպես էլ ամենօրյա կենցաղային հարցերում: 

Մասնավորապես անգործունակ ճանաչված անձը զրկվում է քաղաքացիական, քաղաքական 

և տնտեսական ոլորտի իր իրավունքները անձամբ իրականացնելու հնարավորությունից։  

21. 2015 թ․ ապրիլի 7-ի ՀՀ Սահմանադրական դատարանի թիվ ՍԴՈ-1197 որոշմամբ 

ներկայացված մեկնաբանությամբ ճանաչվել է անգործունակ ճանաչված անձի՝ իր 

գործունակության վերականգնման պահանջով դատարան դիմելու իրավունքը։ Սակայն 

պարզ չէ, թե որքանով է անձամբ դատարան դիմելու իրավունքի ապահովումը կիրառվում 

գործնականում, արդյո՞ք անգործունակ ճանաչված անձինք դիմել են իրենց 

գործունակությունը վերականգնելու համար, քանի որ կազմակերպության 2016 թ. հուլիսի 4-ի 

տեղեկատվության հարցմանն ի պատասխան պատկան մարմնի կողմից հայտնվել է, որ 

նման վիճակագրություն չի վարվում:  

22. 2014 թ. հաստատված Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային 

 ռազմավարությունից բխող միջոցառումների ծրագրով որպես միջոցառում սահմանված է․ 

«հստակեցնել հոգեկան առողջության և (կամ) մտավոր խնդիրներ ունեցող անձին 

անգործունակ ճանաչելու հիմքերը և մշակել անգործունակության գնահատման 

տարբերակված չափանիշներ»: Մինչդեռ այս ուղղությամբ որևէ գործողություն չի 

իրականացվել, չեն մշակվել անձին անգործունակ ճանաչելուն այլընտրանքային՝  

որոշումների կայացմանն աջակցման մեխանիզմներ։  

 

Առաջարկվող հարցեր 

Խնդրում ենք տեղեկացնել Կոմիտեին, թե․ 

23. ի՞նչ ժամկետներում և ի՞նչ օրենսդրական փոփոխություններ է նախատեսվում ՀՀ-ում 

չափահաս անձին անգործունակ ճանաչելու և խնամակալության ինստիտուտը 

որոշումների կայացման համակարգով փոփոխելու ուղղությամբ։  

24. Որքա՞ն ֆինանսական միջոցներ է նախատեսվում հատկացնել պետական բյուջեից նշված 

միջոցառումների իրականացման համար։   

25. Առկա են արդյո՞ք խնամարկյալների իրավունքները ոտնահարման վտանգից  

պաշտպանելու երաշխիքներ:  



26.  Ի՞նչ գործողություններ են ձեռնարկվել, որպեսզի սոցիալ-հոգեբանական 

հաշմանդամություն ունեցող անձինք տեղեկացվեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ 

իրենց գործունակությունը վերականգնելու համար դատարան դիմելու իրավունքի 

մասին, որը ճանաչվել է Սահմանադրական դատարանի 2015 թ. ապրիլի 7-ի որոշմամբ:  

 

Հոդված 13. Արդարադատության մատչելիությունը  

 

27. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված չեն բավարար երաշխիքներ սոցիալ-հոգեբանական 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց արդար դատաքննության իրավունքի ապահովման 

համար։ Մասնավորապես, սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող անձինք, ի 

տարբերություն հոգեբուժական հաստատությունների, ազատված չեն դատարան դիմելու 

համար պահանջվող պետական տուրքի վճարումից, ինչը խոչընդոտ է հանդիսանում նրանց 

հանդեպ հարկադիր բուժում սահմանող վճիռների բողոքարկման հարցում5։ Անձինք 

պատշաճ չեն իրազեկվում իրենց վերաբերյալ կայացված որոշումների բողոքարկման 

հնարավորությունների և մեխանիզմների վերաբերյալ։ 

 

Առաջարկվող հարցեր 

Խնդրում ենք տեղեկացնել Կոմիտեին, թե․ 

28. ի՞նչ միջոցառումներ է նախատեսվում իրականացնել սոցիալ-հոգեբանական 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների վերաբերյալ իրավական ոլորտի 

