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Ստամբուլյան արձանագրություն: Ձեռնարկ բժիշկների, հոգեբույժների և
իրավաբանների համար
Ս864. Եր. «Ընդդեմ իրավական կամայականության» հասարակական
կազմակերպություն, 2015թ. 164 էջ:
Սույն հրատարակությունը Ստամբուլյան արձանագրության հայերեն թարգմանության
առաջին ձեռնարկն է:
Ձեռնարկի թարգմանությունը նախաձեռնել է «Ընդդեմ իրավական կամայականության»
հասարակական կազմակերպությունը կողմից «Կովկասյան Հակա-խոշտանգումների ցանց.
Բազմա-վերականգնողական ծառայություններ խոշտանգումների զոհերի համար և
անպատժելիության դեմ պայքար» ծրագրի շրջանակում, որը իրականացվում է Վրաստանի
«Էմփաթիա» կազմակերպության հետ համագործակցությամբ և Եվրոպական Հանձնաժողովի
ֆինանսավորմամբ:
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։ Այս աշխատությունը կարող է վերահրատարակվել
ուսուցողական և կրթական գործունեություն իրականացնելու համար` երաշխավորությամբ, որ
այն կօգտագործվի ոչ առևտրային նպատակներով և «Ընդդեմ իրավական կամայականության»
հասարակական կազմակերպության տեղեկացված լինելու դեպքում։
«Ընդդեմ իրավական կամայականության» հասարակական կազմակերպությունն իր
երախտագիտությունն է հայտնում «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության
նախարարության թարգմանությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին՝ ձեռնարկի թարգմանությունն
իրականացնելու համար:
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ՆԱԽԱԲԱՆ

Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող
վերաբերմունքի կամ պատժի արդյունավետ քննության իրականացման և փաստաթղթավորման
մասին ձեռնարկը, որը հայտնի է որպես Ստամբուլյան արձանագրություն, հանդիսանում է
խոշտանգումների փաստագրման և դրա հետևանքների վերացման միջազգային ուղեցույցների
առաջին փաթեթը: Այն 1999 թվականին դարձել է ՄԱԿ-ի պաշտոնական փաստաթուղթ:
Ստամբուլյան արձանագրությունը հանդիսանում է եռամյա ուսումնասիրության,
վերլուծության և նախագծման արդյունք, որն իրականացվել է ավելին քան 75 դատաբժիշկների,
բժիշկների, հոգեբանների, մարդու իրավունքների ոլորտի դիտորդների և իրավաբանների
կողմից, ովքեր հանդիսանում 15 երկրների 40 կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ:
Արձանագրության հիմնական հեղինակն է «Բժիշկներ հանուն մարդու իրավունքների» կազմակերպության ավագ բժիշկ փորձագետ Վինցենտ Իակոպինոն, ով և ղեկավարել է
արձանագրության նախագծման և ստեղծման ծրագիրը:
Ստամբուլյան արձանագրությունը, որպես այդպիսին, պարունակում է օգտակար
ուղղորդումներ բժիշկների, հոգեբույժների և իրավաբանների համար:
Խոշտանգումների և դաժան վերաբերմունքի բժշկական փաստաթղթագրումը կարևոր է
դատական վարույթում, մարդու իրավունքների ուսումնասիրությունների և մշտադիտարկման,
ինչպես նաև խոշտանգումների զոհերի վերականգնողական աշխատանքների ամբողջ
գործընթացում:
Խոշտանգումների և դաժան վերաբերմունքի փաստերի բժշկական եզրակացությունները
ներառում են մանրակրկիտ կլինիկական գնահատական անհատի ֆիզիկական և/կամ
հոգեբանական առողջության մասին: Ստամբուլյան արձանագրությունը նախատեսված է
ծառայելու որպես միջազգային ուղեցույց, որն օգտագործվում է խոշտանգումների և դաժան
վերաբերմունքի ենթարկված լինելու փաստը պնդող անձանց գնահատման, ենթադրյալ
խոշտանգումների դեպքերի քննության համար, որոնք ներկայացվում են դատական և
քննչական մարմիններ, իսկ փաստագրման արդյունքները դատարանում ծառայում են որպես
վավեր ապացույց:
2003 թվականի ապրիլի 23-ին ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների հանձնաժողովը (2006թ.-ից` ՄԱԿի Մարդու իրավունքների խորհուրդ) խրախուսել է պետություններին անդրադառնալ
Արձանագրության սկզբունքներին և այն օգտագործել որպես օգտակար և արդյունավետ գործիք`
խոշտանգումների դեմ պայքարելու համար:
Հրատարակելով Ստամբուլյան Արձանագրության հայերեն տարբերակը համոզված ենք, որ
այն Հայաստանում խոշտանգումների դեմ պայքարի գործում կդառնա արդյունավետ գործիք:
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ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն հրատարակության մեջ գործածված ձևակերպումների նշանակությունը և նյութերի
ներկայացումը որևէ երկրի, տարածքի, քաղաքի կամ շրջանի կամ դրա իշխանությունների
իրավական կարգավիճակի կամ սահմանների տարանջատման վերաբերյալ Միավորված
ազգերի կազմակերպության քարտուղարության որևէ տեսակետ չեն ենթադրում:

*
*

*

Սույն հրատարակության մեջ ներառված նյութերը կարող են ազատորեն մեջբերվել կամ
վերահրատարակվել՝ պայմանով, որ դրանք պարունակեն հղում օգտագործված աղբյուրին, և
վերահրատարակված նյութը պարունակող հրատարակության մեկ օրինակ ուղարկվի Մարդու
իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակ հետևյալ հասցեով՝ Շվեյցարիա, Ժնև 10,
1211, Միավորված ազգերի կազմակերպություն:

HR/P/PT/8

ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
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Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը
նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի մասով արդյունավետ քննության
իրականացման և փաստաթղթավորման մասին ձեռնարկ

Ստամբուլյան արձանագրությունը

Ներկայացվել է
ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարին

9 օգոստոսի, 1999թ.

ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Գործողություններ՝ խոշտանգում վերապրածների համար (ԹՄԻՀ), Ժնև
Միջազգային համաներում», Լոնդոն
Խոշտանգումների կանխարգելման ընկերակցություն, Ժնև
Խոշտանգման զոհերի բժշկական կենտրոն [«Behandlungszentrum fur Folteropfer»],
Բեռլին
Բժիշկների բրիտանական ընկերակցություն (ԲԲԸ), Լոնդոն
Հաչեթեփեի անվան համալսարանի փիլիսոփայության և մարդու իրավունքների
հետազոտության և կիրառման հարցերով կենտրոն, Անկարա
Քոլումբիայի համալսարանի հասարակագիտական և բժշկագիտական
ուսումնասիրությունների կենտրոն, Նյու Յորք
Խոշտանգման զոհերի հարցերով կենտրոն (ԽԶԿ), Մինեապոլիս
Փարիզ VIII-ի համալսարանի Ժորժ Դեվերոյի անվան կենտրոն, Փարիզ
Խոշտանգումների դեմ հարցերով կոմիտե, Ժնև
Բժիշկների դանիական ընկերակցություն, Կոպենհագեն
Կոլոմբոյի համալսարանի դատաբժշկության և թունաբանության բաժին, Կոլոմբո
Դոքուզ Էյլուլի անվան բժշկական ֆակուլտետի Էթիկայի բաժին, Իզմիր
Գազայի՝ հոգեկան առողջության համայնքային ծրագիր, Գազա
Բժիշկների գերմանական ընկերակցություն, Բեռլին
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Թուրքիայի՝ մարդու իրավունքների հիմնադրամ (ԹՄԻՀ), Անկարա
«Մարդու իրավունքների դիտարկում» կազմակերպություն, Նյու Յորք
Բժիշկների հնդկական ընկերակցություն և ԽՎՄԽ , Նոր Դելի
Հնդկա-չինական հոգեբուժական կլինիկա, Բոստոն
Մինեսոտայի համալսարանի համաշխարհային ուսումնասիրությունների
ինստիտուտ, Մինեապոլիս
Հոգեկան առողջության լատինամերիկյան ինստիտուտ [Instituto Latinoamericano de Salud
Mental], Սանտիագո, Չիլի
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտե, Ժնև
Առողջապահության և մարդու իրավունքների հարցերով կազմակերպությունների
միջազգային ֆեդերացիա, Ամստերդամ
Խոշտանգման զոհերի վերականգնման հարցերով միջազգային խորհուրդ (ԽՎՄԽ),
Կոպենհագեն
Յոհաննես Վիերի անվան հիմնադրամ, Ամստերդամ
Մարդու իրավունքների հարցերով իրավաբանների կոմիտե, Նյու Յորք
Խոշտանգման զոհերի խնամքի հարցերով բժշկական հիմնադրամ, Լոնդոն
Իսրայելի՝ Բժիշկներ հանուն մարդու իրավունքների, Թել Ավիվ
Պաղեստինի՝ Բժիշկներ հանուն մարդու իրավունքների, Գազա
ԱՄՆ-ի՝ Բժիշկներ հանուն մարդու իրավունքների, Բոստոն
Մարդու իրավունքների միջամերիկյան ինստիտուտի խոշտանգումների
կանխարգելման ծրագիր, Սան Խոսե
Դատաբժշկության ոլորտի մասնագետների միություն, Ստամբուլ
«Միջազգային վերապրածներ» ծրագիր, Սան Ֆրանցիսկո
Բռնություններ և խոշտանգումներ վերապրածների վնասվածքաբանական կենտրոն,
Քեյփթաուն
Բժիշկների թուրքական ընկերակցություն, Անկարա
Խոշտանգումների հարցերով հատուկ զեկուցող, Ժնև
Բժիշկների համաշխարհային ընկերակցություն, Ֆերնի Վոլտեր
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ՕԺԱՆԴԱԿՈՂ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

Ծրագրի համակարգողներ՝
դոկտոր Վինցենտ Իակոպինո, ԱՄՆ-ի՝ Բժիշկներ հանուն մարդու իրավունքների,
Բոստոն
դոկտոր Օնդեր Օզկալիպգի, Թուրքիայի՝ մարդու իրավունքների հիմնադրամ, Ստամբուլ
տիկին Քարոլին Շլար, Գործողություններ՝ խոշտանգում վերապրածների համար
(ԹՄԻՀ), Ժնև

Խմբագրական կազմ՝
դոկտոր Քեթլին Ալդեն, Հնդկա-չինական հոգեբուժական կլինիկա, Բոստոն և Լիբանան
շրջանի Դարտմաութի բժշկական քոլեջի հոգեբուժության բաժին, Նյու
Հեմփշայր
դոկտոր Թուրքկան Բայկալ, Թուրքիայի՝ մարդու իրավունքների հիմնադրամ, Իզմիր
դոկտոր Վինցենտ Իակոպինո, ԱՄՆ-ի՝ Բժիշկներ հանուն մարդու իրավունքների,
Բոստոն
դոկտոր Ռոբերտ Կիրշներ, ԱՄՆ-ի՝ Բժիշկներ հանուն մարդու իրավունքների, Չիկագո
դոկտոր Օնդեր Օզկալիպգի, Թուրքիայի՝ մարդու իրավունքների հիմնադրամ, Ստամբուլ
դոկտոր Մայքլ Փիլ, Խոշտանգման զոհերի խնամքի հարցերով բժշկական հիմնադրամ,
Լոնդոն
դոկտոր

Հերնան Ռեյես, Քոլումբիայի համալսարանի հասարակագիտական
բժշկագիտական ուսումնասիրությունների կենտրոն, Նյու Յորք

և

պարոն Ջեյմս Ուելշ, «Միջազգային համաներում» կազմակերպություն, Լոնդոն

Զեկուցողներ`
դոկտոր Քեթլին Ալդեն, Հնդկա-չինական հոգեբուժական կլինիկա, Բոստոն և Լիբանան
շրջանի Դարտմաութի բժշկական քոլեջի հոգեբուժության բաժին, Նյու
Հեմփշայր,
տիկին

Բարբարա
Ֆրեյ,
Մինեսոտայի
համալսարանի
ուսումնասիրությունների ինստիտուտ, Մինեապոլիս

համաշխարհային

դոկտոր Ռոբերտ Քիրշներ, ԱՄՆ-ի՝ Բժիշկներ հանուն մարդու իրավունքների, Չիկագո
դոկտոր Ուեբնեմ Քորուր Ֆինկանչի, Դատաբժշկության ոլորտի մասնագետների
միություն, Ստամբուլ
դոկտոր

Հերնան Ռեյես, Քոլումբիայի համալսարանի հասարակագիտական
բժշկագիտական ուսումնասիրությունների կենտրոն, Նյու Յորք

տիկին Էն Սոմմերվիլ, Բժիշկների բրիտանական ընկերակցություն, Լոնդոն
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և

դոկտոր Նումֆոնդո Ուալազա, Բռնություններ և խոշտանգումներ վերապրածների
վնասվածքաբանական կենտրոն, Քեյփթաուն

Օժանդակող հեղինակներ՝
դոկտոր Սուատ Ալպտեկին, Դատաբժշկության ոլորտի մասնագետների միություն,
Ստամբուլ
դոկտոր Զուհալ Ամատոն, Դոկուզ Էյլուլի անվան բժշկական ֆակուլտետի Էթիկայի
բաժին, Իզմիր
դոկտոր Ալպ Այան, Թուրքիայի՝ մարդու իրավունքների հիմնադրամ, Իզմիր
դոկտոր Սեմիհ Այթագլար, «Սոնոմեդ» ընկերություն, Ստամբուլ
դոկտոր Մեթին Բակկալչի, Թուրքիայի՝ մարդու իրավունքների հիմնադրամ, Անկարա
դոկտոր Ումիթ Բիգեր, Դատաբժշկության ոլորտի մասնագետների միություն, Ստամբուլ
դոկտոր Եիիմ Կան, Թուրքիայի՝ մարդու իրավունքների հիմնադրամ, Ստամբուլ
դոկտոր Ջոն Չիսհոլմ, Բժիշկների բրիտանական ընկերակցություն, Լոնդոն
դոկտոր Լիս Դանիելսեն, Խոշտանգման զոհերի վերականգնման հարցերով միջազգային
խորհուրդ, Կոպենհագեն
դոկտոր Հանան Դիաբ, Պաղեստինի՝ Բժիշկներ հանուն մարդու իրավունքների, Գազա
պարոն Ժան-Միշել Դիեզը, Խոշտանգումների կանխարգելման ընկերակցություն, Ժնև
դոկտոր Յուսուֆ Դոչար, Թուրքիայի՝ մարդու իրավունքների հիմնադրամ, Ստամբուլ
դոկտոր

Մորթեն Էկստրոմ, Խոշտանգման
միջազգային խորհուրդ, Կոպենհագեն

զոհերի

վերականգնման

հարցերով

դասախոս Ռավինդրա Ֆերնանդո, Կոլոմբոյի համալսարանի դատաբժշկության և
թունաբանության բաժին, Կոլոմբո
դոկտոր Ջոն Ֆիցփաթրիկ, Քուկ Քաունթի շրջանի հիվանդանոց, Չիկագո
տիկին Կամիլ Գիֆարդ, Էսսեքս համալսարան, Անգլիա
դոկտոր Ջիլ Գլիկ, Չիկագոյի համալսարանի մանկական հիվանդանոց, Չիկագո
դոկտոր Էմել Գոկմեն, Ստամբուլի համալսարանի նյարդաբանության բաժին, Ստամբուլ
դոկտոր

Նորբերթ
Գուրիս,
Խոշտանգման
զոհերի
[Behandlungszentrum fur Folteropfer], Բեռլին

բժշկական

կենտրոն

դոկտոր Հական Գուրվիտ, Ստամբուլի համալսարանի նյարդաբանության բաժին,
Ստամբուլ
դոկտոր

Կարին
Հելվեգ-Լարսեն,
Կոպենհագեն

Բժիշկների

դանիական

ընկերակցություն,

դոկտոր Գիլ Հինշելվուդ, Խոշտանգման զոհերի խնամքի հարցերով բժշկական
հիմնադրամ, Լոնդոն
դոկտոր Ուուե Ջեյկոբս, «Միջազգային վերապրածներ» ծրագիր, Սան Ֆրանցիսկո
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դոկտոր Ջիմ Ջարանսոն, Խոշտանգման զոհերի հարցերով կենտրոն, Մինեապոլիս
տիկին Սեսիլիա Խիմենեզ, Խոշտանգումների կանխարգելման ընկերակցություն, Ժնև
տիկին Քերեն Յոհանսեն Միկեր, Մինեսոտայի համալսարանի իրավաբանական դպրոց,
Մինեապոլիս
դոկտոր Էմրե Կապկին, Թուրքիայի՝ մարդու իրավունքների հիմնադրամ, Իզմիր,
դոկտոր

Չեմ Կապտանո-լու, Օսմանգազիի անվան համալսարանի
ֆակուլտետի հոգեբուժության բաժին, Էսկիիեհիր

բժշկական

դասախոս
Իոաննա
Կուգուրադի,
Հաչետեպպեի
անվան
համալսարանի
փիլիսոփայության և մարդու իրավունքների հետազոտության և կիրառման
հարցերով կենտրոն, Անկարա
պարոն Բասեմ Լաֆի, Գազայի՝ հոգեկան առողջության համայնքային ծրագիր, Գազա
դոկտոր Էլիզաբեթ Լիրա, Հոգեկան առողջության լատինամերիկյան ինստիտուտ
[Instituto Latinoamericano de Salud Mental], Սանտիագո
դոկտոր Վելի Լոք, Թուրքիայի՝ մարդու իրավունքների հիմնադրամ, Իզմիր
դոկտոր Միշելե Լորան, Քուկ Քաունթի շրջանի հիվանդանոց, Չիկագո
դոկտոր Ռուչամա Մարթոն, Իսրայելի՝ Բժիշկներ հանուն մարդու իրավունքների, Թել
Ավիվ
տիկին Էլիսա Մասսիմո, Մարդու իրավունքների հարցերով իրավաբանների կոմիտե,
Նյու Յորք
տիկին Քարոլ Մոթթետ, իրավաբան-խորհրդատու, Բերն
դոկտոր Ֆիկրի Օզտոպ, Էգեի անվան համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի
ախտաբանության բաժին, Իզմիր
պարոն Ալան Պարրա, Խոշտանգումների հարցերով հատուկ զեկուցողի գրասենյակ,
Ժնև
դոկտոր Բեատրիս Փատսալիդես, «Միջազգային վերապրածներ» ծրագիր, Սան
Ֆրանցիսկո
դոկտոր Ժան Պիեռ Ռեստելլինի, Մարդու իրավունքների տնօրինության մարդու
իրավունքների հարցերով իրազեկման բաժին, Եվրոպայի խորհուրդ,
Ստրասբուրգ
պարոն Նայջել Ռոդլի, Խոշտանգումների հարցերով հատուկ զեկուցող, Ժնև
դոկտոր Ֆուսուն Սայեկ, Բժիշկների թուրքական ընկերակցություն, Անկարա
դոկտոր Ֆրանգուաս Սիրոնի, Փարիզ VIII-ի համալսարանի Ժորժ Դեվերոյի անվան
կենտրոն, Փարիզ
դոկտոր

Բենթ Սորենսեն, Խոշտանգման զոհերի վերականգնման հարցերով
միջազգային խորհուրդ և Խոշտանգումների դեմ հարցերով կոմիտե, Ժնև

դոկտոր Նեզիր Սույուգուլ, Դատաբժշկության բաժին, Ստամբուլ
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տիկին Ասմահ Թարին, Մինեսոտայի համալսարանի իրավաբանական դպրոց,
Մինեապոլիս
դոկտոր Հենրիկ Քլեմ Թոմսեն, Բիսպեբջերգի անվան հիվանդանոցի ախտաբանության
բաժին, Կոպենհագեն
դոկտոր Մորիս Թիդբալ-Բինզ, Մարդու իրավունքների միջամերիկյան ինստիտուտի՝
խոշտանգումների կանխարգելման ծրագիր, Սան Խոսե, Կոստա Ռիկա
դոկտոր Նուրայ Թուրքսոյ, Թուրքրայի՝ մարդու իրավունքների հիմնադրամ, Ստամբուլ
տիկին

Հուլյա Ուգպինար, Իզմիրի իրավաբանների
իրավունքների հարցերով գրասենյակ, Իզմիր

ընկերակցության

մարդու

դոկտոր Ադրիաան վան Էս, Յոհաննես Վիերի անվան հիմնադրամ, Ամստերդամ
պարոն Ռալֆ Վիեդեման, Մինեսոտայի համալսարանի իրավաբանական դպրոց,
Մինեապոլիս
դոկտոր Մարք Վիլիամս, Խոշտանգման զոհերի հարցերով կենտրոն, Մինեապոլիս

Մասնակիցներ՝
պարոն Ալեսսիո Բրունի, Խոշտանգումների դեմ հարցերով կոմիտե, Ժնև
դոկտոր Էյադ Էլ Սարրայ, Գազայի՝ հոգեկան առողջության համայնքային ծրագիր,
Գազա
դոկտոր Ռոզա Գարսիա-Պելտոնիեմի, Խոշտանգման զոհերի հարցերով կենտրոն,
Մինեապոլիս
դոկտոր Օլե Հարթլինգ, Բժիշկների դանիական ընկերակցություն, Կոպենհագեն
դոկտոր

Հանս Պետտեր
Կոպենհագեն

Հաուգեն,

Բժիշկների

դանիական

ընկերակցություն,

դոկտոր Դելոն Հյուման, Բժիշկների համաշխարհային ընկերակցություն, Ֆերնի Վոլտեր
դոկտոր

Լագոս,
Աշխատանքի
և
սոցիալ-հոգեբանական
Դարիո
ուսումնասիրությունների արգենտինյան խումբ [Equipo Argentino de Trabajo e
Investigation Psicosocial], Բուենոս Այրես

դոկտոր Ֆրանկ Ուլրիխ Մոնտգոմերի, Բժիշկների գերմանական ընկերակցություն,
Բեռլին
պարոն Դանիել Պրեմոնտ, ՄԱԿ-ի՝ խոշտանգման զոհերի կամավորական հիմնադրամ,
Ժնև
դոկտոր Ջագդիշ Ս. Սոբթի, Բժիշկների հնդկական ընկերակցություն, Նոր Դելհի
պարոն Թրեվոր Ստիվենս, Խոշտանգումների կանխարգելման եվրոպական կոմիտե,
Ստրասբուրգ
պարոն Թուրգուտ Թարհանլի, Բողազիչիի անվան համալսարանի միջազգային
հարաբերությունների և մարդու իրավունքների բաժին, Ստամբուլ
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պարոն Վիլդեր Թեյլոր, «Մարդու իրավունքների դիտարկում» կազմակերպություն, Նյու
Յորք
դոկտոր Յորգեն Թոմսեն, Խոշտանգման զոհերի վերականգնման հարցերով միջազգային
խորհուրդ, Կոպենհագեն

Սույն ծրագիրը ֆինանսավորվել է ՄԱԿ-ի՝ խոշտանգման զոհերի կամավորական
հիմնադրամի, Շվեյցարիայի արտաքին գործերի դաշնային դեպարտամենտի Մարդու
իրավունքների պաշտպանության և մարդասիրական քաղաքականության հարցերով
զբաղվող
բաժնի,
Եվրոպայում
անվտանգության
և
համագործակցության
կազմակերպության
Ժողովրդավարական
հաստատությունների
և
մարդու
իրավունքների հարցերով գրասենյակի, Շվեյցարիայի կարմիր խաչի, Թուրքիայի՝
մարդու իրավունքների հիմնադրամի և Բժիշկներ հանուն մարդու իրավունքների
կառույցի աջակցությամբ։ Ծրագրին նաև աջակցել են Խոշտանգման զոհերի հարցերով
կենտրոնը, Բժիշկների թուրքական ընկերակցությունը, Խոշտանգման զոհերի
վերականգնման հարցերով միջազգային խորհուրդը, Շվեյցարիայի «Միջազգային
համաներում» կազմակերպությունը և Շվեյցարիայի՝ խոշտանգումների վերացման
քրիստոնեական ընկերակցությունը։
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Սույն ձեռնարկում «խոշտանգում» հասկացությունը սահմանվում է 1984 թվականի
Խոշտանգումների դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի
հետևյալ ձևակերպմամբ.

Թեև մարդու իրավունքների միջազգային
իրավունքով և միջազգային մարդասիրական
իրավունքով խոշտանգումը հետևողականորեն արգելվում է որևէ հանգամանքում (տե՛ս
գլուխ I), սակայն գործնականում խոշտանգումը և վատ վերաբերմունքը դրսևորվում են
աշխարհի կեսից ավելի երկրներում։3,4 Խոշտանգման բացարձակ արգելքի և ներկայումս
աշխարհում դրա գերակայության միջև էական
անհամապատասխանությամբ մատնանշվում
է անհատներին խոշտանգումից և այլ վատ
վերաբերմունքից պաշտպանելու նպատակով
պետությունների կողմից արդյունավետ միջոցներ սահմանելու և իրականացնելու անհրաժեշտությունը։ Սույն ձեռնարկը մշակվել է՝
հնարավորություն տալու համար պետություններին անդրադառնալ անհատներին խոշտանգումներից պաշտպանելու հարցում ամենահիմնական մտահոգություններից մեկին՝ արդյունավետ փաստաթղթավորմանը։ Նման
փաստաթղթավորմամբ ապացուցվում են
խոշտանգման և վատ վերաբերմունքի առկայությունը՝ դրանց իրականացնողներին իրենց
գործողությունների համար պատասխանատվության ենթարկելու հանգամանքը և արդարադատության շահերին ծառայեցնելու հնարավորությունը լուսաբանելու համար: Սույն
ձեռնարկում ներառված փաստաթղթավորման
մեթոդները կիրառելի են նաև այլ համատեքստերում՝ ի թիվս այլոց ներառելով մարդու
իրավունքների մասով հետազոտությունները և
դիտանցումը,
քաղաքական
ապաստանի
առնչությամբ գնահատականները, ինչպես
նաև խոշտանգման զոհերի խնամքի համար
խոշտանգման և կարիքների գնահատման
ընթացքում հանցագործությունների կապակցությամբ «խոստովանող» անհատների պաշտպանությունը։ Խոշտանգման առկայության
ապացույցն անտեսելուն, սխալ ներկայա-

«Խոշտանգում նշանակում է ցանկացած
գործողություն, որով որևէ անձի դիտավորությամբ պատճառվում է մարմնական
կամ մտավոր ուժեղ ցավ կամ տառապանք՝
նրանից կամ երրորդ անձից տեղեկություններ կամ խոստովանություն կորզելու,
այն գործողության համար պատժելու
նպատակով, որը կատարել կամ որի
կատարման մեջ կասկածվում է նա կամ
երրորդ անձը, կամ նրան կամ երրորդ անձին
ահաբեկելու կամ հարկադրելու նպատակով
կամ ցանկացած տեսակի խտրականության
վրա հիմնված ցանկացած պատճառով, երբ
նման ցավը կամ տառապանքը պատճառվում է պետական պաշտոնյայի կամ
պաշտոնապես հանդես եկող այլ անձի
կողմից կամ նրանց դրդմամբ կամ համաձայնությամբ կամ թողտվությամբ։ Այն չի
ներառում այն ցավն ու տառապանքը, որոնք
բխում են միայն օրինական պատասխանատվության միջոցներից, ներհատուկ են
դրանց կամ կապված են դրանց հետ։»1

Խոշտանգումը միջազգային հանրության
խորը մտահոգության առարկան է։ Դրա նպատակն է դիտավորությամբ ոչնչացնել ոչ միայն
անհատների ֆիզիկական և հուզական բարեկեցությունը, այլ նաև որոշ դեպքերում՝ ամբողջական համայնքների արժանապատվությունը
և կամքը։ Այն վերաբերում է մարդկային ընտանիքի բոլոր անդամներին, քանի որ վիճելի է
դարձնում մեր գոյության բուն իմաստը և մեր
հույսերը՝ ավելի պայծառ ապագայի հանդեպ։2

ՄԱԿ-ի՝
խոշտանգման
զոհերի
կամավորական
հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը վերջերս որոշել
է, որ իր աշխատանքների իրականացման նպատակով
օգտվելու
է
«Խոշտանգումներից
և
այլ
դաժան,
անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող
վերաբերմունքից
կամ
պատժից
բոլոր
անձանց
պաշտպանության մասին» հռչակագրից։
2
Վ. Իակոպինո. «Քաղաքական խոշտանգում վերապրածների հետ վարվեցողությունը. մեկնաբանություն»,
1

Ամբուլատոր խնամքի կառավարման մասին ամսագիր,
21(2) 1998թ., 5-13 էջեր.
3
Amnesty International, Amnesty International Report 1999
(London, AIP, 1999):
4
M.Bassaglu,”Prevention of torture and care of survivors: an
intergrated approach”, The Jornal of the American Medical
Assotiation (JAMA), 270 1993:606-611
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ցնելուն
կամ
կեղծելուն
հարկադրված՝
առողջապահության ոլորտի մասնագետների
դեպքում սույն ձեռնարկը նաև ծառայում է
որպես միջազգային մակարդակով մեկնարկային կետ՝ առողջապահության ոլորտի մասնագետների և արդարադատություն իրականացնողների համար։

դրանք ներկայացնում են սկզբունքների վրա
հիմնված նվազագույն չափանիշներ և պետք է
կիրառվեն՝ հաշվի առնելով առկա ռեսուրսները։ Ձեռնարկը և սկզբունքները 15
երկրներից 40 կազմակերպություններ և
հաստատություններ ներկայացնող՝ իրավունքի, առողջապահության և մարդու իրավունքների ոլորտի 75 մասնագետների կողմից
երեք
տարվա
ընթացքում
կատարված
վերլուծությունների, ուսումնասիրությունների
և մշակումների արդյունքն են։ Սույն ձեռնարկի
հայեցակարգային մշակումը և պատրաստումն
իրականացվել է Չիլիում, Կոստա Ռիկայում,
Դանիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում,
Հնդկաստանում, Իսրայելում, Նիդերլանդներում, Հարավային Աֆրիկայում, Շրի Լանկայում, Շվեյցարիայում, Թուրքիայում, Միացյալ
Թագավորությունում, Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգներում և պաղեստինյան օկուպացված տարածքներում աշխատող դատաբժիշկների, բժիշկների, հոգեբանների, ինչպես
նաև մարդու իրավունքների դիտանցում
իրականացնողների և իրավաբանների համատեղ ջանքերով։

Վերջին երկու տասնամյակներում շատ
բան է բացահայտվել խոշտանգման և դրա
հետևանքների մասին, բայց փաստաթղթավորման որևէ միջազգային ուղեցույց հասանելի չի եղել նախքան սույն ձեռնարկի
մշակումը։ Խոշտանգումների և այլ դաժան,

անմարդկային կամ արժանապատվությունը
նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի
մասով արդյունավետ քննության իրականացման և փաստաթղթավորման մասին
ձեռնարկի (Ստամբուլյան արձանագրություն)
նպատակն է ծառայել որպես միջազգային
ուղեցույց՝ խոշտանգման ու վատ վերաբերմունքի մասին հայտնող անձանց մասով գնահատական տալու, խոշտանգման ենթադրյալ
դեպքերը հետազոտելու, ինչպես նաև համապատասխան եզրահանգումները դատական
իշխանությանը կամ գործի քննություն իրականացնող որևէ այլ մարմին ներկայացնելու
համար։ Սույն ձեռնարկում ներառված են
խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի մասով
արդյունավետ քննության իրականացման և
փաստաթղթավորման սկզբունքները (տե՛ս
հավելված I)։ Այդ սկզբունքներով պետությունների համար ուրվագծվում են խոշտանգումների վերաբերյալ արդյունավետ փաստաթղթավորումն ապահովելու նվազագույն չափանիշները։5 Սույն ձեռնարկում ներառված
ուղեցույցները ներկայացված չեն որպես
ամրագրված
արձանագրություն։
Ուստի,
Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ
արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ
պատժի մասով արդյունավետ քննության իրականացման և
փաստաթղթավորման սկզբունքները ներկայացված են
Գլխավոր Ասամբլեայի 2000 թվականի դեկտեմբերի 4-ի թիվ
55/89 բանաձևին և Մարդու իրավունքների հարցերով
հանձնաժողովի 2000 թվականի ապրիլի 20-ի թիվ 2000/43
բանաձևին կից հավելվածներով. երկու բանաձևերն էլ
ընդունվել են առանց քվեարկության անցկացման։
5
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մասնակցում կամ այլևս չեն մասնակցում
ռազմական գործողություններին, այդ թվում՝
վիրավորներին, գերեվարվածներին և քաղաքացիական բնակչությանը։ Բոլոր չորս
կոնվենցիաներով արգելվում է խոշտանգման ենթարկելը և այլ տեսակի վատ վերաբերմունք դրսևորելը։ Ժնևի կոնվենցիաներին կից՝ 1977 թվականի երկու լրացուցիչ
արձանագրություններով ընդլայնվում են
այդ կոնվենցիաներով նախատեսվող պաշտպանությունը և դրանց գործողության ոլորտը։ I Արձանագրությունը (մինչ օրս վավերացվել է 153 պետության կողմից) կարգավորում է միջազգային զինված ընդհարումները։ II Արձանագրությունը (մինչ օրս
վավերացվել է 145 պետության կողմից)
կարգավորում է ոչ միջազգային զինված
ընդհարումները։

ԳԼՈՒԽ I
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ
1. Խոշտանգումից զերծ լինելու իրավունքը
հստակորեն ամրագրված է միջազգային
իրավունքով։ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրով, Քաղաքացիական
և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրով, ինչպես նաև Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային
կամ արժանապատվությունը նվաստացնող
վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ ՄԱԿ-ի
կոնվենցիայով խոշտանգումը հստակորեն
արգելվում է։ Նմանապես բազմաթիվ
տարածաշրջանային փաստաթղթերով ամրագրվում է խոշտանգումներից զերծ լինելու
իրավունքը։ «Մարդու իրավունքների մասին» ամերիկյան կոնվենցիան, «Մարդու և
ժողովուրդների իրավունքների
մասին»
աֆրիկյան
խարտիան,
ինչպես
նաև
«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին»
կոնվենցիան ներառում են խոշտանգման
արգելքներ։

3. Սակայն այստեղ առավել կարևոր է բոլոր
չորս կոնվենցիաներում ամրագրված «3-րդ
ընդհանուր
հոդված»
կոչվածը։
«3-րդ
ընդհանուր հոդվածը» կիրառվում է «ոչ
միջազգային բնույթի» զինված ընդհարումների նկատմամբ, առանց լրացուցիչ
տրվող սահմանումների։ Դրանով սահմանվում են այն հիմնական պարտավորությունները, որոնք պետք է հարգվեն բոլոր
տեսակի զինված ընդհարումներում, այլ ոչ
միայն
երկրների
միջև
միջազգային
պատերազմներում։ Ընդհանուր առմամբ,
դրանով ենթադրվում է, որ որոշ հիմնական
կանոններ չեն կարող խախտվել՝ անկախ
պատերազմի կամ ընդհարման բնույթից։
Դրանցից մեկը խոշտանգման արգելքն է,
որը միջազգային մարդասիրական իրավունքի և մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի համար ընդհանուր տարր է։

Ա. Միջազգային մարդասիրական
իրավունքը
2. Զինված ընդհարումները կարգավորող
միջազգային պայմանագրերով ամրագրված
է միջազգային մարդասիրական իրավունքը
կամ պատերազմի իրավունքը։ Միջազգային
մարդասիրական իրավունքով խոշտանգման արգելքը առավել մեծ պաշտպանության միայն փոքր, բայց կարևոր մասն է
կազմում, ինչն այդ պայմանագրերով ապահովվում է պատերազմից բոլոր տուժածների
համար։ 188 պետություն վավերացրել է 1949
թվականին ընդունված Ժնևի չորս կոնվենցիաները։ Դրանցով ամրագրված են վարքամիջազգային
զինված
գծի
կանոններ՝
ընդհարման և հատկապես այն անձանց հետ
վարվեցողության վերաբերյալ, որոնք չեն

4. 3-րդ ընդհանուր հոդվածում նշվում է, որ՝
... հետևյալ գործողություններն արգելվում են և
պետք է արգելված մնան ցանկացած ժամանակահատվածում և ցանկացած վայրում ... կյանքի և
մարդու նկատմամբ բռնություն, մասնավորապես՝
սպանության բոլոր տեսակները, անդամախեղումը, դաժան վերաբերմունք կամ խոշտան-
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գում, …մարդու արժանապատվության ոտնահարումը, մասնավորապես՝ նվաստացնող և ստորացնող վերաբերմունք։

