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Սույն ուսումնասիրությունում տեղ գտած տեսակետների և վերլուծությունների 

հեղինակը ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական 

վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդական Խումբն է: Նյութի 

բովանդակության համար պատասխանատու է միայն ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական 

հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող 

հասարակական դիտորդական Խումբը: Դրանք արտահայտում են հեղինակների կարծիքը և 

հաստատված չեն Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի կամ Խորհրդի կողմից, 

հետևաբար չեն ներկայացնում Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի 

դիրքորոշումներն ու տեսակետները: Սույն ուսումնասիրության բովանդակությունը կարող է 

չհամընկնել Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի տեսակետներին: Սույն 

ուսումնասիրության թողարկումը հնարավոր է դարձել Բաց հասարակության 

հիմնադրամներ Հայաստանի ֆինանսական օժանդակության շնորհիվ:    
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Ներածություն 
 

Ինչպես ՀՀ ներպետական օրենսդրությունը, այնպես էլ միջազգային 

չափանիշները դատապարտված և կալանավորված անձանց համար մի շարք 

երաշխիքներ են սահմանում՝ վերջիններիս իրավական պաշտպանության և 

աջակցության համար: Իրավական պաշտպանության նման երաշխիք և 

մարդասիրության դրսևորում է հանդիսանում ծանր հիվանդության հետևանքով 

պատժից ազատման համակարգը:  

Չնայած այն հանգամանքին, որ ՀՀ-ում նախատեսված է ծանր հիվանդության 

հետևանքով պատժից ազատման համակարգը, այնուամենայնիվ առկա պրակտիկ ու 

օրենսդրական խնդիրները խոչընդոտում են համակարգի նպատակային 

նշանակությամբ իրագործմանը: Խոչընդոտները հիմնականում կապված են ինչպես 

ազատման համար սահմանված կարգի ոչ հստակ օրենսդրական հիմքերի, այնպես էլ 

իրավասու մարմինների դերերի ու լիազորությունների ոչ արդյունավետ բաշխման 

հետ: Արդյունքում, հաճախ են դեպքերը, երբ անհարկի ձգձգումների պատճառով 

ծանր հիվանդությամբ տառապող և ազատման ենթակա դատապարտյալը մահանում 

է հենց քրեակատարողական հիմնարկում: 

Սույն հետազոտության նպատակն է ներկայացնել ծանր հիվանդության 

հիմքով պատժից ազատման համակարգը ՀՀ-ում, դրա հետ կապված պրակտիկ և 

իրավական խնդիրները, ինչպես նաև միջազգային լավագույն փորձի 

ուսումնասիրության ու համեմատական վերլուծության արդյունքում մշակված՝ 

համակարգի բարեփոխման առաջարկությունները: 
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Համակարգի ընդհանուր նկարագրություն: օրենսդրական 

հիմքեր 

 
 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 79-ը մանրամասն ներկայացնում է 

հիվանդության հիմքով պատժի կրումից ազատման ընթացակարգն ու սահմանում 

դրա համար պարտադիր համարվող պայմանները: Մասնավորապես, հոդվածի 

համաձայն՝ «1. Եթե անձը պատիժը կրելու ընթացքում հիվանդացել է հոգեկան 

խանգարմամբ, որը նրան զրկել է իր գործողությունների (անգործության) 

փաստական բնույթն ու նշանակությունը գիտակցելու կամ դրանք ղեկավարելու 

հնարավորությունից, ապա դատարանը նրան ազատում է պատիժը կրելուց: 

Այդպիսի անձի նկատմամբ դատարանը կարող է նշանակել բժշկական բնույթի 

հարկադրանքի միջոց: 

2. Եթե անձը հանցանք կատարելուց կամ դատավճիռ կայացնելուց հետո հիվանդացել 

է այլ ծանր հիվանդությամբ, որը խոչընդոտում է պատիժը կրելուն, ապա դատարանը 

կարող է նրան ազատել պատիժը կրելուց՝ հաշվի առնելով կատարված հանցանքի 

ծանրությունը, դատապարտյալի անձը, հիվանդության բնույթը և այլ հանգամանքներ: 

3. Սույն հոդվածի առաջին և երկրորդ մասերով նախատեսված անձինք առողջանալու 

դեպքում կարող են ենթարկվել քրեական պատասխանատվության և պատժի, եթե 

սույն օրենսգրքի 75-րդ և 81-րդ հոդվածներով սահմանված վաղեմության 

ժամկետները չեն անցել: 

4. Կարգապահական գումարտակում պահելու դատապարտված զինծառայողը 

պատիժը կրելուց ազատվում է այնպիսի հիվանդության դեպքում, որի հետևանքով 

նա համարվում է զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի»: 

ՀՀ քրեակատարողական օրենսգիրքը առանձին գլուխ է նախատեսում 

դատապարտյալների՝ պատժից ազատելու վերաբերյալ1: Նշված օրենսգրքի 19-րդ 

գլխի հոդված 112-ը ի թիվս այլ հիմքերի նախատեսում է նաև պատիժը կրելուն 

խոչընդոտող ծանր հիվանդության առկայությունը՝ որպես պատժից ազատման 

օենքով սահմանված հիմք: Նույն օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 7-րդ կետը 

                                                 
1
 ՀՀ Քրեակատարողական օրենսգիրք, հոդված 112 
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մասնավորեցնում է հիվանդության հիմքով պատժից ազատման ընթացակարգը՝ 

սահմանելով՝ «Հոգեկան կամ այլ ծանր հիվանդության կապակցությամբ պատժի 

հետագա կրումից ազատելու մասին միջնորդությունը դատարան է ներկայացնում 

պատիժը կատարող հիմնարկի պետը։ Միջնորդության հետ միաժամանակ 

ներկայացվում են համապատասխան բժշկական հանձնաժողովի եզրակացությունը և 

դատապարտյալի անձնական գործը։ Կարգապահական գումարտակում պահելու 

դատապարտված անձը պատիժը կրելուց ազատվում է այնպիսի հիվանդության 

դեպքում, որի հետևանքով նա համարվում է զինվորական ծառայության համար ոչ 

պիտանի»: Նշված հոդվածից արդեն իսկ կարելի է պատկերացում կազմել ազատման 

ընթացակարգում ընդգրկված, որոշակի իրավասություն ունեցող մարմինների 

շրջանակը: Ըստ այդմ, այդպիսիք են հանդիսանում դատարանը, բժշկական 

հանձնաժողովն ու քրեակատարողական հիմնարկի պետը: Իրավասու մարմինների 

շրջանակը ընդլայնվել և գործառույթների նկարագրությունը այնուհետ սահմանվել է 

Կառավարության առանձին որոշումներով: 

Քննարկվող հարցի վերաբերյալ առանձին դրույթներ է պարունակում նաև ՀՀ 

քրեական դատավարության օրենսգիրքը: Այսպես, օրենսգրքի հոդված 429-ով 

սահմանված են դատական որոշումը ի կատար ածելու փուլում դատապարտյալի 

իրավունքները: Մասնավորապես, սահմանված է, որ «Դատապարտյալն իրավունք 

ունի դիմել որոշում կայացրած դատարան` դատական որոշման կատարումը 

հետաձգելու, ծանր հիվանդության կամ հետաձգման ժամկետը լրանալու հետևանքով 

պատիժը կրելուց ազատելու, ինչպես նաև սույն օրենսգրքով նախատեսված այլ 

հարցերի մասին հայտարարություններով: 

3. Դատական որոշումներն ի կատար ածելու հետ կապված հարցերը դատարանի 

կողմից քննելիս, դատապարտյալն իրավունք ունի մասնակցել դատական նիստին և 

տալ ցուցմունքներ, ներկայացնել ապացույցներ, հարուցել միջնորդություններ և 

հայտնել բացարկներ, ծանոթանալ գործի բոլոր նյութերին, բողոքարկել դատարանի 

գործողությունները և որոշումները: 

… 

4. Դատապարտյալն իր իրավունքները կարող է իրականացնել անձամբ կամ 

պաշտպանի օգնությամբ: Անչափահաս, ինչպես նաև ֆիզիկական կամ հոգեկան 

արատներով տառապող դատապարտյալի նկատմամբ դատական որոշումներն ի 
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կատար ածելու հետ կապված հարցերը դատարանի կողմից քննելիս պաշտպանի 

մասնակցությունը պարտադիր է»: 

Այնուհետ, նույն օրենսգիրքը նախատեսում է նաև հիվանդության պատճառով 

պատիժը կրելուց ազատելը: Մասնավորապես, օրենսգրքի հոդված 432-ի համաձայն՝ 

«1. Այն դեպքում, երբ ազատազրկման դատապարտված անձը պատիժը կրելու 

ժամանակ հիվանդացել է խրոնիկ հոգեկան կամ այլ ծանր հիվանդությամբ, որն 

արգելք է հանդիսանում պատիժը կրելուն, դատարանը, քրեական պատիժն 

իրականացնող հիմնարկի վարչակազմի միջնորդագրով, որը պետք է հիմնված լինի 

բժշկական հանձնաժողովի եզրակացության վրա, իրավունք ունի որոշում կայացնել 

պատիժը հետագայում կրելուց նրան ազատելու մասին: 