մասնագետների վերապատրաստման ուղղությամբ (փաստաբանների, և հատկապես 

հանրային պաշտպանի գրասենյակի փաստաբանների,  դատավորների, դատախազների,  

իրավապահ մարմինների)։ 

29. Արդյո՞ք նախատեսվում է «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում կատարել  

փոփոխություն՝ պետական տուրքից ազատման արտոնություն տալով նաև հոգեբուժական 

հիվանդանոցային հարկադիր բուժման և անգործունակ ճանաչելու վերաբերյալ գործերով 

անցնող քաղաքացիներին։ 

 

 

Հոդված 14. Անձի ազատությունը և անվտանգությունը 

 

30. Սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող հազարից ավել անձ գտնվում է 

հաստատություններում (սոցիալական խնամքի հաստատություններ և 

բուժհաստատություններ) երկարաժամկետ կարգով (ընդհուպ մինչև կյանքի վերջ)՝ այդ 

հաստատություններում ստանալով ոչ թե բուժում, այլ սոցիալական խնամք: Բացակայում են 

բավարար քանակի համայնքահեն ծառայությունները,  ուստի արդիական է սոցիալ-

հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող անձի անհարկի և կամայական ազատազրկման 

                                                                 
5  2010-2012, 2014 թթ. հոգեբուժական հաստատությունում քաղաքացուն հարկադիր բուժման ենթարկելու վերաբերյալ կայացված 153 
բավարարված գործերից բողոքարկվել է միայն 1-ը՝ 2014 թ․(նույն վիճակագրության մեջ բացակայում է տեղեկատվությունը, թե 2013 

թ. բավարարված 41 գործերից քանիսն է բողոքարկվել): 



խնդիրը: Բացի այդ հոգեբուժական հաստատությունում կամայականորեն ազատությունից 

զրկվելուն նպաստում են՝  

 արդյունավետ իրավական աջակցության չապահովումը6, 

 հոգեբուժական հաստատությունում բուժման համար անձի պարտադրված  

համաձայնությունը7,  

 խնամակալի կողմից անձի փոխարեն բուժման վերաբերյալ որոշման կայացումը,  

 սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ իրենց իրավունքների մասին ոչ 

պատշաճ իրազեկումը8:  

 

Առաջարկվող հարցեր 

Խնդրում ենք տեղեկացնել Կոմիտեին, թե․ 

31. արդյո՞ք նախատեսվում է օրենսդրորեն ամրագրել սոցիալ-հոգեբանական 

հաշմանդամություն ունեցող անձի համար ազատազրկման պահից  հնարավորինս կարճ 

ժամկետում փաստաբանի ներգրավումը՝ անկախ անձի պահանջից։ 

32. Արդյո՞ք նախատեսվում է մինչ խնամակալության ինստիտուտի փոփոխությունը որպես 

միջանկյալ միջոց  կիրառել միայն դատարանի վճռի հիման վրա անձին հարկադիր 

բուժման ենթարկելու կարգ։  

33. Արդյո՞ք իրականացվել են հոգեկան առողջության ոլորտին վերաբերող միջազգային և 

ներպետական իրավական ակտերի և ոլորտում առկա խնդիրների վերաբերյալ 

դասընթացներ սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող անձանց, նրանց 

ընտանիքի անդամների և կամ մոտ շրջապատի,  նրանց ծառայություններ մատուցողների 

համար։  

 

Հոդված 15. Խոշտանգումներից կամ  դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող 

վերաբերմունքից կամ պատժից զերծ մնալու իրավունք 

 

34. Հոգեբուժական հաստատությունում սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց նկատմամբ անմարդկային, վատ վերաբերմունքը դրսևորվում է ֆիզիկական 