վենցիաներով, հռչակագրերով և բանաձևերով հստակ նախատեսվում է, որ չի
կարող լինել խոշտանգման արգելքից որևէ
բացառություն, և դրանցով սահմանվում են
նման բռնություններից պաշտպանությունն
ապահովելու համար այլ պարտավորություններ։ Այդ փաստաթղթերի շարքում
ամենակարևորներից են Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը
(ՄԻՀՀ),8 Քաղաքացիական և քաղաքական
իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիրը (ՔՔԻՄԴ),9 Բանտարկյալների հետ
վարվեցողության նվազագույն ստանդարտ
կանոնները (ԲՎՍՆԿ),10 Խոշտանգումից և
այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքից կամ պատժից պաշտպանության
մասին ՄԱԿ-ի հռչակագիրը (Խոշտանգումներից պաշտպանության մասին հռչակագիր),11 Իրավակիրառ գործունեության
վերաբերյալ
վարքագծի
կանոնագիրքը

5. Ինչպես նշել է Խոշտանգումների հարցերով հատուկ զեկուցող Նայջել Ռոդլին,
հազիվ թե խոշտանգման և այլ վատ վերաբերմունքի արգելքը հնարավոր լիներ ձևակերպել առավել բացարձակ իմաստով։ Ըստ Կարմիր
խաչի միջազգային կոմիտեի (ԿԽՄԿ) կազմած
տեքստի վերաբերյալ պաշտոնական մեկնաբանության՝ չկա որևէ հնարավոր բաց, չի կարող
լինել որևէ արդարացում, որևէ մեղմացնող
հանգամանք։6

6. Այնուհետև միջազգային մարդասիրական
իրավունքի և մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի միջև կապը երևում է II
Արձանագրության նախաբանում, որն ինքնին կարգավորում է ոչ միջազգային զինված
ընդհարումները (ինչպես, օրինակ՝ լիարժեք
քաղաքացիական պատերազմները), և որում
նշվում է, որ՝ «... մարդու իրավունքներին
վերաբերող միջազգային փաստաթղթերով
ապահովվում է մարդու իրավունքների
հիմնական պաշտպանությունը»։7

ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի 217 Ա (III) բանաձևը,
ՄԱԿ-ի Ա/810 71 (1948թ.) փաստաթղթի 5-րդ հոդվածը։
9
ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի 2200 Ա (XXI)
բանաձևը, 21 ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի
պաշտոնական արձանագրություններով նախատեսված լրացումներ։ (Թիվ 16) 52, ՄԱԿ-ի Ա/6316 (1966թ.)
փաստաթղթի 7-րդ հոդվածը, 1976 թվականի մարտի
23-ին ուժի մեջ մտած 999 ՄԱԿ-ի պայմանագրերի
շարք 171։
10 Ընդունվել է 1955 թվականի օգոստոսի 30-ին տեղի
ունեցած Հանցագործությունների կանխարգելմանը և
իրավախախտների հետ վարվեցողությանը նվիրված
ՄԱԿ-ի առաջին համագումարին, ՄԱԿ-ի Ա/ԿՈՆՖ/611
փաստաթուղթը, հավելված I, Տնտեսական և
սոցիալական հարցերով խորհրդի 663 Գ բանաձևը, 24
ՄԱԿ-ի Տնտեսական և սոցիալական հարցերով
խորհրդի պաշտոնական արձանագրություններով
նախատեսված լրացումներ։ (Թիվ 1) 11 Տնտեսական և
սոցիալական հարցերով խորհրդի 2076 բանաձևով
փոփոխված՝ ՄԱԿ-ի Ե/3048 (1957թ.) փաստաթուղթը,
62 ՄԱԿ-ի Տնտեսական և սոցիալական հարցերով
խորհրդի պաշտոնական արձանագրություններով
նախատեսված լրացումներ (Թիվ 1) 35, ՄԱԿ-ի Ե/5988
(1977թ.) փաստաթղթի 31-րդ հոդվածը։
11
Գլխավոր Ասամբլեայի 3452 (XXX) բանաձևը,
հավելված, 30 ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի
պաշտոնական արձանագրություններով նախատեսված լրացումներ (Թիվ 34) 91, ՄԱԿ-ի Ա/10034 (1975թ.)
փաստաթղթի 2-րդ և 4-րդ հոդվածները։
8

Բ. Միավորված ազգերի
կազմակերպությունը
7. Միավորված ազգերի կազմակերպությունը
երկար տարիներ շարունակ փորձել է մշակել
համընդհանուր կերպով կիրառելի չափանիշներ՝ բոլոր անձանց համար խոշտանգումից կամ դաժան, անմարդկային կամ
արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքից համապատասխան պաշտպանություն ապահովելու նպատակով։ Միավորված ազգերի կազմակերպության անդամ
պետությունների կողմից ընդունված կոն6 Ն. Ռոդլի. Ազատությունից զրկված անձանց հետ
վարվեցողությունը միջազգային իրավունքի ներքո,

երկրորդ խմբագրություն։ (Օքսֆորդ, «Քլարենդոն
Պրես», 1999:58)։
7 1949 թվականի Ժնևյան կոնվենցիաներին կից II
լրացուցիչ Արձանագրության (1977թ.) երկրորդ
ներածական պարբերությունը։
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ներհատուկ կամ դրանց հետ կապված ցավը
կամ տառապանքը։17

(ԻԳՎԿ),12 Խոշտանգումից և այլ դաժան,
անմարդկային կամ արժանապատվությունը
նվաստացնող վերաբերմունքից կամ պատժից դատապարտյալների և կալանավորվածների պաշտպանության մեջ առողջապահական անձնակազմի, մասնավորապես՝
բժիշկների դերին համապատասխան բժշկական էթիկայի սկզբունքները (Բժշկական
էթիկայի սկզբունքները),13 Խոշտանգումների
և
այլ
դաժան,
անմարդկային
կամ
արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ կոնվենցիան
(Խոշտանգումների
դեմ
կոնվենցիան),14
Կալանավորման կամ ազատազրկման որևէ
տեսակի ենթարկված բոլոր անձանց պաշտպանության սկզբունքների ժողովածուն
(Կալանավորման վերաբերյալ սկզբունքների ժողովածու)15 և Ազատությունից զրկված
անձանց հետ վարվեցողության հիմնական
սկզբունքները (ԱՎՀՍ)։16

9. ՄԱԿ-ի՝ մարդու իրավունքների հարցերով
զբաղվող այլ մարմիններ և կառույցներ
միջոցներ են ձեռնարկել՝ խոշտանգումների
կանխարգելման չափանիշներ, ինչպես նաև
խոշտանգման դեպքերի առթիվ քննություն
իրականացնելու՝ պետությունների պարտավորությունը ներառող չափանիշներ մշակելու
համար։ Այդ մարմիններն ու կառույցներն
ընդգրկում
են
Խոշտանգումների
դեմ
հարցերով կոմիտեն, Մարդու իրավունքների
հարցերով կոմիտեն, Մարդու իրավունքների
հարցերով հանձնաժողովը, Խոշտանգումների
հարցերով հատուկ զեկուցողը, Կանանց դեմ
բռնությունների հարցով հատուկ զեկուցողը և
Մարդու իրավունքների հարցերով հանձնաժողովի կողմից ըստ երկրների նշանակված
հատուկ զեկուցողները։
1. Խոշտանգումների կանխարգելման

8. Խոշտանգումների դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիան
չի ներառում միայն օրինական պատասխանատվության միջոցներից բխող, դրանց

իրավական պարտավորությունները
10. Վերոնշյալ միջազգային փաստաթղթերով
սահմանվում
են
որոշակի
պարտավորություններ, որոնք պետությունները պետք է հարգեն՝ խոշտանգումներից

Գլխավոր Ասամբլեայի 34/169 բանաձևը, հավելված,
34 ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի պաշտոնական
արձանագրություններով նախատեսված լրացումներ
(Թիվ 46) 186, ՄԱԿ-ի Ա/34/46 (1979թ.) փաստաթղթի 5րդ հոդվածը։
13 Գլխավոր Ասամբլեայի 37/194 բանաձևը, հավելված,
37 ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի պաշտոնական
արձանագրություններով նախատեսված լրացումներ
(Թիվ 51) 211, ՄԱԿ-ի Ա/37/51 (1982թ.) փաստաթղթի 25-րդ սկզբունքները։
14 ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի 39/46 բանաձևը,
հավելված, 39 ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի
պաշտոնական
արձանագրություններով
նախատեսված լրացումներ (Թիվ 51) 197, 1987 թվականի
հունիսի 26-ին ուժի մեջ մտած՝ ՄԱԿ-ի Ա/39/51
(1984թ.) փաստաթղթի 2-րդ հոդվածը։
15 ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի 43/173 բանաձևը,
հավելված, 43 ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի
պաշտոնական արձանագրություններով նախատեսված լրացումներ (Թիվ 49) 298, ՄԱԿ-ի Ա/43/49 (1988թ.)
փաստաթղթի 6-րդ սկզբունքը։
16 ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի 45/111 բանաձևը,
հավելված, 45 ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի
պաշտոնական արձանագրություններով նախատեսված լրացումներ (Թիվ 49Ա) 200, ՄԱԿ-ի Ա/45/49
(1990թ.) փաստաթղթի 1-ին սկզբունքը։
12

«Օրինական պատասխանատվության միջոց»
հասկացության մեկնաբանության համար տե՛ս
Մարդու իրավունքների հարցերով հանձնաժողովի
հիսուներեքերորդ
նիստի
ժամանակ
Խոշտանգումների հարցերով հատուկ զեկուցողի զեկույցը
(E/CN.4/1997/7, 3-րդից 11-րդ պարբերություններ),
որում հատուկ զեկուցողը հայտնել է այն տեսակետը,
որ այնպիսի պատիժների կիրառումը, ինչպիսիք են
մինչև մահ քարերով հարվածելը, ծեծելը և
անդամահատումը, չի կարող համարվել օրինական
միայն այն հիմքով, որ այդ պատժի կիրառումը
թույլատրվել
է
ընթացակարգային
առումով
իրավաչափ ձևով։ Հատուկ զեկուցողի կողմից
ներկայացված մեկնաբանությունը, որը համապատասխանում է Մարդու իրավունքների հարցերով
կոմիտեի և ՄԱԿ-ի այլ կառույցների դիրքորոշումներին, նախատեսվել է Մարդու իրավունքների
հարցերով հանձնաժողովի թիվ 1998/38 բանաձևով,
որը «կառավարություններին հիշեցնում է, որ
մարմնական պատիժը կարող է հանգեցնել դաժան,
անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ նույնիսկ խոշտանգման»։
17
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պաշտպանությունն ապահովելու համար։
Դրանք ներառում են`

և մատչելի ռեգիստրներում, բոլոր հարցաքննությունների ժամն ու վայրը գրանցելը՝ դրանց
ներկա գտնվող անձանց անունների հետ
միասին, բժիշկներին, իրավաբաններին և
ընտանիքի անդամներին կալանավորվածներին հանդիպելու հնարավորություն տալը
(Խոշտանգումների դեմ կոնվենցիայի 11-րդ
հոդված, Կալանավորման վերաբերյալ սկզբունքների 11-13-րդ, 15-19-րդ սկզբունքները և
23-րդ սկզբունքը, Ազատությունից զրկված
անձանց հետ վարվեցողության նվազագույն
ստանդարտ կանոնների 7-րդ, 22-րդ և 37-րդ
պարբերությունները)․

ա) խոշտանգման գործողությունների
կանխարգելման նպատակով արդյունավետ
օրենսդրական, վարչական, դատական կամ
այլ միջոցներ ձեռնարկելը։ Ոչ մի բացառություն, այդ թվում՝ պատերազմը, չի
կարող վկայակոչվել որպես խոշտանգման
հիմնավորում (Խոշտանգումների դեմ կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածը և Խոշտանգումներից պաշտպանության մասին հռչակագրի 3-րդ հոդվածը)․

բ)

անձին դեպի երկիր չվտարելը,
չվերադարձնելը (վերադարձնելն արգելելը)
կամ չհանձնելը, երբ լուրջ հիմքեր կան ենթադրելու, որ այդ անձը խոշտանգման կենթարկվի (Խոշտանգման դեմ կոնվենցիայի 3-րդ
հոդված)․

զ) ապահովելը, որ խոշտանգման արգելքի մասին ուսուցումն ու տեղեկատվությունը ներառված լինեն իրավապահ մարմինների (քաղաքացիական և ռազմական),
բժշկական անձնակազմերի, հանրային ծառայողների և համապատասխան այլ անձանց
վերապատրաստման ծրագրերում (Խոշտանգումների դեմ կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածը,
Խոշտանգումներից պաշտպանության մասին
հռչակագրի 5-րդ հոդվածը, Ազատությունից
զրկված անձանց հետ վարվեցողության
նվազագույն ստանդարտ կանոնների 54-րդ
պարբերությունը),

գ) խոշտանգման, այդ թվում՝ դրա
հանցակցության կամ դրան մասնակցության
քրեականացումը (Խոշտանգումների դեմ կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածը, Կալանավորման
վերաբերյալ սկզբունքների ժողովածուի 7-րդ
սկզբունքը, Խոշտանգումներից պաշտպանության մասին հռչակագրի 7-րդ հոդվածը և
Ազատությունից զրկված անձանց հետ վարվեցողության նվազագույն ստանդարտ կանոնների 31-33-րդ պարբերությունները)․

է)

ապահովելը,
որ
ցանկացած
վկայություն, որ տրվել է խոշտանգման
արդյունքում, ցանկացած վարույթում չվկայակոչվի որպես ապացույց՝ բացառությամբ այն
դեպքերի, երբ նման վկայակոչումն ուղղված է
խոշտանգում կատարելու մեջ մեղադրվող
անձի դեմ ի ապացույց այն հանգամանքի, որ
այդպիսի վկայություն տրվել է (Խոշտանգումների դեմ կոնվենցիայի 15-րդ հոդվածը,
Խոշտանգումներից պաշտպանության մասին
հռչակագրի 12-րդ հոդվածը)․

դ) միջոցներ ձեռնարկելը՝ խոշտանգումը
որպես հանձնմանը հանգեցնող հանցագործություն սահմանելու և խոշտանգման
առթիվ հարուցված քրեական վարույթում այլ
անդամ պետություններին օժանդակելու համար (Խոշտանգումների դեմ կոնվենցիայի 8-րդ
և 9-րդ հոդվածները).

ե) առանց հաղորդակցության կալանա-

ը)

ապահովելը,
որ
իրավասու
մարմինները ձեռնարկեն գործի արագ և
անկողմնակալ քննություն, երբ ողջամիտ
հիմքեր կան ենթադրելու, որ կատարվել է
խոշտանգում
(Խոշտանգումների
դեմ
կոնվենցիայի 12-րդ հոդվածը, Կալանավորման սկզբունքների ժողովածուի 33-րդ և

վորման կիրառումը սահմանափակելը, ապահովելը, որ կալանավորվածները պահվեն
պաշտոնապես ճանաչված կալանավայրերում,
ապահովելը, որ իրենց կալանավորման համար պատասխանատու անձանց անունները
պահվեն տվյալ անձանց, այդ թվում՝ նրանց
բարեկամների և ընկերների համար ընթեռնելի
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34-րդ սկզբունքները, Խոշտանգումներից
պաշտպանության մասին հռչակագրի 9-րդ
հոդվածը)․

շնորհիվ։ Խոշտանգումների դեմ կոնվենցիայի 19-րդ հոդվածով անդամ պետությունները գլխավոր քարտուղարի միջոցով
Կոմիտեին ներկայացնում են զեկույց այն
միջոցների մասին, որոնք նրանք ձեռնարկել
են՝ Կոնվենցիայով նախատեսված իրենց
հանձնառություններն իրականացնելու համար։ Կոմիտեն ուսումնասիրում է, թե
ինչպես են Կոնվենցիայի դրույթները ներդրվել ներպետական իրավունքում, և դիտանցում է դրանց իրականացումը գործնականում։ Յուրաքանչյուր զեկույց ուսումնասիրվում է Կոմիտեի կողմից, որը կարող է
կատարել ընդհանուր մեկնաբանումներ ու
առաջարկություններ և այդ տեղեկատվությունը ներառել անդամ պետություններին և
Գլխավոր Ասամբլեային ներկայացվող իր
տարեկան զեկույցում։ Այդ ընթացակարգերը
տեղի են ունենում հրապարակային քննարկումներում։

թ)

ապահովելը, որ խոշտանգման
զոհերն ունենան իրավական պաշտպանության և համապատասխան փոխհատուցում ստանալու իրավունք (Խոշտանգումների դեմ կոնվենցիայի 13-րդ և 14-րդ
հոդվածները, Խոշտանգումներից պաշտպանության մասին հռչակագրի 11-րդ հոդվածը,
Ազատությունից զրկված անձանց հետ
վարվեցողության նվազագույն ստանդարտ
կանոնների 35-րդ և 36-րդ պարբերությունները)․

ժ) ապահովելը, որ հանցագործության
մեջ մեղադրվող անձի կամ անձանց
նկատմամբ իրականացվի քրեական վարույթ, եթե գործի քննությամբ պարզվում է,
որ կատարվել է խոշտանգման գործողություն։ Եթե այլ տեսակի դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի
ենթարկելու
համապատասխան
դեպքը
հիմնավորված է, ապա հանցագործության
մեջ մեղադրվող անձի կամ անձանց
նկատմամբ իրականացվում է քրեական,
կարգապահական կամ համապատասխան
դեմ
այլ
վարույթ
(Խոշտանգումների
կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածը, Խոշտանգումներից պաշտպանության մասին հռչակագրի
10-րդ հոդվածը)։

12. Խոշտանգումների դեմ կոնվենցիայի 20րդ հոդվածի համաձայն` եթե Կոմիտեն
ստանում է հավաստի տեղեկատվություն,
որը պարունակում է հիմնավոր հավաստում
այն մասին, որ անդամ պետության
տարածքում պարբերաբար խոշտանգումներ
են իրականացվում, ապա Կոմիտեն պետք է
այդ անդամ պետությանը կոչ անի
համագործակցել տեղեկատվության ուսումնասիրման գործընթացում և այդ նպատակով ներկայացնել տվյալ տեղեկատվության
մասին դիտարկումներ։ Կոմիտեն կարող է
նպատակահարմար համարելու դեպքում
նշանակել մեկ կամ մի քանի անդամներ՝
գաղտնի հարցում անցկացնելու և այդ
առնչությամբ Կոմիտեին շտապ հաշվետվություն ներկայացնելու համար։ Այդ անդամ
պետության
հետ
համաձայնությամբ
կատարվելիք հարցումը կարող է ներառել
այց տվյալ անդամ պետություն։ Համապատասխան անդամի կամ անդամների
եզրահանգումներն ուսումնասիրելուց հետո
Կոմիտեն այդ եզրահանգումները փոխանցում է տվյալ անդամ պետությանը՝ այն
մեկնաբանումների
կամ
առաջարկու-

2. ՄԱԿ-ի մարմիններն ու կառույցները
ա) Խոշտանգումների դեմ հարցերով
կոմիտեն
11. Խոշտանգումների դեմ հարցերով կոմիտեն դիտանցում է Խոշտանգումների և այլ
դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի
կամ պատժի դեմ կոնվենցիայի կատարումը։
Կոմիտեն կազմված է 10 փորձագետներից,
որոնք նշանակվում են «մարդու իրավունքների բնագավառում բարոյական բարձր
հատկանիշներ և ճանաչում ունենալու»
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թյունների հետ միասին, որոնք տվյալ
իրավիճակի համար նպատակահարմար են։
Կոմիտեի կողմից 20-րդ հոդվածի համաձայն
իրականացվող բոլոր վարույթները գաղտնի
են, և վարույթի բոլոր փուլերում պահանջվում է անդամ պետության համագործակցությունը։ Այդ վարույթների ավարտից հետո Կոմիտեն տվյալ անդամ պետության հետ խորհրդակցելուց հետո կարող է
որոշել
անդամ
պետություններին
և
Գլխավոր Ասամբլեային ներկայացվող իր
տարեկան զեկույցում ներառել վարույթների
արդյունքների մասին համառոտ հաշվետվություն։18

համար, որ խոշտանգումների հետ կապված
բողոքների առնչությամբ անցկացվի արագ և
անկողմնակալ քննություն։ Օրինակ՝ Կոմիտեն նշել է, որ խոշտանգման դեպքի առթիվ
քննության հետաձգումը 15 ամիս ժամկետով
համարում է անհիմն երկար, որը չի
համապատասխանում 12-րդ հոդվածին։19
Կոմիտեն նաև նշել է, որ 13-րդ հոդվածով չի
պահանջվում պաշտոնապես ներկայացնել
խոշտանգման վերաբերյալ բողոք, և որ
«բավարար է միայն խոշտանգման զոհի
կողմից խոշտանգման դեպքի մասին
հավաստումը՝
[անդամ
պետությանը]
պարտավորեցնելով արագ և անաչառ
կերպով քննել համապատասխան դեպքը»։20

13. Ըստ Խոշտանգումների դեմ կոնվենցիայի
22-րդ հոդվածի՝ անդամ պետությունը
ցանկացած պահի կարող է ճանաչել
Կոմիտեի՝ առանձին այնպիսի բողոքներ
ստանալու և քննելու իրավասությունը,
որոնք
ներկայացվում
են
Կոմիտեի
իրավազորության տակ գտնվող անհատների կողմից կամ նրանց անունից, որոնք
պնդում են, որ անդամ պետության կողմից
Խոշտանգումների դեմ կոնվենցիայի դրույթների խախտման զոհ են դարձել։ Այնուհետև
Կոմիտեն գաղտնիորեն ուսումնասիրում է
այդ հաղորդումները և իր տեսակետն
ուղարկում տվյալ անդամ պետությանը և
անհատին։ Կոնվենցիան վավերացրած 112
անդամ պետություններից միայն 39-ն են
ճանաչել նաև 22-րդ հոդվածի կիրառելիությունը։

բ) Մարդու իրավունքների հարցերով

կոմիտեն
15. Մարդու իրավունքների հարցերով
կոմիտեն ստեղծվել է Քաղաքացիական և
քաղաքական
իրավունքների
մասին
միջազգային դաշնագրի 28-րդ հոդվածի
համաձայն և անդամ պետություններում
Դաշնագրի իրականացումը դիտանցելու
պահանջով։ Կոմիտեն կազմված է 18
անկախ փորձագետներից, որոնք պետք է
օժտված
լինեն
բարոյական
բարձր
հատկանիշներով և ունենան ճանաչում
մարդու իրավունքների բնագավառում։
16.
Դաշնագրի
կողմ
հանդիսացող
պետությունները
յուրաքանչյուր
հինգ
տարին մեկ պետք է ներկայացնեն
զեկույցներ՝ սույն Դաշնագրով ճանաչվող
իրավունքների իրականացման ուղղությամբ

14. Այլ մտահոգությունների շարքում, որոնց
Կոմիտեն անդրադառնում է Գլխավոր
Ասամբլեային ներկայացվող իր տարեկան
զեկույցում, առանձնանում է անդամ պետությունների կողմից Խոշտանգումների դեմ
կոնվենցիայի 12-րդ և 13-րդ հոդվածների
հետ համապատասխանությունն ապահովելու անհրաժեշտությունը՝ ապահովելու

Տե՛ս թիվ 8/1991 Հաղորդագրության 185-րդ
պարբերությունը,
որի
մասին
զեկուցվել
է
Խոշտանգումների դեմ հարցերով կոմիտեի՝ Գլխավոր
Ասամբլեային ներկայացված 1994 թվականի հունիսի
12-ի թիվ Ա/49/44 զեկույցում։
20
Տե՛ս թիվ 6/1990 Հաղորդագրության 10.4-րդ
պարբերությունը,
որի
մասին
զեկուցվել
է
Խոշտանգումների դեմ հարցերով կոմիտեի՝ Գլխավոր
Ասամբլեային ներկայացված 1995 թվականի հուլիսի
26-ի թիվ Ա/50/44 զեկույցում։
19

Սակայն հարկ է նշել, որ 20-րդ հոդվածի կիրառումը
կարող է սահմանափակվել անդամ պետության
կողմից
այնպիսի
վերապահում
կատարելու
հետևանքով, որի դեպքում 20-րդ հոդվածը կիրառելի
չէ։
18
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ընդլայնելով նախկին մեկնաբանումները։
Կոմիտեն ամրապնդել է իր ընթերցմամբ 7րդ հոդվածը՝ նշելով, որ «բողոքները պետք է
արագ և անաչառ կերպով քննվեն իրավասու
մարմինների կողմից՝ իրավական պաշտպանության միջոցն արդյունավետ դարձնելու համար»։ Եթե անդամ պետությունը
վավերացրել է Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային
դաշնագրի առաջին Կամընտիր արձանագրությունը, ապա անհատը կարող է Կոմիտեին ներկայացնել հաղորդում՝ բողոքելով,
որ խախտվել են Դաշնագրով սահմանված
իր իրավունքները։ Ընդունելի համարելու
դեպքում Կոմիտեն ընդունում է հարցի ըստ
էության քննության վերաբերյալ որոշում,
որը հրապարակվում է իր տարեկան
զեկույցում։

իրենց ձեռնարկած միջոցների և այդ
իրավունքների իրականացման գործում
արձանագրած
առաջընթացի
մասին։
Մարդու իրավունքների հարցերով կոմիտեն
երկխոսության միջոցով ուսումնասիրում է
զեկույցներն այն անդամ պետության
ներկայացուցիչների հետ, որի զեկույցը
քննարկվում
է։
Այնուհետև
Կոմիտեն
ընդունում է եզրափակիչ դիտարկումներ,
որոնցով ամփոփվում են իր հիմնական
մտահոգությունները, և որոնցով անդամ
պետությանը տրվում են համապատասխան
առաջարկություններ։
Կոմիտեն
նաև
մշակում է Դաշնագրի հատուկ հոդվածները
պարզաբանող ընդհանուր մեկնաբանումներ՝ զեկույց ներկայացնելու և Դաշնագրի
դրույթների կիրարկման հարցում անդամ
պետություններին ուղղորդելու նպատակով։
Նման
ընդհանուր
մեկնաբանումներից
մեկում Կոմիտեն ստանձնել է պարզաբանել
Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրի
7-րդ հոդվածը, որով նշվում է, որ ոչ ոք
չպետք է ենթարկվի խոշտանգման կամ
դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի։ Կոմիտեի զեկույցի մեջ
Դաշնագրի 7-րդ հոդվածի վերաբերյալ
ընդհանուր մեկնաբանումներում հատուկ
նշվել է, որ խոշտանգումն արգելելը կամ այն
որպես հանցագործություն նախատեսելը
բավարար չէ 7-րդ հոդվածի իրականացման
համար։21 Կոմիտեն նշել է, որ՝ «...պետությունները պետք է վերահսկողության
որոշակի
մեխանիզմներով
ապահովեն
արդյունավետ պաշտպանություն։ Վատ
վերաբերմունքի
դրսևորման
մասին
բողոքները պետք է արդյունավետ կերպով
քննության առնվեն իրավասու մարմինների
կողմից»։

Մարդու իրավունքների
հանձնաժողովը

գ)

18. Մարդու իրավունքների հարցերով
հանձնաժողովը
Միավորված
ազգերի
կազմակերպության՝ մարդու իրավունքների
հարցերով զբաղվող հիմնական մարմինն է։
Այն բաղկացած է Տնտեսական և սոցիալական հարցերով խորհրդի կողմից երեք
տարի ժամկետով ընտրված 53 անդամ
պետությունից։
Յուրաքանչյուր
տարի
Հանձնաժողովը Ժնևում անցկացնում է վեց
շաբաթ տևողությամբ հանդիպումներ՝ մարդու իրավունքների վերաբերյալ հարցերի
լուծմամբ զբաղվելու նպատակով։ Հանձնաժողովը կարող է նախաձեռնել ուսումնասիրություններ և փաստահավաք առաքելություններ,
մշակել
կոնվենցիաներ
և
հռչակագրեր՝ ՄԱԿ-ի ավելի բարձր ատյանի
մարմինների կողմից հաստատման համար,
ինչպես նաև բաց և փակ նիստերում
քննարկել մարդու իրավունքների որոշակի
խախտումներ։ 1967 թվականի հունիսի 6-ին
Տնտեսական և սոցիալական հարցերով
խորհուրդը թիվ 1235 բանաձևում Հանձնաժողովին թույլատրել է ուսումնասիրել
մարդու իրավունքների կոպիտ խախտման

17. 1992 թվականի ապրիլի 10-ին Կոմիտեն
ընդունել է 7-րդ հոդվածի վերաբերյալ
ընդհանուր բնույթի նոր մեկնաբանումներ՝
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կարգավիճակ ունեցող բոլոր պետությունների վրա՝ անկախ Խոշտանգումների դեմ
կոնվենցիան անդամ պետության կողմից
վավերացնելու հանգամանքից։ Հատուկ
զեկուցողը կապեր է հաստատում կառավարությունների հետ, նրանցից պահանջում
է խոշտանգումը կանխարգելելու համար
ձեռնարկված օրենսդրական և վարչական
միջոցների
մասին
տեղեկատվություն,
պահանջում
է
վերացնել
առաջացած
ցանկացած հետևանք և արձագանքել խոշտանգման փաստացի դրսևորման մասին
վկայող տեղեկություններին։ Հատուկ զեկուցողը նաև ստանում է հրատապ գործողություններ ձեռնարկելու պահանջներ,
որոնք նա ներկայացնում է համապատասխան կառավարությունների ուշադրությանը՝ անհատի ֆիզիկական և մտավոր
անձեռնմխելիության իրավունքի պաշտպանությունն
ապահովելու
համար։
Ի
հավելումն, Հատուկ զեկուցողն անցկացնում
է խորհրդակցություններ կառավարության
այն
ներկայացուցիչների
հետ,
որոնք
ցանկանում են հանդիպել իր հետ, և տվյալ
պաշտոնի մանդատի ուժով տեղում այցեր է
կատարում աշխարհի որոշ հատվածներում։
Հատուկ զեկուցողը զեկույցներ է ներկայացնում Մարդու իրավունքների հարցերով
հանձնաժողովին և Գլխավոր Ասամբլեային։
Այդ զեկույցներում նկարագրվում են այն
գործողությունները, որոնք Հատուկ զեկուցողը ձեռնարկում է իր մանդատի ներքո, և
հետևողականորեն
ուշադրություն
է
հրավիրվում խոշտանգման դեպքերի արագ
քննության կարևորության վրա։ Խոշտանգումների հարցերով հատուկ զեկուցողի
1995 թվականի հունվարի 12-ի զեկույցում
Հատուկ զեկուցող Նայջել Ռոդլին կատարել
է մի շարք առաջարկություններ։ Զեկույցի
926-րդ «է» պարբերությունում նա նշել է.

դեպքերը և «կատարել այն իրավիճակների
մանրազնին ուսումնասիրությունը, որոնցով
բացահայտվում է մարդու իրավունքների
Սույն
խախտման
օրինաչափություն»։22
մանդատով Հանձնաժողովը, ի թիվս այլ
ընթացակարգերի, ընդունել է մարդու
իրավունքների
խախտումների
մասին
մտահոգություններ արտահայտող բանաձևեր և նշանակել է հատուկ զեկուցողներ՝
առանձին թեմայի շրջանակներում մարդու
իրավունքների խախտումներին անդրադառնալու համար։ Հանձնաժողովը նաև
ընդունել է խոշտանգման և այլ դաժան,
անմարդկային կամ արժանապատվությունը
նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի
վերաբերյալ բանաձևեր։ Իր թիվ 1998/38
բանաձևում Հանձնաժողովը շեշտել է, որ
«ազգային իրավասու մարմնի կողմից պետք
է արագ և անաչառ կերպով քննվեն
խոշտանգման կամ դաժան, անմարդկային
կամ արժանապատվությունը նվաստացնող
վերաբերմունքի կամ պատժի բոլոր դեպքերը»։

դ) Խոշտանգումների մասին հատուկ

զեկուցողը
19. 1985 թվականին Հանձնաժողովը թիվ
1985/33 բանաձևով որոշել է նշանակել
Խոշտանգումների
հարցերով
հատուկ
զեկուցող։ Հատուկ զեկուցողը պատասխանատու է խոշտանգումների հետ կապված
հարցերի մասին հուսալի և հավաստի
տեղեկություններ փնտրելու և ստանալու,
ինչպես նաև այդ տեղեկություններին
առանց հետաձգման արձագանքելու համար։ Հանձնաժողովը հերթական բանաձևերում շարունակել է երկարաձգել Հատուկ
զեկուցողի
մանդատի
գործողության
ժամկետը։

Երբ կալանավորվածը կամ հարազատը կամ
փաստաբանը ներկայացնում է խոշտանգման
վերաբերյալ բողոք, միշտ պետք է կատարվի
հարցում։ ... Բողոքներ ստանալու և քննելու
նպատակով պետք է ստեղծվեն անկախ ազգային

դիտանցման
20.
Հատուկ
զեկուցողի
լիազորությունը տարածվում է ՄԱԿ-ի բոլոր
անդամ պետությունների և դիտարկողի
22
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մարմիններ, ինչպես, օրինակ՝ քննություն իրականացնելու և (կամ) դատախազական լիազորություններով օժտված ազգային հանձնաժողով
կամ օմբուդսմեն։ Խոշտանգումների վերաբերյալ
բողոքները պետք է ուսումնասիրվեն անմիջապես և քննվեն այնպիսի անկախ մարմնի կողմից,
որը որևէ առնչություն չունի ենթադրյալ զոհի
մասով հարուցված գործը քննող կամ հետապնդում իրականացնող մարմնի հետ։23

տեղեկությունների
միջոցով՝
կապված
կանանց դեմ բռնության թողտվության կամ
իրականացման իշխող իրավիճակի հետ։
Հատուկ զեկուցողի կողմից կիրառվող
«Կանանց դեմ գենդերային բռնություն»
հասկացության սահմանումը վերցված է
«Կանանց դեմ բռնության վերացման մասին»
ՄԱԿ-ի հռչակագրից, որն ընդունվել է
Գլխավոր Ասամբլեայի 1993 թվականի
դեկտեմբերի 20-ի թիվ 48/104 բանաձևով։
Հրատապ դիմումները կարող են ուղարկվել
Հատուկ զեկուցողի կողմից կանանց դեմ
գենդերային բռնության այն դեպքերում,
որոնցում առկա է կամ կարող է առկա լինել
անձի կյանքի իրավունքի կամ ֆիզիկական
անձեռնմխելիության իրավունքի ակնհայտ
վտանգ կամ վտանգի սպառնալիք։ Հատուկ
զեկուցողը իրավասու ազգային մարմիններին կոչ է անում ոչ միայն ապահովել
գործի վերաբերյալ համակողմանի տեղեկատվություն, այլ նաև իրականացնել փոխանցված գործի անկախ և անաչառ քննություն և անմիջապես ձեռնարկել գործողություններ՝ ապահովելու, որ այլևս կանանց
իրավունքների խախտումներ տեղի չունենան։

21. Հատուկ զեկուցողը սույն առաջարկությունը շեշտել է 1996 թվականի հունվարի 9-ի իր զեկույցում։24 Քննարկելով
խոշտանգման դրսևորումների հետ կապված իր մտահոգությունը՝ Հատուկ զեկուցողը մատնանշել է 136-րդ պարբերությունը,
որում նշված է, որ «ընդհանուր միջազգային
իրավունքով, ինչպես նաև Խոշտանգումների
և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ կոնվենցիայով
պետությունները պարտավոր են քննել
խոշտանգման դեպքերը»։
ե) Կանանց դեմ բռնության հարցերով

հատուկ զեկուցողը
22. Կանանց դեմ բռնության հարցերով
հատուկ զեկուցողի պաշտոնը սահմանվել է
1994 թվականին Մարդու իրավունքների
հարցերով հանձնաժողովի կողմից ընդունված թիվ 1994/45 բանաձևով, և այդ մանդատի գործողության ժամկետը երկարաձգվել է թիվ 1997/44 բանաձևով։ Հատուկ
զեկուցողը սահմանել է ընթացակարգեր՝
կառավարություններից
մարդասիրական
ոգով
ենթադրյալ
բռնության
հատուկ
դեպքերի մասին պարզաբանումներ և
տեղեկություններ ստանալու նպատակով,
որպեսզի բացահայտի և քննի ցանկացած
երկրում կանանց դեմ բռնության հատուկ
իրավիճակները և դեպքերը։ Այդ հաղորդումները կարող են վերաբերել մեկ կամ
ավելի անձանց, որոնք բացահայտվում են
անվան կամ ավելի ընդհանուր բնույթ կրող
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23. Յուրաքանչյուր տարի Հատուկ զեկուցողը Մարդու իրավունքների հարցերով
հանձնաժողովին զեկուցում է կառավարություններին ուղարկված հաղորդումների և
դրանց պատասխանների մասին։ Կառավարություններից և այլ հուսալի աղբյուրներից ստացված տեղեկությունների հիման
վրա՝ Հատուկ զեկուցողը տվյալ կառավարություններին
առաջարկություններ
է
անում՝ նպատակ ունենալով գտնել ցանկացած երկրում կանանց դեմ բռնությունների վերացման համար հարատև լուծումներ։ Հատուկ զեկուցողը կարող է
կառավարություններին ուղարկել հաջորդող
հաղորդումներ, երբ չեն ստացվել պատասխաններ, կամ երբ տրամադրվել են ոչ
բավարար տեղեկություններ։ Եթե որևէ
երկրում կանանց դեմ բռնության հատուկ
իրավիճակը մնայուն է, և Հատուկ զեկուցողի

ՄԱԿ-ի թիվ E/CN.4/1995/34 փաստաթուղթ։
ՄԱԿ-ի E/CN.4/1996/35 փաստաթուղթ։
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1. Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի պահանջելու
հարգել իր ֆիզիկական, մտավոր և բարոյական
անձեռնմխելիությունը։

կողմից
ստացված
տեղեկատվությամբ
նշվում է, որ կառավարությունը չի կիրառում կամ չի կիրառել միջոցներ՝ կանանց
իրավունքների պաշտպանությունն ապահովելու համար, ապա Հատուկ զեկուցողը
կարող է քննարկել տվյալ կառավարությունից այդ երկիր այցելելու համար
թույլտվություն
հայցելու
հնարավորությունը՝ տեղում փաստահավաք առաքելություն իրականացնելու նպատակով։

2 Ոչ ոք չպետք է ենթարկվի խոշտանգման կամ
դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ
պատժի: Ազատությունից զրկված բոլոր անձանց
հետ վարվեցողությունը պետք է լինի մարդկային
անհատին ներհատուկ արժանապատվության
հարգմամբ։

26. Կոնվենցիայի 33-րդ հոդվածով նախատեսվում է Մարդու իրավունքների միջամերիկյան հանձնաժողովի և Մարդու իրավունքների միջամերիկյան դատարանի ստեղծումը։ Ինչպես նշվում է կանոնակարգերում,
Հանձնաժողովի հիմնական գործառույթն է
խթանել մարդու իրավունքների պահպանությունը և պաշտպանությունը և ծառայել որպես այդ բնագավառում Ամերիկյան պետությունների կազմակերպության խորհրդատվական մարմին։26 Այդ գործառույթն իրականացնելիս Հանձնաժողովը դիտարկել է
«Խոշտանգումների կանխարգելման և պատժի մասին» միջամերիկյան կոնվենցիան՝ 5-րդ
հոդվածի շրջանակներում խոշտանգման
վերաբերյալ իր մեկնաբանություններում
ուղղորդվելու նպատակով:27 «Խոշտանգումների կանխարգելման և պատժի մասին» միջամերիկյան կոնվենցիան ընդունվել է Ամերիկյան պետությունների կազմակերպության
կողմից 1985 թվականի դեկտեմբերի 9-ին և
ուժի մեջ է մտել 1987 թվականի փետրվարի
Կոնվենցիայի
2-րդ
հոդվածով
28-ին։28
«խոշտանգումը» սահմանվում է որպես՝

Գ. Տարածաշրջանային
կազմակերպությունները
24.
Տարածաշրջանային
մարմինները
նույնպես նպաստել են խոշտանգումների
կանխարգելման չափանիշների մշակմանը։
Այդ մարմինները ներառում են՝ Մարդու
իրավունքների միջամերիկյան հանձնաժողովը, Մարդու իրավունքների միջամերիկյան դատարանը, Մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանը, Խոշտանգումների
կանխարգելման եվրոպական կոմիտեն և
Մարդու իրավունքների աֆրիկյան հանձնաժողովը։

1. Մարդու իրավունքների միջամերիկյան

հանձնաժողովը և Մարդու իրավունքների
միջամերիկյան դատարանը
25. 1969 թվականի նոյեմբերի 22-ին Ամերիկյան պետությունների կազմակերպությունն
ընդունել է «Մարդու իրավունքների մասին»
ամերիկյան կոնվենցիան, որն ուժի մեջ է մտել
1978 թվականի հուլիսի 18-ին։25 Կոնվենցիայի
5-րդ հոդվածում նշվում է.

