
 

Helsinki Citizens’ Assembly-Vanadzor 

Օրենքի առաջ հավասարության իրավունքի ապահովումը 

Հայաստանում 

ՀՀ օրենսդրության համաձայն՝ անձը դատարանի որոշմամբ ճանաչվում է 

անգործունակ։ Այդ դեպքում քաղաքացին զրկվում է` 

 անձամբ իր անունից տարբեր տեսակի քաղաքացիաիրավական 

գործարքներ կնքելու, 

 աշխատանքի ընդունվելու, աշխատելու, 

 ընտրելու և ընտրվելու, 

 անձի ազատության և անձեռնմխելիության իրավունքի 

երաշխիքներով պաշտպանված լինելու, 

 տեղեկատվություն ստանալու, 

 լիարժեք անձնական և ընտանեկան կյանք վարելու,  

 իր իրավունքները անձամբ իրացնելու և պաշտպանելու, 

արդարադատության մատչելիության հնարավորությունից: 

 

Անգործունակ ճանաչված անձինք զրկված են հոգեբուժական 

հաստատությունում բուժում ստանալու կամ դադարեցնելու վերաբերյալ 

որոշման կայացման հնարավորությունից։ Նրանց փոխարեն որոշումը 

կայացվում է խնամակալի կողմից։  

Համաձայն ՀՀ դատական դեպարտամենտի տրամադրած տեղեկատվության՝ 

2010 թ. հունվարի 1-ից մինչ 2012 թ. հունիս ամիսը դատարանի կողմից 

անգործունակ է ճանաչվել 447 մարդ։ Նույն ժամանակահատվածում դատարան 

որևէ դիմում չի ներկայացվել անձին գործունակ ճանաչելու նպատակով:  

Չնայած վերը նշված տվյալներին, որոնք տրամադրվել է պետական իրավասու 

մարմնի կողմից, Հայաստանի Հանրապետությունում անգործունակ ճանաչված 

քաղաքացիների թիվը պարզ չէ, քանի որ պետությունը չի վարում 

վիճակագրություն անգործունակ ճանաչված անձանց թվի վերաբերյալ։ 

Միևնույն ժամանակ պարզ չէ նաև, թե քանի դիմում է ներկայացվել դատարան 

անձի գործունակությունը վերականգնելու նպատակով և դրանցից քանիսն է 

դրական լուծում ստացել։  

Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է 450 անձի համար նախատեսված 

պետական շուրջօրյա խնամքի տուն (Վարդենիսի նյարդահոգեբանական 

տուն-ինտերնատ), որտեղ կարող են ընդունվել միայն անգործունակ ճանաչված 

անձինք։ Փաստացի երբեմն սոցիալ-հոգեբանական և մտավոր 

հաշմանդամություն ունեցող անձի հարազատները դիմում են դատարան իրենց 

ընտանիքի անդամին անգործունակ ճանաչելու համար միայն նշված 

հաստատությունում վերջինիս խնամքը ապահովելու նպատակով։ 

 

Փաստացի իրավիճակը 

 



 