զսպման միջոցների կիրառման ընթացքում, որը պայմանավորված է օրենսդրական 

կարգավորումների անկատարությամբ և հայեցողական կիրարկմամբ։ Ֆիզիկական զսպման 

միջոցները կիրառվում են ոչ միայն բժշկի որոշմամբ տվյալ անձի բուժման նպատակով, այլ 

նաև որպես պատիժ և այլ անձանց վախեցնելու միջոց: Ֆիզիկական զսպման միջոցի 

կիրառման ձևը, կիրառման վայրը, կիրառողների շրջանակը և հսկողությունը հստակ 

կարգավորված չեն օրենսդրությամբ9:  

 

                                                                 
6 2014 թ. հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել «Հոգեբուժական օգնության մասին ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը, ըստ 

որի հոգեբուժական կազմակերպությունում բուժվող հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի 

դիմումի հիման վրա իրավական օժանդակությունը տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի 

հանրային պաշտպանի գրասենյակի նշանակած փաստաբանի կողմից:  
7
 Նման գործելակերպը պայմանավորված է նրանով, որ անձի՝ բուժում ստանալու համաձայնությունը ստացվում է նրա 

հարազատների և բժշկական հաստատության անձնակազմի կողմից սպառնալիքների միջոցով: 
8
 Տե´ս «Մարդու իրավունքների վիճակը ՀՀ նյարդահոգեբուժական բուժհաստատություններում» զեկույցը http://hcav.am/wp-

content/uploads/2014/09/main_zekuyc_FINAL.pdf 
9
 Տե´ս «Մարդու իրավունքների վիճակը ՀՀ նյարդահոգեբուժական բուժհաստատություններում» զեկույցը http://hcav.am/wp-

content/uploads/2014/09/main_zekuyc_FINAL.pdf 



Առաջարկվող հարցեր 

Խնդրում ենք տեղեկացնել Կոմիտեին, թե․ 

35. ի՞նչ օրենսդրական փոփոխություններ է նախատեսվում իրականացնել զսպման միջոցների 

կիրառման ընթացակարգը բարելավելու ուղղությամբ։ 

36. ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից ինչպե՞ս է իրականացվում 

վերահսկողությունը զսպման միջոցների կիրառման պրակտիկայի նկատմամբ, ի՞նչ 

մեթոդաբանությամբ և ի՞նչ հաճախականությամբ, ի՞նչ արդյունքներ և խնդիրներ են 

արձանագրվել վերահսկողության շրջանակներում։ 

37. Քանի՞ հոգու նկատմամբ են կիրառվում զսպման միջոցներ յուրաքանչյուր տարի, ի՞նչ 

տեսակներ, որքա՞ն է կազմում դրանց կիրառման միջին տևողությունը։ 

 

Հոդված 16. Շահագործումից, բռնությունից և դաժան վերաբերմունքից զերծ մնալու 

իրավունք 

 

38. Սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող անձինք պետական աջակցության 

շրջանակներում խնամքի և բուժման ծառայություններ մատուցող հաստատություններում 

ենթարկվում են աշխատանքային շահագործման, հոգեբանական և ֆիզիկական 

բռնությունների10: Սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող անձինք վատ 

վերաբերմունքի են ենթարկվում նաև ընտանիքի անդամների և շրջապատի կողմից։ 

Վերջիններիս նկատմամբ դրսևորվում են հոգեբանական և ֆիզիկական բռնություններ ծեծի, 

սպառնալիքների,  ճնշումների, բարկանալու և այլ տեսքով11: Ընդ որում, սոցիալ-

հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող անձինք հոգեբանական և ֆիզիկական 

բռնությունների են ենթարկվում ոչ միայն աշխատակիցների, այլ նաև հոգեբուժական 

հաստատության այլ բնակիչների կողմից:  

39. Խնամքի և բուժման ծառայություններ մատուցող հաստատություններում հասարակական 

վերահսկողություն իրականացնող մասնագիտացված մշտադիտարկման խմբի 

բացակայությունը ևս նպաստում է սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց հանդեպ խոշտանգումների և շահագործումներից զերծ մնալու իրավունքի 

պաշտպանության անարդյունավետությանը:  