2. Պատիժը հետագայում կրելու խրոնիկ հոգեկան հիվանդությամբ տառապող 

դատապարտյալին ազատելիս դատարանն իրավունք ունի նրա նկատմամբ կիրառել 

բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ կամ նրան խնամակալության համար 

հանձնել առողջապահության մարմիններին կամ ազգականներին: 

3. Ծանր հիվանդությամբ հիվանդացած անձանց պատիժը հետագայում կրելուց 

ազատելու հարցը լուծելիս դատարանը հաշվի է առնում կատարված 

հանցագործության ծանրությունը, դատապարտյալի անձնավորությունը և այլ 

հանգամանքներ»: 

Այս առումով պետք է նշել, որ նորմերի ուսումնասիրությունը առաջ է բերում 

մի կարևոր հակասություն. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 429-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան, ծանր հիվանդության հետևանքով պատիժը 

կրելուց ազատելու համար դատարան կարող է դիմել նաև դատապարտյալը: Մինչդեռ 

այլ նորմերում  /ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 7-րդ մաս, ՀՀ 

քրեական դատավարության օրենսգրքի 432-րդ հոդվածի 1-ին մաս/ ամրագրված է, որ 

այդպիսի միջնորդություն դատարան կարող է ներկայացնել քրեական պատիժն 

իրականացնող մարմնի վարչակազմը: 

Հակասությունները սակայն չեն ավարտվում միայն սրանով: Մասնավորապես, 

օրենսդրական կարգավորմամբ մի դեպքում նշված է, որ դատարան ներկայացվում է 

միջնորդություն, մյուս դեպքում՝ միջնորդագիր, մյուս դեպքում՝ հայտարարություն: 

Մի նորմով՝ հարցը քննում է դատական ակտը կայացրած դատարանը, այլ նորմերով՝ 

պատիժը կրելու վայրի դատարանը: 
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Քննարկվող նորմերով հետզհետե սահմանափակվել, իսկ այնուհետև նաև՝ 

վերացվել է դատապարտյալի իրավունքը՝ ինքնուրույն դիմելու դատարան՝ ծանր 

հիվանդության հետևանքով պատիժը կրելուց ազատելու համար: Իսկ պատիժը 

կրելուց դատապարտյալին ազատելու ընթացակարգում տուժողի 

դերակատարությունը որևէ կերպ նախատեսված չէ: 

Վերոնշյալ օրենսդրական հիմքերից բացի ազատման ընթացակարգում 

ներգրավված են նաև Բժշկական աշխատանքային հանձնաժողովն /այսուհետ՝ ԲԱՀ/ 

ու Միջգերատեսչական հանձնաժողովը /այսուհետ՝ ՄԳՀ/:  Մասնավորապես, ՀՀ 

Կառավարության թիվ 825-Ն որոշմամբ2 նախատեսվում է ԲԱՀ-ի ձևավորման ու 

գործունեության կարգը: Ընդ որում, համաձայն նույն այդ որոշման, ստեղծվող 

հանձնաժողովի հիմնական գործառույթը հիվանդ դատապարտյալին 

միջգերատեսչական հանձնաժողով ներկայացնելն է: Ինչ վերաբերվում է 

միջգերատեսչական հանձնաժողովին, ապա վերջիններս նախատեսված են 

Կառավարության 1636-Ն3 որոշմամբ, որը սակայն չի նախատեսում ՄԳՀ-ների 

գործունեության կարգն ու հստակեցնում գործառույթները: Հատկանշական է, որ 

նման կարգը կամ գործառույթները այլ իրավական ակտերով նույնպես սահմանված 

չեն, ինչը նշանակում է, որ այս առումով առկա է օրենսդրական բաց, ինչը 

բացասաբար է անդրադառնում ՄԳՀ-ի պրակտիկ գործունեության վրա:  

Ցանկացած պարագայում ազատման վերջնական որոշումը կայացվում է 

դատարանի կողմից4: 

Կառավարության վերոնշյալ 825-Ն որոշման հավելված 2-ով նախատեսված է այն 

հիվանդությունների ցանկը, որոնց՝ դատապարտյալի մոտ առկայության դեպքում, 

քննարկման է դրվում պատժից ազատման հարցը: 

Ծանր հիվանդության հիմքով պատժից ազատման համակարգի օրենսդրական 

հիմքերի առումով առանձնակի ուշադրության է արժանի օրենսդրի կողմից վերը 

ներկայացված քրեական օրենսգրքի 79-րդ հոդվածի «Եթե անձը հանցանք 

կատարելուց կամ դատավճիռ կայացնելուց հետո հիվանդացել է այլ ծանր 

հիվանդությամբ…» դրույթը, որը պրակտիկայում հաճախ է խնդիրների տեղիք 

                                                 
2
 ՀՀ Կառավարություն, Որոշում համար 825-Ն, ընդունման ամսաթիվը՝ 26.05.2006 

3
 ՀՀ Կառավարություն, Որոշում համար 1636-Ն, ընդունման ամսաթիվը՝ 04.12.2003 

4
 ՀՀ Քրեական օրենսգիրք, հոդված 79, 2-րդ մաս 
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տալիս: Այն դեպքում, երբ հիվանդությունը իսկապես ձեռք է բերվել հանցանք 

կատարելուց կամ դատավճիռ կայացնելուց հետո, ապա ազատման գործընթացը 

ընթանում է սահմանված կարգով: Մինչդեռ այն դեպքերը, երբ անձի մոտ 

հիվանդությունը ծագել է մինչև հանցանք կատարելը կամ դատավճիռ կայացնելը, 

սակայն հայտնաբերվել է արդեն քրեակատարողական հիմնարկում, ուղեկցվում են 

օրենքի մեկնաբանության խնդիրներով5: Նման դեպքերում ԲԱՀ-ի կողմից 

հիմնականում ստացվում է մերժման տեսքով պատասխան, այն հիմնավորմամբ, որ 

հիվանդությունը ձեռք չի բերվել հանցանք կատարելուց կամ դատավճիռ կայացնելուց 

հետո:  Մինչդեռ ՔԿՀ բժիշկները վկայակոչում են այն հանգամանքը, որ որոշ 

հիվանդություններ կարող են ընթանալ գաղտնի փուլերով, ինչով պայմանավորված, 

նախնական շրջանում ուղղակի հնարավոր չէ ծագման կոնկրետ 

ժամանակահատված նշել: Հնարավոր է, որ հիվանդությունը ծագի մինչև 

դատապարտվելը, սակայն չբացահայտվի ու կտրուկ զարգացում ապրի պատժի 

կրման ընթացքում: Նման դեպքերում, ստացվում է, որ անձը, ով պատիժ նշանակելիս 

զրկված է եղել գոյություն ունեցող, սակայն չբացահայտված ծանր հիվանդության 

հանգամանքը դատարանում բարձրացնելու հնարավորությունից, զրկվում է 

ազատման այս երաշխիքից, քանզի հետագայում չի կարող վկայակոչել 

հիվանդության պատճառով ազատվելու հանգամանքը: Արդյունքում, ստացվում է մի 

վիճակ, որի պարագայում, դատապարտյալը տառապում է ծանր հիվանդությամբ, որը 

անհամատեղելի է պատժի կրման հետ, սակայն ազատման ենթակա չէ: Հարց է 

ծագում, թե նույն կարգավիճակում գտնվող երկու դատապարտյալներ, ինչու պետք է 

տարբեր կերպ դիտարկվեն, եթե երկուսն էլ տառապում են ծանր հիվանդությամբ, 

սակայն նրանցից մեկի մոտ հիվանդության հայտնաբերման և ծագման պահը չի 

համընկնում՝ դատապարտյալի կամքից անկախ պատճառներով:   

 

 

 
 

                                                 
5
 Նման իրավիճակներ անմիջականորեն արձանագրվել են ՔԿՀ-ներում հսկողություն իրականացնող 

հասարակական դիտորդական խմբի անդամների կողմից՝ ՔԿՀ-ներ այցելությունների արդյունքում 
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Ծանր հիվանդության հիմքով պատժից ազատման 

գործընթացում ներգրավված իրավասու մարմինները 
 

Ծանր հիվանդության հիմքով պատժից ազատման գործընթացն ու ներգրավված 

մարմինների ընդհանուր պատկերը հետևյալն տեսքն ունի՝ 

 

  

 

 

 

ՔԿՀ բժշկական անձնակազմ 

 

