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Առաջարկություն 

ՀՀ-ում հոգեկան առողջության ոլորտում բժշկական և խնամքի ծառայություններ 

տրամադրող կազմակերպությունների գործունեության շրջանակներում 

հասարակական դիտորդական խումբ ձևավորելու վերաբերյալ 

 

Առաջարկություն  

  

Ստեղծել հասարակական դիտորդական մեխանիզմ ՀՀ առողջապահության 

նախարարության, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և ՀՀ 

տարածքային և արտակարգ իրավիճակների նախարարության ենթակայության կամ 

վերահսկողության ներքո գործող` հոգեկան առողջության ոլորտում բուժման և 

խնամքի ծառայություններ տրամադրող կազմակերպություններում 

ծառայությունների որակի և մարդու իրավունքների վիճակի հանդեպ 

հասարակական վերահսկողություն ապահովելու նպատակով:  

 

Հիմնավորում  

 

Հոգեկան առողջության ոլորտում շատ են փակ և կիսափակ՝ մասնավորապես 

անձի ազատությունը սահմանափակող պայմաններում ծառայություններ մատուցող 

կազմակերպությունները: Նման փակ կամ կիսափակ տիպի հաստատություններում 

բարձր է նաև անձի այլ իրավունքների ոչ իրավաչափ սահմանափակումների 

ռիսկերը: Անձի իրավունքների ոչ իրավաչափ սահմանափակումներ, ներառյալ վատ 

վերաբերմունք է արձանագրվել ՀՀ-ում գործող հոգեբուժական հաստատություներում 

առանձին ad hoc մշտադիտարկումների արդյունքում1: Վատ վերաբերմունքը նման 

հաստատություններում կարող է դրսևորվել ինչպես արժանապատվությունը 

նվաստացնող վերաբերմունքով կամ պայմաններով, այնպես էլ ուղղակիորեն 

հոգեբանական կամ ֆիզիկական ճնշումների կամ բռնությունների կիրառմամբ:  

Միևնույն ժամանակ վերջին տարիներին ՀՀ-ում հոգեկան առողջության 

պահպանման և պաշտպանության ոլորտում նախագծված է մի շարք 

բարեփոխումների իրականացում, ներառյալ այլընտրանքային ծառայությունների 

ներդրում: Հոգեկան առողջության ոլորտում ծառայություններ մատուցող 

կազմակերպությունների գործունեության հանդեպ պարբերական և մշտական 

արտաքին վերահսկողությունը կարող է նպաստել բարեփոխումների արդյունավետ 

իրականացմանը:  

Թե´ ՀՀ-ում հոգեկան առողջության պահպանման և բարելավման 2014-2019 

թվականների ռազմավարության կատարումն ապահովող միջոցառումների ծրագրով, 

թե´ Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի և սոցիալական 

սպասարկման այլընտրանքային ծառայությունների տրամադրման հայեցակարգի 

                                                 
1 «Մարդու իրավունքների վիճակը ՀՀ նյարդահոգեբուժական բուժհաստատություններում 2013 թ.: 

Հիվանդանոցը երբեք չի կարող տուն դառնալ… ոչ ոքի համար»  

 http://hcav.am/publications/26-09-2014/ 
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իրականացման միջոցառումների 2013-2017 թթ. ծրագրով նախատեսված է որոշակի 

մշտադիտարկման մեխանիզմների ստեղծում: Ընդ որում ՀՀ-ում հոգեկան 

առողջության պահպանման և բարելավման 2014-2019 թվականների 

ռազմավարության կատարումն ապահովող միջոցառումների ծրագիրը ուղղակիորեն 

նախատեսում է հոգեկան առողջության ծառայությունների որակի, 

արդյունավետության ապահովման ոլորտում պարբերական ուսումնասիրություններ 

իրականացնելու նպատակով մշտադիտարկման խմբի ձևավորում` պետություն-

հանրային հատված համագործակցության շրջանակներում: Ռեսուրսների առավել 

արդյունավետ  օգտագործման անհրաժեշտությունից ելնելով՝ նպատակահարմար 

ենք համարում վերոնշյալ երկու ծրագրերով նախատեսված այս երկու 

միջոցառումների իրականացումը համատեղել, այն է կազմավորել մեկ ընդհանուր 

մշտադիտարկման խումբ: Միևնույն ժամանակ հոգեկան առողջության ոլորտում 

տրամադրվող ծառայությունների որակի և մարդու իրավունքների նվազագույն 

չափորոշիչների հանդեպ վերահսկողությունը բավարար և արդյունավետ չի լինի, եթե 

մշտադիտարկման խումբը լիազորված չլինի վերահսկողություն իրականացնել նաև 

այլ գերատեսչությունների ենթակայության ներքո գործող հոգեկան առողջության 

ոլորտում ծառայություններ տրամադրող կազմակերպությունների հանդեպ: 