 

Առաջարկվող հարցեր 

Խնդրում ենք տեղեկացնել Կոմիտեին, թե․ 

40. ու՞մ կողմից և ի՞նչ կարգով է իրականացվում վերահսկողություն հաստատություններում 

անձի՝ բռնությունից և դաժան վերաբերմունքից զերծ մնալու իրավունքի ապահովման 

հանդեպ։ Ի՞նչ միջոցներ են ձեռնարկվում վերահսկողության ընթացքում բացահայտված 

խնդիրների լուծման ուղղությամբ։  

41. Անձի՝ բռնությունից և դաժան վերաբերմունքից զերծ մնալու իրավունքի խախտման 

քանի՞ դեպք է բացահայտվել կամ արձանագրվել ՀՀ առողջապահության 

                                                                 
10

 Տե́ ս «Մարդու իրավունքների վիճակը ՀՀ նյարդահոգեբուժական բուժհաստատություններում» զեկույցը http://hcav.am/wp-

content/uploads/2014/09/main_zekuyc_FINAL.pdf և «Հայաստանի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանը որպես 

կանխարգելման անկախ ազգային մեխանիզմ» 2011 թ. զեկույցը file:///C:/Users/computer6/Desktop/pdf_3101540_arm_xoshtang.pdf 
11

  https://www.theguardian.com/world/2015/oct/12/armenia -mental-health-legislation-needs-complete-overhaul  

http://hcav.am/wp-content/uploads/2014/09/main_zekuyc_FINAL.pdf
http://hcav.am/wp-content/uploads/2014/09/main_zekuyc_FINAL.pdf
https://www.theguardian.com/world/2015/oct/12/armenia-mental-health-legislation-needs-complete-overhaul


նախարարության կողմից վերջին հինգ տարիների ընթացքում, և ի՞նչ միջոցներ են 

ձեռնարկվել նման դեպքերի բացառման ուղղությամբ:  

42. Ի՞նչ մեխանիզմներ են գործում սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց՝ իրենց ընտանիքների և հասարակության կողմից վատ վերաբերմունքից և 

բռնությունից զերծ մնալու իրավունքի ապահովման շրջանակներում։  

• սոցիալ-հոգեբանական ծառայության ի՞նչ համակարգեր են գործում սոցիալ-

հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար խնամքի կամ 

բուժման ծառայություններ մատուցող հաստատություններում, ինչպես նաև 

հաստատություններից դուրս։   

 

Հոդված 19. Անկախ ապրելու և համայնքում ներգրավվելու իրավունքը 

Հոդված 22. Անձնական կյանքի նկատմամբ հարգանքը 

Հոդված 26. Բուժումն ու վերականգնումը 

Հոդված 30. Մասնակցությունը մշակութային կյանքին, հանգստին, ժամանցային ու սպորտային 

միջոցառումներին 

 

43. Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված են շուրջ 46.000 սոցիալ-հոգեբանական 

հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ Խնամք և բուժում տրամադրող հաստատությունների 

բնակիչների շուրջ 50%-ը գտնվում է այնտեղ երկարաժամկետ կարգով։  

44. Համայնքում գտնվող սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող անձինք նույնպես 

մեկուսացված են համայնքից, քանի որ չեն ստանում անհրաժեշտ աջակցություն:  

45. Այս խնդիրները պայմանավորված  են նաև այն հանգամանքով,  որ գրեթե բացակայում են 

համայնքում ներգրավմանն ուղղված համայնքահեն ծառայությունները:  

46. Հաստատություններում ապահովված  չէ սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց անձնական կյանքի նկատմամբ հարգանքը12:  

 