Այսպես, յուրաքանչյուր քրեակատարողական հիմնարկում նախատեսվում է 

քրեակատարողական ծառայության կենտրոնական մարմնի` վարչության 

կառուցվածքային ստորաբաժանում հանդիսացող բժշկական սպասարկման բաժնի 

առկայություն: Վերջինիս հիմնական գործառույթը, ինչպես նախատեսված է 

Կառավարության 825-Ն որոշմամբ, կալանավորված և դատապարտված անձանց 

բժշկական օգնության ու սպասարկման իրականացումն է: Նշված բժշկական 

սպասարկման բաժնից բացի նախատեսվում է նաև քրեակատարողական հիմնարկի 

կառուցվածքային ստորաբաժանում հանդիսացող բժշկական սպասարկման և 

բժշկական մասնագիտացված բաժինների կամ բաժանմունքների առկայություն: 

Որոշման համաձայն քրեակատարողական վարչության բժշկական սպասարկման 

բաժինը սույն կարգով և համապատասխան այլ իրավական ակտերով սահմանված 

կարգով իրականացնում է կալանավորված անձանց և դատապարտյալների 

բժշկական օգնության և սպասարկման աշխատանքների ընդհանուր 

կազմակերպումը և վերահսկումը` համագործակցելով վարչության, հիմնարկների 

ստորաբաժանումների, ինչպես նաև առողջապահական այլ մարմինների կամ 

հաստատությունների հետ: Դատապարտյալների մոտ հիվանդության մասին 

նախնական բացահայտումն ու գնահատականը տրվում է անմիջականորեն ՔԿՀ 

համապատասխան բժշկի կողմից: Վերջինս, ելնելով հիվանդության լրջությունից, 

հարցը ներկայացնում է ԲԱՀ-ին: 

ՔԿՀ բժիշկ ԲԱՀ ՄԳՀ Դատարան 
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Բժշկական աշխատանքային հանձնաժողով 

 

Համաձայն նույն որոշման՝ ԲԱՀ ստեղծվում է Հայաստանի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարի հրամանով, երեք տարի ժամկետով՝ նախագահի, 

առավելագույնը հինգ բժիշկ-մասնագետ անդամների (թերապևտ, վիրաբույժ, 

նյարդաբույժ և այլն) և բժշկական մատենավարի կազմով: 

ԲԱՀ-ի նախագահ է նշանակվում քրեակատարողական վարչության բժշկական 

սպասարկման բաժնի կազմից, բացառությամբ քրեակատարողական վարչության 

բժշկական սպասարկման բաժնի պետի, որն իրականացնում է վերահսկողություն` 

ԲԱՀ-ի գործունեության նկատմամբ: 

ԲԱՀ-ի որոշմամբ ԲԱՀ-ի աշխատանքներում կարող են ներգրավվել 

համապատասխան բժիշկ-մասնագետներ: Քրեակատարողական ծառայությունում 

համապատասխան բժիշկ-մասնագետ չունենալու դեպքում համապատասխան 

բժիշկ-մասնագետ կարող է ներգրավվել առողջապահական մարմինների բուժական 

հիմնարկներից: Հատկանշական է, որ ԲԱՀ-ի աշխատանքներն իրականացվում են 

քրեակատարողական վարչության բժշկական սպասարկման բաժնի պետի կողմից 

ներկայացված և այնուհետ քրեակատարողական վարչության պետի կողմից 

հաստատված ժամանակացույցով, ինչը սակայն պետք է ներառի տվյալ ՔԿՀ տարվա 

ընթացքում առնվազն մեկ այցելություն: Նման կարգավորումը անընդունելի է 

այնքանով, որքանով որ ՔԿՀ այցելությունների ու գործառույթների իրականացման 

կոնկրետ, պարտադիր ու ընդհանուր չափանիշի բացակայության պայմաններում 

ԲԱՀ-ի ՔԿՀ այցելությունը կախվածության մեջ է ընկնում քրեակատարողական 

հիմնարկի կամքից:  

Քննարկվող որոշման 17-րդ կետով սահմանված են ԲԱՀ-ի հիմնական 

գործառույթները, այն է`  

ա) դատական որոշման կատարման հետաձգման ներկայացնելու ենթակա 

հիվանդ դատապարտյալներին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 

2003 թվականի դեկտեմբերի 4-ի «Միջգերատեսչական բժշկական հանձնաժողովներ 

ստեղծելու կարգը հաստատելու մասին» N 1636-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով 

ստեղծված համապատասխան միջգերատեսչական բժշկական հանձնաժողովին 
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ներկայացնելու գործընթացը` սույն որոշման 1-ին կետի «բ» ենթակետով 

հաստատված պատիժը կրելուն խոչընդոտող ծանր հիվանդությունների ցանկին 

համապատասխան. 

բ) բժշկական վերահսկողություն` 

ժամանակին և ճիշտ ախտորոշման, հոսպիտալացման, հետազոտությունների 

ծավալների, համալիր բուժման կատարման և դրանց հիմնավորվածության, դժբախտ 

դեպքի և մահվան դեպքերի ուսումնասիրությունների, քննությունների, 

կոնսիլիումների կամ համապատասխան բժիշկ-մասնագետների 

խորհրդատվությունների ժամանակին կազմակերպման և դրանց ընթացքում 

համապատասխան նշանակումների կատարման նկատմամբ. 

գ) կարգով նախատեսված այլ գործառույթներ: 

Վերոնշյալ գործառույթների արդյունքում կայացվում է որոշում, որը պետք է 

հիմնված լինի հիվանդ կալանավորված անձի կամ դատապարտյալի համակողմանի 

բժշկական հետազոտությունների արդյունքների ուսումնասիրության և կոլեգիալ 

քննարկումների վրա, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ բուժական ուղղիչ կամ 

առողջապահական մարմինների բուժական հիմնարկում` լրացուցիչ 

հետազոտության վրա:   

 

Միջգերատեսչական հանձնաժողով 

 

Կառավարության 1636-Ն որոշումը ընդունվել է արդարադատության 

նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց ծանր 

հիվանդության հետևանքով պատժից ազատելու, պատիժը պայմանականորեն 

չկիրառելու, անմեղսունակ կամ սահմանափակ մեղսունակ ճանաչելու, ինչպես նաև 

բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու հետ կապված հարցերը 

կանոնակարգելու նպատակով: Ինչի համար մասնավորապես ընդունվել է 

միջգերատեսչական բժշկական հանձնաժողովների ստեղծելու կարգը: Վերրջինիս 

համաձայն` “Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի և Հայաստանի 

Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի համաձայն Հայաստանի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական 

հիմնարկներում պահվող անձանց ծանր հիվանդության հետևանքով, բացի հոգեկան 
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առողջական վիճակին վերաբերող խնդիրներից, պատժից ազատելու նպատակով 

բժշկական փորձաքննությունը կազմակերպվում է Հայաստանի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության հանձնաժողովի կողմից: Հանձնաժողովի 

կազմում, պետական կառավարման լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներից բացի, 

որպես անդամ ընդգրկվում են նաև մեկական ներկայացուցիչ՝ Հայաստանի 

Հանրապետության առողջապահության նախարարությունից և Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության 

ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումից: Հանձնաժողովի կազմում 

ներկայացուցիչներն ընդգրկվում են Հայաստանի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարի հրամանով՝ Հայաստանի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարի և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության 

պետի ներկայացմամբ”: 

ՄԳՀ-ի վերաբերյալ կարգավորումը սահմանափակվում է վերը 

ներկայացվածով, ինչը նշանակում է, որ ազատման գործընթացի հետ կապված 

կարևորագույն հարցերը, ինչպիսիք են բժշկական փորձաքննություն անցկացնելու 

կարգը, դրա հիման վրա կայացվող որոշման չափանիշները, ժամկետները և այլն, 

մնում են անպատասխան:  

 

Դատարան 

 

Ինչպես արդեն ներկայացվեց, ծանր հիվանդության հիմքով պատժի կրումից 

ազատման վերջնական որոշումը կայացվում է դատարանի կողմից: Այս առումով 

ուշադրության են արժանի քրեական դատավարության օրենսգրքի ու քրեական 

օրենսգրքի այն դրույթները, որոնք նախատեսում են դատարանի կողմից կայացվող 

որոշման պարագայում հաշվի առնվող հանգամանքները: Մասնավորապես, 

քրեական օրենսգրքի 79-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն “Եթե անձը հանցանք 

կատարելուց կամ դատավճիռ կայացնելուց հետո հիվանդացել է այլ ծանր 

հիվանդությամբ, որը խոչընդոտում է պատիժը կրելուն, ապա դատարանը կարող է 

նրան ազատել պատիժը կրելուց՝ հաշվի առնելով կատարված հանցանքի 

ծանրությունը, դատապարտյալի անձը, հիվանդության բնույթը և այլ 

հանգամանքներ”: Քրեական դատավարության օրենսգրքի հոդված 432-ը նույնպես 
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պարունակում է նմանատիպ դրույթ, սահմանելով` “Ծանր հիվանդությամբ 

