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ՀՀ արդարադատության 

նախարար պարոն Կարեն 

Անդրեասյանին 

Հարգելի´ պարոն Անդրեասյան, 

 

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական 

վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի անդամները (այսուհետ՝ Խումբ) 

այցելություն են կատարել ՀՀ ԱՆ «Նուբարաշեն» ՔԿՀ, այցելությունը կապված էր օրեր առաջ 

քրեակատարողական հիմնարկում ինքնասպանություն գործած անձ Կ․ Վ․ Ա․-ի դեպքի հետ։ 

Խմբի անդամները հարցը քննարկել են հիմնարկի պետի հետ։ Ըստ վերջինիս՝ Կ․ Ա․-ը 

«Նուբարաշեն» ՔԿՀ է տեղափոխվել «Արմավիր» ՔԿՀ-ից՝ ս․թ․ փետրվարի 16-ին, տեղակայված է եղել 6-

րդ մասնաշենքում՝ խցակցի հետ միասին, ինքնասպանությունից մեկ օր առաջ կատարել է 

ինքնավնասում՝ սուր գործիքով վնասել է ձեռքը, որից հետո ցուցաբերվել է բուժօգնություն։ Մեկ օր անց՝ 

21․02․2022 թ․, սավանով կախվել է խցում։ Դեպքը տեղի է ունեցել երեկոյան 21։00-ին, բժիշկները մոտեցել 

են և փորձել օգնություն ցուցաբերել, քանի որ դեռևս սրտի բաբախ են զգացել, անմիջապես կանչել են 

նաև շտապօգնություն, որը 10 րոպեի ընթացքում ժամանել է, սակայն 21։20-ին գրանցվել է անձի մահը։ 

Հիմնարկի պետի տեղեկացմամբ՝ Կ․Ա․-ը շարունակ դիմումներ է ներկայացրել արգելված իր՝ բջջային 

հեռախոս ունենալու խնդրանքով, հիվանդագին ցանկություն է ունեցել անընդհատ զանգահարել կնոջը։ 

Թեև հաճախակի հեռախոսազանգի հնարավորություն տրամադրել են, սակայն դա նրան չի 

բավարարել։ Հիմնարկի պետը նաև փոխանցել է, որ անձն ունեցել է հոգեկան առողջության հետ 

կապված խնդիրներ, ստացել է դեղորայքային բուժում։ 

Հարցը քննարկվել է նաև հոգեբանի հետ, ըստ հոգեբանի՝ Կ․Ա․-ի հետ վերջին անգամ շփվել է 

ինքնասպանություն գործելուց մեկ օր առաջ։ Շփումները եղել են պարբերական, և Կ․Ա․-ին անընդհատ 

անհանգստացրել է կնոջ հետ կապ ունենալու ցանկությունը, ընդ որում՝ պնդել է, որ ունենա բջջային 

հեռախոս։ Այն հարցին՝ արդյոք ինքնասպանություն գործած Կ․ Ա․-ը ունեցել է հոգեկան առողջության 

հետ կապված խնդիր և ստացել դեղորայքային բուժում, հոգեբանը պատասխանել է` ոչ (փաստացի 

հոգեբանը ամբողջական տեղեկատվություն չուներ անձի վիճակի վերաբերյալ, ինչը խնդիր է)։ 

Ըստ «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Նուբարաշեն»-ի բժշկական 

ստորաբաժանման՝ Կ․ Ա․-ի առողջական վիճակի մասին տեղեկանքի՝ վերջինս «Նուբարաշեն» ՔԿՀ է 

մուտք գործել 2014 թ․-ին, ընդունվելիս գանգատներ չի ունեցել։ 

 

21․05․2015 թ-ից սկսած ինքնավնասումներ է իրականացրել, գդալի պոչ է կուլ տվել, մի քանի օր անց 

դիմել հացադուլի, ուղիղ մեկ տարի անց՝ 11․05․2016 թ․ կատարվել է հոգեբույժի խորհրդատվություն, 

ախտորոշվել է «Նևրասթենիա», նշանակվել է Դիազեպամ 10մգх1: 

21.20.2020 թ․ դարձյալ բժշկի կողմից զննության է ենթարկվել, ախտորոշվել է «Նևրասթենիա, դեպրեսիվ 

համախտանիշով։ Քրոնիկ բրոնխիտ, քրոնիկական հեպատիտ B, C (ըստ անամնեզի), նշանակվել է 

համապատասխան բուժում։ 
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18․11․2020 թ․ կատարել է ինքնավնասում՝ սուր կտրող գործիքով աջ նախաբազկի կտրվածքի տեսքով։ 

20․12․2020 թ․ կատարել է ինքնասպանության փորձ՝ ինքնաշեն պարանով կախվելու ձևով։ Կանխվել է 

աշխատակիցների կողից։ 

28․01․2021թ․ կատարել է ինքնավնասում՝ սուր կտրող գործիքով աջ նախաբազկի կտրվածքի տեսքով։ 

07․02․2021թ․ կատարել է ինքնավնասում՝ աջ նախաբազկի դրսի մակերեսին թուք ներարկելու ձևով։ 