... դիտավորությամբ կատարված ցանկացած
արարք, որով անձին հասցվել է ֆիզիկական կամ
մտավոր ցավ կամ տառապանք՝ քրեական գործի
26 Մարդու իրավունքների միջամերիկյան հանձնաժողովի կանոնակարգեր, Ամերիկյան պետությունների
կազմակերպության իրավական ակտերի շարք թիվ
L.V/II.92, 31-րդ փաստաթուղթ, 1996 թվականի մայիսի
3-ի 3-րդ վերանայում, հոդված 1(1)։
27 Տե՛ս թիվ 10.832 գործը, թիվ 35/96 զեկույցը, Մարդու
իրավունքների միջամերիկյան հանձնաժողովի 1997
թվականի տարեկան զեկույցի 75-րդ պարբերությունը։
28 Ամերիկյան պետությունների կազմակերպության
պայմանագրերի շարք թիվ 67։

Ամերիկյան պետությունների կազմակերպության
շարք թիվ 36, 1144 ՄԱԿ-ի
պայմանագրերի շարք թիվ 123, որն ուժի մեջ է մտել
1978 թվականի հուլիսի 18-ին, վերահրատարակվել է
Միջամերիկյան համակարգում մարդու իրավունքների վերաբերյալ հիմնական փաստաթղթերում,
OEA/Ser.L.V/II.82, 6-րդ փաստաթուղթ, վեր. 1, 25
(1992թ.)։
25

պայմանագրերի
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քննության իրականացման նպատակով, որպես
վախեցնելու
միջոց,
անձնական
պատիժ,
կանխարգելիչ միջոց, տույժ կամ այլ նպատակով։
«Խոշտանգումը» նաև հասկացվում է որպես զոհի
ինքնությունը վերացնելու կամ նրա ֆիզիկական
կամ
մտավոր
կարողություններին
վնաս
հասցնելու համար մեթոդների կիրառում,
նույնիսկ, եթե դրանք չեն առաջացնում ֆիզիկական ցավ կամ հոգեկան տառապանք։

գումն իրականացնելու մեջ մեղադրվող
կողմերին։29 Յուրաքանչյուր գործի «անաչառ
քննության» կարևորությունն ընդգծելու համար Հանձնաժողովը վկայակոչել է 8-րդ
հոդվածը։30
30. Մարդու իրավունքների միջամերիկյան
դատարանը վկայակոչել է «Մարդու իրավունքների մասին» ամերիկյան կոնվենցիայի խախտումների մասին բողոքները
քննելու անհրաժեշտությունը։ Վելասկեզ
Ռոդրիգեզի գործի վերաբերյալ 1988 թվականի հուլիսի 29-ի իր որոշման մեջ
Դատարանը նշել է, որ

27. 1-ին հոդվածով Կոնվենցիայի անդամ
պետությունները հանձնառում են կանխարգելել և պատժել խոշտանգումը՝ Կոնվենցիայի պայմանների համաձայն։ Կոնվենցիայի անդամ պետություններից պահանջվում է իրականացնել գործի արագ և
պատշաճ քննություն իրենց իրավազորության ներքո տեղի ունեցած խոշտանգման
ցանկացած դեպքի առնչությամբ:

պետությունը պարտավոր է քննել Կոնվենցիայով
պաշտպանվող իրավունքների խախտման հետ
կապված
յուրաքանչյուր
իրավիճակ։
Եթե
պետական համակարգը գործում է այնպես, որ
խախտումը մնում է անպատիժ, և հնարավորինս
շուտ չի վերականգնվում զոհի իրավունքների լիարժեք իրականացումը, ապա նշանակում է՝ պետությունը չի կատարում իր իրավազորության ներքո
գտնվող անձանց իրավունքների ազատ և
լիակատար իրականացումն ապահովելու պարտականությունը։

28. 8-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ
«անդամ
պետությունները
պետք
է
երաշխավորեն, որ իրենց իրավազորության
ներքո խոշտանգման ենթարկված լինելու
մեղադրանք հնչեցնող ցանկացած անձ
ունենա իր գործի անաչառ քննության
իրավունք»։ Նմանապես, եթե առկա է
մեղադրանք կամ հիմնավոր պատճառ
ենթադրելու, որ խոշտանգման գործողությունը կատարվել է իրենց իրավազորության ներքո, ապա անդամ պետությունները
պետք է երաշխավորեն, որ իրենց համապատասխան մարմինները անմիջապես և
պատշաճ կերպով ընթացք տան գործի
քննության իրականացմանը և անհրաժեշտության դեպքում սկսեն համապատասխան քրեադատավարական ընթացակարգեր։

31. Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածով ապահովվում է խոշտանգումներից զերծ լինելու
իրավունքը։ Չնայած նրան, որ գործը
հիմնականում վերաբերում էր անհետացման հարցին, այնուամենայնիվ, Դատարանի
կողմից վկայակոչվել էր «Մարդու իրավունքների մասին» ամերիկյան կոնվենցիայով երաշխավորվող իրավունքներից
մեկը՝ խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի այլ տեսակների չենթարկվելու
իրավունքը։
2. Մարդու իրավունքների եվրոպական

29. 1998 թվականի ազգային զեկույցներից
մեկում Հանձնաժողովը նշել է, որ խոշտանգում իրականացնողների դեմ արդյունավետ
հետապնդում իրականացնելու խոչընդոտը
խոշտանգման
վերաբերյալ
բողոքների
քննության հարցում անկախության բացակայությունն է, քանի որ քննությունն
իրականացվում է դաշնային մարմինների
կողմից, որոնք կարող են ճանաչել խոշտան-

դատարանը
32. 1950 թվականի նոյեմբերի 4-ին Եվրոպայի
խորհուրդն ընդունել է «Մարդու իրա-

29 Մարդու իրավունքների միջամերիկյան հանձնաժողովի՝ Մեքսիկայում մարդու իրավունքների իրավիճակի վերաբերյալ 1998 թվականի զեկույցի 323-րդ
պարբերությունը։
30 Տե՛ս նույն տեղում, 324-րդ պարբերությունը։
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գման հետևանք են, և որ խախտվել է 3-րդ
հոդվածը։34 Ավելին, Դատարանը մեկնաբանել
է կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածը, որով
ապահովվում է ազգային մարմնի առջև
իրավական պաշտպանության արդյունավետ
միջոցից օգտվելու իրավունքը՝ սահմանելով
խոշտանգման մասին բողոքների մանրազնին
քննության պարտավորություն։ Հաշվի առնելով «խոշտանգման արգելքի սկզբունքային
կարևորությունը» և խոշտանգման զոհերի
խոցելիությունը՝ Դատարանը նշել է, որ «13-րդ
հոդվածը, չհակասելով ներպետական համակարգում հասանելի որևէ այլ միջոցի, պետություններին պարտավորեցնում է իրականացնել խոշտանգման դեպքերի մանրազնին և
արդյունավետ քննություն»։35

վունքների և հիմնարար ազատությունների
պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիան, որն ուժի մեջ է մտել 1953 թվականի
սեպտեմբերի 3-ին։31 Եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածով նշվում է, որ «ոչ ոք
չպետք է ենթարկվի խոշտանգման կամ
անմարդկային կամ արժանապատվությունը
նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի»։
Եվրոպական կոնվենցիայով սահմանվել են
Եվրոպական դատարանից և Մարդու
իրավունքների եվրոպական հանձնաժողովից
բաղկացած հսկողական մեխանիզմներ։ 1998
թվականի նոյեմբերի 1-ին բարեփոխումն ուժի
մեջ մտնելուց ի վեր նախկին Դատարանին և
Հանձնաժողովին փոխարինել է նոր մշտական հիմունքներով գործող Դատարանը։ Այժմ
անհատական գանգատ ներկայացնելու իրավունքը պարտադիր է, և Դատարանն ուղղակի
հասանելի է բոլոր զոհերին։ Դատարանն
առիթ է ունեցել քննարկելու խոշտանգման
դեպքերը քննելու անհրաժեշտությունը որպես
3-րդ հոդվածով երաշխավորված իրավունքների ապահովման միջոց։

35. Դատարանի մեկնաբանության համաձայն՝ 13-րդ հոդվածում «արդյունավետ միջոց»
հասկացությունը ենթադրում է խոշտանգման
մասին յուրաքանչյուր «վիճարկելի բողոքի»
մանրազնին քննություն։ Դատարանը նշել է,
որ չնայած նրան, որ Կոնվենցիան չունի
հստակ դրույթ, ինչպես, օրինակ՝ Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ
արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ կոնվենցիայի 12րդ հոդվածը, «նման պահանջի առկայությունը
բխում է 13-րդ հոդվածով նախատեսված
«իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոց» հասկացության իմաստից»։36
Այնուհետև Դատարանը գտել է, որ
դիմումատուի մատնանշած խոշտանգման
դեպքը չքննելով՝ պետությունը խախտել էր
13-րդ հոդվածը։37

33. Այդ հարցով առաջին վճիռը 1996
թվականի դեկտեմբերի 18-ին Ակսոյն
ընդդեմ Թուրքիայի գործով կայացրած
որոշումն էր։32 Այդ գործով Դատարանը
համարել է, որ՝
եթե ոստիկանությունում արգելանքի տակ
վերցված անհատն առողջ է, բայց ազատ
արձակվելու ժամանակ ունի վնասվածքներ,
ապա
պետության
պարտավորությունն
է
ապահովել
վնասի
պատճառների
մասին
արժանահավատ բացատրություն, որի չկատարմամբ
հատուկ
խնդիր
է
առաջանում
Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի շրջանակներում։33

Ասսենովը և մյուսներն ընդդեմ
Բուլղարիայի թիվ 90/1997/874/1086 գործով
36.

34. Դատարանն այնուհետև պնդել է, որ
դիմումատուին հասցված վնասները խոշտան-

1998 թվականի հոկտեմբերի 28-ին կայացրած
վճռով Դատարանն ավելի ընդլայնեց իր
մեկնաբանությունները՝ ճանաչելով պետության՝
խոշտանգման
դեպքը
քննելու

213 ՄԱԿ-ի պայմանագրերի շարք թիվ 222
Տե՛ս նույն տեղում, համապատասխանաբար 1970
թվականի սեպտեմբերի 21-ին, 1971 թվականի
դեկտեմբերի 20-ին և 1990 թվականի հունվարի 1-ին
ուժի մեջ մտած 3-րդ, 5-րդ և 8-րդ արձանագրությունների փոփոխություններով։
33 Տե՛ս նույն տեղում, 61-րդ պարբերությունը։
31
32

Տե՛ս նույն տեղում, 64-րդ պարբերությունը։
Տե՛ս նույն տեղում, 98-րդ պարբերությունը։
36 Տե՛ս նույն տեղում, 98-րդ պարբերությունը։
37 Տե՛ս նույն տեղում, 100-րդ պարբերությունը։
34
35
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պարտավորությունը ոչ միայն 13-րդ, այլ նաև
3-րդ հոդվածի շրջանակներում։ Այդ գործում
ոստիկանության
կողմից
ձերբակալված
գնչուական ծագում ունեցող մի երիտասարդ
ներկայացրել էր իրեն հասցված հարվածների
բժշկական ապացույցները, բայց անհնար էր
առկա ապացույցների հիման վրա գնահատել՝
թե արդյո՞ք հայրն էր հասցրել այդ
հարվածները, թե՝ ոստիկանությունը։ Դատարանը համարեց, որ «պարոն Ասսենովին
հետազոտած բժշկի կողմից հայտնաբերված
վնասվածքների աստիճանը ցույց է տալիս, որ
կամ հոր, կամ ոստիկանության կողմից նրան
հասցված վնասվածքները բավականին լուրջ
են՝ 3-րդ հոդվածի շրջանակներում որպես
վատ վերաբերմունք որակվելու համար»։38 Ի
տարբերություն Հանձնաժողովի, որը պնդում
էր, որ առկա չէր 3-րդ հոդվածի խախտում,
Դատարանն այդտեղ կանգ չառավ։ Այն
շարունակեց իր մեկնաբանությունները և
համարեց, որ փաստերով «խելամիտ կասկած
է հարուցվում, որ այդ վնասվածքները կարող
են հասցված լինել ոստիկանության կողմից»։39
Հետևաբար, Դատարանը գտավ, որ՝

և որոշ դեպքերում պետության մարմինները
կկարողանային երևակայական անպատժելիությամբ չարաշահել իրենց վերահսկողության
տակ գտնվող անձանց իրավունքները։40

այդ հանգամանքներում, երբ անհատը ներկայացնում է վիճարկելի բողոք այն մասին, որ
ոստիկանությունը կամ պետության այլ նման
մարմիններ իր նկատմամբ վատ վերաբերմունք
են դրսևորել անօրինական ձևով կամ 3-րդ
հոդվածի խախտմամբ, ապա այդ դրույթով՝
Կոնվենցիայի 1-ին հոդվածի հետ միասին,
որոնցով նախատեսվում է «իրենց իրավազորության ներքո գտնվող բոլոր անձանց ապահովել
Կոնվենցիայով սահմանված իրավունքներով և
ազատություններով», պահանջվում է արդյունավետ, պաշտոնական քննություն։ Այդ պարտականությունը պետք է հնարավորություն ունենա
հանգեցնել պատասխանատու անձանց բացահայտելուն և պատժելուն։ Եթե ոչ, ապա
խոշտանգման, ինչպես նաև անմարդկային և
արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի և պատժի ընդհանուր իրավական
արգելքը, չնայած դրա սկզբունքային կարևորությանը, անարդյունավետ կլիներ գործնականում

3. Խոշտանգումների և անմարդկային կամ

37. Առաջին անգամ Դատարանը եզրակացրեց,
որ տեղի էր ունեցել 3-րդ հոդվածի խախտվում
ոչ թե ինքնին վատ վերաբերմունք դրսևորելու
պատճառով, այլ վատ վերաբերմունքի համապատասխան դեպքի արդյունավետ, պաշտոնական քննություն չիրականացնելու պատճառով։ Ավելին, Դատարանը վերահաստատեց
իր դիրքորոշումը Ակսոյի գործում և եզրակացրեց, որ տեղի էր ունեցել նաև 13-րդ հոդվածի
խախտում։ Դատարանը համարեց, որ
երբ անհատը վիճարկելի բողոք է ներկայացնում
այն մասին, որ նրա նկատմամբ 3-րդ հոդվածի
խախտմամբ դրսևորվել է վատ վերաբերմունք,
ապա իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցը, ի հավելումն, ենթադրում է նաև 3րդ հոդվածով պահանջվող մանրազնին և
արդյունավետ քննություն, դիմումատուի համար
գործի քննության ընթացակարգերի արդյունավետ հասանելիություն և անհրաժեշտության
դեպքում՝ փոխհատուցման վճարում։41

արժանապատվությունը նվաստացնող
վերաբերմունքի կամ պատժի
կանխարգելման եվրոպական կոմիտե
38. 1987 թվականին Եվրոպայի խորհուրդն
ընդունել է Խոշտանգումների և անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի
կանխարգելման եվրոպական կոնվենցիան,
որն ուժի մեջ է մտել 1989 թվականի
փետրվարի 1-ին։42 Մինչև 1999 թվականի
մարտի 1-ը կոնվենցիան վավերացվել էր
Եվրոպայի խորհրդի բոլոր 40 անդամ
պետությունների կողմից։ Սույն կոնվենցիան կանխարգելիչ մեխանիզմով լրացնում
է Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի դատական մեխանիզմը։ Կոնվենցիայով միտումնավոր չեն ձևավորվում
Տե՛ս նույն տեղում, 102-րդ պարբերությունը։
Տե՛ս նույն տեղում, 117-րդ պարբերությունը։
42 Եվրոպական պայմանագրերի շարք թիվ 126
40

Տե՛ս նույն տեղում, 95-րդ պարբերությունը։
39 Տե՛ս նույն տեղում, 101-րդ պարբերությունը։
38

41
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բերյալ բոլոր փաստաթղթերը և նյութերը։
Կոմիտեի ամբողջ աշխատանքը հիմնված է
գաղտնիության և համագործակցության վրա։

նյութաիրավական նորմեր։ Կոնվենցիայով
ստեղծվել է Խոշտանգումների և անմարդկային կամ արժանապատվությունը
նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի
կանխարգելման եվրոպական կոմիտեն, որը
բաղկացած է յուրաքանչյուր անդամ պետությունից ընտրված մեկ անդամից։ Կոմիտեի
ընտրված անդամները պետք է ունենան
բարոյական բարձր հատկանիշներ, պետք է
լինեն անաչառ, անկախ և հասանելի լինեն՝
համապատասխան ոլորտում առաքելություններ իրականացնելու համար։

40. Այցելությունից հետո Կոմիտեն պատրաստում է զեկույց։ Հիմնվելով այցելության ժամանակ դիտարկված փաստերի և պայմանների վերաբերյալ զեկույցում առկա մեկնաբանումների վրա՝ այն կատարում է հատուկ
առաջարկություններ և տալիս լրացուցիչ
պարզաբանում պահանջող հարցեր։ Անդամ
պետությունը գրավոր պատասխանում է
զեկույցին
և
դրանով
հաստատում
երկխոսություն
Կոմիտեի
և
անդամ
պետության միջև, որը շարունակվում է մինչև
հաջորդ այցելությունը։ Կոմիտեի զեկույցները
և անդամ պետության պատասխանները
գաղտնի փաստաթղթեր են, բայց անդամ
պետությունը (ոչ թե Կոմիտեն) կարող է
որոշել հրապարակել և՛ զեկույցները, և՛
պատասխանները։ Մինչ օրս գրեթե բոլոր
անդամ պետությունները հրապարակել են և՛
զեկույցները, և՛ պատասխանները։

39. Կոմիտեն կատարում է այցելություններ
Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններ,
մասամբ՝ կանոնավոր և պարբերաբար և
մասամբ՝ կոնկրետ դեպքի հետ կապված։
Կոմիտեի
այցելու
պատվիրակությունը
բաղկացած է Կոմիտեի անդամներից, բժշկական, իրավական կամ այլ ոլորտների
ուղեկցող մասնագետներից, ինչպես նաև
թարգմանիչներից
և
Քարտուղարության
անդամներից։ Այդ պատվիրակություններն
այցելում են ընդունող երկրի իշխանությունների կողմից ազատությունից զրկված
անձանց։43 Յուրաքանչյուր այցելող պատվիրակության լիազորությունները բավականին
լայն են։ Այն կարող է այցելել ցանկացած վայր,
որտեղ անձինք զրկված են իրենց ազատությունից, կատարել չհայտարարված այցելություններ ցանկացած վայր, կրկին կատարել
այցելություններ դեպի այդ վայրեր, առանձին
զրուցել ազատությունից զրկված անձանց
հետ, այդ վայրերում այցելել իր կողմից
ընտրված ցանկացած անձի կամ բոլոր
անձանց և զննել բոլոր տարածքները (ոչ
միայն բանտախցերը) առանց սահմանափակումների։ Պատվիրակությանը կարող են
հասանելի լինել այցելած անձանց վերա-

41. Վերջին տասը տարիների գործունեության ընթացքում Կոմիտեն աստիճանաբար
մշակել է արգելանքի տակ գտնվող անձանց
հետ վարվեցողության մի շարք չափորոշիչներ, որոնք համարվում են ընդհանուր
չափանիշներ։ Այդ չափանիշները վերաբերում են ոչ միայն նյութական պայմաններին, այլ նաև ընթացակարգային երաշխիքներին։ Օրինակ՝ ոստիկանությունում
արգելանքի տակ գտնվող անձանց համար
Կոմիտեի կողմից պաշտպանվող երեք
երաշխիքներն են՝

ա) ազատությունից զրկված անձի՝ ցանկության դեպքում երրորդ անձին (ընտանիքի անդամին) ձերբակալության մասին
տեղեկացնելու իրավունքը.

Ազատությունից զրկված անձը պետական մարմնի
կողմից ազատությունից զրկված անձ է, ինչպես,
օրինակ, բայց ոչ բացառապես ձերբակալված անձինք
կամ որևէ տեսակի արգելանքի վերցված անձինք,
դատաքննությանն
ակնկալող՝
ազատությունից
զրկված
անձինք,
դատապարտյալները
և
հոգեբուժարաններում իրենց կամքից անկախ գտնվող
անձինք։

43

բ) ազատությունից զրկված անձի՝ փաստաբանի
ծառայություններից
իրավունքը.

օգտվելու

գ) ազատությունից զրկված անձի՝ բժշկի
ծառայություններից, այդ թվում՝ ցանկության
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44. Ըստ Աֆրիկյան խարտիայի 30-րդ
հոդվածի՝ Մարդու և ժողովուրդների իրավունքների աֆրիկյան հանձնաժողովը ստեղծվել է 1987 թվականի հունիսին և պատասխանատու է «Աֆրիկայում մարդու և ժողովուրդների իրավունքները խթանելու և դրանց
պաշտպանությունն ապահովելու» համար։ Իր
պարբերական նիստերում Հանձնաժողովն
ընդունել է Աֆրիկայում մարդու իրավունքներին վերաբերող հարցերի մասին մի քանի
բանաձևեր, որոնցից մի քանիսով, ի թիվս այլ
խախտումների, շոշափվում է խոշտանգումը։
Իր որոշ բանաձևերում Հանձնաժողովը հայտնել է մարդու իրավունքների նվաստացման
իրավիճակների, այդ թվում՝ խոշտանգման
պրակտիկայի մասին մտահոգություններ։

դեպքում անձի նախընտրած բժշկի ծառայություններից օգտվելու իրավունքը։
42. Ավելին, Կոմիտեն պարբերաբար շեշտել
է այն, որ իրավապահ մարմինների պաշտոնատար անձանց կողմից դրսևորվող վատ
վերաբերմունքի կանխարգելման ամենաարդյունավետ միջոցներից մեկը նման
վերաբերմունքի մասին իրավասու մարմիններին ներկայացված բոլոր բողոքների
պատշաճ ուսումնասիրությունն է նրանց
կողմից և անհրաժեշտության դեպքում՝
համապատասխան պատժի սահմանումը։
Սա ունի ուժեղ, տարհամոզիչ ազդեցություն։
4. Մարդու և ժողովուրդների իրավունքների

աֆրիկյան հանձնաժողովը և Մարդու և
ժողովուրդների իրավունքների աֆրիկյան
դատարանը

45.
Հանձնաժողովը
ստեղծել
է
նոր
մեխանիզմներ, ինչպես, օրինակ՝ Բանտերի
հարցերով հատուկ զեկուցող, Կամայական և
շուտափույթ վճիռների կատարման հարցերով հատուկ զեկուցող և Կանանց հարցերով
հատուկ զեկուցող, որոնց մանդատն է
Հանձնաժողովի բաց նիստերի ժամանակ
զեկույցներ ներկայացնելը։ Այդ մեխանիզմները զոհերի և հասարակական կազմակերպությունների համար ստեղծել են
հնարավորություններ՝ իրենց տեղեկություններն անմիջապես հատուկ զեկուցողներին
ուղարկելու համար։ Միաժամանակ զոհը կամ
հասարակական կազմակերպությունը կարող
է բողոք ներկայացնել Հանձնաժողովին
Աֆրիկյան խարտիայի 5-րդ հոդվածով
սահմանված խոշտանգման գործողությունների մասին։ Մինչ անհատի բողոքը
քննարկվում է Հանձնաժողովում, զոհը կամ
հասարակական կազմակերպությունը կարող
է նույն տեղեկատվությունն ուղարկել հատուկ
զեկուցողներին՝ Հանձնաժողովի նիստերում
իրենց հրապարակային զեկույցը ներկայացնելու համար։ Աֆրիկյան խարտիայով երաշխավորված իրավունքների խախտման վերաբերյալ բողոքների մասով որոշում կայացնելու
ֆորում ապահովելու համար 1998 թվականի
հունիսին Աֆրիկայի միասնության կազմակերպության վեհաժողովն ընդունեց Մարդու

43. Ի համեմատ եվրոպական և միջամերիկյան համակարգերի՝ Աֆրիկան չունի
խոշտանգումների և դրա կանխարգելման
վերաբերյալ կոնվենցիա։ Խոշտանգման
հարցն ուսումնասիրվում է այն նույն
մակարդակում, որում մարդու իրավունքների մյուս խախտումներն են։ Խոշտանգման հարցը հիմնականում շոշափվում է
«Մարդու և ժողովուրդների իրավունքների
մասին» աֆրիկյան խարտիայում, որն
ընդունվել է Աֆրիկայի միասնության կազմակերպության կողմից 1981 թվականի
հունիսի 27-ին և ուժի մեջ է մտել 1986
թվականի հոկտեմբերի 21-ին։44 Աֆրիկյան
խարտիայի 5-րդ հոդվածում նշվում է.
Յուրաքանչյուր ոք ունի մարդկային
անհատին ներհատուկ արժանապատվության
նկատմամբ հարգանքի և իր իրավական
կարգավիճակի ճանաչման իրավունք։ Մարդու
շահագործման և նվաստացման բոլոր ձևերը,
մասնավորապես՝ ստրկությունը, ստրկավաճառությունը, խոշտանգումը, դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող
պատիժն ու վերաբերմունքը արգելվում են։

44 OAU document CAB/LEG/67/3, rev. 5 (21 I.L.M.58
(1982)).
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և ժողովուրդների իրավունքների աֆրիկյան
դատարանի հիմնադրման մասին արձանագրություն։

ԳԼՈՒԽ II
ԷԹԻԿԱՅԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ
ԿԱՆՈՆԱԳՐՔԵՐԸ

Դ. Միջազգային քրեական դատարանը

47. Բոլոր մասնագիտությունների ներկայացուցիչներն
իրենց
աշխատանքային
գործունեությունն իրականացնելիս առաջնորդվում են էթիկայի կանոնագրքերով,
որոնցով ամրագրվում են տվյալ մասնագիտությունների
համար
սահմանված
ընդհանուր արժեքները և ընդունված
պարտականությունները, ինչպես նաև այն
բարոյական չափանիշները, որոնց համաձայն նրանք պետք է գործեն: Էթիկայի
չափանիշները հիմնականում սահմանվում
են երկու ձևով՝ միջազգային փաստաթղթերով,
որոնք կազմվում են այնպիսի մարմինների
կողմից, ինչպիսին Միավորված ազգերի
կազմակերպությունն է, և սկզբունքների
կանոնագրքերով, որոնք մշակվում են տվյալ
մասնագիտության ներկայացուցիչների կողմից՝ ազգային կամ միջազգային մակարդակում գործող իրենց ներկայացուցչական
ասոցիացիաների
միջոցով:
Հիմնարար
նորմերը մշտապես նույնն են և հատկապես
վերաբերում են տվյալ մասնագիտության
պատիվը բարձր պահելու համար տվյալ
մասնագետի կողմից առանձին պատվիրատուների կամ պացիենտների, հասարակության լայն շերտերի և գործընկերների
նկատմամբ ստանձնած պարտավորություններին: Այս պարտավորություններն արտացոլում են և լրացնում բոլոր մարդկանց՝
միջազգային փաստաթղթերով վերապահված
իրավունքները:

46. 1998 թվականի հուլիսի 17-ին ընդունված
Հռոմի պայմանագրով հիմնադրվեց մշտական
հիմունքներով գործող Միջազգային քրեական
դատարանը՝ դատապարտելու ցեղասպանության, մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների և պատերազմական հանցագործությունների համար պատասխանատվության ենթակա անձանց։ Դատարանի
ենթակայությանն են վերապահված այն
գործերը, որոնցով հիմնավորվում է խոշտանգման դեպքը կամ որպես ցեղասպանության հանցագործության մաս, կամ որպես
մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն, եթե խոշտանգումը կատարվել է որպես
«համատարած կամ պարբերաբար հարձակման մի մաս», կամ որպես 1949 թվականի
Ժնևի կոնվենցիաներով սահմանված պատերազմական հանցագործություն։ Հռոմի
պայմանագրում «խոշտանգումը» սահմանվում է որպես «արգելանքի տակ գտնվող
անձի կամ մեղադրյալի, վերահսկողության
տակ
գտնվող
անձի
նկատմամբ
դիտավորությամբ մարմնական կամ մտավոր ուժեղ ցավի կամ տառապանքի
պատճառում»։
Միջազգային
քրեական
դատարանի կանոնադրությունը՝ Հռոմի
պայմանագիրը, ուժի մեջ մտավ 60 երկրների
կողմից վավերացվելուց երեք ամիս հետո։
1999 թվականի ապրիլի դրությամբ՝ Հռոմի
պայմանագիրը ստորագրելուց ինն ամիս
անց, 81 երկիր արդեն վավերացրել էր
Պայմանագիրը։ Նոր Դատարանը գտնվում է
Նիդերլանդների Հաագա քաղաքում։ Սույն
Դատարանի ենթակայությանն են վերապահված միայն այն գործերը, որոնցում
պետությունները ի վիճակի չեն կամ
պատրաստակամ չեն հետապնդելու Հռոմի
պայմանագրում
նկարագրվող
հանցագործությունների համար պատասխանատվության ենթակա անձանց։

Ա. Էթիկայի նորմերն իրավաբանության
ոլորտում
48. Որպես արդարադատության բարձրագույն
արբիտրներ՝ դատավորները հատուկ դերակատարում ունեն քաղաքացիների իրավունքների
պաշտպանության
գործում:
Միջազգային
չափանիշների
համաձայն՝
դատավորների բարոյական պարտքն է
յուրաքանչյուր անձի իրավունքների պաշտ-
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պանության
ապահովումը:
Միավորված
ազգերի
կազմակերպության՝
Դատական
մարմինների
անկախության
հիմնական
սկզբունքների 6-րդ սկզբունքով սահմանվում է.
«դատական
մարմինների
անկախության
սկզբունքի համաձայն՝ դատական մարմիններն իրավունք ունեն և պետք է ապահովեն
դատական վարույթների արդար իրականացումն ու կողմերի իրավունքների պահպանումը»:45 Նմանապես, դատախազների բարոյական պարտքն է հետաքննել և դատական
կարգով հետապնդել պետական պաշտոնյաների կողմից խոշտանգմամբ կատարված
հանցագործությունները: Միավորված ազգերի
կազմակերպության՝ Դատախազների դերի
վերաբերյալ ուղենիշների 15-րդ հոդվածով
սահմանվում է. «Դատախազները պետք է
պատշաճ ուշադրություն դարձնեն պետական
պաշտոնյաների կողմից կատարված հանցագործությունների՝ մասնավորապես կոռուպցիայի, լիազորությունների չարաշահման,
մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների
և
միջազգային
իրավունքի
նորմերով
ճանաչված
այլ
հանցագործությունների՝
դատական կարգով հետապնդմանը, և այն
դեպքում, երբ դա նախատեսված է օրենքով
կամ համապատասխանում է տեղական
գործելակերպին, նման իրավախախտումների
հետաքննությանը:»46