հիվանդացած անձանց պատիժը հետագայում կրելուց ազատելու հարցը լուծելիս 

դատարանը հաշվի է առնում կատարված հանցագործության ծանրությունը, 

դատապարտյալի անձնավորությունը և այլ հանգամանքներ”:  

 

Արձանագրված խնդիրներ  

 

 Կառավարության 825-Ն որոշման համապատասխան դրույթների /ԲԱՀ-ի 

որոշումը կայացվում է հիվանդ կալանավորված անձի կամ դատապարտյալի 

համակողմանի բժշկական հետազոտությունների արդյունքների ուսումնասիրության 

և կոլեգիալ քննարկումների հիման վրա/ տառացի մեկնաբանությունից կարելի է 

ենթադրել, որ պրակտիկայում շատ հաճախ ԲԱՀ-ը կարող է ուղղակի հիմնվել 

ՔԿՀ ներկայացրած հետազոտության վրա, կատարել սոսկ հիվանդի վիճակի 

հեռակա ուսումնասիրություն ու ըստ այդմ որոշում կայացնել: Մինչդեռ 

իրականում անհրաժեշտ է օրենսդրական հստակ ու պարտադիր կանոնի 

առկայություն, որը կսահմանի ԲԱՀ-ի առնվազն 3 անդամների կողմից հիվանդ 

դատապարտյալի մասնագիտական զննության ու ստուգման իրականացում: 

Իսկ սահմանված “անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ հետազոտության” 

իրականացումը կարող է կամայական մեկնաբանության տեղիք տալ, քանզի 

անհասկանալի է, թե կոնկրետ որ դեպքերն են անհրաժեշտ համարվում 

 Հետաքրքիր է սակայն, այն, որ կայացված որոշումը, ըստ Կառավարության 

որոշման, ենթակա է պարտադիր կատարման: Նման դրույթի 

առանձնահատկությունները դրսևորովում են հետևյալում` 

o Նախ, անհասկանալի է, թե կոնկրետ ում համար է այն պարտադիր 

o Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հիվանդի` պատժի կրումից   

ազատելու վերաբերյալ որոշումը ԲԱՀ-ի կողմից ներկայացվում է ՄԳՀ, 

ապա կարելի է ենթադրել, որ նման որոշումը պարտադիր է հենց ՄԳՀ-ի 

համար 

o Եթե նման ենթադրությունը արդարացված է, ապա կամ անիմաստ է 

դառնում ՄԳՀ դերը, կամ ձևական` օրենսդրական նման դրույթի 

առկայությունը 
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 Հատկանշական է, որ ԲԱՀ-ի կողմից կայացված որոշման բողոքարկման 

վերաբերյալ որևէ երաշխիք քննարկվող կարգավորումներով սահմանված չէ 

 Բազմաթիվ են դեպքերը, երբ ՔԿՀ-ում կատարված հետազոտությունները 

բավարար չեն, իսկ ԲԱՀ եզրակացությունը` չհիմնավորված: Դատապարտյալի 

կողմից լրացուցիչ հետազոտություն անցնելու անհրաժեշտությունը կախված է 

նրա ֆինանսական հնարավորություններից, հետևաբար ներկայիս 

կարգավորմամբ նախատեսված հետազոտություննեը հնարավոր է որ 

բավարար ու արդյունավետ չլինեն հիմնավորված որոշում կայացնելու համար 

 ՄԳՀ-ների կողմից կայացվող որոշումները հիմնավորված չեն, ինչը 

պայմանավորված է ինչպես հետազոտությունների անբավարարությամբ, 

այնպես էլ կոնկրետ չափանիշների բացակայությամբ 

  Դատարանի կողմից կայացվող որոշումների հիմքում դրվող`վերը 

ներկայացված նորմերով նախատեսված չափանիշների համեմատությունը 

թույլ է տալիս փաստել դրանց նմանությունն ու տարբերությունը: Ըստ այդմ մի 

դեպքում առկա է “հիվանդության բնույթը”, մյուսում` ոչ: Սակայն, “և այլն” 

եզրույթի առկայությունը լայն մեկնաբանության հնարավորություն է տալիս: 

Խնդիրը սակայն կայանում է նրանում, որ քննարկվող հիվանդատեսակի` 

Կառավարությամբ6 հաստատված հիվանդությունների ցանկին 

համապատասխանելու դեպքում, դատարանի կողմից դատապարտյալի 

հիվանդության բնույթի հարցը այլևս չպետք է քննարկվի և լրացուցիչ 

խնդիրներ ստեղծի հիվանդ դատապարտյալի համար, քանզի նման 

պարագայում տեղի է ունենում գործընթացի երկարեցում 

 ներկայիս ՔԿՀ նյութատեխնիկական պայմաններն ու համապատասխան 

մարդկային ռեսուրսներով ապահովվածությունը բավարար չեն ծանր 

հիվանդությամբ տառապող դատապարտյալներին անհրաժեշտ խնամքով 

ապահովելու համար7: Սա նշանակում է, որ գոյություն ունեցող համակարգը ոչ 

միայն չի ծառայում հիվանդ դատապարտյալների` օրենքով սահմանված 

իրավունքների իրականացմանը, այլ իր անարդյունավետությամբ լրացուցիչ 

                                                 
6
  ՀՀ Կառավարության 26.05.2006 թվականի որոշմամբ հաստատված 

7
 ԱՄՆ պետքարտուղարության՝ ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների ու աշխատանքի 

բյուրոյի՝ Հայաստանում Մարդու իրավունքների վերաբերյալ 2012 թվականի զեկույց  
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խնդիրներ է ստեղծում ՔԿՀ ադմինիստրացիայի համար` ավելի բարդացնելով 

առանց այդ էլ դժվարին գործառույթների իրականացումը: 

 Կառավարության 825 կարգի հավելված 2-ով նախատեսված 

հիվանդությունների ցանկով նախատեսված չեն այնպիսի հիվանդություններ, 

որոնք պրակտիկայում հանդիպում են դատապարտյալների մոտ և նրանց 

կյանքին իրական վտանգ են սպառնում, իսկ նման բացակայությունը զրկում է 

ազատվելու հնարավորությունից /օրինակ՝ թմրանյութերի օգտագորման 

արդյունքում օրգանիզմի քայքայման հետ կապված հիվանդությունները/: 

Արդյունքում, ինչպես հիվանդ դատապարտյալն է ծանր վիճակում, 

անբարենպաստ պայմաններում տառապանքներ կրում, այնպես էլ ՔԿՀ 

վարչակազմն է լրացուցիչ բեռ կրում: Այս մասին նշվել է նաև ՀՀ Մարդու 

իրավունքների պաշտպանիտարեկան զեկույցում8: Համաձայն այւդ զեկույցի՝ 

Դեռևս հստակեցված չէ և դրա կարիքն ունի պատժի կրման հետ 

անհամատեղելի համարվող հիվանդությունների ցանկն ու դրանց 

չափորոշիչները, ինչպես նաև այն հարցը, որ սահմանված պատիժը կրելուն 

խոչընդոտող ծանր հիվանդություններ ունեցող դատապարտյալները պատժի 

հետագա կրումից ազատելու նպատակով չեն ներկայացվում 

Նախարարության միջգերատեսչական բժշկական հանձնաժողովին, ինչը չի 

բխում ՀՀ կառավարության 2006թ.-ի N825-Ն որոշման էությունից: Այս 

կարևորագույն խնդրի լուծման նպատակով Նախարարության կողմից մշակվել 

է «ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մայիսի 26-ի թիվ 825-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 

որոշման նախագիծ: Միաժամանակ ողջունելի է, որ Նախարարության կողմից 

պատրաստվել է նման նախագիծ, սակայն վերոնշյալ հրատապ հարցի լուծման 

նպատակով ձեռնարկված կառավարության որոշման նախագիծը դեռևս չի 

ներկայացվել ՀՀ կառավարության հաստատմանը : 

 

 

                                                 
8
 ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույց՝ 2012 թվականի ընթացքում ՀՀ Մարդու 

իրավունքների պաշտպանի գործունեության և երկրում Մարդու իրավունքների ու հիմնարար 

ազատությունների խախտման մասին /Երևան, 2013/ 
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Միջազգային փորձի ուսումնասիրություն 

 
Բանտային վատ պայմանները, բանտերի գերբեռնվածությունը, 

դատապարտյալների ռիսկային վարքագիծն ու անբավարար բժշկական 

ծառայությունները բանտերում հիվանդությունների խորացման ու տարածման 

հիմնական պատճառներն են: Նման իրավիճակի լավագույն օրինակներից մեկը 

ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ-ի հետ կապված մահացու և անբուժելի հիվանդությունների 

ձևավորումն է, որի պրակտիկան, ցավոք, տարածված է ամենուրեք: Այս առումով 

պետք է նշել, որ ցանկացած դատապարտյալ, ներառյալ ծանր հիվանդությամբ 

տառապողները, պետք է բոլորի համար սամանված ստանդարտներին 

համապատասխան բժշկական օգնություն ստանան: Սա, ինչ խոսք, մարդու 

իրավունքների խթանման ու պաշտպանության լավագույն դրսևորումներից մեկն է: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալ հանգամանքը, ինչպես նաև այն, որ ծանր հիվանդությամբ 