Պետության կողմից 

իրականացված քայլերը 

Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

իրավունքների մասին 

ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի 

վավերացումից հետո 

Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների 

պաշտպանության ու ապահովման նպատակով մշակվել և 2014 թվականին 

հաստատվել է Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային 

ռազմավարության ծրագիր և միջոցառումների ցանկ (ռազմավարության 

մշակմանը մասնակցություն է ունեցել քաղաքացիական հասարակությունը)։ 

Ռազմավարության իրականացմանն ուղղված միջոցառումներից մեկով 

սահմանվել է «հստակեցնել հոգեկան առողջության և (կամ) մտավոր 

խնդիրներ ունեցող անձին անգործունակ ճանաչելու հիմքերը և մշակել 

անգործունակության գնահատման տարբերակված չափանիշներ», որի 

իրականացման ժամկետ է նախատեսվել 2015 թվականը։ Այնուամենայնիվ, 

այս միջոցառման իրականացման շուրջ մինչ 2017 թվականը էական 

աշխատանքներ չեն կատարվել։ 

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի կողմից ՀՀ 

սահմանադրական դատարանում վիճարկվել է ՀՀ քաղաքացիական 

օրենսգրքի երկու դրույթ՝ անձին անգործունակ ճանաչելու օրենսդրական 

կարգավորումների վերաբերյալ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի 

գրասենյակը գտնում էր, որ պետությունը պետք է ապահովի անձի 

մասնակցությունը իրեն անգործունակ ճանաչելու վերաբերյալ դատական 

նիստին և անձը պետք է հնարավորություն ունենար անձամբ դիմել 

դատարան իր գործունակությունը վերականգնելու համար։  

ՀՀ սահմանադրական դատարանի 2015 թվականի ապրիլի 7-ի թիվ ՍԴՈ-1197 

որոշմամբ ճանաչվել է անգործունակ ճանաչված անձի՝ իր գործունակության 

վերականգնման պահանջով դատարան դիմելու իրավունքը։ 

Այնունամենայնիվ պարզ չէ, թե որքանով է անձամբ դատարան դիմելու 

իրավունքի ապահովումը կիրառվում գործնականում, արդյոք անգործունակ 

ճանաչված անձինք 2015 թվականի ապրիլից հետո դիմել են իրենց 

գործունակությունը վերականգնելու համար, քանի որ նման 

վիճակագրություն չի վարվում։ 

Միևնույն ժամանակ, ՀՀ սահմանադրական դատարանը վերոնշյալ որոշման 

մեջ հայտնել էր իր դիրքորոշումը անգործունակության ինստիտուտի 

վերանայման կապակցությամբ։ Դատարանը գտել էր, որ գործող ՀՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում առկա է 

իրավակարգավորման բաց, որը համակարգային լուծում է պահանջում և 

կարող է հաղթահարվել միայն օրենսդրական համարժեք 

փոփոխությունների միջոցով։ Մինչդեռ որևէ օրենսդրական փոփոխության 

նախագիծ դեռևս չի մշակվել։ 

2015 թվականին մշակվել և ներկայումս ՀՀ Ազգային ժողովում է գտնվում 

«Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի նախագիծը, որը 

դրույթներ է պարունակում նաև անգործունակ ճանաչված անձանց 

վերաբերյալ։ Նախագծի համաձայն՝  

 անգործունակ ճանաչված անձանց փոխարեն հոգեբուժական 

հաստատությունում բուժում ստանալու վերաբերյալ որոշումը 

կայացվում է այդ անձի խնամակալի կողմից, 

 անգործունակ չճանաչված անձանց համար սահմանվում են 

պարտավորություններ, իսկ անգործունակ ճանաչված անձանց 

համար նշված պարտավորությունները չեն գործում։  

Այսպիսով, 2017 թվականի փետրվար ամսվա դրությամբ չկա որևէ 

օրենսդրական նախագիծ, որը միտված կլինի անձին լիովին անգործունակ 

ճանաչելու ու խնամակալի կողմից անձի փոխարեն որոշումների 

կայացման համակարգի վերացմանը և որոշումների կայացման 

աջակցության համակարգի ներդրմանը։  

 



 

 

 

 

Առաջարկություններ 

Contacts: 

 

 Վերացնել անձին լիովին անգործունակ ճանաչելու և խնամակալի 

կողմից անձի փոխարեն որոշումների կայացման համակարգը։ 

 Մշակել և ներդնել այնպիսի համակարգ, որը հնարավորություն կտա 

սոցիալ-հոգեբանական և մտավոր հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց ապահովել իրենց պահանջներին և 

նախապատվություններին համապատասխան բոլոր հնարավոր 

հարցերում որոշումներ կայացնելու համար անհրաժեշտ մատչելի 

աջակցությամբ` ստեղծելով պաշտպանության մեխանիզմներ այլ 

անձանց և պատասխանատու պետական մարմինների կողմից 

չարաշահումներից և անձի իրավունքների խախտումներից զերծ 

մնալու համար։ 

 Անգործունակ ճանաչվող և գործունակությունը վերականգնող 

անձանց վերաբերյալ վարել առանձին վիճակագրություն։ 

 Բացառել հանրապետությունում որևէ ծառայությունից օգտվելու, 

գործող որևէ հաստատություն ընդունվելու համար անձի 

անգործունակ ճանաչված լինելու վերաբերյալ դատարանի որոշման 

առկայության պահանջը։ 

Helsinki Citizens’ Assembly – Vanadzor 
59 Tigran Mets, Vanadzor 2001, Republic of Armenia 
www.hcav.am  
hcav@hcav.am 

  
Ms Marieta Temuryan 
Monitoring specialist 
mtemuryan@hcav.am  

 

Ms Susanna Davtyan 
Legal Analyses and Initiatives Department Coordinator 
sdavtyan@hcav.am  
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