պարտականությունը: Միավորված ազգերի
կազմակերպության՝ Իրավաբանների դերի
վերաբերյալ հիմնական սկզբունքների 14-րդ
սկզբունքով նախատեսվում է. «Իրավաբանները, իրենց վստահորդների իրավունքները պաշտպանելիս և արդարադատության իրականացմանն օժանդակելիս,
պետք է հետամուտ լինեն ազգային և
միջազգային իրավունքով ընդունված՝ մարդու
իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանությանն ու մշտապես
գործեն ազատ և ջանադրաբար՝ օրենքի և
իրավաբանության
ոլորտում
ընդունված
չափանիշների և էթիկայի նորմերի համաձայն:»47
Բ. Էթիկայի նորմերն առողջապահության
ոլորտում
50. Մարդու իրավունքների ոլորտի հասկացությունների
և
առողջապահության
ոլորտում էթիկայի նորմերի արմատացած
սկզբունքի
միջև
գոյություն
ունեցող
փոխադարձ կապն ակնհայտ է: Առողջապահության ոլորտի մասնագետների էթիկական պարտավորությունները ձևակերպված են
երեք մակարդակում և արտացոլված են
Միավորված ազգերի կազմակերպության
փաստաթղթերում ճիշտ այնպես, ինչպես
դրանք արտահայտված են իրավաբանության
ոլորտի մասնագետների համար: Դրանք նաև
ներառված են առողջապահության ոլորտի
մասնագետներին ներկայացնող այնպիսի
միջազգային կազմակերպությունների կողմից
հաստատված փաստաթղթերում, ինչպիսիք
Համաշխարհային բժշկական ասոցիացիան,
Համաշխարհային հոգեբուժական ասոցիացիան և Բուժքույրերի միջազգային խորհուրդն
են:48 Ազգային բժշկական ասոցիացիաները և
բուժքույրական
կազմակերպությունները

49. Միջազգային չափանիշներով սահմանվում
է նաև իրավաբանների՝ իրենց մասնագիտական գործառույթներն իրականացնելիս
մարդու իրավունքներն ու հիմնարար ազատությունները խթանելու և պաշտպանելու

Ընդունվել են 1985 թվականի օգոստոսի 26-ից
սեպտեմբերի 6-ը Միլանում կայացած՝ Հանցագործությունների կանխմանը և իրավախախտների
հետ վարվելաձևին նվիրված՝ Միավորված ազգերի
կազմակերպության
յոթերորդ
կոնգրեսում
և
հավանության են արժանացել Գլխավոր ասամբլեայի
1985 թվականի նոյեմբերի 29-ի 40/32 և 1985 թվականի
դեկտեմբերի 40/146 բանաձևերով:
46 Ընդունվել է 1990 թվականի օգոստոսի 27-ից
սեպտեմբերի 7-ը Հավանայում կայացած՝ Հանցագործությունների կանխմանը և իրավախախտների
հետ վարվելաձևին նվիրված՝ Միավորված ազգերի
կազմակերպության ութերորդ կոնգրեսում:
45

Տե՛ս 46-րդ ծանոթագրությունը
Գոյություն ունեն նաև մի շարք տարածաշրջանային
կազմավորումներ, ինչպիսիք Համագործակցության
բժշկական ասոցիացիան և Իսլամական բժշկական
ասոցիացիաների միջազգային համաժողովն են,
որոնք իրենց անդամների համար բժշկական էթիկայի
նորմերի և մարդու իրավունքների վերաբերյալ
հրապարակում են կարևոր հայտարարություններ:

47
48
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նույնպես հրապարակում են իրենց էթիկայի
կանոնագրքերը, որոնց դրույթներին համապատասխան պետք է գործեն դրանց
անդամները: Առողջապահության ոլորտում
էթիկայի
ամենագլխավոր
նորմը,
ինչ
ձևակերպում էլ որ այն ունենա, համարվում է
մշտապես պացիենտի լավագույն շահերից
ելնելով
գործելու
պարտականությունը՝
անկախ բոլոր խոչընդոտներից, ճնշումներից
կամ
պայմանագրային
պարտավորություններից: Որոշ երկրներում բժշկական
էթիկայի սկզբունքները, ինչպիսին է օրինակ՝
բժշկի
և
պացիենտի
փոխհարաբերություններում գաղտնիության պահպանումը,
ներառված են ազգային օրենսդրության մեջ:
Անգամ
այն
դեպքում,
երբ
էթիկայի
սկզբունքներն այս կերպ ամրագրված չեն
օրենսդրությամբ, առողջապահության ոլորտի
բոլոր մասնագետները բարոյական պարտավորություն ունեն՝ գործելու իրենց ոլորտի
մասնագիտական
կառույցների
կողմից
սահմանված չափանիշներին համապատասխան: Նրանք մեղավոր են ճանաչվում ոչ
իրավաչափ վարքագիծ դրսևորելու համար,
եթե, առանց որևէ խելամիտ հիմնավորման,
շեղվում
են
իրենց
մասնագիտական
չափանիշներից:

բուժզննում անցնելու հնարավորություն:49 Այս
պահանջներով ամրապնդվում են ստորև
քննարկվող բժիշկների բարոյական պարտավորությունները՝ բուժումն իրականացնելու և
գործելու՝ ելնելով այն պացիենտների լավագույն շահերից, որոնց մասին հոգալու պարտականություն ունեն նրանք: Ի հավելումն,
Միավորված ազգերի կազմակերպությունը
բժիշկների և առողջապահության ոլորտի մյուս
մասնագետների բարոյական պարտավորություններին հատուկ անդրադարձ է կատարել
Դատապարտյալներին և կալանավորվածներին խոշտանգումներից ու այլ դաժան,
անմարդկային կամ արժանապատվությունը
նվաստացնող վերաբերմունքից կամ պատժից
պաշտպանող
բժշկական
անձնակազմի,
հատկապես բժիշկների դերին առնչվող բժշկական էթիկայի սկզբունքներում:50 Այս սկզբունքներից պարզ է դառնում, որ առողջապահության ոլորտի մասնագետներն արգելանքի
տակ գտնվող անձանց ֆիզիկական և հոգեկան
առողջությունը պահպանելու բարոյական
պարտք ունեն: Նրանց հատկապես արգելվում
է իրենց բժշկական գիտելիքներն ու հմտություններն օգտագործել որևէ կերպ, որը
կհակասի անձի իրավունքների վերաբերյալ
միջազգային փաստաթղթերին:51 Մասնավորապես, բժշկական էթիկայի նորմերի կոպիտ խախտում է համարվում ակտիվ կամ
պասիվ մասնակցությունը խոշտանգումներին
կամ որևէ կերպ դրա թողտվությունը:

1. Միավորված ազգերի կազմակերպության՝

առողջապահության ոլորտի մասնագետներին
վերաբերող փաստաթղթերը

52. «Խոշտանգումներին մասնակցությունը»
ներառում է անձի՝ վատ վերաբերմունքին
դիմակայելու կարողության գնահատումը,

51. Առողջապահության ոլորտի մասնագետները, ինչպես բանտային համակարգերում
աշխատող բոլոր մյուս անձինք, պետք է
հետևեն Բանտարկյալների հետ վարվեցողության նվազագույն ստանդարտ կանոններին, որոնց համաձայն պահանջվում է, որ
բժշկական՝ ներառյալ հոգեբուժական ծառայությունները, հասանելի լինեն բոլոր բանտարկյալներին՝ առանց խտրականության, և որ
հիվանդ ու բուժման կարիք ունեցող
բանտարկյալներն
ունենան
ամենօրյա

Բանտարկյալների հետ վարվեցողության նվազագույն ստանդարտ կանոններ և Ընթացակարգեր՝
նվազագույն ստանդարտ կանոններն արդյունավետ
իրականացնելու համար, ընդունված Միավորված
ազգերի կազմակերպության կողմից 1955 թվականին։
50 Ընդունվել է Գլխավոր ասամբլեայի կողմից 1982
թվականին։
51 Մասնավորապես՝ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրին, Մարդու իրավունքների միջազգային դաշնագրերին ու Խոշտանգումների և այլ
դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի ենթարկվելուց բոլոր անձանց
պաշտպանության մասին հռչակագրին:
49
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վատ վերաբերմունքի դրսևորմանը ներկա
լինելը, դրա իրականացումը վերահսկելը կամ
այն պատճառելը, անձանց գիտակցության
բերելը՝ նրանց նկատմամբ հետագա վատ
վերաբերմունք դրսևորելու նպատակով, կամ
խոշտանգումից անմիջապես առաջ, դրա
ընթացքում կամ դրանից հետո անձին
բուժօգնություն տրամադրելն այն անձանց
հրահանգներով, որոնք, ամենայն հավանականությամբ, պատասխանատու են դրա
իրականացման համար, մասնագիտական
գիտելիքներ կամ տվյալ անձի առողջության
վերաբերյալ անձնական տեղեկություններ
հայտնելը խոշտանգում իրականացնողներին,
ապացույցը միտումնավոր անտեսելը կամ
այնպիսի արձանագրություններ կեղծելը,
ինչպիսիք դիահերձման մասին արձանագրությունները կամ մահվան վկայականներն
են:52 Միավորված ազգերի կազմակերպության
սկզբունքներում
ներառված
է
նաև
առողջապահության
ոլորտի
էթիկայի
հիմնարար կանոններից մեկը՝ ընդգծելով, որ
բանտարկյալների
և
առողջապահության
ոլորտի մասնագետների միջև էթիկական
միակ
փոխհարաբերությունը
բանտարկյալների
առողջության
գնահատմանը,
պահպանմանն ու բարելավմանը նպատակաուղղված փոխհարաբերությունն է: Հետևաբար,
արգելանքի տակ գտնվող անձանց առողջության գնահատումը պատժի կամ խոշտանգման իրականացմանը նպաստելու նպատակով ակնհայտորեն հակասում է էթիկայի
կանոններին:

փաստաթղթերը
53. Միջազգային մասնագիտական կառույցների շատ փաստաթղթերում ընդգծվում
են
մարդու
իրավունքներին
առնչվող
սկզբունքները և արտացոլում այս հարցերի
շուրջ
առկա
միջազգային
բժշկական
համայնքի հստակ համաձայնեցվածությունը:
Համաշխարհային բժշկական ասոցիացիայի
հռչակագրերով
սահմանվում
են
այն
բարոյական պարտականությունների՝ միջազգայնորեն ընդունված հայեցակետերը, որոնց
համաձայն, պետք է գործեն բոլոր բժիշկները:
Համաշխարհային բժշկական ասոցիացիայի
Տոկիոյի հռչակագրով վերահաստատվում է
որևէ տեսակի բժշկական մասնակցության
կամ բժշկական ներկայության արգելքը
խոշտանգումների կամ վատ վերաբերմունքի
գործողություններում:53 Այն ամրապնդվում է
Միավորված ազգերի կազմակերպության
սկզբունքներով, որոնցով կոնկրետ հղում է
կատարվում Տոկիոյի հռչակագրին: Բժիշկներին հստակորեն արգելվում է տրամադրել
տեղեկություններ կամ բժշկական որևէ գործիք
կամ նյութ, որը կարող է օժանդակել դաժան
վերաբերմունքի դրսևորմանը: Նույն կանոնը
հատկապես տարածվում է հոգեբուժության
ոլորտի վրա Համաշխարհային հոգեբուժական
ասոցիացիայի Հավայան հռչակագրում, որի
համաձայն արգելվում է հոգեբուժության
ոլորտում
ունեցած
հմտությունների
չարաշահումը՝ որևէ անձի կամ խմբի՝ մարդու
իրավունքների ոտնահարման նպատակով:54
Նմանատիպ դրույթ է ներառվել Իսլամական
բժշկության
վերաբերյալ
միջազգային
գիտաժողովում
ընդունված
Քուվեյթի
հռչակագրում, որով բժիշկներին արգելվում է
թույլ
տալ
իրենց
ունեցած
հատուկ
գիտելիքներն օգտագործել. «մարմինը, միտքը
կամ ոգին վնասելու, խեղելու կամ դրանց վնաս
պատճառելու
նպատակով՝
ինչպես

Այդուհանդերձ,
առողջապահության
ոլորտի
մասնագետները պետք է հիշեն պացիենտների
նկատմամբ ստանձնած՝ գաղտնիությունը պահպանելու իրենց պարտականության մասին, ինչպես նաև
տեղեկությունները բացահայտելու համար նրանց
իրազեկված համաձայնությունն ստանալու պարտավորության մասին, հատկապես այն դեպքում, երբ
նման բացահայտումը կարող է վտանգի ենթարկել այդ
անձանց (տե՛ս գլուխ II (Գ)(3)):

52

Ընդունվել է Համաշխարհային բժշկական ասոցիացիայի կողմից 1975 թվականին:
54 Ընդունվել է Համաշխարհային բժշկական ասոցիացիայի կողմից 1977 թվականին:
53
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ռազմական,
այնպես
էլ
քաղաքական
նկատառումներով»:55 Նմանատիպ դրույթներ
են նախատեսվում բուժքույրերի համար
«Կալանավորների
և
բանտարկյալների
խնամքի հարցում բուժքույրերի դերի մասին»
հրահանգում:56

Համաշխարհային բժշկական ասոցիացիայի՝
Համբուրգի ավելի ուշ ընդունված հռչակագրով
վերահաստատվում է ամբողջ աշխարհում
առանձին անձանց և բուժաշխատողների
կազմակերպված խմբերի պարտականությունը՝ խրախուսելու բժիշկներին հակազդել
խոշտանգումներին կամ էթիկայի սկզբունքներին հակասող գործողություն կատարելու
ցանկացած տեսակի հարկադրանքին:58 Այն
կոչ է անում առանձին բժիշկներին արտահայտվելու վատ վերաբերմունքի դրսևորումների դեմ և հորդորում է ազգային ու
միջազգային
բժշկական
կազմակերպություններին աջակցել այն բժիշկներին, որոնք
հակազդում են նման հարկադրանքին:

54. Առողջապահության ոլորտի մասնագետները նաև պարտականություն ունեն
աջակցելու իրենց այն գործընկերներին, որոնք
արտահայտվում են մարդու իրավունքների
խախտումների դեմ: Նման աջակցություն
չտրամադրելը կարող է հանգեցնել ոչ միայն
պացիենտի իրավունքների և վերը նշված
հռչակագրերի դրույթների խախտմանը, այլ
նաև հանգեցնել առողջապահության ոլորտի
մասնագիտությունների հեղինակազրկմանը:
Մասնագիտության համբավն արատավորելը
համարվում է մասնագիտական վարվելակերպի
կանոնների
լուրջ
խախտում:
Համաշխարհային բժշկական ասոցիացիայի՝
մարդու իրավունքների վերաբերյալ բանաձևով բոլոր ազգային բժշկական ասոցիացիաներին կոչ է արվում ուսումնասիրել
մարդու իրավունքների ոլորտում իրենց
երկրներում առկա իրավիճակը և ապահովել,
որ բժիշկները չթաքցնեն որևէ բռնարարքի
ապացույց՝ անգամ ճնշման սպառնալիքի
ներքո:57 Այդ բանաձևով ազգային մարմիններից պահանջվում է մշակել հստակ
ուղեցույցներ՝
հատկապես
բանտային
համակարգում աշխատող բժիշկների համար,
բողոքով հանդես գալ մարդու իրավունքների
ենթադրյալ խախտումների դեմ և ապահովել
արդյունավետ մեխանիզմներ մարդու իրավունքների բնագավառում բժիշկների՝ էթիկայի
նորմերին
հակասող
գործողությունները
հետաքննելու
համար:
Դրանով
նաև
պահանջվում է, որ նրանք աջակցեն այն
առանձին բժիշկներին, որոնք մատնանշում են
մարդու
իրավունքների
խախտումները:

3. Բժշկական էթիկայի ազգային կանոնագրքեր
55. Երրորդ մակարդակը, որում ձևակերպվում
են
էթիկայի
սկզբունքները,
ազգային
կանոնագրքերն են: Դրանցում արտացոլվում
են վերոնշյալ նույն հիմնական արժեքները,
քանի որ բժշկական էթիկայի նորմերով
սահմանվում են այն արժեքները, որոնք
ընդհանուր են բոլոր բժիշկների համար:
Գործնականում, բոլոր մշակույթներում և
կանոնագրքերում
ներառված
են
նույն
հիմնադրույթները՝
վնաս
պատճառելուց
խուսափելու, հիվանդներին օգնելու, խոցելի
իրավիճակում գտնվող անձանց պաշտպանելու պարտականությունները և պացիենտների միջև ցանկացած հիմքով՝ բացառությամբ
նրանց
անհրաժեշտ
բժշկական
օգնություն տրամադրելու հրատապության,
խտրականությունը
բացառելու
պարտականությունը: Նմանատիպ արժեքներ են
սահմանվում
բուժքույրական
մասնագիտության համար նախատեսված կանոնագրքերում: Էթիկայի սկզբունքների խնդրահարույց կողմն այն է, որ դրանցում,
այնուամենայնիվ, չեն սահմանվում սպառիչ
կանոններ
երկընտրանքի
յուրաքանչյուր
դեպքի համար, ինչն առաջացնում է որոշակի
մեկնաբանության անհրաժեշտություն: Շատ

Ընդունվել է 1981 թվականին (իսլամական օրացույցով՝ 1401 թվականին):
56 Ընդունվել է Բուժքույրերի միջազգային խորհրդի
կողմից 1975 թվականին:
57 Ընդունվել է Համաշխարհային բժշկական ասոցիացիայի կողմից 1990 թվականին։
55

Ընդունվել է Համաշխարհային բժշկական ասոցիացիայի կողմից 1997 թվականին:
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կարևոր է, որ էթիկական նորմերին առնչվող
երկընտրանքները գնահատելիս առողջապահության ոլորտի մասնագետները մշտապես
հիշեն մասնագիտական ընդհանուր արժեքներում արտացոլված՝ իրենց հիմնարար
բարոյական պարտավորությունները, սակայն
դրանք իրականացնեն այնպես, որ պահպանվի պացիենտներին վնաս պատճառելուց
խուսափելու՝ իրենց հիմնական պարտականությունը:

թյուն տրամադրելու բժիշկների բարոյական
պարտավորությունը համարվում է նրանց
մարդասիրական
պարտականությունը:59
Օգնության կարիք ունեցողներին և տառապանքի մեջ գտնվողներին արձագանքելու
պարտականությունն
արտացոլված
է
ավանդական փաստաթղթերում՝ գրեթե բոլոր
մշակույթներում:
58. Բժշկական էթիկայի ժամանակակից շատ
նորմերի հիմքում ընկած են սկզբունքներ,
որոնք ամրագրված են այս մասնագիտության
համար սահմանված արժեքների վերաբերյալ
ամենավաղ կազմված փաստաթղթերում,
համաձայն որոնց բժիշկները պետք է
օգնություն տրամադրեն՝ անգամ սեփական
անձը որոշակի ռիսկի ենթարկելով: Օրինակ՝
«Չարակա Սամհիթա» հնդկական կանոնագրքի համաձայն, որը թվագրվում է մ.թ.
առաջին դարով, բժիշկները պետք է. «ամբողջ
հոգով և սրտով ջանան մեղմել իրենց
պացիենտների ցավը. դուք չպետք է լքեք կամ
վնասեք ձեր պացիենտներին հանուն ձեր
կյանքի փրկության կամ ապրուստի միջոց
վաստակելու համար»: Նմանատիպ հրահանգներ են պարունակում վաղ շրջանի
իսլամական կանոնագրքերը, իսկ Քուվեյթի՝
արդի շրջանում ընդունված հռչակագրի
համաձայն, բժիշկներից պահանջվում է
առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել
օգնության կարիք ունեցող անձանց՝ անկախ
նրանց «մոտ կամ հեռու, առաքինի կամ
մեղավոր, ընկեր կամ թշնամի» լինելու
հանգամանքից:

Գ. Առողջապահության ոլորտի էթիկայի բոլոր
կանոնագրքերի ընդհանուր սկզբունքները
56.
Մասնագիտական
անկախության
սկզբունքի համաձայն՝ առողջապահության
ոլորտի մասնագետներից պահանջվում է
մշտապես
կենտրոնանալ
բժշկության
առանցքային նպատակի վրա, այն է՝
թեթևացնել տառապանքն ու ցավը և
խուսափել վնաս պատճառելուց՝ անկախ
գործադրվող ճնշումներից: Մի շարք այլ
էթիկական սկզբունքներ այնքան հիմնարար
են, որ դրանք կարելի է անփոփոխ կերպով
գտնել բոլոր կանոնագրքերում և էթիկայի
նորմերին
առնչվող
փաստաթղթերում:
Կարևորագույն սկզբունքներն են կարեկցական հոգածություն ցուցաբերելու, չվնասելու և
պացիենտի
իրավունքները
հարգելու
ցուցումները: Սրանք են առողջապահության
ոլորտի բոլոր մասնագետներին ներկայացվող
առանցքային պահանջները:
1. Կարեկցական հոգածություն ցուցաբերելու

պարտականությունը

59. Արևմտյան բժշկության բարոյական
արժեքների
ձևավորման
վրա
մեծ
ազդեցություն
է
ունեցել
«Հիպոկրատի
երդումը» և նմանատիպ այնպիսի երդումներ,
ինչպիսին է, օրինակ՝ «Մաիմոնիդի աղոթքը»:
«Հիպոկրատի
երդումը»
հանդիսավոր
խոստում է՝ գործելու մյուս բժիշկների հետ
համերաշխորեն և հանձնառություն՝ գործելու
ի բարօրություն պացիենտների և հոգ տանելու

57. Հոգածություն ցուցաբերելու պարտականությունն արտահայտվում է ազգային և
միջազգային կանոնագրքերում ու հռչակագրերում՝
ամենատարբեր
ձևերով:
Այս
պարտականության հայեցակետերից մեկը
բժշկական օգնության կարիք ունեցող անձանց
արձագանքելու՝ բժշկական պարտականությունն է: Այն արտացոլված է Համաշխարհային բժշկական ասոցիացիայի Բժշկական
էթիկայի միջազգային կանոնագրքում, որի
համաձայն, անհետաձգելի բժշկական օգնու-

Ընդունվել
է
Համաշխարհային
ասոցիացիայի կողմից 1949 թվականին։
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բժշկական

նրանց համար՝ միաժամանակ խուսափելով
նրանց վնասելուց: Այն նաև ներառում է
գաղտնիություն պահպանելու խոստում: Այս
չորս
հասկացությունները՝
տարբեր
ձևակերպումներով,
արտացոլված
են
առողջապահության ոլորտում մասնագիտական էթիկայի նորմերին առնչվող արդի բոլոր
կանոնագրքերում: Համաշխարհային բժշկական ասոցիացիայի Ժնևի հռչակագիրը
«Հիպոկրատի
երդմամբ»
ամրագրված
արժեքների նորովի վերահաստատումն է:60
Այն
խոստում
է,
որով
բժիշկները
պարտավորվում են իրենց պացիենտների
առողջությունը դարձնել իրենց գերակա
խնդիրը, և երդում՝ մարդկությանը բարեխղճորեն և արժանապատվորեն ծառայելու
գործին իրենց նվիրելու մասին:

գործելու բժշկի պարտականությունը և նշվում,
որ բժիշկները պարտավոր են լիակատար
հավատարմություն
ցուցաբերել
իրենց
պացիենտների նկատմամբ: Համաշխարհային
բժշկական ասոցիացիայի՝ Բժշկի անկախության և մասնագիտական ազատության մասին
Տոկիոյի հռչակագրից կարելի է հստակ
կերպով եզրակացնել, որ բժիշկները պետք է
պնդեն իրենց՝ հիվանդների շահերից ելնելով
գործելու
ազատությունը՝
անկախ
այլ
նկատառումներից՝
ներառյալ
իրենց
գործատուների, բանտի ղեկավարների կամ
անվտանգության ուժերի հրահանգներից:61
Նշված հռչակագրի դրույթների համաձայն՝
բժիշկները պետք է ապահովեն «իրենց
մասնագիտական
անկախությունը,
որն
անհրաժեշտ է պացիենտների առողջության
հետ կապված կարիքները ներկայացնելու և
պաշտպանելու համար այն բոլոր անձանց
առջև, որոնք կմերժեն կամ կսահմանափակեն
անհրաժեշտ
օգնության
տրամադրումը
հիվանդ կամ վնասվածք ստացած անձանց»:
Բուժքույրերի համար նմանատիպ սկզբունքներ են սահմանված Բուժքույրերի միջազգային
խորհրդի կողմից ընդունված կանոնագրքում:

60. Հոգածություն ցուցաբերելու պարտականությանն առնչվող տարբեր հայեցակետեր
են արտացոլված Համաշխարհային բժշկական
ասոցիացիայի հռչակագրերում, որոնցում
հստակորեն ամրագրվում է, որ բժիշկները
պետք է մշտապես գործեն՝ ելնելով իրենց
պացիենտների այդ թվում արգելանքի տակ
գտնվող և հանցագործություն կատարելու մեջ
մեղադրվող անձանց լավագույն շահերից: Այս
պարտականությունը
հաճախ
արտահայտվում է «մասնագիտական անկախություն» հասկացությամբ, որի համաձայն
բժիշկներից պահանջվում է գործել բժշկական
լավագույն գործելակերպին համապատասխան՝ անկախ այն բոլոր ճնշումներից, որ
կարող են գործադրվել նրանց նկատմամբ:
Համաշխարհային բժշկական ասոցիացիայի
Բժշկական էթիկայի միջազգային կանոնագրքում ընդգծվում է բժշկի՝ հոգածություն
ցուցաբերելու պարտականությունը «տեխնիկական և բարոյական լիակատար անկախության
պայմաններում՝
ցուցաբերելով
կարեկցանք և հարգելով մարդու արժանապատվությունը»: Դրանում նաև շեշտադրվում
է բացառապես պացիենտի շահերից ելնելով

Ընդունվել
է
Համաշխարհային
ասոցիացիայի կողմից 1948 թվականին։
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61. Պացիենտի իրավունքների ճանաչումը մեկ
այլ ձև է, որի միջոցով Համաշխարհային
բժշկական ասոցիացիան արտահայտում է
հոգածություն
ցուցաբերելու
պարտականությունը: Իր՝ Պացիենտների իրավունքների
մասին Լիսաբոնի հռչակագրում սահմանվում
է, որ յուրաքանչյուր անձ, առանց որևէ
խտրականության, իրավունք ունի ստանալու
համապատասխան բժշկական օգնություն և
վերահաստատում է, որ բժիշկները պետք է
միշտ գործեն՝ ելնելով պացիենտի լավագույն
շահերից:62 Այդ հռչակագրի համաձայն՝ պետք
է երաշխավորվի պացիենտների կամքի
ազատությունը և արդարացի վերաբերմունքը
նրանց նկատմամբ, ինչպես նաև՝ և բժիշկները,
Ընդունվել է Համաշխարհային բժշկական ասոցիացիայի կողմից 1986 թվականին։
62 Ընդունվել է Համաշխարհային բժշկական ասոցիացիայի կողմից 1981 թվականին, փոփոխվել է Գլխավոր
ասամբլեայի քառասունյոթերորդ նստաշրջանում 1995
թվականի սեպտեմբերին:
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և բուժօգնություն տրամադրող կազմակերպությունները
պետք
է
պաշտպանեն
պացիենտի իրավունքները: «Այն բոլոր
դեպքերում, երբ օրենսդրությամբ, կառավարության գործողություններով կամ որևէ այլ
վարչական մարմնի կամ կառույցի կողմից
մերժվում
են
պացիենտների
նշված
իրավունքների իրացումը, բժիշկները պետք է
հետամուտ
լինեն
համապատասխան
միջոցների ձեռնարկմանը՝ այդ իրավունքների
իրացումն
ապահովելու
և
դրանք
վերականգնելու համար»: Յուրաքանչյուր անձ
ունի
պատշաճ
բժշկական
օգնություն
ստանալու իրավունք՝ անկախ այնպիսի
գործոններից, ինչպիսիք նրա էթնիկ ծագումը,
քաղաքական համոզմունքները, քաղաքացիությունը, սեռը, կրոնը կամ անձնական
որակներն
են:
Հանցագործությունների
կատարման մեջ մեղադրվող կամ դրանք
կատարելու համար դատապարտված անձինք
ունեն պատշաճ բժշկական և բուժքույրական
օգնություն ստանալու հավասար բարոյական
իրավունք:
Համաշխարհային
բժշկական
ասոցիացիայի կողմից ընդունված Լիսաբոնի
հռչակագրում ընդգծվում է, որ պացիենտների
միջև խտրականություն դրսևորելու միակ
ընդունելի չափորոշիչը նրանց բժշկական
օգնություն ստանալու անհրաժեշտության
հրատապության աստիճանն է:

լավագույն տարբերակը որոշելիս առողջապահության ոլորտի մասնագետները պետք է,
նորմալ պայմաններում, նախապատվությունը
տան խելամիտ չափահաս պացիենտի
ցանկություններին ավելի, քան որևէ լիազոր
մարմնի ներկայացուցչի կողմից հայտնած
տեսակետներին: Այն դեպքում, երբ պացիենտը
գտնվում է անգիտակից վիճակում կամ որևէ
այլ պատճառով չի կարող տալ իր գիտակցված
համաձայնությունը,
առողջապահության
ոլորտի մասնագետները պետք է որոշում
կայացնեն այն մասին, թե ինչպես կարելի է
պաշտպանել և խթանել տվյալ անձի
լավագույն շահերը: Ենթադրվում է, որ
բուժքույրերը և բժիշկները պետք է հանդես
գան որպես իրենց պացիենտների պաշտպաններ և սա հստակորեն սահմանվում է
այնպիսի
փաստաթղթերում,
ինչպիսիք
Համաշխարհային բժշկական ասոցիացիայի
կողմից ընդունված Լիսաբոնի հռչակագիրը և
Բուժքույրերի միջազգային խորհրդի կողմից
«Մարդու իրավունքների երաշխավորման
հարցում
բուժքույրերի
դերի
մասին»
63
հայտարարությունն են:
63. Համաշխարհային բժշկական ասոցիացիայի
կողմից
ընդունված
Լիսաբոնի
հռչակագրում բժիշկների համար ամրագրված
է պարտականություն՝ ձեռք բերելու հոգեպես
առողջ պացիենտների կամավոր և իրազեկված
համաձայնությունը
ցանկացած
տեսակի
զննում իրականացնելու կամ որևէ բժշկական
միջամտություն կատարելու համար: Սա
նշանակում է, որ անձինք պետք է իրազեկված
լինեն դրանց վերաբերյալ իրենց համաձայնությունը տալու և մերժելու հետևանքների
մասին: Հետևաբար, նախքան պացիենտներին
զննելը, առողջապահության ոլորտի մասնագետները պետք է անկեղծորեն բացատրեն
զննման և բուժման նպատակը: Ճնշման ներքո
կամ պացիենտին տրամադրված կեղծ
տեղեկությունների արդյունքում ձեռք բերված
համաձայնությունը համարվում է անվավեր և

2. Իրազեկված համաձայնությունը
62.
Այն
փաստը,
որ
հոգածություն
ցուցաբերելու պարտականությունն արտացոլող բոլոր հռչակագրերում ընդգծվում է
բուժզննում անցնող կամ բուժում ստացող
անձի լավագույն շահերից ելնելով գործելու
պարտավորությունը, թույլ է տալիս ենթադրել,
որ առողջապահության ոլորտի մասնագետները գիտեն, թե որն է պացիենտի լավագույն
շահը: Ժամանակակից բժշկական էթիկայի
ամենաառանցքային պատգամն այն դրույթն է,
որ պացիենտներն իրենք են իրենց սեփական
դատավորը:
Սա
շահերի
լավագույն
նշանակում է, որ տվյալ անձի համար

Ընդունվել է Համաշխարհային բժշկական ասոցիացիայի կողմից 1983 թվականին:

63

40

նման կերպ ձեռք բերված համաձայնության
հիման վրա գործողություն կատարած
բժիշկները կարող են մեղադրվել բժշկական
էթիկայի նորմերը խախտելու մեջ: Որքան
պացիենտի համար ավելի ծանր կարող են
լինել բժշկական միջամտության հետևանքները, այնքան առավել պարտադիր է ձեռք
բերել պացիենտի՝ պատշաճ կերպով իրազեկված համաձայնությունը: Այլ կերպ ասած՝ այն
դեպքում, երբ զննումը և բուժումը պացիենտի
վրա հստակորեն ունեն բուժական օգտավետ
ազդեցություն, ապա կարող է բավարար լինել
բժշկական միջամտության գործընթացին
աջակցելու միջոցով նրանց կողմից տրված
անուղղակի համաձայնությունը: Այն դեպքում,
երբ զննման հիմնական նպատակը բժշկական
օգնություն տրամադրելը չէ, ապա պետք է
ցուցաբերել մեծ զգուշավորություն՝ հավաստիանալով, որ պացիենտը տեղյակ է և
համաձայն է դրա հետ, և որ դա որևէ կերպ չի
հակասում տվյալ անձի լավագույն շահերին:
Վերը նշվածի համաձայն՝ զննումը, որը
կատարվում է համոզվելու համար, թե արդյոք
տվյալ անձը կարող է դիմակայել պատժին,
խոշտանգմանը կամ պատճառված ֆիզիկական ճնշմանը հարցազրույցի ժամանակ,
համարվում է ոչ էթիկական և հակասում է
բժշկության նպատակներին: Արգելանքի տակ
գտնվող անձի առողջական վիճակը էթիկայի
նորմերին համապատասխան գնահատելու
միակ ձևը համարվում է այն զննումը, որը
կատարվում է ոչ թե պատժի իրականացմանն
աջակցելու, այլ անձի առողջությունը օպտիմալ
մակարդակի վրա պահպանելու և բարելավելու նպատակով: Քննության ընթացքում
ապացույցներ հավաքելու նպատակով իրականացվող ֆիզիկական զննման դեպքում
պահանջվում է պացիենտի իրազեկված
համաձայնությունն այնպես, որ նա հասկանա
թե զննման արդյունքում ստացված՝ առողջության վերաբերյալ տվյալները: ինչպես են
օգտագործվելու, ինչպես են պահպանվելու և
ում են հասանելի լինելու: Եթե պացիենտի
որոշմանն առնչվող այս կամ այլ կետեր
նախապես չեն հստակեցվել, ապա զննում

անցնելու համաձայնությունը և տեղեկությունների գրանցումը համարվում է անվավեր:
3. Գաղտնիությունը
64. Էթիկայի բոլոր կանոնագրքերը՝ սկսած
«Հիպոկրատի երդումից» մինչև արդի շրջանի
համապատասխան փաստաթղթերը, դրույթներ են պարունակում գաղտնիությունը
պահպանելու պարտականության վերաբերյալ՝ որպես հիմնարար սկզբունք, ինչը նաև
հստակորեն արտացոլվում է Համաշխարհային բժշկական ասոցիացիայի կողմից
ընդունված այնպիսի հռչակագրերում, ինչպիսին, օրինակ՝ Լիսաբոնի հռչակագիրն է: Որոշ
իրավական համակարգերում այնքան է
կարևորվում մասնագիտական գաղտնիքը
պահպանելու պարտականությունը, որ այն
ներառված է ազգային օրենսդրության մեջ:
Գաղտնիությունը պահպանելու պարտականությունը բացարձակ չէ և կարող է էթիկայի
նորմերի շրջանակներում խախտվել այն
բացառիկ հանգամանքներում, երբ այն
չխախտելու արդյունքում կարող է լուրջ վնաս
հասցվել մարդկանց կամ տեղի ունենալ
արդարադատության աղավաղում: Որպես
կանոն, այդուհանդերձ, անձի առողջական
վիճակի մասին՝ նրա ինքնությունը նույնականացնող
տեղեկությունների
առնչությամբ
գաղտնիությունը պահպանելու պարտականությունը կարող է շրջանցվել միայն պացիենտի իրազեկված թույլտվությամբ:64 Պացիենտի
ինքնությունը չնույնականացնող տեղեկությունները կարող են ազատ կերպով
օգտագործվել այլ նպատակներով և պետք է
հիմնականում օգտագործվեն այն բոլոր
դեպքերում, երբ պացիենտի ինքնության
բացահայտումը
չունի
որևէ
էական
նշանակություն: Դա կարող է լինել, օրինակ՝
խոշտանգման
մեթոդների
կամ
վատ
վերաբերմունքի բնույթի մասին տվյալների
հավաքագրման ժամանակ: Երկընտրանքն
Բացառություն են կազմում հանրային առողջապահության այնպիսի ընդհանուր պահանջները,
ինչպիսիք վարակիչ հիվանդություններով, թմրամոլությամբ, հոգեկան և այլ հիվանդություններով
տառապող անձանց անվանական հաշվառումն են:
64
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առաջանում է այն ժամանակ, երբ առողջապահության ոլորտի մասնագետների նկատմամբ ճնշում է գործադրվում կամ օրենքով
նրանցից պահանջվում է բացահայտել անձի
ինքնությունը նույնականացնող տեղեկություններ, ինչի հետևանքով վտանգ է առաջանում, որ կարող է վնաս պատճառվել
պացիենտներին: Նման դեպքերում, նրանց
հիմնական էթիկական պարտավորություններն են՝ հարգել պացիենտի կամքի ազատությունը և լավագույն շահերը, ինչպես նաև
օգտակար լինել և խուսափել վնաս պատճառելուց: Այս պարտավորությունները գերակա են
մյուս բոլոր պարտավորությունների նկատմամբ: Բժիշկները պետք է դատարանի կամ
տեղեկություններ պահանջող որևէ այլ
մարմնի համար պարզաբանեն, որ իրենք
սահմանափակված
են
մասնագիտական
գաղտնիքը պահպանելու պարտականությամբ: Նման կերպ արձագանքող՝ առողջապահության ոլորտի մասնագետներն իրավունք ունեն ստանալու իրենց մասնագիտական ասոցիացիաների և գործընկերների
աջակցությունը: Ի հավելումն, զինված
հակամարտությունների ժամանակ, միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերով
հատուկ պաշտպանություն է նախատեսվում
բժիշկ-պացիենտ
հարաբերություններում
գաղտնիության պահպանմանը՝ պահանջելով,
որ բժիշկները չմատնեն հիվանդ և վիրավոր
մարդկանց:65 Առողջապահության ոլորտի
մասնագետների համար պաշտպանություն է
համարվում այն, որ նման իրավիճակներում
նրանց չեն կարող ստիպել բացահայտել
տեղեկություններ
իրենց
պացիենտների
մասին:

նկատմամբ ստանձնած նրանց առաջնային
պարտականությունը՝ գործելու տվյալ անձի
լավագույն շահերից ելնելով և ընդհանուր
պարտականությունը
հանրության
առջև՝
ապահովելու արդարադատության իրականացումը և կանխելու մարդու իրավունքների
խախտումները: Այս պարտավորությունների
երկակի բնույթից առաջացող երկընտրանքները հատկապես սուր արտահայտություն են
ստանում առողջապահության ոլորտի այն
մասնագետների համար, որոնք աշխատում են
ոստիկանության, զինված ուժերի, անվտանգության
ծառայությունների
հետ
կամ
բանտային համակարգում: Նրանց գործատուների և բժիշկ չհանդիսացող գործընկերների
շահերը կարող են հակասել արգելանքի տակ
գտնվող պացիենտների լավագույն շահերին:
Առողջապահության ոլորտի բոլոր մասնագետները, անկախ իրենց աշխատանքային
հարաբերությունների բնույթից, պարտավոր
են կատարել իրենց հիմնական պարտականությունը, այն է՝ հոգածություն ցուցաբերել
այն մարդկանց նկատմամբ, որոնց զննումը
կամ բուժումը վստահվել է իրենց: Նրանք
չպետք է պարտավորված լինեն փոխզիջման
գնալ, պայմանագրի հիման վրա կամ այլ
նկատառումներից
ելնելով՝
նսեմացնելով
իրենց մասնագիտական անկախությունը:
Նրանք պետք է կատարեն պացիենտի
առողջության
պահպանմանն
առնչվող
շահերի անկողմնակալ գնահատում և գործեն՝
այդ շահերից ելնելով:

1. Սկզբունքներ, որոնցով պետք է

առաջնորդվեն երկակի պարտավորություններ
ունեցող բոլոր բժիշկները

Դ. Երկակի պարտավորություններ ունեցող՝
առողջապահության ոլորտի մասնագետները

66. Այն բոլոր դեպքերում, երբ բժիշկները
գործում են մյուս կողմի անունից, նրանք
պարտավոր
են
հավաստիանալ,
որ
66
պացիենտը գիտակցում է դա: Բժիշկները
պետք է ներկայանան պացիենտներին և

65. Առողջապահության ոլորտի մասնագետների վրա դրված է երկակի պարտավորություն, որոնք են. նախ՝ պացիենտի
1949 թվականի Ժնևի կոնվենցիաների լրացուցիչ I
արձանագրության (1977) 16-րդ հոդված և II
արձանագրության (1977) 10-րդ հոդված։

Այս սկզբունքները մեջբերված են 1995 թվականին
Բրիտանական բժշկական ասոցիացիայի կողմից
հրատարակված՝ “Doctors with Dual Obligations” գրքից:
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հաղորդեն համապատասխան մարմիններին
կամ այն միջազգային կազմակերպություններին, որոնք կարող են կատարել քննություն՝
սակայն առանց պացիենտներին, նրանց
ընտանիքներին կամ իրենց լուրջ վտանգի
ենթարկելու, եթե կան հիմքեր ենթադրելու, որ
կարող է վնաս պատճառվել: Բժիշկները և
մասնագիտական ասոցիացիաները պետք է
աջակցեն իրենց այն գործընկերներին, որոնք,
ունենալով հիմնավորված ապացույցներ, նման
գործողություններ են ձեռնարկում:

նրանց բացատրեն ցանկացած տեսակի զննում
կամ բուժում կատարելու նպատակը: Անգամ
այն դեպքում, երբ բժիշկները նշանակվում և
վճարվում են երրորդ անձի կողմից, նրանք
պետք է հստակորեն կատարեն այն պացիենտի հանդեպ հոգածություն ցուցաբերելու
պարտականությունը, որին զննում կամ
բուժում են: Նրանք պետք է հրաժարվեն գործել
այն ընթացակարգերին համապատասխան,
որոնք
կարող
են
վնաս
պատճառել
պացիենտներին
կամ
նրանց
թողնել
ֆիզիկապես կամ հոգեպես խոցելի վիճակում:
Նրանք պետք է հավաստիանան, որ իրենց
պայմանագրային
պարտավորությունների
համաձայն՝ կարող են կլինիկական գնահատում կատարելիս պահպանել մասնագիտական անկախությունը: Բժիշկները պետք
է ապահովեն, որ արգելանքի տակ գտնվող
յուրաքանչյուր անձ ունենա անհրաժեշտ
բուժզննում անցնելու կամ բուժում ստանալու
հնարավորություն:
Այն
դեպքում,
երբ
արգելանքի տակ գտնվող անձն անչափահաս
է կամ խոցելի վիճակում հայտնված
չափահաս,
բժիշկներն
ունեն
որպես
պաշտպան
հանդես
գալու
լրացուցիչ
պարտականություն: Բժիշկներին է վերապահվում գաղտնիությունը պահպանելու և
առանց պացիենտի իմացության տեղեկությունները
չբացահայտելու
ընդհանուր
պարտականությունը:
Նրանք
պետք
է
ապահովեն, որ իրենց բժշկական եզրակացությունները գաղտնի պահվեն: Բժիշկներն
ունեն վերահսկելու պարտականություն և դեմ
են արտահայտվում, երբ ծառայությունները,
որոնցում նրանք ներգրավված են, հակասում
են էթիկայի նորմերին,, անմարդկային են, ոչ
ադեկվատ կամ իրական վտանգ են
ներկայացնում պացիենտի առողջությանը:
Նման դեպքերում, նրանք ունեն անմիջապես
քայլեր ձեռնարկելու բարոյական պարտականություն, քանի որ դրանց դեմ համապատասխան
դիրքորոշումն
անհապաղ
կերպով չհայտնելու դեպքում շատ ավելի բարդ
կլինի ավելի ուշ փուլերում դրանց դեմ
բողոքելը: Նրանք պետք է դրա մասին

2. Երկակի պարտավորություններից բխող

երկընտրանքները
67. Էթիկայի նորմերը իրավունքի նորմերին
հակասելու դեպքում կարող է երկընտրանք
առաջանալ: Կարող են ստեղծվել այնպիսի
հանգամանքներ, երբ առողջապահության
ոլորտի մասնագետների էթիկական պարտականություններից ելնելով, նրանք պարտավոր
են չենթարկվել այս կամ այն օրենքի կոնկրետ
դրույթներին, ինչպիսին է, օրինակ՝ պացիենտի
մասին գաղտնի բժշկական տեղեկություններ
հայտնելու իրավական պարտավորությունը:
Էթիկայի սկզբունքներին առնչվող միջազգային
և ազգային հռչակագրերում արտահայտվում է
ընդհանուր համաձայնություն այն մասին, որ
պարտադիր ուժ ունեցող մյուս բոլոր
փաստաթղթերը՝ ներառյալ օրենքները, չեն
կարող
առողջապահության
ոլորտի
մասնագետներին ստիպել գործել բժշկական
էթիկայի նորմերին, ինչպես նաև իրենց խղճին
հակառակ:
Նման
դեպքերում,
իրենց
հիմնական էթիկական սկզբունքները նսեմացնելու կամ պացիենտներին լուրջ վտանգի
ենթարկելու փոխարեն՝ առողջապահության
ոլորտի մասնագետները պետք է հրաժարվեն
տվյալ օրենքին կամ ենթաօրենսդրական
ակտին համապատասխան գործելուց:
68.
Որոշ
դեպքերում,
այդուհանդերձ,
պացիենտը կարող է հրաժարվել իր
համաձայնությունը տալուց՝ այդ նպատակներով զննում անցնելու կամ զննման
արդյունքում ստացված տեղեկություններն այլ
անձանց բացահայտելու համար: Նրանք
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կարող են մտավախություն ունենալ, որ իրենց
կամ իրենց ընտանիքների հանդեպ ճնշում
կգործադրվի:
Նման
իրավիճակներում,
առողջապահության ոլորտի մասնագետները
կրում են երկակի պարտականություն. նախ՝
պացիենտի, հետո նաև՝ հանրության լայն
շերտերի առջև, որոնց շահն այն է, որ
ապահովվի արդարադատության իրականացումը և բռնարարք կատարող հանցագործները պատասխանատվության ենթարկվեն: Նման երկընտրանքները քննարկելիս
պետք է գլխավորապես առաջնորդվել վնաս
պատճառելուց
խուսափելու
հիմնարար
սկզբունքով:
Առողջապահության
ոլորտի
մասնագետները պետք է փորձեն այնպիսի
լուծումներ գտնել, որոնք կնպաստեն արդարադատության
իրականացմանը՝
առանց
ոտնահարելու գաղտնիություն պահպանելու՝
անձի իրավունքը: Պետք է խորհրդակցել
հուսալի կազմակերպությունների հետ. որոշ
դեպքերում դրանք կարող են լինել ազգային
բժշկական
ասոցիացիաները
կամ
ոչ
կառավարական
կազմակերպությունները:
Որպես
այլընտրանք՝
աջակցության
և
խրախուսանքի պայմաններում, տեղեկությունները բացահայտելու համար իրենց
համաձայնությունը չտված որոշ պացիենտներ
կարող են համաձայնել դրանք բացահայտել
պայմանավորված չափով:

ված կանոնները: Նման հանգամանքներում
խոշտանգման վերաբերյալ ապացույցների
մասին հաղորդելը միանգամայն տեղին է, եթե
պացիենտը չի արգելում դա անել: Բժիշկները
պետք է հաղորդեն նման ապացույցների
մասին այն դեպքում, երբ պացիենտները
խնդրում են նրանց դա անել կամ տալիս են
իրենց պատշաճ կերպով իրազեկված համաձայնությունը դա անելու համար: Նրանք նման
որոշումներ
կայացնելիս
պետք
է
պացիենտներին աջակցեն:
70. Դատաբժիշկներն այլ հարաբերությունների
մեջ են իրենց կողմից զննվող անձանց հետ և,
որպես կանոն, ունեն իրենց կատարած
հետազոտությունների արդյունքների մասին
փաստական տվյալներ զեկուցելու պարտավորություն: Նման իրավիճակներում պացիենտն ավելի քիչ լիազորություններ և
ընտրության հնարավորություն ունի և
հնարավոր է, որ չկարողանա բացահայտ
կերպով խոսել տեղի ունեցածի մասին:
Նախքան որևէ զննում սկսելը՝ դատաբժիշկները պետք է պացիենտին բացատրեն,
թե որն է իրենց դերը և պարզաբանեն, որ, ի
տարբերություն բուժական իրավիճակի, նման
հանգամանքներում սովորաբար չի գործում
բժշկական գաղտնիքը պահպանելու սկզբունքը: Գործող կանոնների համաձայն՝ հնարավոր
է, որ պացիենտը չկարողանա հրաժարվել
զննում անցնելուց, սակայն պացիենտը
հնարավորություն ունի ընտրելու՝ բացահայտել ստացված վնասվածքների պատճառները,
թե՝ ոչ: Դատաբժիշկները չպետք է կեղծ
տեղեկություններ նշեն իրենց եզրակացություններում, այլ տրամադրեն օբյեկտիվ
ապացույցներ, այդ թվում՝ իրենց եզրակացություններում հստակ նշելով վատ վերաբերմունքի
մասին
վկայող
ցանկացած
67
ապացույցի մասին:

69. Բժշկի էթիկական պարտավորությունները
կարող են լինել տարբեր՝ ելնելով այն փաստից,
թե ինչ հանգամանքներում է տեղի ունենում
բժիշկ-պացիենտ հանդիպումը, ինչպես նաև
այն բանից, թե որքանով կարող է պացիենտը
ազատ կամք դրսևորել տեղեկությունները
բացահայտելու հետ կապված որոշում
կայացնելիս: Օրինակ՝ երբ բժիշկը և
պացիենտը գտնվում են զուտ բուժական
հարաբերությունների շրջանակներում, ինչպես օրինակ՝ բուժօգնության տրամադրումը
հիվանդանոցում, ապա բժիշկներն ունեն
կարևորագույն բարոյական պարտք՝ պահպանելու
բուժական
հարաբերությունների
դեպքում սովորաբար գերակայող՝ գաղտնիությունը պահպանելու վերաբերյալ ընդուն-
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71. Բանտերի բժիշկները հիմնականում
տրամադրում են բժշկական օգնություն, բայց
նրանք պարտավոր են նաև զննել արգելանքի
տակ գտնվող այն անձանց, որոնք բանտ են
ժամանել ոստիկանությունում կալանքի տակ
պահվելուց հետո: Իրենց այս գործառույթն
իրականացնելիս կամ բանտում գտնվող
անձանց բուժումն իրականացնելիս՝ նրանք
կարող են բացահայտել գործադրված անթույլատրելի բռնության այնպիսի ապացույցներ, որոնց մասին բանտարկյալներն
իրենք իրական հնարավորություն չունեն
հայտնելու՝ ելնելով իրենց կարգավիճակից:
Նման իրավիճակներում, բժիշկները պետք է
հաշվի առնեն պացիենտի լավագույն շահերը և
հիշեն տվյալ անձի նկատմամբ գաղտնիությունը պահպանելու իրենց պարտականության մասին, սակայն բժիշկն ակնհայտ
վատ վերաբերմունքի դրսևորման մասին
հայտնելու համար ունի բավականաչափ ուժեղ
բարոյական փաստարկներ, քանի որ արգելանքի տակ գտնվող անձինք իրենք հաճախ
ունակ չեն դա անելու արդյունավետ կերպով:
Այն դեպքում, երբ արգելանքի տակ գտնվող
անձինք թույլ են տալիս բացահայտել այդ
տեղեկությունները, որևէ հակասություն չի
առաջանում, և բժշկի բարոյական պարտավորությունն ակնհայտ է: Եթե արգելանքի տակ
գտնվող անձը հրաժարվում է տեղեկությունները բացահայտելուց, ապա բժիշկները պետք
է կշռադատեն, թե որն է ավելի կարևոր՝ տվյալ
պացիենտին սպառնացող հնարավոր վտանգները, թե բանտում գտնվող բոլոր մյուս անձանց համար օգուտները, ինչպես նաև
բռնարարքների հետագա կատարումը կանխելու հարցում հանրության շահերը:

չպետք է անձանց գիտակցաբար ենթարկեն
հետագա ճնշումների ենթարկվելու վտանգի:
Նրանք չեն ազատվում համապատասխան
միջոցներ ձեռնարկելու պարտականությունից,
սակայն պետք է գործեն զգուշավորությամբ և
պետք է նախատեսեն տեղեկություններն
անմիջական իրավասության շրջանակներից
դուրս գտնվող պատասխանատու մարմնին
հաղորդելը, կամ, եթե դրա արդյունքում վտանգի չեն ենթարկվի առողջապահության ոլորտի
մասնագետները և պացիենտները, ստացված
տեղեկությունները հաղորդեն՝ առանց տվյալ
անձանց նույնականացնող տվյալներ նշելու:
Ակնհայտ է, որ վերջին տարբերակն ընտրելու
դեպքում, առողջապահության ոլորտի մասնագետները պետք է հաշվի առնեն նույնականացնող տվյալները բացահայտելու նպատակով
իրենց նկատմամբ ճնշում գործադրելու հավանականությունը կամ իրենց բժշկական եզրակացությունները բռնի ուժով առգրավելու
հնարավորությունը: Չնայած, որ չկան դյուրին
լուծումներ՝ առողջապահության ոլորտի մասնագետներն, այնուամենայնիվ, պետք է առաջնորդվեն վնաս պատճառելուց խուսափելու
հիմնական սկզբունքով՝ այն վեր դասելով մյուս
բոլոր նկատառումներից և փորձեն, հնարավորության դեպքում, խորհրդատվություն
ստանալ ազգային կամ միջազգային բժշկական կառույցներից:

72. Առողջապահության ոլորտի մասնագետները պետք է նաև հաշվի առնեն, որ
կատարված բռնարարքի մասին հաղորդելն
այն մարմիններին, որոնց իրավասության
ներքո ենթադրաբար կատարվում են դրանք,
կարող է վտանգ առաջացնել, որ տվյալ
պացիենտին կամ այլ անձանց, այդ թվում՝
տեղեկությունները գաղտնազերծող անձին
կարող է վնաս պատճառվել: Բժիշկները

73. Միջազգային իրավունքին համապատասխան՝ պետությունները խոշտանգումների
դեպքերը պետք է քննեն անհապաղ և
անկողմնակալորեն: Փաստերով հիմնավորված լինելու դեպքում այն պետությունը, որի
տարածքում գտնվում է խոշտանգում կատարելու կամ դրանում մասնակցություն ունենալու մեջ կասկածվող անձը, պետք է կամ
ենթադրյալ հանցանք կատարած անձին
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հանձնի համապատասխան իրավասություն
ունեցող մեկ այլ պետության կամ գործը
հանձնի իր իրավասու մարմիններին՝ ազգային
կամ տեղի քրեական օրենսդրությանը համապատասխան հետապնդում իրականացնելու
նպատակով: Խոշտանգումների դեպքերի
ցանկացած արդյունավետ քննության հիմնարար սկզբունքներն են՝ մասնագիտական
պատրաստվածությունը,
անկողմնակալությունը, անկախությունը, օպերատիվությունը և
բազմակողմանիությունը: Այս տարրերը կարող են հարմարեցվել ցանկացած իրավական
համակարգի և ենթադրյալ խոշտանգման հետ
կապված բոլոր քննություններն իրականացնելիս պետք է ուղղորդվել դրանցով:

պատասխան մարմնի վերաբերյալ որոշման
կայացումը, այնուհետև ուղեցույցներ առաջարկելով գործով տուժողից և այլ վկաներից
բանավոր ցուցմունքներ վերցնելու և իրեղեն
ապացույցներ հավաքելու վերաբերյալ: «Դ»
բաժնում ուղեցույցներ են տրամադրվում
քննչական հատուկ անկախ հանձնաժողով
ստեղծելու վերաբերյալ: Այդ ուղեցույցները
հիմնված են մի շարք երկրների փորձի վրա,
որոնք ստեղծել են մարդու իրավունքների
չարաշահման ենթադրյալ դեպքերի, այդ
թվում՝ արտադատական կարգով կյանքից
զրկելու, խոշտանգումների և մարդկանց
անհայտացման դեպքերի քննության անկախ
հանձնաժողովներ:

74. Քննչական գործողությունները ռեսուրսների կամ փորձառության պակասի, կողմնակալության դրսևորման, չարաշահման դեպքերի ակնհայտ գոյության կամ այլ էական
պատճառներով պահանջների պատշաճ չիրականացվելու դեպքում պետությունները պետք
է գործի քննությունն իրականացնեն քննչական
անկախ հանձնաժողովի միջոցով կամ այլ
նմանատիպ ընթացակարգով: Այդ հանձնաժողովի անդամներ պետք է ընտրվեն, որպես
անհատներ՝ իրենց անկողմնակալությամբ,
մասնագիտական պատրաստվածությամբ և
անկախությամբ հայտնի անձինք: Մասնավորապես, նրանք պետք է անկախ լինեն
ցանկացած հաստատությունից, մարմնից կամ
անձից, ում նկատմամբ քննություն կարող է
իրականացվել:

Ա. Խոշտանգումների դեպքերի քննության
նպատակները
76. Քննության ընդհանուր նպատակն է
բացահայտել
խոշտանգման
ենթադրյալ
դեպքերի փաստերը՝ նպատակ ունենալով
պարզել դեպքերի համար պատասխանատու
անձանց ինքնությունը և նպաստել նրանց
նկատմամբ հետապնդում իրականացնելուն
կամ այդ փաստերն օգտագործել տուժողների
կրած վնասները փոխհատուցելու համար
նախատեսված այլ գործողությունների շրջանակներում: Այս բաժնում շոշափվող հարցերը
կարող են նաև վերաբերել խոշտանգումների
դեպքերի քննության այլ տեսակներին: Այդ
նպատակին հասնելու համար քննություն
իրականացնողները առնվազն պետք է փորձեն
հայտարարություններ վերցնել խոշտանգման
ենթադրյալ դեպքի զոհերից, ձեռք բերել և
պահպանել ապացույցներ, այդ թվում՝ բժշկական, որոնք վերաբերում են ենթադրյալ խոշտանգմանը և կարող են օգտակար լինել
դեպքի
համար
պատասխանատվություն
կրողների նկատմամբ ցանկացած հավանական հետապնդման համար, պարզել հնարավոր վկաների ինքնությունը և նրանցից
ենթադրյալ խոշտանգման մասին հայտարարություններ վերցնել, ինչպես նաև որոշել՝
ինչպես, երբ և որտեղ են տեղի ունեցել
խոշտանգման ենթադրյալ դեպքերը, ինչպես

75. «Ա» բաժնում նկարագրվում է խոշտանգումների դեպքերի քննության ընդհանուր
նպատակը: «Բ» բաժնում սահմանվում են
խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի դեպքերի արդյունավետ քննության և այդ դեպքերն
արձանագրելու հիմնական սկզբունքները: «Գ»
բաժնում ներկայացվում են խոշտանգման
ենթադրյալ դեպքի առնչությամբ քննության
կատարման համար առաջարկվող ընթացակարգեր՝ նախ դիտարկելով քննչական համա-
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նաև ցանկացած վարվելակերպ կամ գործելակերպ, որը կարող էր հանգեցնել խոշտանգման:

վատ վերաբերմունքի հավանական դրսևորման այլ նշաններ: Քննություն իրականացնող
անձինք, ովքեր պետք է անկախ լինեն
հանցագործություն կատարելու մեջ կասկածվող անձանցից և այն կազմակերպությունից, որտեղ նրանք աշխատում են,
պետք է լինեն գիտակ և անկողմնակալ: Նրանք
պետք է հնարավորություն ունենան դիմելու
անկողմնակալ բժշկի կամ այլ փորձագետների
կամ նրանց ներգրավելու քննության իրականացմանը: Այդօրինակ քննությունների իրականացման համար կիրառվող մեթոդները
պետք է համապատասխանեն մասնագիտական ամենաբարձր չափանիշներին և դրանց
արդյունքները պետք է հրապարակվեն:

Բ. Խոշտանգումների և այլ դաժան,
անմարդկային կամ արժանապատվությունը
նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի
դեպքերի արդյունավետ քննության և
արձանագրման սկզբունքները
77. Խոշտանգումների դեպքեր քննելու փորձ
ունեցող անհատների և կազմակերպությունների համակարծությունը արտացոլվում
է հետևյալ սկզբունքներում: Խոշտանգումների
և
այլ
դաժան,
անմարդկային
կամ
արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի (այսուհետ՝ «խոշտանգում» կամ
«վատ վերաբերմունք») ենթարկվելու դեպքերի
արդյունավետ քննության և դրանք արձանագրելու նպատակով կատարվում է հետևյալը՝

79. Քննչական մարմինն իրավունք ունի և
պարտավոր է ձեռք բերել գործի քննության
համար
անհրաժեշտ
բոլոր
տեղեկու68
Գործի քննությունն իրակաթյունները:
նացնող անձինք իրենց տրամադրության տակ
պետք է ունենան գործի արդյունավետ քննության համար անհրաժեշտ բոլոր ֆինանսական
և տեխնիկական միջոցները: Նրանք նաև
պետք է լիազորված լինեն պարտավորեցնելու
բոլոր նրանց, ովքեր ի պաշտոնե ենթադրաբար
մասնակցել են խոշտանգման կամ վատ
վերաբերմունքի դրսևորմանը, ներկայանալ և
ցուցմունք տալ: Նույնը վերաբերում է նաև
ցանկացած վկային: Այս նպատակով քննչական մարմինը իրավունք ունի ծանուցագրեր
հանձնել վկաներին, այդ թվում՝ ենթադրաբար
ներգրավված ցանկացած պաշտոնյայի և
պահանջել ապացույցների տրամադրում:
Խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի
ենթադրյալ զոհերը, վկաները, քննություն
իրականացնողները, և նրանց ընտանիքները
պետք է պաշտպանված լինեն բռնությունից,
բռնության սպառնալիքներից կամ ահաբեկման ցանկացած այլ դրսևորումից, որը կարող է
առաջանալ գործի քննության կապակցությամբ: Նրանք, ովքեր հավանական է, որ

ա) փաստերի պարզաբանում, ինչպես
նաև տուժողների և նրանց ընտանիքների
նկատմամբ անհատական և պետական
պատասխանատվության
սահմանում
և
ճանաչում.

բ) կրկնահանցագործությունը կանխելու
համար անհրաժեշտ միջոցների սահմանում.

գ)

հետապնդման
իրականացմանը
նպաստում կամ, անհրաժեշտության դեպքում,
կարգապահական տույժերի կիրառում քննության արդյունքում մեղավոր ճանաչվածների
նկատմամբ, և պետության կողմից լիարժեք
հատուցելու և փոխհատուցելու անհրաժեշտության բացահայտում, ներառյալ՝ ազնիվ
ու համարժեք ֆինանսական փոխհատուցում և
բուժման ու վերականգնման միջոցների
տրամադրում:
78. Պետությունները պետք է ապահովեն
խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի
դեպքերի մասին բողոքների և հաղորդումների
անհապաղ և արդյունավետ քննությունը:
Ուղղակիորեն արտահայտված բողոքի բացակայության դեպքում, անգամ, քննություն պետք
է իրականացվի, եթե կան խոշտանգման կամ

Որոշակի հանգամանքներում մասնագիտական
էթիկայի կանոնների համաձայն կարող է պահանջվել
պահպանել տեղեկությունների գաղտնիությունը: Այդ
պահանջները պետք է պահպանվեն:
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մասնակից են եղել խոշտանգման կամ վատ
վերաբերմունքի դրսևորմանը, պետք է ազատվեն բողոք ներկայացնող անձանց, վկաների
կամ նրանց ընտանիքների, ինչպես նաև
քննություն իրականացնող անձանց նկատմամբ ուղղակի կամ անուղղակի վերահսկողություն կամ իշխանություն ենթադրող
ցանկացած պաշտոնից:

կիրառվող ընթացակարգերը և մեթոդները,
ինչպես նաև բացահայտված փաստերի և
կիրառման ենթակա օրենսդրության վրա
հիմնված եզրակացությունները և հանձնարարականները: Ավարտին հասնելով, այդ
հաշվետվությունը պետք է հրապարակվի:
Դրանում նաև պետք է մանրամասնորեն
նկարագրվեն այն դեպքերը, որոնց տեղի
ունեցած հանգամանքը հաստատվել է,
ապացույցները, որոնց վրա հիմնված են այդ
եզրակացությունները և թվարկվեն այն
վկաների անունները, ովքեր ցուցմունք են
տվել, բացառությամբ նրանց, ում ինքնությունը
գաղտնի է պահվել նրանց իսկ անվտանգության համար: Պետությունը պետք է
ողջամիտ ժամկետում արձագանքի գործի
քննության վերաբերյալ հաշվետվությանը և,
անհրաժեշտության դեպքում, նշի այն քայլերը,
որոնք
անհրաժեշտ
է
ձեռնարկել
ի
պատասխան:

80. Գործի քննության հետ կապված
ցանկացած լսում, ինչպես նաև դրան վերաբերող բոլոր տեղեկությունները պետք է
հասանելի լինեն և դրանց մասին պետք է
տեղեկացվեն խոշտանգման կամ վատ
վերաբերմունքի ենթադրյալ զոհերը և նրանց
օրինական ներկայացուցիչները, ովքեր պետք է
իրավունք ունենան ներկայացնելու այլ
ապացույցներ:
81. Այն դեպքերում, երբ գործի քննության
սահմանված ընթացակարգերը չեն համապատասխանում պահանջներին՝ ոչ բավարար
փորձառության կամ ենթադրյալ կողմնակալության, չարաշահման դեպքերի ակնհայտ
գոյության կամ այլ էական պատճառներով,
ապա պետությունները պետք է ապահովեն
գործի քննության իրականացումը՝ քննչական
անկախ հանձնաժողովի միջոցով կամ
նմանատիպ ընթացակարգով: Այդ հանձնաժողովի անդամներ պետք է ընտրվեն՝ որպես
անհատներ՝ իրենց անաչառությամբ, մասնագիտական պատրաստվածությամբ և անկախությամբ հայտնի անձինք: Մասնավորապես,
նրանք պետք է անկախ լինեն հանցագործություն կատարելու մեջ կասկածվող
անձանցից և այն հաստատություններից կամ
մարմիններից, որտեղ նրանք աշխատում են:
Հանձնաժողովը պետք է լիազորված լինի
ստանալու
գործի
քննության
համար
անհրաժեշտ ամբողջ տեղեկատվությունը և
քննությունն իրականացնի սույն սկզբունՈղջամիտ
քներին
համապատասխան:69
ժամկետում կազմված գրավոր հաշվետվությունը պետք է ներառի գործի քննության
ծավալը, ապացույցների գնահատման համար
69

82.
Խոշտանգումների
կամ
վատ
վերաբերմունքի դրսևորման դեպքերի քննության մեջ ներգրավված բժիշկ-փորձագետները
պետք է մշտապես գործեն էթիկական
ամենաբարձր ստանդարտներին համապատասխան և, մասնավորապես, նախքան որևէ
բուժզննում անցկացնելը պետք է ստանան
իրազեկված համաձայնություն: Բուժզննումը
պետք է համապատասխանի բժշկական
պրակտիկայի սահմանված չափանիշներին:
Մասնավորապես, բուժզննումը պետք է
իրականացվի առանց կողմնակի անձանց
ներկայության՝ բժիշկ-փորձագետի վերահսկողությամբ և անվտանգության ծառայության
գործակալների և այլ պետական պաշտոնյաների բացակայությամբ: Բժիշկ-փորձագետը պետք է անհապաղ կազմի գրավոր
ճշգրիտ հաշվետվություն: Այդ հաշվետվությունը պետք է առնվազն ներառի հետևյալը՝

ա) Հարց ու պատասխանի հանգամանքները: Բուժզննման ենթարկվողի անունը,
բուժզննմանը ներկա անձանց անունները և
նրանց կապը բուժզննման ենթարկվողի հետ,
բուժզննման իրականացման ճշգրիտ ժամն ու

Տե՛ս 68-րդ ծանոթագրությունը։
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ե)

ամսաթիվը, այն հաստատության գտնվելու
վայրը, գործունեության բնույթը և հասցեն
(անհրաժեշտության դեպքում նաև սենյակը),
որտեղ
իրականացվում
է
բուժզննումը
(օրինակ՝ արգելանքի տակ պահելու վայրը,
հիվանդանոցը, տունը և այլն), բուժզննման
իրականացման ժամանակ առկա ցանկացած
հանգամանք (օրինակ՝ զսպման միջոցների
ցանկացած տեսակը անձին բերելու ժամանակ
կամ բուժզննման ընթացքում, անվտանգության ծառայության աշխատակիցների
ներկայությունը բուժզննման ժամանակ, ազատությունից զրկված անձին ուղեկցողների
պահելաձևը, բուժզննում իրականացնող անձի
հասցեին արված սպառնալիքները և այլն),
ինչպես նաև ցանկացած այլ համապատասխան գործոն:

Գրառում
հեղինակի
մասին:
Հաշվետվության մեջ պետք է հստակ նշված
լինեն բուժզննում իրականացրած անձանց
տվյալները, և այն պետք է ստորագրված լինի:
83. Հաշվետվությունը պետք է կրի
գաղտնի բնույթ և ներկայացվի բուժզննման
ենթարկվողին կամ նրա կողմից նշված
ներկայացուցչին:
Բուժզննման
ընթացքի
վերաբերյալ բուժզննման ենթարկվողի և նրա
ներկայացուցչի կարծիքը պետք է ճշտվի և
արձանագրվի հաշվետվության մեջ: Հաշվետվությունն, անհրաժեշտության դեպքում,
պետք է գրավոր տեսքով ներկայացվի
խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի
մասին հայտարարությունը քննելու համար
պատասխանատու մարմնին: Պետությունը
պարտավոր է ապահովել հաշվետվության
ապահով հանձնումն այդ անձանց: Հաշվետվությունը չպետք է հասանելի լինի այլ
անձանց,
բացառությամբ
բուժզննման
ենթարկվողի համաձայնությամբ կամ նման
փոխանցումը պարտադրելու իրավասություն
ունեցող դատարանի որոշմամբ: Խոշտանգումների
վերաբերյալ
հայտարարություններին հաջորդող գրավոր հաշվետվությունների վերաբերյալ ընդհանուր դիտարկումների համար տե՛ս գլուխ IV-ը: V և VI
գլուխներում,
համապատասխանաբար,
մանրամասն ներկայացվում են ֆիզիկական և
հոգեբանական գնահատումները:

բ)

Նախապատմությունը: Հարց ու
պատասխանի
ընթացքում
բուժզննման
ենթարկվողի
կողմից
ներկայացված
պատմության մանրամասն արձանագրությունը, այդ թվում՝ խոշտանգման կամ վատ
վերաբերմունքի
դրսևորման
ենթադրյալ
մեթոդները, ժամանակը, երբ ենթադրվում է, որ
տեղի է ունեցել խոշտանգումը կամ վատ
վերաբերմունքի դրսևորումը և ֆիզիկական ու
հոգեբանական ախտանիշներով պայմանավորված բոլոր բողոքները:

գ)

Ֆիզիկական և հոգեբանական
զննություն: Կլինիկական հետազոտության
արդյունքում հայտնաբերված ֆիզիկական և
հոգեբանական ախտանիշների, այդ թվում՝
ախտորոշիչ հետազոտությունների մասին
գրառումը և հնարավորության դեպքում՝ բոլոր
վնասվածքների գունավոր լուսանկարները:

դ) Եզրակացություն: Մեկնաբանություն
խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի
դրսևորման
հնարավոր
դեպքերի
հետ
ֆիզիկական և հոգեբանական ախտանիշների
հնարավոր կապի մասին: Պետք է տրվեն նաև
ցուցումներ՝ կապված անհրաժեշտ ցանկացած
բժշկական և հոգեբանական օգնության կամ
հետագա զննության հետ:
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գ) արդյոք պետությունը կամ պետության

Գ. Խոշտանգման դեպքերի քննության
ընթացակարգերը

հետ առնչություն ունեցողները փորձել են
խոչընդոտել կամ ձգձգել խոշտանգման դեպքի
քննությունը.

1. Համապատասխան քննչական մարմնի

դ) արդյոք հանրության շահերը կարող

վերաբերյալ որոշման կայացումը

են
պահպանվել
շրջանակներում.