Մասնավորապես հոգեկան առողջության ոլորտում ծառայություն են մատուցում նաև 

ՀՀ մարզպետարանների ենթակայության ներքո գործող 

կազմակերպություններ`«Լոռու մարզային հոգենյարդաբանական դիսպանսեր» ՓԲԸ, 

«Սյունիքի մարզային նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր» ՓԲԸ, «Արմաշի 

առողջության կենտրոն» ՓԲԸ, «Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոն» ՓԲԸ: 

Ուստի անհրաժեշտ է, որպեսզի մշտադիտարկման խումբը լիազորված լինի 

հասարակական վերահսկողություն իրականացնել նաև ՀՀ տարածքային 

կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության ենթակայության 

ներքո գործող կազմակերպություններում ծառայությանների որակի և մարդու 

իրավունքների ապահովման հանդեպ:  

Ներկայումս նմանատիպ վերահսկողություն իրականացնող մշտադիտարկման 

մեխանիզմ է գործում ՀՀ արդարադատության նախարարության 

քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում, ՀՀ ոստիկանության 

համակարգի ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում  և ՀՀ կրթության և 

գիտության նախարարության հատուկ հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններում: Վերահսկողության նման անկախ մեխանիզմները կարևոր 

դեր են կատարում տվյալ գերատեսչությունների ներքո գործող հիմնարկների 

գործունեության շրջանակներում մարդու իրավունքների լիարժեք պաշտպանության 

համար: Այս խմբերի վերաբերյալ կարգավորումները կարող են օրինակ հանդիսանալ 

հոգեկան առողջության ապահովման ոլորտում գործող կազմակերպությունների 

գործունեության հանդեպ մշտադիտարկման խմբերի ձևավորման համար:  

Առաջարկվում է մշտադիտարկման խումբը ձևավորել համապատասխան 

մարմինների կողմից հաստատված կարգի համաձայն (կարգի նախագիծը 

ներկայացվում է կից): Մշտադիտարկման խմբի անդամները պետք է լիազորված 

լինեն ցանկացած ժամանակ այցելություն կատարել հոգեկան առողջության ոլորտում 
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ծառայություններ մատուցող յուրաքանչյուր հաստատություն, զրուցել 

հաստատության ծառայություններից օգտվող անձանց, աշխատակիցների հետ, 

ուսումնասիրել ծառայություններից օգտվող անձանց` հիմնարկի տնօրինման տակ 

գտնվող փաստաթղթերը, առաջարկություններով դիմել իրավասու 

գերատեսչությանը: Մշտադիտարկման խմբի անդամներ պետք է հանդիսանան 

հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, այդ թվում՝ 

ծառայություններից օգտվող, նախկինում օգտված անձինք: Մշտադիտարկման խմբի 

աշխատանքներին կարող են ներգրավել նաև փորձագետներ: Մշտադիտարկման 

խմբի անդամների մասնակցությունը խմբի աշխատանքներին կիրականացվի 

անվարձահատույց հիմունքներով:   

 

ՀՀ-ում կիրառելի միջազգային իրավական կարգավորումների համատեքստ 

 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիա  

Հոդված 33 (Ներպետական կիրարկումը և վերահսկումը) 

… 2. Մասնակից պետությունները պետք է, իրենց իրավական ու վարչական 

համակարգերին համապատասխան, պահպանեն, ամրապնդեն, հաստատեն կամ 

ստեղծեն յուրաքանչյուր մասնակից պետությունում այնպիսի համակարգ, որը 

անհրաժեշտության դեպքում կներառի մեկ կամ մի քանի անկախ մեխանիզմ, որը 

կաջակցի, կպաշտպանի և կվերահսկի սույն Կոնվենցիայի կիրարկումը: Նման 

մեխանիզմներ հաստատելիս կամ ստեղծելիս մասնակից պետությունները պետք է 

հաշվի առնեն ներպետական հաստատությունների կարգավիճակին և 

գործունեությանը վերաբերող սկզբունքները` մարդու իրավունքները պաշտպանելու 

ու դրանց աջակցելու համար: 

3. Քաղաքացիական հասարակությունը, մասնավորապես հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց և նրանց շահերը ներկայացնող կազմակերպությունները, պետք է 

ներգրավվեն ու մասնակցեն վերահսկման գործընթացին: 

… 

Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը 

նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ կոնվենցիայի կամընտիր 

արձանագրություն 

Հոդված 3 

Յուրաքանչյուր մասնակից պետություն ազգային մակարդակով կստեղծի, 

կնշանակի կամ կպահի խոշտանգումների եւ այլ դաժան, անմարդկային կամ 

արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի 

կանխարգելմամբ զբաղվող մեկ կամ մի քանի այցելություն իրականացնող մարմին 

(այսուհետ` կանխարգելման ազգային մեխանիզմ): 

Հոդված 4 

1. Յուրաքանչյուր մասնակից պետություն պետք է թույլատրի սույն 

արձանագրության համաձայն, 2-րդ եւ 3-րդ հոդվածներում նշված մեխանիզմներով 

այցելությունները իր իրավազորության եւ հսկողության ներքո գտնվող ցանկացած 

վայր, որտեղ անձինք զրկված են կամ կարող են զրկվել իրենց ազատությունից 
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(այսուհետ` կալանավայրեր) պետական մարմնի կողմից տրված հրամանով կամ նրա 