Առաջարկվող հարցեր 

Խնդրում ենք տեղեկացնել Կոմիտեին, թե․ 

47. ի՞նչ միջոցառումներ են իրականացվել համայնքահեն ծառայությունների ներդրման 

նպատակով, որքա՞ն ֆինանսական միջոցներ են հատկացվել և ծախսվել այդ 

միջոցառումների իրականացման համար։ 

48. Գնահատվել է արդյո՞ք, թե որքան և ինչ տեսակի համայնքահեն ծառայություններ են 

անհրաժեշտ և որ համայնքներում, կամ ե՞րբ է նախատեսում իրականացնել գնահատում և 

ըստ այդմ անհրաժեշտ համայնքահեն ծառայությունների ներդնում։  

49. Արդյո՞ք նախատեսվում է ապահովել Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց 

խնամքի և սոցիալական սպասարկման այլընտրանքային ծառայությունների տրամադրման 

հայեցակարգի իրականացման միջոցառումների 2013-2017 թվականների ծրագրի 6-րդ կետով 
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 Տե́ ս «Մարդու իրավունքների վիճակը ՀՀ նյարդահոգեբուժական բուժհաստատություններում» զեկույցը http://hcav.am/wp-

content/uploads/2014/09/main_zekuyc_FINAL.pdf 



նախատեսված փորձնական ծրագրի շրջանակներում իրականացված ծառայությունների 

շարունակականությունը (Տե՛ս՝ նաև Հիմնախնդիրների ցանկի 2-4 կետերը)։ Արդյո՞ք այս 

նպատակով նախատեսվում է ֆինանսական միջոցներ հատկացնել պետական և (կամ) 

համայնքային բյուջեից։ 

50. Համայնքահեն քանի՞ ծառայություն է ստեղծվելու առաջիկա հինգ  տարիների ընթացքում և 

քանի՞ անձի համար։ 

 

Հոդված 23. Կացարանի և ընտանիքի նկատմամբ հարգանքը 

 

51. Անգործունակ ճանաչված անձինք զրկվում են ամուսնանալու, երեխա խնամելու կամ 

երեխա որդեգրելու իրավունքից։  

52. Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար, այդ թվում՝ սոցիալ-հոգեբանական և 

մտավոր, գործում են մասնագիտացված մանկատներ (որոնցից Խարբերդի մասնագիտացված 

մանկատունը, Գյումրու Երեխաների տունը, Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատունը 

պետական հաստատություններ են, Միսիոներների բարեգործական կազմակերպության 

hայկական մասնաճյուղը` մասնավոր)13։ Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներից  

հրաժարվելուն և նրանց խնամքի հաստատություն հանձնելուն նպաստում է համայնքում 

այլընտրանքային ծառայությունների, երեխաների ծնողների համար բավարար իրազեկման և 

կրթման, սոցիալական և հոգեբանական աջակցության, ապրուստի միջոցների 

անբավարարությունը։   

 

Առաջարկվող հարցեր 

Խնդրում ենք տեղեկացնել Կոմիտեին, թե․ 

53. ի՞նչ միջոցառումներ են իրականացվել սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաների և դեռահասների համար համայնքահեն ծառայությունների ներդրման 

նպատակով, որքա՞ն ֆինանսական միջոցներ է նախատեսվում հատկացնել այդ 

միջոցառումների իրականացման համար։ 

54. Ի՞նչ գործողություններ է նախատեսվում իրականացնել երեխաների ծնողների համար 

բավարար իրազեկման և կրթման միջոցառումների, սոցիալական և հոգեբանական 

աջակցության ապահովման ուղղությամբ։ 

55. Արդյո՞ք նախատեսվում է ներդնել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ընտանիքների 

(ծնողների) կենսապահովման բավարար մակարդակի ապահովմանն ուղղված 

մեխանիզմներ։ 
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 Մասնագիտացված մանկատներում 2015 թվականի հունիսի 2-ի տվյալներով իրականացվում է կենտրոնական նյարդային 

համակարգի խնդիրներով, բնածին և ձեռքբերովի ֆիզիկական և մտավոր հաշմանդամություն ունեցող 506 երեխաների շուրջօրյա 

խնամքն ու դաստիարակությունը, այն դեպքում, երբ ՀՀ մանկատներում ընդհանուր իրականացվում է 731 երեխայի խնամք։ 



Հոդված 25. Առողջությունը  

Հոդված 10. Կյանքի իրավունք    

 