12.02.2021թ․ հայտարերել է, որ նույն տեղում դարձյալ թուք է ներարկել, աջ նախադաստակի շրջանում 

ախտորոշվել է թարախակույտ, նշանակվել է բուժում։ 

25․03․2021թ․ կատարել է ինքնավնասում՝ աջ նախաբազկի դրսի մակերեսին թուք ներարկելու ձևով։ 

24․05․2021թ․ ուղեգրվել է ՀՀ ԱՆ «Դատապարտյալների հիվանդանոց» ՔԿՀ։ Կատարված 

հետազոտությունների արդյունքում ախտորոշվել է «Անձի և վարքի խանգարումներ՝ հոգեակտիվ 

նյութերի օգտագործման հետևանքով»։ 

Ուղիղ մեկ ամիսց դուրս է գրվել՝ բարելավումով։ 

01․07․2021 թ․ զննվել է հոգեբույժի կողմից, կատարել է երկու նախաբազուկների շրջանում 

ինքնավնասումներ՝ բազմաթիվ գծային վերքեր։ Սպառնացել է կատարել նոր ինքնավնասումներ։ 

Տարիներ շարունակ օգտագործել է հոգեակտիվ միջոցներ, այդ թվում նաև թմրամիջոցներ։ 

Ախտորոշվել է՝ «Անձի և վարքի խանգարումներ՝ հոգեակտիվ նյութերի օգտագործման հետևանքով»։ 

Նշանակվել է դեղորայքային բուժում՝ Սիբազոն 2․0 մ/մx1, Լորազեպամ 1մգx2, Դիազեպամ 10մգx2, 

դինամիկ հսկողություն։ 

16․07․2021թ․ հայտարարել է հացադուլ, պահանջել տեղափոխել իրեն այլ ՔԿՀ։ 

19․08․2021թ․ զննվել է հոգեբույժի կողմից, եզրակացություն «Անձի էմոցիոնալ անկայուն խանգարում»։ 

Նշանակվել է դեղորայքային բուժում։ 

09․09․2021թ․ զննվել է հոգեբույժի կողմից, եզրակացություն «Անձի էմոցիոնալ անկայուն խանգարում»։ 

Նշանակվել է դեղորայքային բուժում։ 

23․09․2021թ․ զննվել է հոգեբույժի կողմից, եզրակացություն «Անձի էմոցիոնալ անկայուն խանգարում՝ 

ագրավացիայի էլեմենտներով»։ Նշանակվել է դեղորայքային բուժում։ 

14․10․2021թ․ զննվել է հոգեբույժի կողմից, եզրակացություն «Անձի էմոցիոնալ անկայուն խանգարում»։ 

Նշանակվել է դեղորայքային բուժում։ 

11․11․2021թ․ զննվել է հոգեբույժի կողմից, եզրակացություն «ներկայումս հոգեկան վիճակը բավարար է 

բուժման կարիք չունի»։ 

16․12․2021թ․ զննվել է հոգեբույժի կողմից, եզրակացություն «Անձի էմոցիոնալ անկայուն խանգարում»։ 

Նշանակվել է դեղորայքային բուժում։ 

20․01․2022թ․ զննվել է հոգեբույժի կողմից, եզրակացություն «Անձի էմոցիոնալ անկայուն խանգարում»։ 

Նշանակվել է դեղորայքային բուժում։ 

20․02․2022թ․ կատարել է ինքնավնասում՝ սուր կտրող գործիքով աջ նախաբազկի վրա։ 

Այս ինքնավնասումից մեկ օր անց ինքնասպան է եղել։ 

Նշվածից կարելի է հանգել հետևյալ եզրակացության՝ Կ․ Ա․-ը առնվազն 7 անգամ կատարել է 

ինքնավնասում, ունեցել է հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիր, որը աստիճանաբար բարդացել 

է։ 
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Ըստ ՀՀ ՔԿՀ ինքնավնասումների և ինքնասպանության կանխարգելման 2020-2023թթ․ 

ռազմավարության՝ 

●  Քրեակատարողական հիմնարկներում ինքնասպանությունների, ինքնավնասումների 

կանխարգելման համար կարևոր նշանակություն ունի այս ոլորտում համակարգված և 

արդյունավետ քաղաքականության որդեգրումը և դրա հետևողական իրականացումը: Վերը 

նշվածը հիմնավորվում է ոչ միայն ինքնասպանությունների, ինքնավնասումների դեպքերի, 

հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց թվով, այլև այս խնդիրների լուծմանն 

ուղղված գործնական բավարար քայլերի, նման դեպքերի կանխարգելմանն ուղղված 

համապատասխան կազմակերպական կառուցակարգերի բացակայության հանգամանքով: 