հրահրումով, ինչպես նաեւ` նրա համաձայնությամբ կամ թույլտվությամբֈ Այդ 

այցելությունները պետք է նախաձեռնվեն այդ անձանց` խոշտանգումներից եւ այլ 

դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքից 

կամ պատժից պաշտպանությունը անհրաժեշտության դեպքում ուժեղացնելու 

նպատակովֈ 

2. Սույն արձանագրության նպատակների համար ազատազրկում նշանակում է` 

անձին ցանկացած ձեւով կալանքի տակ պահել կամ բանտարկել կամ անձին 

հսկողության տակ պահվող հանրային կամ մասնավոր վայրում տեղավորել, որն 

անձին որեւէ դատական, վարչական կամ այլ մարմնի որոշմամբ չի թույլատրվում 

կամովին թողնել: …  

 

Խոշտանգումների և անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող 

վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելման մասին Եվրոպական կոմիտեի (ԽԿԿ) 

պատվիրակության կողմից 2010 թ. մայիս ամսին ՀՀ կատարած պարբերական 

այցելության արդյունքում կազմված զեկույց. 

154-րդ կետ 

Ինչ վերաբերում է արտաքին վերահսկողությանը, ի լրումն հսկող դատախազի 

այցելություններին, հոգեբուժական հաստատություններ կարող են այցելել Մարդու 

իրավունքների պաշտպանը և քաղաքացիական հասարակության 

ներկայացուցիչները: Այնուամենայնիվ, պարզ դարձավ, որ վերոնշյալ երկու 

մարմինների այցելությունները եզակի են եղել: ԽԿԿ-ն առաջարկում է Հայաստանյան 

իշխանություններին մշակել անկախ մարմնի կողմից հոգեբուժական 

հաստատություններ պարբերական այցելությունների համակարգ: Այս մարմինը 

պետք է լիազորված լինի, մասնավորապես, խորհրդապահական պայմաններում 

զրուցել պացիենտների հետ, զննել նրանց կյանքի պայմանների և բուժման 

վերաբերյալ բոլոր խնդիրները, ուղղակիորեն ստանալ բողոքներ և կատարել 

անհրաժեշտ առաջարկություններ:   

 

Ներպետական օրենսդրության համատեքստ 

 

ՀՀ-ում հոգեկան առողջության պահպանման և բարելավման 2014-2019 

թվականների ռազմավարության կատարումն ապահովող միջոցառումների ծրագրի 

6-րդ նպատակի (Հոգեբուժական ծառայությունների որակի և մատչելիության 

բարելավում) 12-րդ կետով նախատեսված է պետություն-հանրային հատված 

համագործակցության շրջանակներում մշտադիտարկման խմբի ձևավորում` 

հոգեկան առողջության ծառայությունների որակի, արդյունավետության 

ապահովման ոլորտում պարբերական ուսումնասիրություններ իրականացնելու 

նպատակով: Սույն միջոցառման կատարող է հանդիսանում ՀՀ առողջապահության 

նախարարությունը, իսկ համակատարող` հասարակական կազմակերպությունները 

(համաձայնությամբ): 

Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի և սոցիալական 
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սպասարկման այլընտրանքային ծառայությունների տրամադրման հայեցակարգի 

իրականացման միջոցառումների 2013-2017 թվականների ծրագրի 20-րդ կետով 

նախատեսված է բնակչությանը տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների 

մոնիթորինգի և գնահատման համակարգի ստեղծման շրջանակներում` հոգեկան 

առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի և սոցիալական սպասարկման 

այլընտրանքային ծառայությունների տրամադրման ծրագրի մոնիթորինգի, 

վերլուծության և գնահատման համակարգի ստեղծում: Սույն միջոցառման կատարող 

է հանդիսանում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, իսկ 

համակատարող` ՀՀ առողջապահության նախարարությունը: 

 

ՀՀ Սահմանադրության  

Հոդված 14  

Մարդու արժանապատվությունը՝ որպես նրա իրավունքների ու ազատությունների 

անքակտելի հիմք, հարգվում և պաշտպանվում է պետության կողմից: 

… 

«Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենք 

Հոդված 6 (Հոգեկան խանգարումներով տառապող անձանց իրավունքները) 

1. Հոգեկան խանգարումներով տառապող անձանց հոգեբուժական օգնությունը 

երաշխավորվում է օրենքի, մարդասիրության և մարդու իրավունքների 

պաշտպանության սկզբունքների հիման վրա: 

… 

«Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք 

Հոդված 7 (Սոցիալական ծառայությունների տրամադրման հիմնական 

սկզբունքները) 

1. Սոցիալական ծառայությունների տրամադրման հիմնական սկզբունքներն են` 

1) մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների ու ազատությունների 

պաշտպանությունը, մարդու արժանապատվությունը հարգելը. 

… 
 