84. Այն դեպքերում, երբ կասկածներ կան, որ
խոշտանգմանը մասնակցել են պետական
պաշտոնյաներ, ներառյալ, երբ հավանականություն
կա,
որ
խոշտանգում
իրականացնելու
հրամանը
տրվել
է
նախարարների, նախարարների օգնականների, նախարարների գիտությամբ գործող
պաշտոնատար
անձանց,
պետական
նախարարությունների
բարձրաստիճան
ծառայողների, բարձրաստիճան զորապետերի
կողմից,
կամ
այդ
անձանց
կողմից
խոշտանգումը հանդուրժելու դեպքում, գործի
օբյեկտիվ
և
անկողմնակալ
քննության
իրականացումը հնարավոր չի լինի, եթե
չստեղծվի քննչական հատուկ հանձնաժողով:
Քննչական հանձնաժողովի անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ նաև այն դեպքում,
եթե կասկածի տակ է դրվում քննություն
իրականացնող անձանց փորձառությունն ու
անկողմնակալությունը:

քննության

ե)

արդյոք ընդհանուր քննչական
մարմինների կողմից քննության իրականացումը
կասկածի
տակ
է
դրվում
փորձառության պակասի կամ անաչառության
բացակայության կամ այլ պատճառներով,
այդ
թվում՝
գործի
կարևորության,
չարաշահման դեպքերի ակնհայտ գոյության,
համապատասխան անձի կողմից բողոքների
կամ
վերը
նշված
անհամապատասխանությունների
կամ
այլ
էական
պատճառներով:
86.
Քննչական
անկախ
հանձնաժողով
ստեղծելու մասին պետության կողմից որոշում
կայացվելու դեպքում պետք է հաշվի առնվեն
մի շարք նկատառումներ: Առաջինը՝ գործի
քննության բոլոր փուլերում քննության
սուբյեկտ հանդիսացող անձանց համար պետք
է ապահովվեն միջազգային իրավունքով
ամրագրված նվազագույն ընթացակարգային
երաշխիքները:
Երկրորդը՝
քննություն
իրականացնող
անձինք,
պետք
է
աջակցություն ստանան տեխնիկական և
վարչական համապատասխան անձնակազմի
կողմից, ինչպես նաև նրանց համար պետք է
մատչելի լինի օբյեկտիվ, անաչառ իրավական
որպեսզի
գործի
խորհրդատվությունը,
քննության
արդյունքում
ապահովվեն
քրեական վարույթի համար թույլատրելի
ապացույցներ:
Երրորդը՝
քննություն
իրականացնող անձինք պետք է լիարժեք
կերպով
օգտվեն
պետության
կողմից
տրամադրված ռեսուրսներից և լիազորություններից: Եվ վերջապես, քննություն
իրականացնող անձինք պետք է իրավունքի և
բժշկության
ոլորտի
փորձագետների
միջազգային
ասոցիացիայից
օգնություն
ստանալու իրավունք ունենան:

85. Այն գործոնները, որոնք հիմք են տալիս
կարծելու, որ պետությունը մասնակցել է
խոշտանգմանը կամ գոյություն ունեցող
հատուկ հանգամանքները, որոնք կարող են
հատուկ անկողմնակալ քննություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ մեխանիզմների
ստեղծման պատճառ հանդիսանալ, ներառում
են՝

ա)

արդյոք զոհին ոստիկանության
բաժնում կամ արգելանքի տակ պահելու
վայրում վերջին անգամ տեսել են առանց
վնասվածքների.

բ) արդյոք գործելակերպը ակնհայտորեն
կապված
է
պետության
հովանավորվող խոշտանգման հետ.

անկախ

կողմից
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2. Ենթադրյալ զոհերին և այլ վկաներին

լսումների մասին: Քննություն իրականացնող անձինք պետք է ենթադրյալ զոհին
տեղեկացնեն հանցագործություն կատարելու մեջ կասկածվող անձին ձերբակալելու
մասին: Խոշտանգման ենթադրյալ զոհին
պետք է տրամադրվեն այն իրավապաշտպան կազմակերպությունների և վերականգնողական
խմբերի
կոնտակտային
տվյալները, որոնք կարող են օգտակար
լինել նրանց համար: Քննություն իրականացնող անձինք իրենց իրավասությունների շրջանակում պետք է համագործակցեն
իրավապաշտպան
կազմակերպությունների հետ՝ խոշտանգման հետ
կապված տեղեկությունների փոխանակումը
և
վերապատրաստումն
ապահովելու
համար:

հարցաքննելը
87. Խոշտանգման դեպքերի և այդ
դեպքերի հետևանքով անձանց ստացած
տրավմաների բնույթով, հաճախ նաև
անօգնականության կործանարար զգացումով պայմանավորված՝ հատկապես կարևոր
է ենթադրյալ զոհի և այլ վկաների նկատմամբ նրբանկատ վերաբերմունք դրսևորելը:
Պետությունը
պետք
է
խոշտանգման
ենթադրյալ զոհերին, վկաներին և նրանց
ընտանիքներին պաշտպանի բռնությունից,
բռնության սպառնալիքներից կամ ահաբեկման ցանկացած այլ դրսևորումից, որը
կարող է տեղի ունենալ գործի քննության
հետ կապված: Քննություն իրականացնող
անձինք պետք է վկաներին տեղեկացնեն
քննությանը նրանց ունեցած մասնակցության հետևանքների և գործի հնարավոր
հետագա այն զարգացումների մասին,
որոնք կարող են ազդել նրանց վրա:

բ) Քննություն իրականացնող անձի
ընտրությունը
89. Գործի քննությունն իրականացնող
մարմինները պետք է որոշեն, թե ով է
ենթադրյալ զոհին հարցաքննելու հիմնական
պատասխանատուն: Քանի որ ենթադրյալ
զոհը, հնարավոր է, իր դեպքը և՛ իրավաբանների, և՛ բժիշկների հետ քննարկելու
կարիք ունենա, քննություն իրականացնող
խումբը պետք է գործադրի բոլոր ջանքերը
այդ անձի հետ կատարվածի անհարկի
կրկնությունները նվազագույնի հասցնելու
համար: Խոշտանգման ենթադրյալ զոհի
համար հիմնական քննություն իրականացնող պատասխանատու անձ ընտրելիս
պետք է հաշվի առնվի զոհի նախընտրությունը կապված միևնույն սեռի, միևնույն
մշակույթի կրող կամ նրա մայրենի լեզվով
հաղորդակցվելու կարողություն ունեցող
անձի հետ: Հիմնական քննություն իրականացնող
անձը
կապված
տրավմայի
ենթարկվածների, այդ թվում՝ խոշտանգման
զոհերի հետ աշխատելու և խոշտանգման
դեպքերն արձանագրելու հետ, պետք է
նախապես վերապատրաստում անցած լինի
և
համապատասխան
փորձառություն
ունենա: Այն դեպքերում, երբ նախապես

ա)

Իրազեկված համաձայնությունը և
ենթադրյալ զոհերի պաշտպանության այլ
միջոցները
88. Ի սկզբանե ենթադրյալ զոհը, հնարավորության դեպքում, պետք է տեղեկացվի
քննության բնույթի և այն մասին, թե ինչու է
նրանից ցուցմունք վերցվել, կօգտագործվի
արդյոք և ինչպես կօգտագործվի նրա կողմից
տրված ցուցմունքը: Քննություն իրականացնող անձինք այդ անձին պետք է
պարզաբանեն, թե գործի քննության որ
մասն է հրապարակվելու և որը՝ գաղտնի
պահվելու: Անձն իրավունք ունի հրաժարվել
գործի քննության ամբողջ ընթացքին կամ
դրա որոշ փուլերին համագործակցելուց:
Բոլոր հնարավոր ջանքերը պետք է
գործադրվեն նրա ծրագրերին և ցանկություններին ընդառաջ գնալու համար:
Խոշտանգման ենթադրյալ զոհը պետք է
պարբերաբար տեղեկացվի գործի քննության
զարգացումների մասին: Ենթադրյալ զոհը
նաև պետք է ծանուցվի գործի քննության և
հետապնդման հետ կապված բոլոր կարևոր
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վերապատրաստում անցած կամ համապատասխան փորձառություն ունեցող՝ քննություն իրականացնող անձ հնարավոր չէ
գտնել, հիմնական քննություն իրականացնող անձը նախքան հարցաքննություն
իրականացնելը խոշտանգման և դրա
ֆիզիկական և հոգեբանական հետևանքների մասին տեղեկացվելու համար պետք
է գործադրի բոլոր ջանքերը: Խոշտանգումների մասին տեղեկություններ կարելի է
ստանալ
այս
ձեռնարկի,
մի
շարք
մասնագիտական և ուսուցողական բնույթի
հրատարակությունների,
վերապատրաստման դասընթացների և մասնագիտական
համաժողովների միջոցով: Քննություն իրականացնող անձը գործի քննության ամբողջ
ընթացքում պետք է նաև հնարավորություն
ունենա օգտվելու միջազգային փորձագետի
խորհրդատվությունից և աջակցությունից:

91. Գնահատումներն իրականացվում են
քաղաքական տարբեր պայմաններում: Դա
հանգեցնում է գնահատումների իրակաեղանակների
միջև
էական
նացման
տարբերությունների
առաջացման:
Այդ
պայմաններն ազդում են նաև այն իրավական
չափորոշիչների վրա, որոնցով իրականացվում է գործի քննությունը: Օրինակ, գործի
քննությունը, որին հետևում է ենթադրյալ
հանցանք կատարած անձի դատավարությունը,
պահանջում
է
ապացուցողականության ամենաբարձր մակարդակ, այնինչ
երրորդ երկրում քաղաքական ապաստան
ստանալու համար ներկայացվող դիմումին
կցվող հաշվետվության մեջ անհրաժեշտ է
ապահովել
խոշտանգման
վերաբերյալ
համեմատաբար քիչ քանակությամբ ապացույցներ: Քննություն իրականացնող անձը
պետք է ներքոնշյալ ցուցումները կիրառի ըստ
կոնկրետ դեպքի և գնահատման նպատակի:
Հարցաքննության իրականացման տարբեր
պայմանների օրինակները ներառում են,
սակայն չեն սահմանափակվում հետևյալով`

գ) Քննության իրականացման պայմանները
90. Քննություն իրականացնող անձինք պետք է
խորապես հաշվի առնեն այն պայմանները,
որոնցում
նրանք
աշխատում
են
և
համապատասխանաբար
ձեռնարկեն
անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցներ և
ապահովեն
անվտանգությունը:
Եթե
հարցաքննվում են դեռևս անազատության մեջ
կամ նմանատիպ իրավիճակում գտնվող
անձինք, որոնց նկատմամբ հնարավոր է
ճնշում գործադրվի, ապա հարցաքննություն
իրականացնող անձը պետք է զգուշավորություն ցուցաբերի այդ անձանց վտանգի
չենթարկելու համար: Այն դեպքերում, երբ
քննություն իրականացնող անձի հետ զրուցելը
կարող է վտանգել ինչ-որ մեկին, ապա
«խմբակային հարցաքննություն» իրականացնելը
անհատական
հարցաքննության
համեմատությամբ
ավելի
նախընտրելի
տարբերակ կարող է լինել: Մյուս դեպքերում
հարցաքննություն իրականացնող անձը պետք
է ընտրի մի վայր, ուր հարցաքննությունը
կանցնի
առանց
կողմնակի
անձանց
ներկայության և վկան հարմար կգտնի
ազատորեն արտահայտվել:

i)

համապատասխան անձի հայրենիքում
գտնվող բանտում կամ արգելանքի
տակ պահելու վայրում.

ii)

այլ երկրում գտնվող բանտում կամ
արգելանքի տակ պահելու վայրում.

iii) հայրենիքում՝ ոչ արգելանքի տակ
պահելու վայրում, սակայն թշնամական տհաճ մթնոլորտում.
iv) հայրենիքում՝ ոչ արգելանքի տակ
պահելու վայրում, խաղաղության և
անվտանգության պայմաններում.
v)

մեկ այլ երկրում, որտեղ կարող է
դրսևորվել բարյացակամ կամ թշնամական վերաբերմունք.

vi) փախստականների ճամբարում.
vii) ռազմական հանցագործությունների
հարցերով տրիբունալի կամ ճշմարտության բացահայտման հանձնաժողովի նիստերի ընթացքում:
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երանգավորման, մտքերի ձևակերպման և
հարցերի հաջորդականության ընտրության
հարցում՝ հաշվի առնելով ենթադրյալ զոհի
կողմից տրվող ցուցմունքի տրավմատիկ
բնույթը։ Վկան պետք է տեղեկացվի
ցանկացած ժամանակ հարցաքննությունը
դադարեցնելու, անհրաժեշտության դեպքում ընդմիջելու կամ ցանկացած հարցի
պատասխանելուց
հրաժարվելու՝
իր
իրավունքի մասին։

92. Քաղաքական պայմանները կարող են
անբարենպաստ լինել զոհի և բուժզննում
իրականացնող անձի համար, օրինակ, երբ
արգելանքի տակ գտնվող անձինք հարցաքննվում են քանի դեռ նրանք արգելանքի
տակ են պահվում իրենց կառավարության
կողմից կամ քանի դեռ նրանք, հնարավոր
վտարման հետ կապված, արգելանքի տակ
են պահվում այլ երկրի կառավարության
կողմից: Այն երկրներում, որտեղ ապաստան
հայցողները
բուժզննում
են
անցնում
խոշտանգման ենթարկված լինելու վերաբերյալ ապացույցներ ստանալու համար,
տրավմայի կամ խոշտանգման ենթարկված
լինելու մասին բողոքի ընդունման մերժումը
կարող է քաղաքական դրդապատճառներ
ունենալ: Արգելանքի տակ գտնվող անձի
անվտանգությանը սպառնացող հետագա
հնարավոր
վտանգները
բավականին
իրատեսական են և դրանք պետք է հաշվի
առնվեն ցանկացած գնահատման ընթացքում:
Նույնիսկ
այն
դեպքում,
երբ
խոշտանգված լինելու մասին հայտարարած
անձանց անմիջական վտանգ չի սպառնում,
քննություն իրականացնող անձինք նրանց
հետ կապ հաստատելիս մեծ զգուշավորություն պետք է ցուցաբերեն: Քննություն
իրականացնող անձի՝ լեզվի և մոտեցման
ընտրությունը մեծապես կազդի ենթադրյալ
զոհի՝ հարցաքննվելու կարողության և
պատրաստակամություն վրա: Հարցաքննության անցկացման վայրը պետք է լինի
հնարավորինս անվտանգ և հարմարավետ,
և
ուժերը
ներառյալ՝
սանհանգույցի
վերականգնելու միջոցների առկայությամբ:
Խոշտանգման ենթադրյալ զոհին հարցաքննելու համար պետք է հատկացվի բավարար
ժամանակ:
Քննություն
իրականացնող
անձինք առաջին հարցաքննության ընթացքում
չպետք
է
ակնկալեն
ստանալ
ամբողջական պատմությունը: Անձնական
բնույթի հարցերը կարող են տրավմատիկ
լինել խոշտանգման ենթադրյալ զոհի
համար: Քննություն իրականացնող անձը
պետք
է
նրբանկատ
լինի
ձայնի

93. Հոգեբանական կամ խորհրդատվական
ծառայությունների
աշխատակիցները,
որոնք խոշտանգման զոհերի հետ աշխատելու հետ կապված վերապատրաստում են
անցել, հնարավորության դեպքում, պետք է
հասանելի լինեն խոշտանգման ենթադրյալ
զոհերի, վկաների և քննություն իրականացնող
խմբի
անդամների
համար։
Խոշտանգման փաստերի մասին կրկին
պատմելու հետևանքով տվյալ անձը կարող
է վերապրել պատահածը կամ նրա մոտ
կարող են ի հայտ գալ այլ տրավմատիկ
ախտանիշներ (տե՛ս գլուխ IV.Ը.)։ Խոշտանգման մանրամասները լսելը կարող է
հանգեցնել հարցաքննություն իրականացնող անձանց մոտ երկրորդային տրավմատիկ ախտանիշների ի հայտ գալուն, ուստի
նրանց խորհուրդ է տրվում քննարկել իրենց
տպավորությունները միմյանց հետ՝ հարգելով գաղտնիության պահպանման վերաբերյալ մասնագիտական էթիկայի պահանջները։ Հնարավորության դեպքում դա պետք
է կատարվի փորձառու միջնորդի օգնությամբ։ Պետք է հաշվի առնել գոյություն
ունեցող երկու կոնկրետ ռիսկերը. առաջինը՝
վտանգ կա որ հարցաքննություն իրականացնող անձը կարող է իրեն նույնացնել
խոշտանգման ենթարկված լինելու մասին
հայտարարող անձանց հետ և բավականաչափ քննադատորեն չմոտենա պատմությանը, երկրորդը՝ խոշտանգման մասին
պատմություններ լսելը հարցաքննություն
իրականացնող անձի համար կարող է
այնքան սովորական երևույթ դառնալ, որ նա
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ավելի մեղմ կընկալի այն, ինչն իրականում
կատարվել է հարցաքննվող անձի հետ։

համարեն դժվար: Քննություն իրականացնող
անձը պետք է ապացույցներ ձեռք բերելու այլ
ձևեր փնտրի, եթե հավանական է, որ վկաները
կհայտնվեն վտանգի մեջ՝ իրենց կողմից
տրված ցուցմունքների հետևանքով:

դ) Վկաների անվտանգությունը
94. Պետությունը պարտավոր է խոշտանգման
ենթադրյալ զոհերին, վկաներին և նրանց
ընտանիքներին պաշտպանել բռնությունից,
բռնության սպառնալիքներից և կամ ահաբեկման ցանկացած դրսևորումից, որը կարող է
տեղի ունենալ գործի քննության հետ կապված:
Նրանք, ովքեր հավանական է, որ մասնակից
են եղել խոշտանգման դրսևորման, պետք է
ազատվեն բողոք ներկայացնող անձանց,
վկաների կամ նրանց ընտանիքների, ինչպես
նաև քննությունն իրականացնողների նկատմամբ ուղղակի կամ անուղղակի վերահսկողություն կամ իշխանություն ենթադրող
ցանկացած պաշտոնից: Քննություն իրականացնող անձինք պետք է մշտապես հաշվի
առնեն խոշտանգման ենթարկված լինելու
մասին հայտարարած անձանց և այլ վկաների
անվտանգության վրա գործի քննության
ազդեցությունը։

96. Ավելի հավանական է ազատությունից
զրկված անձանց՝ վտանգված լինելը, քան
նրանց, ովքեր չեն գտնվում արգելանքի
տակ: Ազատությունից զրկված անձինք
կարող
են
տարբեր
իրավիճակներին
տարբեր կերպ արձագանքել: Մի դեպքում
ազատությունից զրկված անձինք կարող են,
չգիտակցելով, իրենց վտանգի ենթարկել
անմտածված խոսելով և կարծելով, որ
քննություն
իրականացնող
"կողմնակի"
անձի ներկայությունը միայն բավական է
նրանց
անվտանգության
ապահովման
համար: Բայց դա միշտ չէ, որ այդպես է: Մեկ
այլ դեպքում՝ քննություն իրականացնող
անձինք կարող են բախվել "լռության
պատին", քանի որ բանտարկյալները
բավականաչափ ահաբեկված են ինչ որ
մեկին վստահելու համար, անգամ երբ
նրանց առաջարկվում է զրուցել առանց
կողմնակի անձանց ներկայության: Վերջին
դեպքում հնարավոր է սկզբում "խմբակային
հարցաքննություն" անցկացնելու անհրաժեշտություն առաջանա, որպեսզի հնարավոր լինի հստակ բացատրել քննության
ծավալը և նպատակը և հետո միայն այն
անձանց, ովքեր խոսելու ցանկություն են
հայտնել, առաջարկվի հարցաքննություն
անցնել
առանց
կողմնակի
անձանց
ներկայության: Ճնշման ենթարկվելու վախը՝
հիմնավորված կամ չհիմնավորված, այնքան
ուժգին է, որ որևէ կոնկրետ անձի
չբացահայտելու համար հնարավոր է
արգելանքի տակ պահելու տվյալ վայրի
բոլոր ազատազրկված անձանց հարցաքննելու անհրաժեշտություն առաջանա: Այն
դեպքում, երբ գործի քննության հետևանքով
հետապնդում է իրականացվում կամ դրա
մասին քննարկումներ են անցկացվում բաց
ֆորումում, ապա քննություն իրականացնող
անձը պետք է առաջարկի կիրառել խոշտան-

95. Հարցաքննվող անձանց, այդ թվում՝
կոնֆլիկտային
իրավիճակում
գտնվող
երկրներում ազատությունից զրկված անձանց
անվտանգության ապահովման առաջարկվող
մեթոդներից մեկը ենթադրում է նրանց
այցելած մարդկանց մասին տվյալների
գրառում և դրանց գաղտնիության պահպանում, այնպես, որ, քննություն իրականացնող
անձինք կարողանան հետևել այդ անձանց
անվտանգությանը՝ հետագա այցելությունների
կատարման դեպքում: Քննություն իրականացնող անձանց պետք է թույլատրվի զրուցել
ցանկացած մեկի կամ բոլորի հետ՝ ազատ և
առանց կողմնակի անձանց ներկայության,
ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում
կրկին այցելել միևնույն անձանց (դրանով է
բացատրվում
հարցաքննվող
անձանց
ինքնության վերաբերյալ տվյալների հետագծելիության
ապահովումը):
Ոչ
բոլոր
երկրներն են ընդունում այս պայմանները և
քննություն իրականացնող անձինք հնարավոր
է համարժեք երաշխիքների ձեռք բերումը
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գման ենթադրյալ զոհին պատճառվելիք վնասը
կանխելու այնպիսի միջոցներ, ինչպիսիք են
գործի՝ հանրության համար հասանելի
նյութերից տվյալ անձի ինքնության վերաբերյալ տեղեկությունները հանելը կամ այդ
անձին՝ պատկերը կամ ձայնը փոփոխող սարքի կամ հեռուստատեսային փակ համակարգի
միջոցով ցուցմունք տալու հնարավորություն
տալը: Այդ միջոցները չպետք է խախտեն
մեղադրյալի իրավունքները:

ե) Թարգմանիչների

կամ առևանգումն ու կալանավորումը.
ii)

ծառայություններից

օգտվելը
97. Խոշտանգման դեպքի քննությունը
թարգմանչի միջոցով իրականացնելը հեշտ
չէ անգամ պրոֆեսիոնալ մասնագետների
դեպքում: Միշտ չէ, որ հնարավոր է գտնել
թարգմանիչներ տարբեր բարբառների և
լեզուների համար և երբեմն անհրաժեշտություն է առաջանում, որպեսզի տվյալ
անձի ընտանիքի անդամները կամ միևնույն
մշակույթը
կրող
անձինք
մատուցեն
թարգմանչի ծառայություն: Սա իդեալական
տարբերակ չէ, քանի որ անձը միշտ չէ որ
հարմար
կհամարի
իր
նկատմամբ
կատարված խոշտանգման մասին խոսել
իրեն ճանաչող մարդկանց միջոցով: Իդեալական տարբերակի դեպքում թարգմանիչը
պետք է լինի քննություն իրականացնող
խմբի անդամ և տեղյակ լինի խոշտանգմանը
վերաբերող խնդիրների մասին (տե՛ս գլուխ
IV.Թ. և VI.Գ.2.):

զ) Խոշտանգման ենթարկված լինելու
մասին
հայտարարած
անձից
ստացվող տեղեկությունները
98. Քննություն իրականացնող անձը պետք է
փորձի խոշտանգման ենթադրյալ զոհի
ցուցմունքի միջոցով հնարավորինս շատ
տեղեկություններ ստանալ (տե՛ս գլուխ
IV.Ե.), որոնք ներառում են՝
i)

խոշտանգման կատարման մոտավոր
ամսաթիվն ու ժամը և թե երբ է տեղի
ունեցել խոշտանգման վերջին դեպքը: Այդ տեղեկությունները ստանալը
կարող է հեշտ չլինել, քանի որ այն
հնարավոր է տեղի է ունեցել մի քանի
վայրերում, կամ դրանցում ներգրավված են եղել հանցագործություն
կատարած մի քանի անձինք (կամ
հանցագործություն կատարած անձանց խմբեր): Տարբեր վայրերում
կատարվածի մասին պետք է հավաքել առանձին տեղեկություններ:
Պետք է ակնկալել, որ փաստերի
ժամանակագրությունը
կարող
է
ճշգրիտ չլինել, երբեմն էլ լինել
շփոթեցնող, քանի որ խոշտանգման
ենթարկվածի համար հաճախ դժվար
է պատկերացում կազմել ժամանակի
մասին: Իրավիճակի վերաբերյալ
ընդհանուր պատկերացում կազմելու
համար կարող են օգտակար լինել
տարբեր վայրերում կատարվածի
մասին առանձին պատմությունները:
Խոշտանգում վերապրածները հաճախ կարող են ճշգրիտ չիմանալ, թե
իրենց ուր են տարել՝ աչքերը
կապված կամ կիսագիտակից վիճակում լինելու հետևանքով: Համընկնող ցուցմունքները համադրելու
միջոցով հնարավոր է կազմել
կոնկրետ
վայրերի
"քարտեզը",
խոշտանգման
իրականացման
մեթոդները և անգամ հանցագործություն կատարած անձանց.

iii) ձերբակալմանը, կալանավորմանը և
խոշտանգմանը մասնակցած անձանց
մասին մանրամասն նկարագրությունը, ներառյալ այն, թե արդյոք
իրենք նախքան խոշտանգման ենթադրյալ դեպքը ճանաչել են նրանցից
որևէ մեկին, ինչպես նաև նրանց

այն հանգամանքները, որոնք հանգեցրել են խոշտանգման իրականացմանը, այդ թվում՝ ձերբակալումը
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հագուստի, սպիների, բնաբծերի,
դաջվածքների,
հասակի,
քաշի
(տվյալ անձը կարող է խոշտանգում
իրականացնողին նկարագրել իր
սեփական
չափսերից
ելնելով),
հանցագործություն կատարած անձի
անատոմիական,
լեզվական
և
արտասանության հետ կապված
որևէ առանձնահատկության մասին
մանրամասն նկարագրությունը և
արդյոք հանցագործություն կատարած անձինք որևէ պահի գտնվել են
ալկոհոլի կամ թմրադեղի ազդեցության տակ.

թյան վերաբերյալ հարցին, ավելի
շուտ կասեն, որ դա բռնաբարություն
է
կամ
սոդոմիա։
Քննություն
իրականացնողները պետք է հաշվի
առնեն, որ բանավոր վիրավորանքը,
մերկացնելը, շոշափելը, սանձարձակ
և նվաստացնող գործողությունները,
հարվածելը կամ սեռական օրգանների հատվածում էլեկտրահարում
կիրառելը
հաճախ
տուժողների
կողմից չեն ընկալվում որպես
սեռական բռնություն։ Բոլոր նկարագրված գործողությունները խախտում
են անձի ինտիմությունը և պետք է
ընկալվեն որպես սեռական բռնության մի մաս կամ ամբողջություն:
Շատ հաճախ սեռական բռնության
զոհերը կարող են ոչինչ չասել
սեռական բռնության մասին կամ
նույնիսկ հերքել այն: Հաճախ միայն
երկրորդ
կամ
անգամ
երրորդ
այցելության ժամանակ կարող է ի
հայտ գալ ամբողջ պատմությունը,
եթե անգամ տուժողի հետ հանդիպման ժամանակ նրա մշակույթին և
անձին վերաբերվել են ըմբռնողաբար
և նրբանկատորեն.

iv) տվյալ անձին ասվածի և նրան
տրված հարցերի բովանդակությունները: Դրանք կարող են տեղեկություններ ապահովել արգելանքի
տակ պահելու գաղտնի կամ անհայտ
վայրերը
հայտնաբերելու
փորձ
արվելու դեպքում.
v)

արգելանքի տակ պահելու վայրի
սովորական առօրյայի և վատ
վերաբերմունքի դրսևորման նկարագրությունը.

vi) խոշտանգման փաստերի նկարագրությունը, այդ թվում՝ խոշտանգման իրականացման մեթոդները:
Հասկանալի է, որ դա հաճախ դժվար
է, ուստի քննություն իրականացնող
անձինք չպետք է ակնկալեն ստանալ
կատարվածի մասին ամբողջական
պատմությունը մեկ հարցաքննության ընթացքում: Կարևոր է ստանալ
ճշգրիտ տեղեկություններ, սակայն
անձնական արժանապատվությանը
և բռնությանը վերաբերող հարցերը
կարող են տրավմատիկ, հաճախ՝
չափազանց տրավմատիկ լինել.

viii) խոշտանգման ժամանակ հասցված
մարմնական վնասվածքների մասին
տեղեկություններ.
ix) օգտագործված զենքի կամ այլ
ֆիզիկական առարկաների մասին
տեղեկություններ.
x)

vii) տեղեկություններ այն մասին՝ արդյոք
անձը
ենթարկվել
է
սեռական
բռնության: Մարդկանցից շատերը,
պատասխանելով սեռական բռնու-
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խոշտանգման հետ կապ ունեցող
դեպքերի
վկաների
անձնական
տվյալները:
Քննություն
իրականացնող անձը պետք է զգուշավորություն ցուցաբերի վկաների
անվտանգությունն ապահովելիս և
դիտարկի
վկաների
անձնական
տվյալները գաղտնագրելու և նրանց
անունները հարցաքննության վերաբերյալ հիմնական գրառումներից
առանձին պահելու տարբերակները:

է)

Խոշտանգման ենթարկված
մասին անձի հայտարարությունը

լինելու

երաշխավորվող իրավական
նության միջոցներ:

99. Քննություն իրականացնող անձը պետք է
ձայնագրի տուժողի մանրամասն հայտարարությունը և այն սղագրի: Հայտարարությունը պետք է հիմնված լինի ոչ հուշող
բնույթի
հարցերին
տրված
պատասխանների վրա: Չհուշող բնույթի հարցերից
ենթադրություններ կամ եզրահանգումներ
չեն արվում և անձին թույլ են տալիս
հնարավորինս ամբողջական և անկողմնակալ ցուցմունք ներկայացնել: «Ի՞նչ է
պատահել քեզ հետ և որտե՞ղ» հարցն
առավել չհուշող բնույթի հարցի օրինակ է,
քան «Դու խոշտանգման ես ենթարկվել
բանտու՞մ » հարցը: Հարցի վերջին օրինակն
արդեն ենթադրում է, որ այն, ինչ պատահել
է վկայի հետ, խոշտանգում է, և որ
գործողությունների
կատարման
վայրը
բանտն է: Խուսափեք պատասխանների
տարբերակներ ունեցող հարցեր տալուց,
քանի որ դա կարող է դրդել անձին տալ ոչ
ճշգրիտ պատասխաններ, եթե այն, ինչ
իրականում պատահել է, ճշգրտորեն չի
համապատասխանում
տարբերակներից
որևէ մեկին: Թույլ տվեք, որպեսզի անձը
ներկայացնի պատմության իր տարբերակը,
սակայն օգնեք նրան՝ տալով ավելի
կոնկրետացնող հարցեր: Անձին խրախուսեք, որ իր հետ պատահածը նկարագրելիս արտահայտի իր բոլոր զգացողությունները: Հարցրեք, թե ինչ հոտ է նա
զգացել, ինչ է տեսել, լսել և զգացել: Սա
կարևոր է այն դեպքերում, երբ, օրինակ, այդ
անձի աչքերը կապված են եղել կամ նա
բռնության է ենթարկվել մթության մեջ:

պաշտպա-

3. Իրեղեն ապացույցներ գտնելը և ձեռք

բերելը
101. Քննություն իրականացնող անձը
խոշտանգման դեպքը կամ դրա դրսևորման
ձևն արձանագրելու համար պետք է
հավաքի հնարավորինս շատ իրեղեն
ապացույցներ:
Խոշտանգման
դեպքի
մանրամասն և անկողմնակալ քննության
կարևոր
կողմերից
մեկը
իրեղեն
ապացույցներ հավաքելը և դրանք զննելն է:
Քննություն իրականացնող անձինք պետք է
արձանագրեն իրեղեն ապացույցների ձեռք
բերման և պահպանման ամբողջ ընթացքը,
որպեսզի դրանք օգտագործվեն հետագա
դատական վարույթների, այդ թվում՝
հավանական
քրեական
հետապնդման
ժամանակ: Խոշտանգումների շատ դեպքեր
տեղի են ունենում այն վայրերում, որտեղ
մարդիկ այս կան այն կերպ արգելանքի տակ
են պահվում, և այդ դեպքում իրեղեն
ապացույցների պահպանումը կամ դրանցից
անսահմանափակորեն օգտվելն ի սկզբանե
կարող է դժվար և անգամ անհնար լինել:
Պետությունը քննություն իրականացնող
անձանց պետք է տա ցանկացած վայր կամ
շինություն մուտք գործելու և խոշտանգման
իրականացման ենթադրյալ վայրի պայմաններին ծանոթանալու անսահմանափակ
լիազորություն: Քննություն իրականացնող
անձնակազմը և այն իրականացնող այլ
անձինք պետք է համախմբեն իրենց
ջանքերը
խոշտանգման
կատարման
ենթադրյալ վայրի մանրամասն զննությունն
իրականացնելու ուղղությամբ: Քննություն
իրականացնող անձինք պետք է խոշտանգման կատարման ենթադրյալ վայր մուտք
գործելու անսահմանափակ հնարավորություն ունենան: Նրանց համար պետք է
հասանելի լինեն ոչ միայն փակ և բաց
տարածքները,
այլ
նաև
շենքերը,
փոխադրամիջոցները,
գրասենյակները,

ը) Ենթադրյալ հանցանք կատարած անձի
հայտարարությունը
100. Հնարավորության դեպքում քննություն
իրականացնող անձինք պետք է հարցաքննեն ենթադրյալ հանցանք կատարած
անձին: Քննություն իրականացնող անձինք
նրանց համար պետք է ապահովեն
միջազգային և ազգային իրավունքով
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բանտախցերը կամ այլ շինություններ,
որտեղ,
ենթադրաբար,
կատարվել
է
խոշտանգումը:

պատրաստվեն նաև դրանց գունավոր
լուսանկարները: Պետք է արձանագրվեն
խոշտանգման կատարման ենթադրվող
վայրում ներկա գտնված բոլոր անձանց
ինքնության վերաբերյալ տվյալները, այդ
թվում՝ նրանց ամբողջական անունները,
հասցեները և հեռախոսահամարները կամ
կոնտակտային
այլ
տվյալներ:
Եթե
խոշտանգումը տեղի է ունեցել բավականին
վերջերս, պետք է կազմվի խոշտանգման
ենթարկված լինելու մասին հայտարարած
անձի հագուստի նկարագիրը և դրանք,
հնարավորության
դեպքում,
պետք
է
փորձաստուգում
անցնեն
լաբորատորիայում՝ օրգանիզմի հեղուկ բաղադրատարրերի և այլ իրեղեն ապացույցների
հայտնաբերման նպատակով: Տեղեկություններ պետք է հավաքվեն շինությունում կամ
գործի
քննության
հետ
առնչվող
տարածքներում ներկա ցանկացած անձից,
որոշելու
համար՝
արդյոք
նրանք
ականատես
են
եղել
ենթադրյալ
խոշտանգմանը: Պետք է պահպանվի գործի
հետ առնչվող ցանկացած թուղթ, գրառում
կամ փաստաթուղթ՝ որպես ապացույց
օգտագործելու
և
ձեռագրաբանական
փորձաքննության ենթարկելու նպատակով:

102. Գործի քննությանն առնչվող ցանկացած
շենք կամ տարածք պետք է փակվի,
որպեսզի ոչ մի հնարավոր ապացույց
չկորչի: Միայն քննություն իրականացնող
անձանց
և
նրանց
անձնակազմի
անդամներին է թույլատրվում մուտք գործել
այն տարածք, որն առանձնացվել է որպես
քննության տակ գտնվող: Հանցագործության
կատարման վայրը պետք է զննության
ենթարկվի ցանկացած իրեղեն ապացույց
ձեռք բերելու համար: Բոլոր ապացույցները
պետք է պատշաճ կերպով հավաքվեն,
մշակվեն,
փաթեթավորվեն,
պիտակավորվեն և տեղադրվեն ապահով վայրում՝
դրանց
աղտոտումը,
փչացումը
կամ
կորուստը կանխելու նպատակով: Եթե
ենթադրվում է, որ խոշտանգումը տեղի է
ունեցել բավականին վերջերս և նման
ապացույցները կարող են առնչվել գործին,
ապա պետք է հավաքվեն, պիտակավորվեն
և
պատշաճ
կերպով
պահպանվեն
օրգանիզմի հեղուկ բաղադրատարրերի
ցանկացած նմուշ, (ինչպիսիք են արյունը,
սերմնահեղուկը), ինչպես նաև մազեր,
մանրաթելեր և թելեր: Ցանկացած գործիք,
որը կարող էր օգտագործվել խոշտանգում
իրականացնելու նպատակով, անկախ այն
բանից դա նախատեսված է եղել դրա
համար թե, պատահաբար է օգտագործվել,
պետք է վերցվի և պահպանվի: Ցանկացած
մատնահետք, որը բավականին թարմ է և
կարող է առնչվել գործին, պետք է վերցվի և
պահպանվի: Պետք է պատրաստվի այն
շինությունների կամ վայրերի՝ նշումներ
պարունակող
գծագիրը,
որտեղ,
ենթադրաբար, տեղի է ունեցել խոշտանգումը՝ ներկայացնելով գործին առնչվող
բոլոր մանրամասները, ինչպիսիք են
շենքում հարկերի, սենյակների, մուտքերի,
պատուհանների,
կահույքի
տեղադրությունը և դրանց հարակից տարածքները:
Այդ ամենը արձանագրելու համար պետք է

4. Բժշկական ապացույցները
103. Քննություն իրականացնող անձը պետք
է կազմակերպի խոշտանգման ենթադրյալ
զոհի բուժզննումը: Այդ բուժզննման իրականացման ժամանակացույցը շատ կարևոր
է: Բուժզննում պետք է իրականացվի
անկախ այն բանից, թե որքան ժամանակ է
անցել խոշտանգման դեպքից, սակայն եթե
ենթադրվում է, որ դեպքը տեղի է ունեցել
վերջին վեց շաբաթվա ընթացքում, ապա
բուժզննումը
պետք
է
կազմակերպվի
անհապաղ, քանի դեռ չեն վերացել
խոշտանգման ակնհայտ նշանները: Բուժզննումը պետք է ներառի վնասվածքների և
հիվանդությունների
բուժման
անհրաժեշտության գնահատում, հոգեբանական
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աջակցություն, խորհրդատվություն և հետագա
միջոցառումներ
(ֆիզիկական
զննման և դատաբժշկական փորձաքննության համար տե՛ս գլուխ V): Միշտ
անհրաժեշտ է խոշտանգման ենթադրյալ
զոհին ենթարկել հոգեբանական փորձաքննության և գնահատել նրա հոգեկան
վիճակը, որը կարող է ֆիզիկական զննման
մաս կազմել, իսկ ֆիզիկական նշանների
բացակայության դեպքում, այն կարող է
իրականացվել ինքնուրույն (hոգեբանական
փորձաքննության նկարագրության համար
տե՛ս գլուխ VI):

աքսոր, ընտանիքի և սոցիալական դերի
կորուստ և ալն):Այս խնդիրներն անձի վրա
ի՞նչ ազդեցություն են ունենում.