56. Հոգեբուժական օգնության տրամադրման բեռը հիմնականում ընկած է հոգեբուժական 10 

հաստատությունների վրա,  որից 4-ը տեղակայված են մայրաքաղաքում: Հոգեբուժական 

ծառայություն մատուցվում է ևս մի քանի ոչ հոգեբուժական կազմակերպությունների կողմից, 

որոնք նույնպես տեղակայված են մայրաքաղաքում, և 21 պոլիկլինիկաների հոգեբուժական 

կաբինետների կողմից: Բացակայում են սոցիալ-հոգեբանական, վերականգնողական 

ծառայությունները։ Արդյունավետ հոգեբուժական, սոցիալ-հոգեբանական և 

վերականգնողական ծառայությունները ՀՀ ոչ մայրաքաղաքային համայնքների մեծ մասում 

հասանելի չեն։  

57. Հոգեբուժական ծառայություններ մատուցող հաստատությունները մշտապես ապահովված  

չեն անհրաժեշտ քանակի և որակի դեղամիջոցներով, որի պատճառով սոցիալ-

հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող անձինք կանոնավոր կերպով և օրենքով 

սահմանված անվճար հիմունքներով դեղերով չեն ապահովվում: Ընդ որում, հոգեկան 

առողջության ոլորտում օգտագործվում են հիմնականում հայկական արտադրության դեղեր,  

որոնց որակի վերաբերյալ մտահոգություններ են հայտնում ոլորտի մասնագետները: Եվ սա 

այն դեպքում, երբ սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող անձանց բուժման 

հիմնական մեթոդը դեղորայքային բուժման մեթոդն է:   

58. Հոգեբուժական բուժհաստատություններում պատշաճ ուշադրություն չի դարձվում սոցիալ-

հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոմատիկ հիվանդությունների 

բուժմանը, կանխարգելմանը, որի հետևանքով մեծ թիվ են կազմում մահացությունները /2010-

2015 թթ. ընթացքում հոգեբուժական հաստատություններում մահացությունների ընդհանուր 

թիվը կազմել է 214, այդ թվում՝ սոմատիկ հիվանդությունների պատճառով̀  210, 

ինքնասպանության պատճառով՝ 4/: Քրեական գործ հարուցվել է 42 գործի վերաբերյալ, 

որոնցից բոլորը կարճվել են հանցակազմի բացակայության հիմքով14:  

59. Հոգեբուժական հաստատություններում կրտսեր և միջին բուժանձնակազմը չի 

տիրապետում համապատասխան կարողությունների սոցիալ-հոգեբանական 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ աշխատելու համար:  

60. Խնդրահարույց է ՀՀ-ում հոգեբույժների,  հատկապես մանկական հոգեբույժների 

անբավարար թիվը։ Մասնավորապես, մարզերում երեխաներին և դեռահասներին 

հոգեբուժական ծառայությունները տրամադրվում են ոչ մանկական հոգեբույժների կողմից։ 

61. Հայաստանի առողջապահական ծառայությունների ընդհանուր վիճակն ազդում է 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության վրա7: Հաշվի 

առնելով այն հանգամանքը, որ սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող անձինք 

հիմնականում սոցիալական անապահով խավն են ներկայացնում՝ նրանք չեն կարողանում 

օգտվել որակյալ առողջապահական ծառայություններից: Թեև հոգեբուժական 

հաստատություններում գտնվող սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող 

անձինք անհրաժեշտության դեպքում ոչ հոգեբուժական ծառայություններից օգտվում են 

հատուկ մասնագիտացված բժշկական կաբինետներում, այնուամենայնիվ ինչպես այդ 
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  Բուժհաստատություններից մեկում քրեական գործերի հարուցման վերաբերյալ տեղեկատվությունը բացակայում է, քանի որ 

բուժհաստատությունը կազմակերպությանը հայտնել է, որ քրեական գործերի հարուցման հետ կապված հաստատությունում 