տառապող դատապարտյալը պետք է ընտանիքի ու ընկերների օգնությունն ու 

խնամքը ստանա, միջազգային մի շարք մեխանիզմներ ու ստանդարտներ սահմանում 

են ծանր հիվանդությամբ տառապող դատապարտյալների վաղաժամկետ ազատումը 

կամ նրանց համար ազատազրկման հետ կապ չունեցող այլընտրանքային 

պատժատեսակների կիրառումը:  

Նման մոտեցման արդյունքում ներկայումս Արևմտյան Եվրոպայի մի շարք 

երկրների իրավական համակարգերը կամ դատապարտման այլընտրանքային 

միջոցներ են նախատեսում կամ ծանր հիվանդության հիմքով պատժի կրումից 

վաղաժամկետ ազատման որոշակի համակարգ: Այնուամենայնիվ, բավականին մեծ 

թիվ են կազմում դեպքերը, երբ նույնիսկ անհրաժեշտ օրենսդրության պարագայում 

ազատման դեպքերը պրակտիկայում բավականին քիչ են9: Սա մասամբ 

պայմանավորված է լինում խիստ չափանիշների առկայությամբ և գործընթացի 

իրականացման բարդությամբ:  

                                                 
9Incarceration of the Terminally Ill: Current Practices in the United States, A Report of the GRACE project 

volunteers of America, March 2001 
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Ծանր հիվանդությամբ տառապող դատապարտյալների` սահմանված 

ստանդարտներին համապատասխան բժշկական օգնություն ստանալու իրավունքը 

նախատեսված է մասնավորապես հետևյալ միջազգային փաստաթղթերով` 

 Դատապարտյալների հետ վարվեցողության ՄԱԿ-ի նվազագույն 

ստանդարտ կանոնները` հոդված 2210 

 Դատապարտյալների հետ վարվեցողության` ՄԱԿ-ի հիմնական 

սկզբունքները` հոդված 911 

 ՄԱԿ-ի Սոցիալ-տնտեսական Խորհրդի 2004/35 Կանոնակարգը, որը 

նախատեսում է մասնավորապես ՁԻԱՀ-ով տառապող անձանց 

վաղաժամկետ ազատումը12 

 Եվրոպայի Խորհրդի Նախարարների Կոմիտեի No. R /93/6 

Հանձնարարականը` ՄԻԱՎ-ով տառապող դատապարտյալների 

վաղաժամկետ ազատման վերաբերյալ13 

 Եվրոպայի Խորհրդի Նախարարների Կոմիտեի  No. R/98/7 

հանձնարարականը, որը անդամ պետությունների վրա 

պարտականություն է դնում բուժման նպատակով 

դատապարտյալներին բանտից դուրս բժշկական օգնություն 

տրամադրելու մասին, ինչպես նաև մինչև նման օգնություն ստանալը 

բանտում համապատասխան խնամք տրամադրելը: Նույն 

հանձնարարականի համաձայն նման դեպքերում պետք է քննարկման 

դնել նաև հիվանդության հիմքով դատապարտյալին պատժի կրումից 

վաղաժամկետ ազատման հարցը14: 

Ծանր հիվանդությամբ տառապող դատապարտյալների` առողջության 

պահպանության համար գոյություն ունեցող նման երաշխիքների առկայությունը 

տրամաբանորեն տանում է նրան, որ միջոցներ ստեղծվեն բանտից դուրս 

                                                 
10 United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, article 22 
11 United Nations Basic Principles for the Treatment of Prisoners 
12 United Nations Economic and Social Council Resolution 2004/35, Combating the spread of HIV/AIDS in 

criminal justice pre-trial and correctional facilities 
13 Council of Europe Recommendation No. R (93) 6 of the Committee of Ministers to Member States concerning 

Prison and Criminological Aspects of the Control of Transmissible Diseases Including AIDS and Related Health 

Problems in Prisons 
14 Council of Europe, Committee of Ministers Recommendation No. R (98) 7 Concerning the Ethical and 

Organizational Aspects of Health Care in Prisons 
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դատապարտյալի բժշկական սպասարկման համար, ինչով պայմանավորված էլ 

ձևավորվել է նման հիմքով պատժից ազատման ինստիտուտը:  

Ներկայումս միջազգային պրակտիկայում գործող երկու առավել 

հատկանշական մոդելներն ու դրանց առանձնահատկությունները կներկայացվեն 

ստորև:  

 

Մեծ Բրիտանիա 

 

Մեծ Բրիտանիայում ծանր հիվանդության հիմքով պատժից ազատման 

համակարգը նախատեսում է երկու հիմնական տարանջատում` որոշակի ժամկետով 

ազատազրկվածների և անորոշ ժամկետով ազատազրկվածների համար: 

Որոշակի ժամկետով ազատազրկում 

Բանտային ծառայության 6000 կարգի 12-րդ գլուխը նախատեսում է որոշակի 

ժամկետով պատիժ կրող դատապարտյալների ազատման հետ կապված հարցերը: 

Հատկանշական է, որ այն անձինք, ում ընդհանուր հիմունքներով վաղաժամկետ 

ազատման ժամկետը վրա է հասել, ապա նրանց գործով առկա հանգամանքները 

պետք է հաշվի առնել վաղաժամկետ ազատման գործընթացի մեջ: Մնացած 

դեպքերում, եթե վաղաժամկետ ազատման ժամանակահատվածը վրա չի հասել, 

ապա պատժից ազատումը կկիրառվի հիվանդության հիմքով15: 

Հիվանդության հիմքով պատժից ազատման համար հիմնական նախադրյալը 

անբուժելի հիվանդության ու մահվան հավանականության առկայությունն է: 

Կոնկրետ ժամկետ սահմանված չէ, սակայն հիվանդության ամենածանր փուլին ու 

մահվանը նախորդող երեք ամիսը ազատման ցանկալի ժամանակահատված է 

դիտարկվում: Սրանով պայմանավորված, մեծապես կարևորվում է հստակ բժշկական 

եզրակացություն ստանալը: Պետական քարտուղարը բացի հիվանդության կոնկրետ 

ախտորոշումից հաշվի է առնում նաև կրկնահանցագործության 

հավանականությունն ու բանտից դուրս դատապարտյալի խնամքի համար 

անհրաժեշտ բավարար պայմանների առկայությունը: 

                                                 
15 HM Prison Service, Parol, Releae and Recall, Early Release on Compassionate Grounds, available at 

www.justice.gov.uk  

http://www.justice.gov.uk/
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Ազատման հարցը քննակվում է նաև այն դեպքում, երբ դատապարտյալը 

գամված է անկողնում կամ հաշմանդամ է: Վերջինս ներառում է անվասայլակներով 

տեղափոխությունը, պարալիզացման դեպքերն ու ծանր կաթվածի դեպքերը: 

Հատկանշական է նաև այն, որ ազատման հարցը քննարկվում է նաև այն դեպքում, 

երբ, թեպետև հիվանդությունը տվյալ փուլում մահացու վտանգավոր չէ, սակայն 

ազատազրկումը կկրճատի դատապարտյալի ապրելու հավանականությունն ու 

հնարավոր ժամանակահատվածը:  

Որոշակի ժամկետով ազատազրկված դատապարտյալների գործերը քննելու 

ընթացքում հիմնական դերակատարումը պատկանում է Կառավարության 

պետքարտուղարին ու Վաղաժամկետ ազատման և քրեակատաորղական համակարգ 

վերադարձման համակարգին: Վերջինս երկրում իրավախախտների կառավարման 

ազգային ծառայության պատիժների բաժնի կառուցվածքային մաս է հանդիսանում, 

որի հիմնական գործառույթը պատժից ազատման քաղաքականության մշակումն է: 

Այն նաև պատասխանատվություն է կրում վաղաժամկետ ազատման համար:  

Ծանր հիվանդության հիմքով պատժից ազատման համար նախնական հայտ է 

լրացվում տվյալ հիմնարկի կողմից: Նման դիմում կարող է լրացվել նաև 

անմիջականորեն դատապարտյալի կողմից: Դիմումի մեջ առանձին տեղ պետք է 

զբաղեցնեն հիմնարկում գրանցված բժշկի կողմից առողջական վիճակի մասին 

մանրամասն ներկայացված տեղեկությունները: Ցանկացած այլ բժշկական 

փաստաթուղթ և զննության արդյունք, պետք է կցվի ներկայացվող հայտին: Նույն 

հայտում լրացման համար առանձին հատված է նախատեսված նաև պրոբացիոն 

մարմնի համար: Վերջինս պետք է մասնավորապես տեղեկություն տրամադրի 

բանտից դուրս դատապարտյալին տրամադրվող խնամքի ու բուժօգնության մասին: 