զ) արդյո՞ք կլինիկական պատկերից
բխում է, որ խոշտանգման ենթադրությունը
սխալ է:
5. Լուսանկարահանումը
105. Պետք է կատարվեն խոշտանգման
ենթարկված լինելու մասին հայտարարած
անձանց վնասվածքների, խոշտանգման
ենթադրյալ վայր հանդիսացող շինությունների (ներքին և արտաքին կողմերի),
ինչպես նաև այնտեղ գտնված ցանկացած
իրեղեն ապացույցի գունավոր լուսանկարները: Լուսանկարի վրա մասշտաբը
նշող
քանոնի
կամ
այլ
միջոցների
կիրառումը կարևոր է: Լուսանկարները
պետք է կատարվեն հնարավորինս շուտ,
անգամ սովորական ֆոտոխցիկի միջոցով,
քանի որ որոշ ֆիզիկական նշաններ շատ
արագ են անհետանում և դեպքի վայրերում
դրանք կարող են կանխամտածվածորեն
ոչնչացվել: Արագ երևակվող լուսանկարները կարող են ժամանակի ընթացքում
խունանալ:
Նախընտրելի
են
ավելի
պրոֆեսիոնալ լուսանկարները, և դրանք
պետք է կատարվեն համապատասխան
սարքի
հասանելի
դառնալուն
պես:
Հնարավորության դեպքում լուսանկարները
պետք է կատարվեն 35 միլիմետրանոց
օբյեկտիվ և ամսաթիվն ավտոմատ նշելու
հնարավորություն ունեցող ֆոտոխցիկով:
Ֆիլմերի, դրանց նեգատիվների և տպված
տարբերակների պահպանմանն ուղղված
միջոցառումների
շղթան
պետք
է
ամբողջապես արձանագրվի:

104. Խոշտանգման կատարման ֆիզիկական
և հոգեբանական ապացույցների մասին
հայտնելու
նպատակով
բժշկական
եզրակացությունը ձևակերպելիս կան վեց
կարևոր
հարցեր,
որոնք
պետք
է
դիտարկվեն՝

ա)

արդյո՞ք
ֆիզիկական
և
հոգեբանական
ախտանիշները
համապատասխանում են ենթադրյալ խոշտանգման մասին հայտարարությանը.

բ)

ո՞ր ֆիզիկական պայմանները
կարող են ազդել կլինիկական ընդհանուր
պատկերի վրա.

գ)

արդյո՞ք տվյալ հոգեբանական
ախտանիշները ակնկալվում են, թե դրանք
ծայրահեղ սթրեսային իրավիճակի տիպիկ
արձագանքներն
են
անձի
սոցիալմշակութային առանձնահատկությունների
համատեքստում.

դ)

հաշվի
առնելով
ժամանակի
ընթացքում տրավմայի հետևանքով առաջացած հոգեկան հիվանդությունների փոփոխվող
բնույթը,
ո՞րն
է
այն
ժամանակահատվածը, որը կարելի է վերագրել
խոշտանգման դեպքերին: Անձը գտնվում է
արդյոք ապաքինման փուլում.

Դ. Քննչական հանձնաժողովը
1. Քննության ծավալի սահմանումը

ե) անձի վրա ի՞նչ այլ սթրեսային

106.

գործոններ են ազդում (օրինակ` շարունակվող հալածանք, հարկադիր միգրացիա,

Պետությունները

և

կազմակերպու-

թյունները, որոնք ստեղծում են քննչական
հանձնաժողովներ,
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պետք

է

սահմանեն

քննության

ծավալը՝

հանձնաժողովների

իրազեկի

լիազորությունների շրջանակը ներառելով
դրանց

ստեղծման

մասին

փաստա-

նրա

107. Հանձնաժողովի լիազորություններն
ընդհանուր առմամբ սահմանվում են
վերոնշյալ սկզբունքներով: Անհրաժեշտ է
որպեսզի հանձնաժողովն ունենա հատկապես հետևյալ լիազորությունները՝

կողմից

իրականացվող գործունեության հաջողությանը՝ օրինականություն հաղորդելով դրան
և նպաստելով հանձնաժողովի անդամների

ա)

գործի
քննության
համար
անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները ստանալու, այդ թվում՝ իրավական պատասխանատվության միջոցների կիրառմամբ
ցուցմունք տալուն հարկադրելու, փաստաթղթեր, ներառյալ՝ պետության կողմից
տրամադրվող հաշվետու փաստաթղթեր և
բժշկական եզրակացություններ պահանջելու, ինչպես նաև վկաների, խոշտանգման
զոհերի ընտանիքների և տեղեկություններ
տրամադրող բոլոր անձանց անվտանգությունն ապահովելու հետ կապված լիազորություններ.

կողմից՝ քննության ընդգրկման ոլորտի հետ
կապված համաձայնության ձեռք բերմանը և
հանձնաժողովի

վերջնական

զեկույցը

գնահատելու չափանիշների ապահովմանը:
Լիազորությունների

շրջանակի

սահման-

ման համար առաջարկվում է հետևյալը՝

ա) դրանց ձևակերպումները պետք է
լինեն չեզոք, որպեսզի որևէ կանխորոշված
արդյունք

չենթադրեն:

Լինելով

լիազորությունների

շրջանակը

սահմանափակի

քննության

չեզոք՝

չպետք

է

ծավալն

այնտեղ, որտեղ կարող է ի հայտ գալ

բ) հրապարակային հաշվետվություն

խոշտանգման կատարման հետ կապված՝

հրապարակելու լիազորություն.

պետության պատասխանատվությունը.

գ) դեպքի, այդ թվում՝ խոշտանգման

բ) պետք է հստակ նշվի, թե որ

իրականացման ենթադրյալ վայր այցելելու
լիազորություն.

դեպքերը և խնդիրները պետք է քննվեն և
դիտարկվեն

հանձնաժողովի

հետ

2. Հանձնաժողովի լիազորությունները

ների շրջանակի սահմանումը կարող է
նպաստել

լիազորությունների

կապված ցանկացած փոփոխության մասին:

թղթերում: Հանձնաժողովի լիազորությունմեծապես

իր

վերջնական

դ) երկրից դուրս գտնվող վկաներից և

զեկույցում.

կազմակերպություններից
ստանալու լիազորություն:

գ) քննության ծավալը սահմանելիս

ապացույցներ

պետք է ապահովվի ճկունություն, որպեսզի
լիազորությունների չափազանց սահմանա3. Անդամակցության չափանիշները

փակ կամ չափազանց ընդարձակ շրջանակը
չխոչընդոտի

հանձնաժողովի

կողմից

108. Հանձնաժողովի անդամներ պետք
է ընտրվեն՝ որպես անհատներ՝ իրենց
անկողմնակալությամբ,
մասնագիտական
պատրաստվածությամբ և անկախությամբ
հայտնի անձինք՝ ինչպես սահմանվում է
ստորև:

իրականացվող գործի մանրամասն քննությունը: Անհրաժեշտ ճկունություն կարելի է
ապահովել, օրինակ՝ թույլ տալով հանձնաժողովին

անհրաժեշտության

դեպքում

փոփոխության ենթարկել իր լիազորությունների

շրջանակը:

Կարևոր

է,

այնուա-

ա) Անկողմնակալությունը: Հանձնա-

մենայնիվ, որ հանձնաժողովը հանրությանն

ժողովի անդամները չպետք է սերտ հարաբերությունների մեջ լինեն խոշտանգմանը
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հավանական մասնակցություն ունեցած
որևէ անձի, պետական մարմնի, քաղաքական կուսակցության կամ այլ կազմակերպության հետ: Նրանք չպետք է
չափազանց սերտ հարաբերությունների մեջ
լինեն այն կազմակերպության կամ խմբի
հետ, որի անդամ է խոշտանգման զոհը,
քանի
որ
դա
կարող
է
վնասել
հանձնաժողովի նկատմամբ վստահությանը:
Սակայն հանձնաժողովից անհիմն հեռացումը չպետք է դրանով արդարացվի,
օրինակ,
այն
խոշոր
կազմակերպությունների անդամների դեպքում, որոնց
անդամ է նաև խոշտանգման զոհը կամ այն
անձանց դեպքում, որոնք գործ ունեն
խոշտանգման
զոհերի
բուժմամբ
և
վերականգնմամբ զբաղվող կազմակերպությունների հետ.

խորքային լինել: Բացի դրանից, հանձնաժողովի միայնակ աշխատող անդամը
հնարավոր է կայացնի վիճելի և կարևոր
որոշումներ՝ առանց դրանք այլ անձանց հետ
քննարկելու և դրա հետևանքով հատկապես
խոցելի դառնա պետության կամ այլ
արտաքին ճնշման նկատմամբ:
4. Հանձնաժողովի անձնակազմը
110. Քննչական հանձնաժողովները
պետք
է
ունենան
անկողմնակալ
փորձագետ-խորհրդատուներ: Այն դեպքում,
երբ հանձնաժողովը քննում է պետության
կողմից
հակաիրավական
վարքագծի
դրսևորման մասին հայտարարություններ,
խորհուրդ է տրվում նշանակել Արդարադատության նախարարության իրավասությունից դուրս գտնվող խորհրդատու:
Հանձնաժողովի գլխավոր խորհրդատուն
պետք
է
զերծ
լինի
քաղաքական
ազդեցությունից՝ քաղաքացիական ծառայության մեջ գտնվելու կամ պալատի՝
ամբողջությամբ անկախ անդամ լինելու
միջոցով: Գործի քննության համար հաճախ
պահանջվում են փորձագետ-խորհրդատուներ: Հանձնաժողովը պետք է ունենա
այնպիսի
ոլորտների
մասնագետների
ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն, ինչպիսիք են ախտաբանությունը,
դատական բժշկությունը, հոգեբուժությունը,
հոգեբանությունը, գինեկոլոգիան և մանկաբուժությունը: Բացառապես անկողմնակալ և
մանրամասն քննություն իրականացնելու
նպատակով հանձնաժողովը գրեթե միշտ
կարիք ունի օգտվելու իր սեփական՝
քննություն
իրականացնող
անձանց
ծառայություններից, որոնք կարող են որոշել
գործի քննության ուղղվածությունը և
ապացույցներ ձեռք բերել: Գործի քննության
նկատմամբ
վստահությունն
էապես
պայմանավորված է այն հանգամանքով, թե
որքանով հանձնաժողովը կարող է վստահել
իր սեփական՝ քննությունն իրականացնող
անձանց:

բ) Իրավասությունը: Հանձնաժողովի
անդամները
պետք
է
կարողանան
ապացույցները գնահատել և ծանր ու թեթև
անել, ինչպես նաև հիմնավորված որոշում
կայացնել: Հնարավորության դեպքում գործը
քննող հանձնաժողովների կողմից պետք է
ներգրավվեն իրավունքի, բժշկության և այլ
համապատասխան
մասնագիտական
ոլորտներում
փորձառություն
ունեցող
անձինք.

գ) Անկախությունը: Հանձնաժողովի
անդամներն իրենց շրջապատում պետք է
վայելեն
ազնիվ
և
արդար
մարդու
հեղինակություն:
109. Գործի քննության և հանձնաժողովի
եզրակացությունների օբյեկտիվությունը, ի
թիվս այլ բաների, պայմանավորված է
հանձնաժողովի
անդամների
թվով.
նախընտրելի է, որ այն ունենա ոչ թե մեկ
կամ երկու, այլ երեք կամ ավելի անդամներ:
Սովորաբար
հանձնաժողովի
անդամը
միայնակ
չպետք
է
իրականացնի
խոշտանգման
դեպքի
քննությունը:
Հանձնաժողովի անդամի կողմից գործի
քննությունը միայնակ և մեկուսացած
իրականացվելու դեպքում այն չի կարող
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5. Վկաների պաշտպանությունը

7. Քննություն իրականացնելու մասին

ծանուցելը

111.
Պետությունը
պետք
է
բողոք
ներկայացնող անձանց, վկաներին, գործի
քննությունն իրականացնող անձանց և
նրանց
ընտանիքներին
պաշտպանի
բռնությունից, բռնության սպառնալիքներից
կամ
ահաբեկման
ցանկացած
այլ
դրսևորումից
(տե՛ս
վերոնշյալ
Գ.2.դ
բաժինը): Եթե հանձնաժողովը եզրակացնում է, որ կա վկաներին կամ
հավանական վկաներին հետապնդելու,
նրանց
նկատմամբ
ոտնձգություններ
կատարելու կամ նրանց վնաս պատճառելու
հիմնավորված
մտավախություն,
ապա
հանձնաժողովը կարող է նպատակահարմար համարել ցուցմունքը վերցնել
առանձնացված սենյակում, գաղտնի պահել
տեղեկություններ տրամադրող անձի կամ
վկայի անձնական տվյալները, օգտագործել
միայն այն ապացույցները, որոնք չեն
բացահայտում վկայի ինքնությունը և
ձեռնարկել
այլ
համապատասխան
միջոցներ:

113. Հասարակության լայն զանգվածները
պետք
է
ծանուցվեն
հանձնաժողովի
ստեղծման և նրա կողմից իրականացվող
քննության
առարկայի
վերաբերյալ:
Ծանուցումը պետք է ներառի հանձնաժողովին
համապատասխան
տեղեկություններ և գրավոր հայտարարություններ
ներկայացնելու առաջարկ, ինչպես նաև
ցուցմունք տալու ցանկություն հայտնած
անձանց ուղղված ցուցումներ: Ծանուցումը
կարող է տարածվել լրագրերի, ամսագրերի,
ռադիոյի, հեռուստատեսության, թռուցիկների և ցուցանակների միջոցով:

8. Ապացույցների ձեռք բերումը
114. Քննչական հանձնաժողովները պետք է
ցուցմունք
տալուն
և
փաստաթղթեր
ներկայացնելուն հարկադրելու իրավասություն ունենան, ինչպես նաև խոշտանգման ենթադրյալ մասնակից պաշտոնյաներին ցուցմունք տալուն հարկադրելու
լիազորություն ունենան: Գործնականում
այդ լիազորությունը կարող է ներառել
տուգանքների նշանակում կամ պատժամիջոցների
կիրառում
այն
դեպքում,
երբ պետական պաշտոնյաները կամ այլ
անձինք
հրաժարվում
են
կատարել
համապատասխան կարգադրությունները:
Գրավոր հայտարարությունները կարող են
դառնալ ապացույցների ձեռք բերման
կարևոր աղբյուր այն դեպքերում, երբ դրանց
հեղինակները վախենում են ցուցմունք
տալ, չեն կարող ներկա գտնվել լսումներին
կամ անհասանելի են այլ պատճառներով:
Քննչական հանձնաժողովները պետք է
դիտարկեն այլ ընթացակարգեր, որոնք
կարող են ապահովել համապատասխան
տեղեկությունները:

6. Ընթացակարգերը
112. Քրեական դատավարության հիմնական
սկզբունքները ենթադրում են, որ լսումները
պետք
է
իրականացվեն
հրապարակայնորեն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ
վկայի
անվտանգության
ապահովման
նկատառումներից ելնելով անհրաժեշտ է
իրականացնել դռնփակ նիստեր: Դռնփակ
նիստերը պետք է արձանագրվեն, իսկ
կնքված, չհրապարակված արձանագրությունները պետք է պահվեն հանձնաժողովին հայտնի վայրում: Երբեմն ցուցմունք
տալը խրախուսելու նպատակով կարող է
պահանջվել լիակատար գաղտնիության
ապահովում, և հանձնաժողովը կարող է
վկաներին
առանձին,
ոչ
ֆորմալ
պայմաններում
լսելու
կամ
նրանց
ցուցմունքը չարձանագրելու ցանկություն
հայտնի:
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9. Կողմերի իրավունքները

վստահելիությունը: Հանձնաժողովը պետք է
նրբանկատորեն վերաբերվի սոցիալական,
մշակութային և գենդերային այն հարցերին,
որոնք կարող են ազդել անձի վարքագծի
վրա: Մի քանի աղբյուրներից ստացված
ապացույցների միջոցով դրանց հաստատումը կբարձրացնի նման ապացույցների
ապացուցողական ուժը և այլ անձանց
ցուցմունքների
վրա
հիմնված
ապացույցների արժանահավատությունը: Այլ
անձանց ցուցմունքների վրա հիմնված
ապացույցները պետք է մանրազնին կերպով
քննվեն նախքան հանձնաժողովի կողմից
դրանց՝ որպես փաստ ընդունվելը: Խաչաձև
հարցաքննության
միջոցով
չստուգված
ցուցմունքը նույնպես պետք է ուսումնասիրվի զգուշությամբ: Առանձնացված սենյակում տրված ցուցմունքը, որոնց համար
կազմվել է փակ արձանագրություն կամ
առհասարակ արձանագրություն չի կազմվել, չպետք է ստուգվի խաչաձև հարցաքննության միջոցով, և այդ իսկ պատճառով
դրան պակաս կարևորություն կարելի է
տալ:

115. Խոշտանգման ենթարկված լինելու
մասին հայտնած անձինք և նրանց
օրինական ներկայացուցիչները պետք է
տեղեկացվեն
գործի
քննության
հետ
կապված ցանկացած լսման մասին և
ստանան դրա վերաբերյալ բոլոր տեղեկությունները,
ինչպես
նաև
ունենան
ապացույցներ ներկայացնելու իրավունք:
Խոշտանգում վերապրած անձանց՝ որպես
դատական քննության կողմ, դերի արժևորումը արտացոլում է գործի քննության
ընթացքում նրանց շահերի հատուկ կարևոր
դերը: Սակայն մյուս բոլոր շահագրգիռ
կողմերին ևս պետք է արտահայտվելու
հնարավորություն տրվի: Քննչական մարմինը պետք է իրավունք ունենա ծանուցագրեր
ուղարկելու
վկաներին,
այդ
թվում՝
ենթադրաբար
ներգրավված
պաշտոնյաներին, և պահանջել ապացույցների
տրամադրում: Բոլոր այն վկաներին, որոնց
կարող է վնաս պատճառվել քննության
հետևանքով, պետք է տրվի փաստաբան
ունենալու թույլտվություն, օրինակ այն
դեպքերում, երբ նրանց կողմից տրված
ցուցմունքի հետևանքով նրանք հնարավոր է
քրեական կամ քաղաքացիական պատասխանատվության ենթարկվեն: Վկաներին չի
կարելի հարկադրել իրենց դեմ ցուցմունք
տալուն: Պետք է ապահովվի հանձնաժողովի կողմից վկաներին հարցաքննելու
արդյունավետ հնարավորություն: Քննության կողմին պետք է թույլատրել գրավոր
հարցեր ներկայացնելու հանձնաժողովին:

11. Հանձնաժողովի հաշվետվությունը
117. Հանձնաժողովը պետք է ողջամիտ
ժամկետում հրապարակի բաց հաշվետվություն: Ավելին, այն դեպքում, երբ հանձնաժողովի անդամները միասնական չեն իրենց
եզրակացություններում,
հանձնաժողովի՝
փոքրամասնություն կազմող անդամները
պետք է ներկայացնեն իրենց չհամընկնող
կարծիքը:
Քննչական
հանձնաժողովի
հաշվետվությունները պետք է ներառեն
առնվազն հետևյալ տեղեկությունները՝

10. Ապացույցների գնահատումը

ա) քննության ծավալը և լիազորություն-

116. Հանձնաժողովը պետք է գնահատի իր
կողմից ստացված բոլոր տեղեկությունները
և ապացույցները՝ դրանց արժանահավատությունը և հավաստիությամբ որոշելու
համար: Հանձնաժողովը պետք է գնահատի
նաև բանավոր ցուցմունքները՝ հաշվի
առնելով
վկայի
վարքագիծը
և

ների շրջանակը.

բ) ապացույցների գնահատման ընթացակարգերը և մեթոդները.

գ) ցուցմունք տված բոլոր վկաների՝
տարիքի և սեռի վերաբերյալ տվյալներ
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ներառող ցանկը, բացառությամբ այն
վկաների, ում անձնական տվյալները
գաղտնի են պահվել անվտանգության
նկատառումներով և ովքեր ցուցմունք են
տվել առանձնացված սենյակում, ինչպես
նաև որպես իրեղեն ապացույց հանդես եկող
առարկաների ցանկը.

ԳԼՈՒԽ IV
ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԻ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ
119.
Ենթադրաբար
խոշտանգումների
ենթարկված
անձի
հետ
հարց
ու
պատասխանի ժամանակ կան մի շարք
խնդիրներ և իրական գործոններ, որոնք
պետք է հաշվի առնել։ Այս դիտարկումները
վերաբերում են հարց ու պատասխան
անցկացնող բոլոր անձանց՝ անկախ այն
հանգամանքից՝ նրանք իրավաբան են,
բժիշկ,
հոգեբան,
հոգեբույժ,
մարդու
իրավունքների դիտանցում իրականացնող,
թե ցանկացած այլ մասնագիտություն
ունեցող անձ։ Այս գլխում դիտարկվում է
այս «ընդհանուր հիմքը» և փորձ է արվում
ներկայացնել այն այնպիսի համատեքստերում, որոնք կարող են ի հայտ գալ
խոշտանգման
դեպքերը
քննելիս
և
խոշտանգումների զոհերի հետ հարց ու
պատասխան անցկացնելիս։

դ) բոլոր նիստերի անցկացման ժամանակը և վայրը (սա
հաշվետվությանը).

կարող

է

կցվել

ե) քննության նախապայմանները, ինչպիսիք են համապատասխան սոցիալական,
քաղաքական և տնտեսական պայմանները.

զ) այն հատուկ դեպքերը, որոնք տեղի են
ունեցել և այն ապացույցները, որոնց վրա
հիմնված են այդ եզրակացությունները.

է) այն իրավական նորմերը, որոնցով
առաջնորդվել է հանձնաժողովը.

ը) կիրառելի իրավական նորմերի և
բացահայտված փաստի վրա հիմնված՝
հանձնաժողովի եզրակացությունները.

թ)

հանձնաժողովի
հայտված
փաստերի
առաջարկությունները:

կողմից բացավրա
հիմնված

Ա. Ուսումնասիրության, քննության և
արձանագրության նպատակը
120. Քննության հիմնական նպատակն է
հաստատել խոշտանգումների ենթադրյալ
դեպքերի հետ կապված փաստերը (տե՛ս գլուխ
բժշկական
III.Դ.)։
Խոշտանգումների
փորձաքննությունները կարող են օգտակար
ապացույց լինել իրավական համատեքստում,
ինչպես օրինակ՝

118. Պետությունը պետք է հրապարակայնորեն պատասխանի հանձնաժողովի հաշվետվությանը և անհրաժեշտության դեպքում նշի այն քայլերը, որոնք նա
մտադիր է ձեռնարկել ի պատասխան:

ա)

խոշտանգումների
իրականացման
համար պատասխանատու հանցագործներին
բացահայտելիս և նրանց պատասխանատվության ենթարկելիս.

բ) քաղաքական ապաստան ստանալու
վերաբերյալ դիմումներին աջակցելիս.

գ)

այնպիսի հանգամանքներ բացահայտելիս,
որոնց
դեպքում
պետական
պաշտոնյաները հնարավոր է կորզել են կեղծ
խոստովանություններ.
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դ) խոշտանգումների կիրառման տարածա-

զոտությունների արդյունքների և դրանց
ընդհանուր
հետևանքների
միջև
եղած
համապատասխանության մակարդակը.

շրջանային փորձը բացահայտելիս։ Բժշկական
փորձաքննությունները կարող են օգտագործվել ինչպես խոշտանգումներ վերապրած
անձանց բուժական կարիքները բացահայտելու համար, այնպես էլ որպես ցուցմունք
մարդու իրավունքների հետ կապված գործի
քննությունների ընթացքում։

ե)

ապաստան
տալու
առնչությամբ
լսումների, քրեական դատավարությունների և
քաղաքացիական վարույթների ընթացքում
տրամադրել դատաբժշկական փորձաքննությունների արդյունքների փորձագիտական
մեկնաբանություն
ու
բռնությունների
հնարավոր
պատճառների
վերաբերյալ
փորձագիտական եզրակացություն.

121. Բժշկի կողմից գրավոր կամ
բանավոր ցուցմունք տալու նպատակն է
տրամադրել
փորձագիտական
եզրակացություն այն մասին, թե որքանով են
բժշկական հետազոտությունների արդյունքները
համապատասխանում
հիվանդի՝
բռնությունների վերաբերյալ ենթադրություններին, և արդյունավետ կերպով փոխանցել
բժշկի կողմից կատարված հետազոտությունների արդյունքներն ու դրանց մեկնաբանությունները
դատական
կամ
այլ
համապատասխան մարմիններին: Ի լրումն,
բժշկական ցուցմունքը հաճախ օգտագործվում
է դատական մարմիններին, այլ պետական
պաշտոնյաներին, ինչպես նաև տեղական և
միջազգային համայնքներին խոշտանգումների
ֆիզիկական
և
հոգեբանական
բարդությունների մասին իրազեկելու նպատակով։
Փորձագետը պետք է պատրաստ լինի
կատարելու հետևյալ գործողությունները`

զ) օգտագործել պատշաճ ձևով ձեռք բերված
տեղեկությունները օժանդակելու փաստերի
հավաքագրմանը
և
խոշտանգումների
հետագա արձանագրմանը։
Բ. Արգելանքի տակ գտնվող անձանց համար
նախատեսված ընթացակարգային
երաշխիքները
122. Արգելանքի տակ գտնվող անձանց
դատաբժշկական փորձաքննությունն իրականացվում է ի պատասխան դատախազների
կամ համապատասխան այլ պաշտոնատար
անձանց պաշտոնական գրավոր հարցման։
Իրավապահ մարմինների աշխատակիցների
կողմից բժշկական փորձաքննության իրականացման վերաբերյալ հարցումները պետք է
համարվեն անվավեր, քանի դեռ նրանք չեն
պահանջվում
դատախազի
գրավոր
հրամանով։ Այնուամենայնիվ, արգելանքի
տակ գտնվող անձինք, նրանց իրավաբանը
կամ հարազատներն խոշտանգումների և վատ
վերաբերմունքի վերաբերյալ ապացույցներ
ձեռք բերելու համար իրավունք ունեն
պահանջելու բժշկական փորձաքննություն։
Արգելանքի
տակ
գտնվող
անձին
դատաբժշկական փորձաքննության պետք է
տանեն
զինվորներ
և
ոստիկանության
աշխատակիցներ
չհանդիսացող
այլ
պաշտոնատար անձինք, քանի որ այս
աշխատակիցների
հսկողության
ներքո
գտնվելու ընթացքում կարող են տեղի ունենալ
բռնության և վատ վերաբերմունքի դեպքեր,
որի հետևանքով էլ խոշտանգումների կամ

ա) գնահատել հնարավոր վնասվածքները և
բռնությունները,
նույնիսկ
անհատների,
իրավապահ կամ դատական մարմինների
աշխատակիցների կողմից արված առանձին
հայտարարությունների
բացակայության
դեպքում.

բ) արձանագրել վնասվածքի և բռնության
ֆիզիկական ու հոգեբանական ապացույցը.

գ) որոշել հետազոտության արդյունքների և
պացիենտի կողմից արված բռնությունների
մասին առանձին պնդումների միջև եղած
համապատասխանության մակարդակը.

դ) որոշել կոնկրետ տարածաշրջանում
կիրառվող խոշտանգումների
մեթոդների
իմացությամբ կատարված առանձին հետա-

65

վատ վերաբերմունքի փաստն արդյունավետորեն չարձանագրելու նպատակով կարող
է
անթույլատրելի
ճնշում
գործադրվել
արգելանքի տակ գտնվող անձի կամ բժշկի
վրա։ Այն պաշտոնատար անձինք, որոնք
վերահսկում են արգելանքի տակ գտնվող
անձի տեղափոխումը, պետք է հաշվետու
լինեն դատախազների և ոչ մի այլ իրավապահ
մարմնի պաշտոնատար անձանց առջև։
Արգելանքի տակ գտնվող անձի իրավաբանը
պետք է ներկա գտնվի հետազոտության
համար դիմում ներկայացնելու և արգելանքի
տակ գտնվող անձի հետազոտությունից հետո
իրականացվող տեղափոխման գործընթացին։
Արգելանքի տակ գտնվող անձինք արգելանքի
տակ գտնվելու ընթացքում և դրանից հետո
իրավունք ունեն անցնելու կրկնակի կամ
այլընտրանքային
բժշկական
փորձաքննություն,
որն
իրականացվում
է
որակավորում ունեցող բժշկի կողմից։

փորձաքննությունն իրականացվի պաշտոնական բժշկական հաստատություններում,
այլ ոչ թե բանտում։ Այլ դեպքերում ազատությունից զրկված անձինք հնարավոր է
նախընտրեն բուժզննություն անցնել իրենց
խցերի համեմատաբար անվտանգ պայմաններում, եթե, օրինակ, նրանք կարծում են, որ
բժշկական հաստատությունները կարող են
հսկողության տակ լինել։ Լավագույն վայրը
կարող է պայմանավորված լինել տարբեր
գործոններով, սակայն բոլոր դեպքերում
քննություն իրականացնող անձինք պետք է
ապահովեն, որ ազատությունից զրկված
անձինք
ստիպված
չլինեն
ընդունելի
համարելու մի վայր, որն իրենց դուր չի գալիս։
124.
Ցանկացած
պատճառով
ոստիկանության
աշխատակիցների,
զինվորների, բանտի կամ այլ իրավապահ
մարմինների աշխատակիցների ներկայությունը բուժսենյակում պետք է նշվի բժշկի
պաշտոնական բժշկական եզրակացության
մեջ։ Բուժզննման ընթացքում ոստիկանության
աշխատակիցների, զինվորների, բանտի կամ
այլ օրինապահ մարմինների աշխատակիցների ներկայությունը կարող է բացասական
բժշկական
եզրակացությունը
չեղյալ
համարելու
հիմք
լինել։
Բժշկական
փորձաքննության ընթացքում բուժսենյակում
ներկա գտնվող այլ անձանց ինքնությունը և
պաշտոնները պետք է նշվեն եզրակացության
մեջ։ Արգելանքի տակ գտնվող անձանց բժշկաիրավական փորձաքննության ընթացքում
պետք է օգտագործվեն ստանդարտացված
բժշկական եզրակացության ձևեր (տե՛ս
հավելված IV ուղեցույցի համար, որը կարող է
օգտագործվել
ստանդարտ
բժշկական
եզրակացության ձևեր մշակելու նպատակով)։

123.
Արգելանքի
տակ
գտնվող
յուրաքանչյուր անձ պետք է զննվի դռնփակ։
Ոստիկանության կամ այլ իրավապահ
մարմինների աշխատակիցները երբեք չպետք
է ներկա լինեն բուժզննման սենյակում։ Սույն
ընթացակարգային երաշխիքը կարող է
խախտվել միայն այն դեպքում, երբ զննում
իրականացնող բժշկի կարծիքով կա համոզիչ
ապացույց, որ արգելանքի տակ գտնվող անձը
լուրջ վտանգ է ներկայացնում բժշկական
անձնակազմի համար։ Այս հանգամանքներում
բժշկական հաստատության անվտանգության
աշխատակիցները, այլ ոչ թե ոստիկանության
կամ
այլ
իրավապահ
մարմինների
աշխատակիցները, պետք է պատրաստ լինեն
միջամտելու ըստ զննում իրականացնող բժշկի
պահանջի։Նման դեպքերում, անվտանգության
աշխատակիցները պետք է դեռևս մնան
պացիենտի լսելիության սահմաններից դուրս
(այսինքն՝ միայն լինեն նրա տեսադաշտում)։
Արգելանքի տակ գտնվող անձանց բժշկական
փորձաքննությունը պետք է իրականացվի
այնտեղ,
որտեղ
բժիշկը
գտնում
է
ամենահարմարը։ Որոշ դեպքերում հնարավոր
է, որ լավագույն տարբերակը պնդելն է, որ

125. Լրացված հաշվետվության բնօրինակը պետք է անմիջապես փոխանցվի այդ
հաշվետվությունը
պահանջող
անձին,
որպես կանոն՝ դատախազին։ Բժշկական
եզրակացությունը տրամադրվում է արգելանքի տակ գտնվող անձին կամ նրա
անունից հանդես եկող իրավաբանին
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վերջիններիս
կողմից
նման
պահանջ
ներկայացվելու դեպքում։ Բուժզննություն
իրականացնող բժիշկը պետք է պահի բոլոր
բժշկական եզրակացությունների պատճենները։ Ազգային բժշկական ասոցիացիան կամ
քննչական հանձնաժողովը կարող է որոշում
կայացնել ստուգելու բժշկական եզրակացությունները հավաստիանալու համար,
որ պահպանվում են պատշաճ ընթացակարգային երաշխիքները և արձանագրման
ստանդարտները, մասնավորապես՝ պետական ծառայության մեջ գտնվող բժիշկների
կողմից։ Հաշվետվություններն անկախության
և գաղտնիության պայմանների պահպանմամբ
ուղարկվում
են
այդպիսի
կազմակերպություն։ Բժշկական եզրակացության պատճենը ոչ մի դեպքում չպետք է
հանձնվի
իրավապահ
մարմինների
աշխատակիցներին։ Արգելանքի տակ գտնվող
անձը բուժզննության և փորձաքննության՝
արգելանքից
ազատվելու
ժամանակ70
ենթակա է բուժզննության արգելանքի տակ
վերցվելու: Բուժզննության ընթացքում պետք
է տրվի իրավաբանի ծառայություններից
օգտվելու հնարավորություն։ Բանտերի մեծ
մասի դեպքում բուժզննության ընթացքում
կարող է անհնարին լինել կողմնակի անձանց
ներկայությունը։ Նման դեպքերում պետք է
նախատեսել, որ ազատությունից զրկված
անձանց հետ աշխատող բանտի բժիշկները
պահպանեն բժշկական էթիկայի կանոնները
և կարողանան կատարել իրենց մասնագիտական պարտականություններն անկախ
որևէ երրորդ կողմի ազդեցությունից։ Եթե
դատաբժշկական փորձաքննությամբ հաստատվում են խոշտանգումների վերաբերյալ
պնդումները, ապա արգելանքի տակ գտնվող
անձը չպետք է վերադարձվի արգելանքի տակ
պահելու վայր, այլ ներկայանա դատախազին
կամ դատավորին որոշելու համար նրա գործի
ելքը:71