●  Ինչպես արձանագրել է Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, թեև 

հնարավոր չէ կանխել ազատությունից զրկված անձանց ինքնասպանության բոլոր դեպքերը, 

սակայն բազմաթիվ դեպքեր կանխելի են, իսկ նման մահերի կանոնավոր նվազումը հնարավոր 

է ուղղիչ հաստատություններում ինքնասպանությունների կանխարգելման համակողմանի 

ծրագիր իրականացնելու պարագայում։ 

●  Եվրոպական բանտային կանոններով սահմանվում է, որ բանտի բուժծառայությունը պետք է 

փորձի ի հայտ բերել և բուժել բանտարկյալների մոտ առկա ֆիզիկական կամ հոգեկան 

հիվանդությունները կամ խեղումները (40.4 կետ), որպես բժշկական անձնակազմի 

պարտականություն է սահմանվում բանտարկյալների ֆիզիկական և հոգեկան առողջության 

մասին հոգ տանելը (43.1 կետ) 1 : Եվրոպական բանտային վերանայված կանոններով ևս 

սահմանվում է, որ քրեակատարողական բժշկական ծառայությունը պետք է ապահովի այն 

բոլոր դատապարտյալների հոգեբուժական օգնությունը, ովքեր ունեն նման բուժման կարիք, և 

հատուկ ուշադրություն դարձնի ինքնասպանությունների կանխարգելմանը (47.2 կետ)2: 

●  Խոշտանգումների և անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող 

վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելման եվրոպական կոմիտեի չափանիշների 

համաձայն՝ քրեակատարողական հիմնարկ ընդունվելիս իրականացվող բժշկական 

զննությունը և ընդունման գործընթացն ամբողջությամբ կարևոր դեր են կատարում 

ինքնասպանությունների կանխարգելման հարցում: Քրեակատարողական հիմնարկի 

անձնակազմը, անկախ նրանց կոնկրետ աշխատանքից, պետք է իրազեկ լինի սուիցիդալ ռիսկի 

նշանների մասին3: 

●  Անդրադառնալով ՀՀ-ում ինքնասպանությունների և ինքնավնասումների կանխարգելմանն 

ուղղված քաղաքականությանը, հարկ է արձանագրել, որ նշված ոլորտում արդյունավետ 

                                           
1 Տե՛ս Բանտերի գերբնակեցման կանխարգելման հարցերի վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի փաստաթղթերի 

ժողովածու, 2005, հասանելի է` https://rm.coe.int/criminal-justice-response-to-prison-overcrowding-in-eap-

countries-eng/16806ab9aa հղումով: 
2 Տե՛ս https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809ee581: 
3 Տե՛ս European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

(CPT), 3rd General Report on the CPT's activities covering the period 1 January to 31 December 1992, հասանելի 

է` https://rm.coe.int/1680696a40 հղումով: 

https://rm.coe.int/criminal-justice-response-to-prison-overcrowding-in-eap-countries-eng/16806ab9aa
https://rm.coe.int/criminal-justice-response-to-prison-overcrowding-in-eap-countries-eng/16806ab9aa
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809ee581
https://rm.coe.int/1680696a40
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քաղաքականության վարումը պահանջում է թե´ քրեակատարողական, թե´ բանտային 

առողջապահության ոլորտում ձեռնարկված քայլերի մեկտեղումը և համատեղ զուգակցումը` 

հաշվի առնելով, որ վկայակոչված խնդիրը չի սահմանափակվում միայն բժշկական ասպեկտով: 

●  Մասնավորապես, խնդրին համակողմանի լուծում տալու նպատակով Ռազմավարությունը 

առանձնացնում է հետևյալ բաղադրիչները` 

1) քրեակատարողական հիմնարկներում մահվան, ինքնավնասման և ինքնասպանության 

դեպքերի հիմքում ընկած հանգամանքների գնահատում. 

2) քրեակատարողական հիմնարկներում մահվան, ինքնավնասման և ինքնասպանության 

դեպքերի կանխարգելման համալիր ծրագրի մշակում և իրականացում. 

3) ինքնավնասման, ինքնասպանության ռիսկի խմբին դասվող ազատությունից զրկված անձանց 

կյանքից զրկելու միջոցներին անհրաժեշտ ժամանակահատվածով հասանելիությունը 

սահմանափակելու օրենսդրական հնարավորության (օրինակ՝ պարան, կոշկաքուղեր, սավան, 

գոտի և այլն) նախատեսում. 

4) քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի՝ ինքնավնասման վտանգի նախանշանների և 

այդ կապակցությամբ ձեռնարկվող անհրաժեշտ միջոցառումների վերաբերյալ ուսուցման 

իրականացում: 

Վերոգրյալի հիման վրա խնդրում ենք տեղեկացնել․ 

- Ի՞նչ հետևողական և գործնական քայլեր են կատարվել տվյալ դեպքում ինքնասպանության 

կանխարգելման ուղղությամբ։ 

- Ինչպե՞ս են գնահատվել անձի սուիցիդալ ռիսկերը՝ ինքնասպանությունը կանխարգելելու 

նպատակով։ 

- Կատարվե՞լ են արդյո՞ք բոլոր գործողությունները, որոնք ամրագրված են ՀՀ ՔԿՀ 

ինքնավնասումների և ինքնասպանության կանխարգելման 2020-2023թթ․ ռազմավարության 

մեջ։ 

Հարգանքով՝ 

Խմբի նախագահ  Զարուհի Հովհաննիսյան 