Այս փուլում ընտանիքի անդամներից դեռևս ոչինչ չի պահանջվում ներկայացնել: 

Այնուհետ, հայտի մեջ պետք է հստակ տեղեկություն տրամադրվի դատապարտյալի 

կրկնահանցագործության մասին, որը պետք է իրականացվի Կառավարչի կողմից: 

Դիմում հայտը ներկայացվում է Վաղաժամկետ ազատման Խորհրդի և ՔԿՀ 

վերադարձման համակարգին, որը ըստ անհրաժեշտության կարող է 

Առողջապահության վարչության տնօրենի կարծիքը ստանալ: 

Եթե վաղաժամկետ ազատման դիմումը հաստատվում է, ապա Վաղաժամկետ 

ազատման և ՔԿՀ վերադարձման համակարգը ազատման թույլտվություն է 
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ուղարկում  համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկին: Վերջինս իր 

հերթին, մինչև ազատելը, պետք է ազատման հստակ օրվա մասին տեղեկացնի 

Ոստիկանությանն ու Պրոբացիոն ծառայությանը:  

Առանձնակի հետաքրքրություն է ներկայացնում ազատման վերաբերյալ 

տուժողին տեղեկացնելու ընթացակարգը: Այսպես, եթե դատապարտյալը 

դատապարտվել է սեռական բնույթի կամ դաժանությամբ կատարված այլ հանցանքի 

համար, ապա տուժողին ազատման կոնկրետ օրվա և վայրի մասին տեղեկություն չի 

տրամադրվում:  

Այն դեպքում, երբ դատապարտյալը անսպասելիորեն ապաքինվում է և 

վերանում է մահվան վտանգը, ապա նա շարունակում է մնալ ազատության մեջ: 

Այսինքն, առողջական վիճակի դրական փոփոխությունը դատապարտյալին բանտ չի 

վերադարձնում: Բանտ վերադառնալու հարցը քննարկվում է միայն վերջինիս 

վարքագծի բացասական փոփոխության դեպքում:  

Նախատեսված են երեք հիմնական սկզբունքներ, որոնցով պայամանվորված 

ներկայացված դիմումները հաշվի են առնվում ու քննության ենթարկվում` 

Անվտանգություն: դատապարտյալի ազատումը չպետք է հանրության 

անվտանգությունը ռիսկի տակ դնի 

Դատարանին անհասանելի նոր տեղեկության առկայություն: ազատման 

որոշում սովորաբար չի կայացվում, եթե քննարկվող հանգամանքները առաջին 

ատյանի կամ վերաքննիչ դատարանին արդեն իսկ հայտնի են եղել 

Նպատակ: նման հիմքով ազատելիս միշտ որոշակի նպատակ պետք է լինի, 

օրինակ դատապարտյալի կամ նրա ընտանիքի տառապանքների նվազեցումը 

 

Անորոշ ժամկետով ազատազրկում 
 

1997 թվականի Հանցավորության Ակտի 30-րդ բաժնի համաձայն, 

Կառավարության պետքարտուղարը ցանկացած պահի կարող է թույլտվության 

հիման վրա դատապարտյալին ազատ արձակել, եթե համոզված է, որ առկա են 

բացառիկ հանգամանքներ, որոնք արդարացնում են ծանր հիվանդության հիմքով 

պատժի կրումից վաղաժամկետ ազատումը: Մինչ այդ սակայն, պետքարտուղարը 

պետք է խորհրդակցի Վաղաժամկետ ազատման Խորհրդի հետ: Ցանկացած դեպքով 
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քննությունն իրականացվում ու որոշում կայացվում է միայն տվյալ դեպքի 

հանգամանքների ուսումնասիրությամբ: Ինչից հետո միայն ազատման որոշումը 

անմիջականորեն կայացվում է Նախարարի կողմից16:  

Անորոշ ժամկետով ազատազրկված դատապարտյալի` հիվանդության հիմքով 

ազատման դեպքում հաշվի են առնվում հետևյալ չափանիշները` 

 Դատապարտյալը տառապում է անբուժելի հիվանդությամբ, ինչով 

պայմանավորված շատ կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր է մահանալ / 

Կոնկրետ ժամկետ սահմանված չէ, սակայն հիվանդության ամենածանր 

փուլին ու մահվանը նախորդող երեք ամիսը ազատման ցանկալի 

ժամանակահատված է դիտարկվում/: Նման դեպքում դիմում է ներկայացվում 

Դատական գործերի Հանրային պաշտպանության բաժանմունք 

 Կրկնահանցագործության ռիսկը բավականին փոքր է 

 Պատժի հետագա կրումը կնվազեցնի դատապարտյալի ապրելու 

հավանականությունն ու ժամանակահատվածը 

 Բանտից դուրս առկա են նրա խնամքի անհրաժեշտ պայմանները 

 Պատժի կրումից վաղաժամկետ ազատումը դատպպարտյալի կամ նրա 

ընտանիքի համար նշանակալի դեր կունենա 

Նման դեպքերում գործը բանտի կառավարչի կողմից ներկայացվում է Դատական 

գործերի հանրային պաշտպանության բաժանմունքին: Ներկայացվող դիմումի մեջ 

տեղեկություն պետք է տրամադրվի ինչպես դատապարտյալի վերահսկիչի կողմից, 

այնպես էլ բանտում գրանցված բժշկի ու պրոբացիոն ծառայության կողմից:  

Չափանիշներին բավարարելու դեպքում Դատական գործերի հանրային 

պաշտպանության բաժանմունքը խորհրդակցում է բանտային բժշկական մասի հետ 

ու Վաղաժամկետ ազատման խորհրդի հետ: Որոշումը հնարավորինս արագ 

կայացվում է Նախարարների հետ խորհրդակցելուց հետո:  

Դրական որոշում կայացնելու դեպքում Դատական գործերի հանրային 

պաշտպանության բաժանմունքը համապատասխան բանտ ազատման 

թույլտվություն է ուղարկում, ինչը ուժի մեջ է մնում մինչև դատապարտյալի կյանքի 

                                                 
16 Indeterminate sentence prisoners compassionate release on medical grounds, PSI 29/2010& PI 06/2010 
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վերջ: Դատապարտյալը կարող է կրկին բանտ վերադառնալ միայն հանրության 

անվտանգության նկատառումներից և կոնկրետ վտանգից ելնելով: 

Մերժման որոշումը ինքնին չի նշանակում, որ դատապարտյալի գործը կրկին 

չի կարող քննվել: Շատ հաճախ վերալսման դիմումը տրվում է Հանրային 

պաշտպանության բաժանմունքի կողմից: 

 

 

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ 

 

Ծանր հիվանդության հիմքով պատժից ազատման համակարգը Միացյալ 

Նահանգներում գործում է 1984 թվականից` դաշնային օրենսդրությամբ հատուկ 

կարգավորում ստանալուց հետո17: Ներկայումս այն գործում է գրեթե բոլոր 

նահանգների քրեաիրավական համակարգերում: Համակարգի առկայությունը 

հիմնվում է այն սկզբունքի վրա, որի համաձայն ծանր հիվանդության առկայությունը 

կարող է խոչընդոտել պատժի նպատակների իրականացմանը և հետևաբար պատժի 

հետագա կրումը անիմաստ կդառնա: Ավելին, ներկայիս բանտային գերբեռնված 

վիճակը, դատապարտյալների տարիքային աճը, անազատության ընթացքում 

գրանցվող մահվան դեպքերի թիվն ու բանտերում բժշկական սպասարկման 

ծախսերը նպաստում են հիվանդության հիմքով պատժի կրումից վաղաժամկետ 

ազատման համակարգի ընդլայնված կիրառությանը:  

Հատկանշական է, որ յուրաքանչյուր նահանգ առանձին օրենսդրական ակտով 

է կարգավորում ազատման հետ կապված հարցերը, մինչդեռ ընդհանուր 

սկզբունքները համընկնում են: Տարբերություն նկատելի է նաև ազատման հիմքում 

դրվող հիվանդությունների տեսակների մեջ: Մասնավորապես, որոշ նահանգներում 

պահանջվում է անբուժելի ու ծայրահեղ ծանր հիվանդության առկայություն, 

որոշներում այնպիսի հիվանդության առկայություն, որի առկայությամբ 

դատապարտյալը բանտում համապատասխան խնամք չի կարող ստանալ, իսկ 

մնացածներում պարզապես դատապարտյալի կողմից հանրության համար վտանգ 

չստեղծելու հանգամանքը18:  

                                                 
17 Sentencing Reform Act of 1984 
18 Berry W. Extraordinary and compelling: A re-examination of the justifications for compassionate release. MD 

Law Rev. 
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 Միացյալ Նահանգներում ծանր հիվանդության հիմքով պատժից ազատման 