տվյալներ հայտնի չեն: 
7
 http://transparency.am/en/news/view/1565 



հաստատություններում, այնպես էլ դրանցից դուրս նման ծառայությունների տրամադրումը 

մտահոգության տեղիք է տալիս՝ կապված ընթացակարգային հարցերի, նման 

հաստատություններում համապատասխան միջոցների և բժշկական սարքավորումների 

պակասի, և ՀՀ-ում ընդհանուր առմամբ մատուցվող բժշկական ծառայությունների ոչ 

բավարար որակի հետ:  

 

Առաջարկվող հարցեր 

Խնդրում ենք տեղեկացնել Կոմիտեին, թե․ 

62. ի՞նչ միջոցներ են ձեռնարկվում հոգեբուժական, հոգեբանական և վերականգնողական 

ծառայությունների մատչելիության, հասանելիության և որակի ապահովման ուղղությամբ։ 

63. Ի՞նչ միջոցներ են ձեռնարկվում սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց սոմատիկ հիվանդությունների բուժման արդյունավետությունը բարձրացնելու 

ուղղությամբ։ 

64. Ի՞նչ միջոցներ են ձեռնարկվում համապատասխան մասնագետների պատրաստման 

ուղղությամբ։ 

65. Ուսումնասիրվել են արդյո՞ք հոգեբուժական հաստատություններում մահացությունների 

պատճառները, և ի՞նչ քայլեր են կատարվել նրանք վերացնելու ուղղությամբ:  

 

Հոդված 27. Աշխատանքն ու զբաղվածությունը 

 

Առաջարկվող հարցեր 

Խնդրում ենք տեղեկացնել Կոմիտեին, թե․ 

66. ի՞նչ միջոցառումներ են իրականացվում սոցիալ-հոգեբանական հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց աշխատանքային իրավունքների ապահովման ուղղությամբ։  

67. Սոցիալ-հոգեբանական և մտավոր հաշմանդամություն ունեցող քանի՞ անձ է աշխատում 

պետական կառավարչական հիմնարկներում և համայնքային կառավարչական 

հիմնարկներում, Կենտրոնական բանկում, պետական ոչ առևտրային և համայնքային ոչ 

առևտրային կազմակերպություններում։ Սոցիալ-հոգեբանական և մտավոր 

հաշմանդամություն ունեցող քանի անձ է աշխատում ոչ պետական 

կազմակերպություններում։ 

 

 

Գ․ Վիճակագրություն և ներպետական կիրարկում  

 

Հոդված 31. Վիճակագրությունն ու տվյալների հավաքումը 

 

Առաջարկվող հարցեր 



Խնդրում ենք տեղեկացնել Կոմիտեին, թե․ 

68. ՀՀ կառավարության կողմից արդյո՞ք իրականացվում է Կոնվենցիայի 31-րդ հոդվածին 

համապատասխան վիճակագրական տվյալների հավաքագրում և հրապարակում` ըստ 

սոցիալ-հոգեբանական և մտավոր հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիվանդության 

տեսակի, տարիքի, սեռի և գենդերային պատկանելության, բնակության վայրի, սոցիալական 

ապահովության և այլն։ 

 

Հոդված 33. Ներպետական կիրարկումը և վերահսկումը 

 

Առաջարկվող հարցեր 

Խնդրում ենք տեղեկացնել Կոմիտեին, թե․ 

69. արդյո՞ք նախատեսվում է ապահովել յուրաքանչյուր գերատեսչության կողմից 

հաշմանդամություն, այդ թվում՝ սոցիալ-հոգեբանական և մտավոր հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց իրավունքների ապահովման և պաշտպանության վերաբերյալ տարեկան 

հաշվետվությունների ներկայացում ՀՀ կառավարություն և ՀՀ ազգային ժողով։ 

70. Ի՞նչ կարգով է նախատեսվում ապահովել սոցիալ-հոգեբանական և մտավոր 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց գործուն մասնակցությունը ՀՀ կողմից Կոնվենցիայի 

կիրարկման ընթացակարգերում և վերահսկողության մեխանիզմներում։ 