համակարգը երկար տարիներ ուղեկցվել է պրակտիկ մի շարք խնդիրներով, որը 

արտահայտվել է մասնավորապես ազատված դատապարտյալների փոքր 

թվաքանակով: Օրինակ, 2008 թվականին Բանտերի Ֆեդերալ Բյուրոյում շուրջ 400 

մահ է գրանցվել, իսկ ազատման դրական պատասխան ստացել են ընդամենը 27 

հիվանդ դատապարտյալներ19:  

 2013 թվականին համակարգում տեղի ունեցած բարեփոխումների արդյունքում 

վաղաժամկետ ազատման ընթացակարգը հեշտացվել է, ինչի արդյունքում 

մասանվորապես հաշմանդամ, ծեր ու հիվանդ դատապարտյալների վաղաժամկետ 

ազատման հնարավորությունը կտրուկ մեծացել է: Փոփոխությունները տեղի են 

ունեցել երեք հիմնական ոլորտներում: Առաջին, հստակեցված են 

հիվանդությունների տեսակները, որոնք ազատման հիմք են հանդիասանում: 

Ներկայումս հիվանդ դատապարտյալը մահվան հնարավոր ժամկետից առաջ` 18 

ամսվա ընթացքում է բանտից ազատվում, ի տարբերություն նախկինի, երբ ժամկետը 

ավելի նեղացված էր` 12 ամիս: Բացի այդ, ի տարբերություն նախկին պահանջի, որի 

համաձայն դատապարտյալը պետք է ամբողջությամբ հաշմանդամ լիներ, 

ներկայումս սահմանված է, որ ազատում հնարավոր է ծանր առողջական վիճակի 

պարագայում, որը անբուժելի է: Բարեփոխումների երկրորդ խումբը 

հնարավորություն է տալիս վաղաժամկետ ազատվել այն դատապարտյալին, ում 

ընտանիքի անդամի միակ խնամողը մահացել է: Սա նախկինում ևս սահմանված է 

եղել, սակայն պրակտիկայում երբեք չի կիրառվել: Եվ փոփոխությունների վերջին 

խումբը հնարավորություն է տալիս տարեց դատապարտյալներին /65 տարին 

լրացած/, ովքեր կրել են պատժի կեսից ավելին ու տարիքով պայմանավորված 

խռոնիկ հիվանդությամբ են տառապում20:  

Դաշնային օրենքների համաձայն Բանտային Բյուրոյի միջնորդության հիման 

վրա որոշում կայացրած դատարանը կարող է որոշում կայացնել դատապարտյալի 

վաղաժամկետ ազատման վերաբերյալ21: Նման կարգավորումից պարզ է դառնում, որ 

գործընթացում կենտրոնական դերը պատկանում է պատիժը նշանակող 

                                                 
19 Balancing Punishment and Compassion for Seriously Ill Prisoners, Ann Intern Med, 2011 
20 Dispatches: Good News for US Prisoners Seeking 'Compassionate Release', Human Rights Watch, 2013  
21 U.S.C. §§ 3582(c)(1)(A) and 4205(g) 

http://www.hrw.org/news/2013/08/13/dispatches-good-news-us-prisoners-seeking-compassionate-release
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դատարանին: Դատարանների բյուրոն միջնորդություն է ներկայացնում 

անմիջականորեն դատարանին: Դատապարտյալը կամ նրա ներկայացուցիչները 

ուղղակի միջնորդություն ներկայացնելու իրավունք չունեն, սակայն նրանց դիմումի 

հիման վրա նման միջնորդություն կարող է ներկայացնել բյուրոյի տնօրենը:  

Պատիժ նշանակած դատարանին ներկայացվող միջնորդությունը պետք է 

տեղեկություն պարունակի ազատվող դատապարտյալի բնակության վայրի, 

բժշկական սպասարկման համապատասխան հաստատության ու նման 

սպասարկման դիմաց վճարելու կարողության մասին:  

Առողջության հիմքով ներկայացվող միջնորդության հիմնական չափանիշները 

հետևյալն են` 

 Անբուժելի հիվանդության առկայություն, որը հաստատվել է բժշկական 

զննությամբ և որի պատճառով ապրելու առավելագույն 

ժամանակահատվածը 18 ամիս է: Այս դեպքում շարժունակության 

բացակայությունը դատապարտյալի ընդհանուր իրավիճակի վրա չի 

անդրադառնում և չի քննվում 

 Օրգանիզմի ընդհանուր հյուծվածություն ու անբուժելի, զարգացող 

հիվանդության առկայություն 

 Ամբողջությամբ անշարժունակություն, ինչով պայմանավորված 

դատապարտյալը չի կարողանում իր մասին հոգ տանել, անկողնային 

հիվանդ է կամ տեղաշարժվում է սայլակի օգնությամբ 

 Եթե առկա է շարժունակության խնդիր, որը արտահայտվում է օրվա 

ընթացքում դատապարտյալի գործողությունների ու շարժունակության 

50 տոկոսից ավելիում ու առաջացնում է սեփական անձի խնամքի 

իրականացման խնդիրներ 

Ներկայումս Միացյալ Նահանգներում վաղաժամկետ ազատման ենթակա են 

նաև տարեց դատապարտյալները, ում 65 տարեկանը լրացել է և տառապում են 

տարիքի հետ կապված խռոնիկ հիվանդությամբ: Նմանապես, համակարգը որոշակի 

երաշխիքներ է սահմանել նաև այն դատապարտյալների համար, ում ընտանիքի 

անդամի միակ խնամող անձը մահացել է և վերջինս խնամքի կարիք ունի:  

Բոլոր դեպքերում հաշվի են առնվում հետևյալ հանգամանքները` 

 Կատարված հանցագործության բնույթն ու հանգամանքները 
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 Քրեական պատմությունը 

 Տուժողի կողմից ներկայացված մեկնաբանություններ 

 Ազատման վերահսկվող խախտումները 

 Կարգապահական խախտումները 

 Անձնական պատմությունը 

 Պատժի չափն ու դրանից կրած ժամանակահատվածը 

 Տվյալ պահին դատապարտյալի տարիքը 

 Հանցանքի պահին դատապարտյալի տարիքը 

 Ազատման հաջորդող բուժման պլաններն ու ֆինանսական հարցերը 

 Տեղեկություն այն մասին, արդյոք ազատումը կնվազեցնի կատարված 

հանցանքի խստությունը22 

Դատարանների բյուրոն չի սահմանափակվում միայն վերոնշյալ հանգամանքներով, 

վերջինիս հիմնական նպատակը հասարակության անվտանգության ռիսկի 

գնահատումն է:  

 Հիվանդության հիմքով նեկայացված դիմումը պետք է արագ և համակողմանի 

ուսումնասիրություն ստանա բանտային աշխատակազմի կողմից: Եթե դիմումը 

մերժվում է բանտի պետի կողմից, ապա դատապարտյալը պետք է մերժման գրավոր 

հիմանվորում ստանա, ինչից հետո նա բողոքարկման իրավունք ունի: Այն դեպքում, 

երբ դիմումը բանտի կողմից ներկայացվել է Բանտերի բյուրո և վերջինիս կողմից 

մերժվել, ապա դատապարտյալը բողոքարկման իրավունք չունի: Իսկ մերժման 

որոշումը համարվում է վերջնական: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Compassionate Release/Reduction in Sentence: Procedures for Implementation of 18 U.S.C., §§ 3582(c)(1)(A) 

and 4205(g), US Department of Justice 
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Վերջաբան 
 

Ակնհայտ է, որ ներկայումս պատիժը կրելուն խոչընդոտող հիվանդություններ 

ունեցող դատապարտյալների պատժի կրումից ազատման հետ կապված հարցերը 

ընթանում են մի կողմից ընթացակարգային, մյուս կողմից օրենսդրական 

հիմնախնդիրներով: Վերջիններս արդեն իսկ ներկայացվեցին համակարգի 

ընդհանուր նկարագրության ու դրա մաս հանդիսացող մարմինների 

լիազորությունների ու գործունեության արդյունավետության քննարկման 

ընթացքում:  Պետք է կրկին փաստել, որ համակարգի անարդյունավետությունը 

մեծապես կախված է պատասխանատու մարմինների լիազորությունների ու 

պարտավորությունների անհստակ սահմանումից: Մինչդեռ ներկայումս բացակայում 

է մասնավորապես միջգերատեսչական հանձնաժողովի գործունեության կարգը, 

անհստակություններ ու պրակտիկ մեկնաբանության խնդիրներ կան բժշկական 

աշխատանքային հանձնաժողովի իրավական կարգավիճակի հետ: Ավելին, հիվանդ 

դատապարտյալի բժշկական հետազոտությունն ու առողջական վիճակի վերաբերյալ 

վերջնական որոշում կայացնելը շատ հաճախ բավարար չափով հիմնավորված չէ, 

որպեսզի վեր հանի դատապարտյալի իրական առողջական վիճակը, ինչով 

պայամանավորված էլ կայացված որոշումները պատճառաբանված չեն: Նման 

խնդիրները հանգեցրել են նրան, որ ապրելու շատ կարճ ժամանակ ունեցող անձիք 

շարունակում են մնալ բանտերում: Օրենսդրական առումով սա կախված է նրանից, 

որ հիվանդության որոշ տեսակներ, որոնք իսկապես պատժի կրումը անտանելի են 

դարձնում ու չեն նպաստում պատժի նպատակների իրականացմանը, բացակայում 

են Կառավարության համապատասխան որոշմամբ նախատեսված 

հիվանդությունների ցանկում: Մյուս կողմից, ինքնին հիվանդության առկայությունն 

ու նույն այդ ցանկին համապատասխանելիությունը չի նշանակում, որ 

դատապարտյալը մեխանիկորեն ազատ է արձակվում: Հասկանալի է, որ 

դատապարտյալի ազատ արձակումը իրենում մեծ ռիսկեր է պարունակում, ինչով 

պայմանավորված այն պետք է հնարավորինս ուսումնասիրվի ու գնահատվի: 

Այնուհանդերձ, չպետք է այդ գործընթացը այնքան բարդացնել ու ձգձգել, որ 

դատապարտյալը զրկվի ազատվելու հնարավորությունից կամ մահվանից ժամեր 

առաջ ազատ արձակվի: 
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Հարկ է նշել նաև, որ ներկայացված խնդիրների արդյունավետ լուծումն ու 

համակարգի վերանայումը բխում է ոչ միայն դատապարտյալների շահերից, այլ նաև 

քրեակատարողական հիմնարկների արդյունավետ կառավարումից ու ռեսուրսների 

ճիշտ բաշխումից: Գաղտնիք չէ, որ ներկայիս ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկների 

նյութատեխնիկական ու բժշկական սպասարկման պայմանները բավարար չեն, 

որպեսզի կարողանան ապահովել հիվանդ դատապարտյալների անհատական 

խնամքը: Արդյունքում, յուրաքանչյուր հիվանդ դատապարտյալի խնամք լրացուցիչ 

բեռ է դառնում ՔԿՀ աշխատակիցների համար, ում աշխատանքային 

ծանրաբեռնվածությունը առանց այդ էլ հագեցած է: Ավելին, ցանկացած հիվանդ 

դատապարտյալ, ով շարունակում է մնալ քրեակատարողական հիմնարկում, 

պետության վրա պոզիտիվ պարտավորություն է դնում` ըստ իր կարիքների ու 

առողջական վիճակի համապատասխան խնամք ու միջոցներ տրամադրել իրեն:  

Մնում է կրկին անգամ փաստել, որ ծանր հիվանդության հիմքով պատժից 

ազատման համակարգը հրատապ վերանայման կարիք ունի` հստակ օրենսդրական 

սահմանումների ու պրակտիկայում դրա իրականացման մեխանիզմների 

ապահովմամբ:  
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ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

 

Համակարգի ու չափանիշների վերաբերյալ 

 Ծանր հիվանդության հիմքով պատժից ազատման համակարգը դարձնել 

երկաստիճան 

 Երկաստիճան համակարգում որոշում կայացնելու իրավասություն տալ միայն 

ԲԱՀ-ին և դատարանին 

 Համակարգում նախատեսել նաև այն դեպքերը, երբ դատապարտյալի մոտ 

հիվանդությունը ինչ-ինչ պատճառներով հայտնաբերվել է պատժի կրման 

ընթացքում, սակայն ծագել է մինչև դատապարտվելը և մեղադրական որոշում 

կայացնելիս հաշվի չի առնվել 

 Յուրաքանչյուր պարագայում որոշում կայացնելիս առանձակի ուշադրություն 

դարձնել ՔԿՀ նյութատեխնիկական պայմանների ու բժշկական 

սպասարկման` հիվանդ դատապարտյալին խնամելու բավարարությանն ու 

արդյունավետությանը 

 Դատապարտյալը պետք է անմիջականորեն դատարան դիմելու իրավունք 

ունենա, եթե նրա մոտ ախտորոշվել է ծանր հիվանդության հետևանքով 

պատիժը կրելուց ազատելու իրավունք տվող հիվանդություններից մեկն ու 

մեկը կամ մի քանիսը: Այս դեպքում ԲԱՀ-ի որոշումը դատապարտյալի 

առողջական վիճակի վերաբերյալ անհրաժեշտ կլինի ներկայացնել դատարան, 

որը այն պետք է հետազոտի՝ մյուս բոլոր ապացույցների հետ մեկտեղ 

 Տուժողը պետք է իրավունք ունենա, որպեսզի իր դիրքորոշումը լսվի ու հաշվի 

առնվի՝ ծանր հիվանդության հետևանքով պատիժը կրելուց ազատելու 

վերաբերյալ դատավարության ընթացքում 

 

 

 

 

Նախատեսված հիվանդությունների ցանկի վերաբերյալ 
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 Վերանայել Կառավարության 825 որոշմամբ սահմանված հիվանդությունների 

ցանկն ու նախատեսել թմրանյութերի օգտագործման արդյունքում օրգանիզմի 

քայքայման հետ կապված հիվանդությունները 

 Ազատման հնարավորություն տալ անդամասայլակի օգնությամբ 

տեղաշարժվող այն հիվանդ դատապարտյալներին, ում մոտ անդամահատված 

է վերջույթներից միայն մեկը 

 Ցանկացած հիմքով տեղաշարժվելու սահմանափակում ունեցող, անկողնային 

հիվանդ համարվող այն դատապարտյալին, ով չի կարողանում սեփական 

անձի մասին հոգ տանել 

 

 

 

ՔԿՀ վերաբերյալ 

 ՔԿՀ բժշկական անձնակազմի հիմնական խնդիրն է լինելու բացահատյված 

հիվանդության վերաբերյալ նյութերն ու հետազոտության նախնական 

արդյունքները ներկայացնել ԲԱՀ-ին` հնարավորինս սեղմ ժամկետներում 

 

ԲԱՀ-ի վերաբերյալ 

 

 ԲԱՀ-ի կազմում ներգրավել նեղ մասնագիտության տեր տարբեր անձանց 

 Նախատեսել ըստ անհրաժեշտության և կոնկրետ դեպքով, նոր մասնագետի 

ներգրավման հնարավորություն 

 Յուրաքանչյուր դեպքով հիվանդի զննությունն ու ստուգումը պետք է 

իրականացվի ԲԱՀ-ի առնվազն 3 անդամի կողմից 

 ԲԱՀ-ի վերաբերյալ Կառավարության որոշմամբ սահմանել կայացվող 

որոշման կոնկրետ և հնարավորինս սեղմ ժամկետներ 

  Նախատեսել ԲԱՀ-ի կողմից կայացված որոշման վերանայման 

հնարավորություն 

 

ՄԳՀ վերաբերյալ 
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 Նախատեսվող համակարգում ՄԳՀ-ն այլևս հանդես չի գալիս որպես որոշում 

կայացնող մարմին 

 ՄԳՀ-ի դերը կդրսևորվի հետևյալ դեպքերում ` 

- Եթե հայտնաբերված հիվանդությունը իր բնույթվ այնպիսին է, որ ԲԱՀ-ի 

կողմից կատարված զննությունն ու ստուգումը բավարար չէ և 

անհրաժեշտություն կա լրացուցիչ զննություն իրականացնել: Այս 

պարագայում ՄԳՀ մասնագետների կողմից տեղի կունենա ինչպես 

արդյունքների ուսումնասիրություն, այնպես էլ նոր զննություն ու հատուկ 

կարծիքի հայտնում, որը ԲԱՀ-ի համար խորհրդատվական բնույթ կունենա 

-  ԲԱՀ-ի կողմից կայացված մերժման որոշումը դատապարտյալի կողմից 

մինչև դատարան բողոքարկվելը պետք է ներկայացվի ՄԳՀ-ին` 

վերանայման համար: Նման մոտեցմամբ դատարանների 

ծանրաբեռնվածությունը կթեթևանա 

- Եթե վերանայման արդյունքում ՄԳՀ-ն փաստում է ծանր հիվանդության 

հիմքով պատժի կրման անհնարինությունը, ապա հայտնում է հատուկ 

կարծիք ու գործը կրկին ներկայացնում ԲԱՀ-ին 

 ՄԳՀ կողմից երկու դեպքում էլ գործառույթների համար պետք է նախատեսել 

առավելագույնս 7-օրյա ժամկետ 

 

Դատարանի վերաբերյալ  

 Դատապարտյալը պետք է հնարավորություն ունենա մասնակցել դատարանի 

կողմից գործի քննությանը  

 Անհրաժեշտ է հստակ սահմանել դատարանի կողմից որոշում կայացնելու 

հիմքում ընկած չափանիշները, որոնց մեջ կենտրոնական պետք է լինի 

հասարակական անվտանգության հարցը 

 Դատարանի որոշումը հնարավոր կլինի բողոքարկել վերաքննության կարգով 

 

 