Գ. Պաշտոնական այցերը արգելանքի տակ
պահելու կենտրոններ
126.
Ազատությունից
զրկված
անձանց
այցելությունների
հարցին
չպետք
է
անտարբերությամբ
մոտենալ:
Որոշ
դեպքերում կարող է չափազանց բարդ լինել
դրանք կատարել անաչառորեն և հմտորեն,
մասնավորապես՝ այն երկրներում, որտեղ
դեռևս կիրառվում են խոշտանգումները:
Առանց հարցաքննության ենթարկվողների
անվտանգությունն ապահովելու ուղղությամբ
հետագա
միջոցառումներ
ձեռնարկելու`
մեկանգամյա
այցելությունն
կարող
է
վտանգավոր
լինել:
Որոշ
դեպքերում
մեկանգամյա այցելությունն առանց կրկնակի
այցելության
կարող
է
ավելի
վատ
հետևանքներ ունենալ, քան ընդհանրապես
չայցելելը: Լավագույն մտադրություններն
ունեցող քննություն իրականացնող անձինք,
հստակ չիմանալով, թե ինչ են անում, կարող
են
ծուղակն
ընկնել
բանտ
կամ
ոստիկանություն այցելելով: Նրանք կարող են
թերի կամ խեղաթյուրված պատկերացում
կազմել իրականության մասին: Նրանք կարող
են ակամա վտանգել ազատությունից զրկված
այն անձանց, որոնց հնարավոր է երբեք այլևս
չեն այցելելու: Նրանց այցելությունը կարող է
ալիբի դառնալ խոշտանգում իրականացնող
հանցագործների համար, որոնք կարող են
օգտագործել փաստը, որ կողմնակի անձինք
այցելել են բանտ և ոչինչ չեն տեսել:
127. Այցելություններ պետք է կատարեն
քննություն իրականացնող այն անձինք, որոնք
կարող
են
հմտորեն
իրականացնել
այցելությունները և հետևել դրանց, և ունեն
իրենց գործունեության համար որոշակի
փորձված ընթացակարգային երաշխիքներ:
Այն պատկերացումը, որ ցանկացած ապացույց
ավելի լավ է, քան դրա բացակայությունը,
սխալ է ազատությունից զրկված անձանց հետ
աշխատելիս, որոնք ցուցմունք տալով կարող
են
վտանգել
իրենց:
Պետական
և
հասարակական կառույցները ներկայացնող՝
լավագույն մտադրություններ ունեցող անձանց

Տե՛ս ՄԱԿ–ի բանտարկյալների հետ վարվեցողության նվազագույն ստանդարտ կանոններ (գլուխ I.Բ.)։
71 Հեղինակը հայտնի չէ, “Health care for prisoners:
implications of Kalk’s refusal”, Lancet, 1991 (337:647-648).
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այցելություններն արգելանքի տակ պահելու
վայրեր կարող են բարդ լինել և ավելին՝ կարող
են հակառակ արդյունքն ունենալ: Դիտարկվող
այս դեպքում անհրաժեշտ է տարբերակել
հարցաքննության նպատակով կատարվող
բարեխիղճ այցելությունը, որը կասկածի տակ
չի կարող դրվել, և անէական այցելությունը,
որն այլ նպատակ է հետապնդում և որը ոչ
մասնագետների
կողմից
կատարվելու
դեպքում կարող է ավելի շատ վնաս հասցնել,
քան օգուտ տալ այն երկրում, որտեղ
կիրառվում
են
խոշտանգումները:
Իրավագետներից և բժիշկներից կազմված
անկախ հանձնաժողովներին պետք է տալ
արգելանքի տակ պահելու վայրեր և բանտեր
պարբերաբար մուտք գործելու հնարավորություն:

129. Կարող է ի հայտ գալ հստակ
արտահայտված երկընտրանք այն դեպքում,
երբ, օրինակ՝ ակնհայտ է, որ տվյալ վայրում
ազատությունից զրկված բազմաթիվ անձինք
ենթարկվել են խոշտանգումների, սակայն
բոլորը վախի պատճառով հրաժարվում են
թույլատրել
քննություն
իրականացնող
անձանց օգտագործելու իրենց պատմությունները: Հայտնվելով այնպիսի իրավիճակում, երբ պետք է ընտրել՝ չարաշահե±լ
ազատությունից զրկված անձի վստահությունը՝ փորձելով վերջ դնել խոշտանգումներին, թե± պահպանել այդ վստահությունը և հեռանալ առանց որևէ բան ասելու.
անհրաժեշտ կլինի գտնել նման երկընտրանքը
լուծելու
խելամիտ
ուղի:
Հանդիպելով
ազատությունից զրկված մի շարք անձանց,
որոնց մարմինների վրա առկա են մտրակի
հարվածների, ծեծի, փայտի հարվածների
հետևանքով առաջացած պատռած վերքեր և
այլ հստակ արտահայտված նշաններ, սակայն
որոնք հրաժարվում են խոսել իրենց դեպքերի
մասին՝
վախենալով
հաշվեհարդարից,
նպատակահարմար է բակում՝ ի տես բոլորի,
կազմակերպել խցի բոլոր բանտարկյալների
«առողջապահական ստուգում»: Այսպիսով,
շրջելով բանտարկյալների շարքերով և
ուղղակիորեն
զննելով
խոշտանգումների
ամենատեսանելի նշաններն ազատությունից
զրկված անձանց թիկունքներին, այցելող ու
քննություն իրականացնող բժիշկը կարող է
զեկույց ներկայացնել իր տեսածի մասին և
ստիպված չի լինի նշել, որ բանտարկյալները
բողոքել են խոշտանգումներից: Այս առաջին
քայլը
թույլ
է
տալիս
ձեռք
բերել
ազատությունից զրկված անձի վստահությունը հետագա այցելությունների համար:

128. Դեռևս արգելանքի տակ և հնարավոր է
անգամ խոշտանգում իրականացնող անձանց
ձեռքերում գտնվող անձի հետ հարց ու
պատասխանն ակնհայտորեն շատ կտարբերվի այն հարց ու պատասխանից, որն
անցկացվում է արգելանքի տակ պահելու
վայրից դուրս և ապահով բուժհաստատությունում` գաղտնիության և անվտանգության
պայմաններում:
Անհնար
է
գերագնահատել նման պայմաններում անձի
վստահությունը ձեռք բերելու կարևորությունը:
Այնուամենայնիվ, շատ ավելի կարևոր է
նույնիսկ
ակամա,
չկորցնել
այդ
վստահությունը: Պետք է ձեռնարկել բոլոր
նախազգուշական
միջոցները,
որպեսզի
արգելանքի տակ գտնվող անձինք իրենց
վտանգի չենթարկեն: Արգելանքի տակ
գտնվող՝
խոշտանգումների
ենթարկված
անձանց
պետք
է
հարցնել՝
արդյոք
տեղեկությունները կարող են օգտագործվել և
ինչպես: Հնարավոր է՝ նրանք այնքան
ահաբեկված լինեն, որ թույլ չտան իրենց
անուններն օգտագործել, օրինակ՝ վախենալով
հաշվեհարդարից: Քննություն իրականացնող
անձինք, կլինիցիստները և թարգմանիչները
պարտավոր են պահել արգելանքի տակ
գտնվող անձին տրված խոստումը:

130. Պարզ է, որ խոշտանգման ավելի
հնարամիտ ձևերի, օրինակ, հոգեբանական
կամ սեռական բնույթի խոշտանգումների
նկատմամբ մոտեցումը չի կարող լինել նույնը:
Նման դեպքերում կարող է անհրաժեշտ լինել,
որ քննություն իրականացնող անձինք մեկ
կամ մի քանի այցելությունների ընթացքում
զերծ մնան մեկնաբանություններից, քանի դեռ
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հանգամանքները թույլ չեն տալիս կամ չեն
նպաստում, որ արգելանքի տակ գտնվող
անձինք ավելի քիչ վախենան և թույլատրեն
օգտագործել իրենց պատմությունները: Բժիշկը
և թարգմանիչը պետք է ասեն իրենց
անունները և բացատրեն փորձաքննության
անցկացման ընթացքում իրենց կատարած
դերը: Խոշտանգման բժշկական ապացույցի
արձանագրումն իրականացնում է հատուկ
գիտելիքներ
ունեցող՝
լիցենզավորված
առողջապահական մասնագետը: Խոշտանգումների և դրա ֆիզիկական ու հոգեբանական
հետևանքների
վերաբերյալ
գիտելիքները
կարելի
է
ձեռք
բերել
հրապարակումների,
վերապատրաստման
դասընթացների, մասնագիտական համաժողովների և փորձի միջոցով: Ի լրումն
ասվածի կարևոր է, խոշտանգումների և վատ
վերաբերմունքի տարածաշրջանային փորձի
վերաբերյալ իրազեկվածությունը, քանի որ
նման
տեղեկությունները
կարող
են
հաստատել անհատի՝ խոշտանգումների կամ
վատ վերաբերմունքի մասին պատմությունները: Խոշտանգումների ֆիզիկական և
հոգեբանական ապացույցներ գտնելու և
արդյունքներ արձանագրելու նպատակով
անհատների հարցաքննության և բուժզննման
գործում փորձն անհրաժեշտ է ձեռք բերել
փորձառու կլինիցիստների ղեկավարությամբ:

132. Կատարյալ տարբերակն այն է, որ դեռևս
արգելանքի տակ գտնվող անձանց այցելելիս
թարգմանիչները լինեն ոչ տեղացիներ:
Հիմնականում դրա նպատակն է զերծ պահել
նրանց կամ նրանց ընտանիքներին քննչական
մարմինների կողմից ճնշման ենթարկվելուց,
որոնք ցանկանում են իմանալ, թե ինչ
տեղեկություններ են տրվել քննություն
իրականացնող անձանց: Հարցը կարող է
ավելի բարդ լինել այն դեպքում, երբ
արգելանքի
տակ
գտնվող
անձինք
պատկանում են իրենց բանտապանների
էթնիկ խմբից տարբերվող խմբին: Արդյոք
տեղացի թարգմանիչը պետք է պատկանի
միևնույն էթնիկ խմբին, ինչ ազատությունից
զրկված անձը նրա վստահությունը ձեռք
բերելու համար, սակայն միևնույն ժամանակ
զգա իշխանությունների անվստահությունը և
թարգմանչին ճնշելու հավանական փորձերը:
Ավելին, թարգմանիչը կարող է չցանկանալ
աշխատել
թշնամական
միջավայրում՝
հնարավոր վտանգի ենթարկելով իրեն: Կամ
արդյոք պետք է ներգրավել մի թարգմանչի,
որը պատկանում է նույն էթնիկ խմբին, ինչ
բանտապանները՝ դրանով իսկ ձեռք բերելով
վերջիններիս
վստահությունը,
սակայն
կորցնելով ազատությունից զրկված անձանց
վստահությունը, մինչդեռ թարգմանիչը կմնա
խոցելի իշխանությունների ահաբեկումների
հանդեպ: Վերոնշյալներից և ոչ մեկն ակնհայտ
և ճիշտ պատասխանը չէ: Թարգմանիչները
չպետք է պատկանեն տվյալ տարածաշրջանին
ու բոլորը պետք է ընդունեն այն փաստը, որ
նրանք նույնքան անկախ են, որքան քննություն
իրականացնող անձինք:

131. Արգելանքի տակ գտնվող անձինք կարող
են երբեմն չափազանց դյուրահավատ լինել
այնպիսի իրադրություններում, երբ հարցաքննողը պարզապես չի կարող երաշխավորել
այն, որ նրա հետ հաշվեհարդար չեն տեսնի,
եթե, օրինակ, կրկնակի այցելությունների
հարցը չի քննարկվել և ամբողջությամբ չի
հաստատվել իշխանությունների կողմից կամ
եթե անձի ինքնությունը չի գրանցվել կրկնակի
այցելությունն ապահովելու համար: Պետք է
ձեռնարկել ցանկացած նախազգուշական
միջոց համոզվելու, որ ազատությունից զրկված
անձինք իրենց անհարկի վտանգի չեն
ենթարկում՝ միամտորեն հավատալով, որ
կողմնակի անձը կարող է իրենց պաշտպանել:

133. Անձը, որին հարցաքննել են երեկոյան
ժամը 8-ին, արժանի է նույնքան ուշադրության,
որքան առավոտյան 8-ին հարցաքննության
ենթարկվողը: Քննիչները պետք է այնպես
կազմակերպեն, որ բավականաչափ ժամանակ
ունենան և չափից շատ չծանրաբեռնեն իրենց։
Անարդարացի է երեկոյան ժամը 8-ին
հարցաքննության ենթարկվողին ընդհատել
ժամանակի սղության պատճառով (որը նաև
ամբողջ օր սպասել է իր պատմությունը
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պատմելու համար): Համանման ձևով,
ֆալանգայի
վերաբերյալ
տասնիններորդ
պատմությանը պետք է արժանացնել նույնքան
ուշադրություն, որքան առաջինին: Այն
բանտարկյալները, որոնք հաճախ չեն տեսնում
կողմնակի անձանց, հնարավոր է երբեք
հնարավորություն չեն ունեցել խոսել իրենց
խոշտանգման մասին: Սխալ է ենթադրել, որ
ազատությունից զրկված անձինք միմյանց հետ
անդադար խոսում են խոշտանգումների
մասին: Ազատությունից զրկված անձինք,
որոնք չեն կարող որևէ նոր տեղեկությամբ
օգնել քննությանը, արժանի են նույնքան
ուշադրության,
որքան
և
մյուս
բանտարկյալները:

և
ընտանիքի
անդամների
հետ
հարաբերությունների, աշխատանքի կամ
դպրոցի,
զբաղվածության,
հետաքրքրությունների, ապագա ծրագրերի և ալկոհոլի
ու թմրանյութերի օգտագործման մասին:
Անհրաժեշտ է նաև տեղեկություններ ձեռք
բերել անձի արգելանքի տակից դուրս գալուց
հետո հոգեբանասոցիալական անամնեզի
վերաբերյալ: Երբ անձը դեռևս արգելանքի
տակ է գտնվում, բավարար է կազմել ավելի
համառոտ հոգեբանասոցիալական անամնեզ
զբաղվածության և գրագիտության վերաբերյալ: Հարցրեք պացիենտի կողմից ընդունվող
նշանակված դեղամիջոցի վերաբերյալ. սա
հատկապես կարևոր է, քանի որ արգելանքի
տակ գտնվող անձին կարող են արգելել
օգտագործել նման դեղամիջոցներ, ինչը կարող
է առողջության համար զգալի անբարենպաստ
հետևանքներ ունենալ։ Քաղաքական գործունեության, համոզմունքների և հայացքների
վերաբերյալ հարցերը տեղին են այնքանով,
որքանով դրանք օգնում են բացատրելու այն,
թե ինչու է անձը արգելանքի տակ պահվել կամ
խոշտանգումների
ենթարկվել,
սակայն
ամենից լավ է այդ հարցերը տալ
անուղղակիորեն՝ հարցնելով անձին, թե ինչ
մեղադրանքներ են նրան ներկայացվել կամ
ըստ նրանց ինչու են նրանք արգելանքի տակ
պահվել կամ խոշտանգումների ենթարկվել:

Դ. Հարցեր տալու տեխնիկան
134. Մի քանի հիմնական կանոններ պետք է
պահպանվեն (տե՛ս գլուխ III Գ.2.(է)):
Տեղեկություններն իհարկե կարևոր են,
սակայն հարցաքննության ենթարկվող անձը
նույնիսկ ավելի, և լսելը հարցեր տալուց ավելի
կարևոր է: Եթե միայն հարցեր տաք, դուք
միայն պատասխաններ կստանաք: Հնարավոր
է, որ արգելանքի տակ գտնվող անձի համար
շատ ավելի կարևոր է խոսել ընտանիքի, քան
խոշտանգումների մասին: Սա պետք է
պատշաճ կերպով հաշվի առնել, և ժամանակ
տրամադրել անձնական հարցերը մի փոքր
քննարկելու
համար:
Խոշտանգումը,
մասնավորապես՝ սեռական բնույթի, խիստ
անձնական հարց է և կարող է չբարձրացվել
հետագա այցելություններից շուտ կամ
նույնիսկ ավելի ուշ: Անձանց չպետք է ստիպել
խոսել խոշտանգման որևէ ձևի մասին, եթե
նրանք անհարմար են զգում դրանից:

2. Արգելանքի տակ պահելու և բռնության

վերաբերյալ համառոտ տեղեկությունները
136. Նախքան միջադեպերի վերաբերյալ
մանրամասն տեղեկություններ ստանալը ձեռք
բերեք համառոտ տեղեկություններ՝ ներառյալ
արգելանքի տակ պահելու ամսաթվերը,
վայրերը,
արգելանքի
տակ
պահելու
տևողությունը, խոշտանգումների հաճախականությունը և տևողությունը: Համառոտ
տեղեկությունները կօգնեն արդյունավետորեն
օգտագործելու ժամանակը: Որոշ դեպքերում,
երբ
անձը
բազմիցս
ենթարկվել
է
խոշտանգումների, հնարավոր է, որ նա
կարողանա վերհիշել իր հետ պատահածը,
սակայն հաճախ չի կարող հստակորեն

Ե. Անցյալի մասին տեղեկությունների
արձանագրումը
1. Հոգեբանասոցիալական անամնեզը և մինչ

ձերբակալությունը վարած կենսակերպը
135. Եթե խոշտանգումների ենթադրյալ զոհը
այլևս արգելանքի տակ չի գտնվում, ապա
զննում իրականացնող անձը պետք է
տեղեկանա անձի առօրյա կյանքի, ընկերների
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4. Արգելանքի տակ պահելու վայրը և

վերհիշել, թե որտեղ և երբ է տեղի ունեցել
յուրաքանչյուր
դեպքը:
Նման
հանգամանքներում ավելի նպատակահարմար է
պարզել
ժամանակագրությունն
ըստ
բռնությունների իրականացման մեթոդների,
քան թե ըստ առանձին ձերբակալությունների
ընթացքում տեղի ունեցած մի շարք
իրադարձությունների:
Համանման
ձևով,
պատմությունը կազմելիս հաճախ կարող է
ավելի օգտակար լինել «ինչ է պատահելը և
որտեղը» հնարավորինս շատ արձանագրելը:
Անվտանգության տարբեր ծառայությունները,
ոստիկանությունը կամ զինված ուժերը ունեն
վերահսկողություն իրականացնելու իրենց
վայրերը, և տարբեր վայրերում կատարվածը
կարող է օգնել խոշտանգումների համակարգի
վերաբերյալ
լիակատար
պատկերացում
կազմելու
հարցում:
Խոշտանգումների
իրականացման վայրերի քարտեզ ստանալը
կարող է օգտակար լինել տարբեր մարդկանց
պատմությունները միացնելու համար: Սա
հաճախ օգտակար է ամբողջ քննության
համար:

պայմանները
138. Ներառեք սննդի և ըմպելիքի,
սանհանգուցային հարմարանքների, լուսավորության, ջերմաստիճանի և օդափոխման
առկայությունը և նկարագրությունը: Ինչպես
նաև արձանագրեք ընտանիքի, իրավաբանների կամ առողջապահության ոլորտի
մասնագետների հետ ցանկացած կապ,
մարդաշատ կամ մեկուսացված խցում
պահելու պայմանները, արգելանքի տակ
պահելու վայրի չափերը և կան արդյոք
մարդիկ, որոնք կարող են հաստատել
արգելանքի տակ վերցնելը: Քննարկեք
հետևյալ հարցերը. Սկզբում ի՞նչ է պատահել:
Ո՞ւր են Ձեզ տարել: Արդյո՞ք կատարվել է
ինքնության հաստատում (գրանցել են
անձնական
տվյալները,
վերցրել
են
մատնահետքեր, լուսանկարներ): Արդյո՞ք Ձեզ
խնդրել են որևէ բան ստորագրել: Նկարագրեք
խցի կամ սենյակի պայմանները (նշեք չափսը,
այլ անձանց ներկայությունը, լուսավորությունը, օդափոխությունը, ջերմաստիճանը,
միջատների,
կրծողների
առկայությունը,
անկողնային պարագաները, սննդի, ջրի և
զուգարանի հասանելիությունը): Ի՞նչ եք Դուք
լսել, տեսել, կամ ի՞նչ հոտ եք զգացել: Արդյո՞ք
որևէ կապ ունեցել եք արտաքին աշխարհի
մարդկանց հետ կամ կարողացել եք օգտվել
բուժծառայությունից: Ինչպիսի՞ն էր այն վայրի
նախագիծը, որտեղ Ձեզ արգելանքի տակ են
պահել:

3. Արգելանքի տակ վերցնելու

հանգամանքները
137. Քննարկեք հետևյալ հարցերը. ժամը
քանի՞սն էր: Որտե՞ղ էիք դուք: Ինչո՞վ էիք
զբաղված: Ո՞վ կար այդտեղ: Նկարագրեք այն
անձանց արտաքինը, որոնք արգելանքի տակ
են վերցրել Ձեզ: Նրանք զինվորական, թե՞
քաղաքացիական անձինք էին, համազգեստով
էին, թե՞ առօրյա հագուստով: Ի՞նչ տեսակի
զենք էին նրանք կրում: Ի՞նչ է ասվել: Կայի՞ն
արդյոք ականատեսներ: Սա պաշտոնական
ձերբակալություն էր, վարչական ձերբակալում, թե՞ առևանգում: Արդյոք բռնություն
կիրառվել է, սպառնալիքներ հնչել են: Արդյոք
շփում հաստատվել է ընտանիքի անդամների
հետ: Նշում կատարեք արգելքների կամ
աչքերը կապելու, տրանսպորտային միջոցների, նշանակման վայրի և աշխատակիցների
անունների մասին, եթե դրանք հայտնի են:

5. Խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքի

մեթոդները
139.
Խոշտանգումների
և
վատ
վերաբերմունքի հետ կապված անցյալի
վերաբերյալ տեղեկությունները ստանալիս
անհրաժեշտ է զգույշ լինել բռնությունների այն
ձևերն առաջարկելիս, որոնք հնարավոր է
կիրառվել են անձի նկատմամբ: Սա կարող է
օգնել տարանջատել հնարավոր չափազանցումները
իրականում
պատահածից:
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Այնուամենայնիվ, խոշտանգումների տարբեր
ձևերի
վերաբերյալ
հարցերին
տրված
բացասական պատասխանները նույնպես
կարող
են
օգնել
որոշելու
անձի
արժանահավատությունը: Հարցերը պետք է
կազմել այնպես, որ ստացվի պատմության
կապակցված
շարադրանք:
Քննարկեք
հետևյալ հարցերը. Որտե՞ղ է տեղի ունեցել
բռնարարքը, ե՞րբ և որքա՞ն է տևել: Արդյո՞ք
Ձեր
աչքերը
կապված
էին:
Մինչ
բռնությունների ձևերի քննարկմանն անցնելը
նշեք, թե ովքեր են ներկա գտնվել (տվեք
անուններ, պաշտոններ): Նկարագրեք սենյակը
կամ վայրը: Ի՞նչ առարկաներ եք նկատել:
Հնարավորության
դեպքում
մանրամասն
նկարագրեք խոշտանգումների իրականացման յուրաքանչյուր գործիքը. էլեկտրականությամբ խոշտանգումների դեպքում՝ հոսանքը,
սարքը, էլեկտրոդների թիվը և ձևը: Հարցրեք
հագուստի, մերկանալու և հագուստը փոխելու
մասին։ Բառացի գրառեք այն ամենը, ինչ
ասվել է հարցաքննության ընթացքում, անձին
հասցված վիրավորանքները և այլն: Ի՞նչ են
միմյանց հետ խոսել հանցագործները։

անհարմար
դիրքով
պայմանավորված»
խոշտանգման ձևի կիրառման ամսաթիվը,
քանի անգամ և քանի օր է տևել խոշտանգումը,
յուրաքանչյուր դեպքի տևողությունը, կախելու
ոճը (գլխիվայր, ծածկված հաստ ծածկոցով
կամ անմիջապես պարանով է կապված եղել,
ոտքերի վրա դրել են ծանրություն կամ ձգել են
ներքև) կամ դիրքը: Կախելու եղանակով
խոշտանգման դեպքում, հարցրեք ինչ նյութ է
օգտագործվել (պարանը, մետաղալարը և
կտորը, եթե այդպիսիք առկա են, կախելուց
հետո մաշկի վրա թողնում են տարբեր
հետքեր): Քննություն իրականացնող անձը
պետք է հիշի, որ խոշտանգումներ վերապրած
անձի՝
խոշտանգումների
տևողության
վերաբերյալ պնդումները սուբյեկտիվ են և չեն
կարող ճիշտ լինել, քանի որ ընդհանրապես
խոշտանգման ընթացքում նկատվում է
ժամանակի և վայրի ապակողմնորոշում:
Արդյո՞ք անձը որևէ կերպ սեռական բռնության
ենթարկվել է: Պարզեք, թե ինչ են խոսել
խոշտանգման
ընթացքում:
Օրինակ,
էլեկտրահարման միջոցով սեռական օրգանների խոշտանգման ընթացքում հանցագործներն իրենց խոշտանգման զոհին հաճախ
ասում են, որ նրանք այլևս չեն կարող ապրել
բնականոն սեռական կյանքով կամ նման մի
բան: Սեռական բնույթի խոշտանգումների, այդ
թվում բռնաբարության վերաբերյալ պնդումների գնահատման առնչությամբ հանգամանալից քննարկման համար տե՛ս գլուխ V. Դ.8:

140. Բռնության յուրաքանչյուր ձևի
համար նշեք հետևյալը՝ մարմնի դիրքը,
անշարժացումը, կապի բնույթը, ներառյալ՝
տևողությունը, հաճախականությունը, անատոմիական տեղակայվածությունը և մարմնի
այն հատվածը, որտեղ բռնարարք է կիրառվել:
Արդյո՞ք կար արյունահոսություն, գլխի
տրավմա կամ գիտակցության կորուստ:
Արդյո՞ք գիտակցության կորուստը պայմանավորված է գլխի տրավմայով, շնչահեղձությամբ
կամ պատճառված ցավով: Պետք է նաև
հարցնել, թե ինչպես էր անձը զգում իրեն
խոշտանգման
ավարտին:
Արդյո՞ք
նա
կարողանում էր քայլել: Արդյո՞ք նրան
ստիպված էին օգնություն ցուցաբերել կամ
տանել խուց: Արդյո՞ք նա կարող էր վեր կենալ
հաջորդ օրը: Որքա՞ն ժամանակ էին ոտքերը
այտուցված:
Այս
ամենը
որոշակիորեն
ամբողջական է դարձնում նկարագրությունը,
ինչը բացառում է մեթոդների ստուգաթերթը:
Պատմության մեջ պետք է ներառել «մարմնի

Զ. Անցյալի վերաբերյալ տեղեկությունների
գնահատումը
141.
Խոշտանգումներ
վերապրած
անձինք կարող են դժվարանալ վերհիշել
խոշտանգումների առանձին մանրամասներ
մի քանի կարևոր պատճառներով, այդ թվում՝

ա) Գործոնները, որոնք ուղեկցում են
խոշտանգումների
գործընթացը,
ինչպես
օրինակ աչքերը կապելը, թմրանյութեր տալը,
գիտակցության պարբերական կորուստները և
այլն.
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բ) սեփական անձը կամ մեկ ուրիշին

ներկայացնել այնպիսի մանրամասներ, որոնք
ցանկանում է իմանալ քննություն իրականացնող անձը, ինչպես օրինակ՝ ամսաթվերը,
ժամանակաշրջանները,
հաճախականությունը և խոշտանգումներ իրականացնող
անձանց
ինքնությունը,
տրավմատիկ
իրադարձությունների և խոշտանգումների
հիմնական բնույթը կպարզվի և կհաստատվի
ժամանակի ընթացքում:

վտանգի ենթարկելու վախը.

գ) զննող կլինիցիստի կամ թարգմանչի
նկատմամբ վստահության բացակայությունը.

դ)

խոշտանգման
և
տրավմայի
հոգեբանական
ազդեցությունը,
ինչպես
օրինակ ուժեղ հուզականության առաջացում և
հիշողության խանգարում, որն հետևանք է
տրավմայի արդյունքում ի հայտ եկած
այնպիսի
հոգեկան
հիվանդությունների,
ինչպիսիք են դեպրեսիան և հետտրավմատիկ
սթրեսային խանգարումը.

Է. Խոշտանգումների մեթոդների դիտարկումը

ե)

հիշողության
նյարդահոգեկան
խանգարումներ, որոնք ի հայտ են եկել գլխին
հասցված հարվածների, խեղդելու, ջրահեղձության կամ սովամահության ենթարկվելու
հետևանքով.

143. Կազմելով իրադարձությունների
հանգամանալից կապակցված պատմությունը՝
նպատակահարմար է դիտարկել խոշտանգումների իրականացման այլ հնարավոր
մեթոդներ: Կարևոր է իմանալ խոշտանգումների տարածաշրջանային փորձի մասին
և համապատասխանաբար փոփոխություններ
կատարել տվյալ վայրի համար նախատեսված
ուղեցույցներում: Խոշտանգումների առանձին
ձևերի վերաբերյալ հարցեր տալն օգտակար է
այն դեպքում, երբ

զ) այնպիսի պաշտպանական ադապտացիայի մեխանիզմներ,
հերքումը կամ խուսափումը.

ինչպիսիք

են

է)

մշակույթով
պայմանավորված
սահմանափակումներ, որոնք թույլ են տալիս
խոսել ծանր ապրումների մասին միայն
չափազանց գաղտնի միջավայրում:72

ա)

հոգեբանական
ախտանիշները
խոչընդոտում են վերհիշելուն.

142.
Անձի
պատմության
մեջ
հակասություններ կարող են ի հայտ գալ այս
գործոններից ցանկացածի կամ դրանց բոլորի
առկայությամբ պայմանավորված: Հնարավորության դեպքում, քննություն իրականացնող
անձը պետք է խնդրի ավելի շատ
պարզաբանումներ կատարել: Եթե սա
անհնար է, ապա քննություն իրականացնող
անձը պետք է փորձի գտնել այլ ապացույց, որն
հաստատում կամ ժխտում է պատմությունը:
Փոխկապակցված լրացուցիչ մանրամասների
ամբողջությունը կարող է հաստատել և
պարզաբանել անձի պատմությունը: Չնայած
անհատը
հնարավոր
է
չկարողանա

բ) տրավման զուգորդվում է խանգարված զգայունակության հետ.

գ) հնարավոր է գլխուղեղի օրգանական
ախտահարում.

դ) առկա են սահմանափակող կրթական
և մշակութային գործոններ:
144. Ֆիզիկական և հոգեբանական
մեթոդների միջև տարբերակումը արհեստական բնույթ ունի: Օրինակ, սեռական բնույթի
խոշտանգումները հիմնականում առաջացնում են և՛ ֆիզիկական, և՛ հոգեբանական
ախտանիշներ նույնիսկ ֆիզիկական բռնության բացակայության դեպքում: Խոշտանգումների
մեթոդների
հետևյալ
ցանկի
նպատակն
է
ցույց
տալ
հնարավոր
բռնությունների որոշ դասակարգեր: Սա
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է)

նախատեսված չէ քննություն իրականացնող
անձանց կողմից զեկույցում որպես ստուգաթերթ կամ խոշտանգումների մեթոդները
թվարկելու նմուշ օգտագործելու համար:
Մեթոդների թվարկման մոտեցումը կարող է
հակառակ արդյունքն ունենալ, քանի որ
խոշտանգումների հետևանքով ստեղծված
ամբողջ կլինիկական պատկերը շատ ավելին
է,
քան
ցանկում
նշված
մեթոդների
կիրառության արդյունքում ի հայտ եկած
մարմնական վնասվածքների պարզ ամբողջությունը: Իրոք, փորձը ցույց է տվել, որ բախվելով
խոշտանգումների առնչությամբ նման «փաթեթ» մոտեցման՝ հանցագործություն կատարող անձինք հաճախ կենտրոնանում են
մեթոդներից մեկի վրա և վիճարկում են տվյալ
մեթոդի խոշտանգման ձև լինելը: Դիտարկման
ենթակա խոշտանգման մեթոդները ներառում
են հետևյալը, սակայն չեն սահմանափակվում
դրանցով.

թափանցող վնասվածքներ, ինչպես
օրինակ՝ դաշույնով հասցված վերքերը կամ
հրազենային վերքերը, եղունգների տակ
մետաղալարեր անցկացնելը,

ը) աղի, չիլի պղպեղի, բենզինի քիմիական
հատկանիշների կիրառություն (վերքերի վրա
կամ մարմնի խոռոչների մեջ),

թ)

սեռական
բռնություն
սեռական
օրգանների նկատմամբ, սեռական ոտնձգություն, տարբեր առարկաների կիրառություն,
բռնաբարություն,

ժ) մատների և վերջույթների ջնջխված
վերքեր կամ տրավմատիկ հեռացում,

ժա) մատների և վերջույթների բժշկական
եղանակով անդամահատում, օրգանների
հեռացում վիրաբուժական միջամտությամբ,

ժբ) դեղաբանական խոշտանգում՝ հանգստացնող, նեյրոլեպտիկ, կաթվածահարություն առաջացնող դեղամիջոցների թունավոր
չափաքանակի օգտագործմամբ,

ա) բութ տրավմաներ, օրինակ՝ բռունցքով,
ոտքով, ձեռքով, մտրակով հասցված հարվածները, մետաղալարերով կամ մահակներով
ծեծը կամ գետին տապալելը,

ժգ) արգելանքի տակ պահելու պայմաններ,
ինչպես օրինակ՝ փոքր կամ չափազանց
մարդաշատ խուց, մենախուց, հակահիգիենիկ
պայմաններ, սանհանգուցային պայմանների
բացակայություն, անկանոն կամ վարակված
սնունդ և ջուր, ջերմաստիճանի ծայրահեղ
տատանումներ, առանձնանալու հնարավորության
մերժում
և
ստիպողական
մերկություն,

բ) «մարմնի անհարմար դիրքով պայմանավորված» խոշտանգումը` կախելու, վերջույթների՝ տարբեր կողմեր ձգելու, տևական
անշարժացման, միևնույն դիրքում հարկադրաբար մնալու միջոցով.

գ) ծխախոտի, տաքացրած գործիքների,
եռացրած հեղուկի կամ այրիչ նյութերի
օգտագործմամբ առաջացած այրվածքներ,

ժդ)

այնպիսի բնականոն զգայական
խթանիչներից զրկում, ինչպիսիք են, օրինակ՝
ձայնը, լույսը և ժամանակի զգացումը,
մեկուսացում,
խցի
լուսավորության
մանիպուլյացիա, ֆիզիոլոգիական կարիքները
հոգալու
արգելք,
քնի,
սննդի,
ջրի,
սանհանգուցային պայմաններից օգտվելու,
լոգանք ընդունելու, շարժվելու, բժշկական
խնամք ստանալու հնարավորության և
սոցիալական կապերի սահմանափակում,
մեկուսացում բանտի ներսում, արտաքին
աշխարհի հետ կապից զրկում (զոհերը
հաճախ պահվում են մեկուսացված՝ կանխելու

դ) էլեկտրահարում,
ե) շնչահեղձություն, ինչպես օրինակ՝ թաց և
չոր մեթոդների կիրառությունը, գլուխը ջրում
պահելը, շնչուղիների խցանումը թանձր
մուխով կամ փոշով, կարծր առարկաներով
կամ քիմիական նյութերով,

զ) ջնջխված վերքեր, ինչպես օրինակ՝
մատները կոտրելը կամ ազդրերը կամ
թիկունքը վնասելու նպատակով ծանր
գլանակի օգտագործելը,
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բանտարկյալների միջև կապ հաստատելը և
միմյանց ճանաչելը՝ նպաստելով խոշտանգում
իրականացնող անձանց հետ հիվանդագին
կապի հաստատմանը),

ամբողջական անամնեզի հավաքման և
ֆիզիկական զննման արդյունքում ստացված
տվյալները պետք է գնահատել պատշաճ
լաբորատոր և ճառագայթային հետազոտության հետ համատեղ: Նշանակալից դեր են
խաղում բուժզննության ընթացքում կիրառվող
յուրաքանչյուր
գործընթացի
վերաբերյալ
տեղեկության տրամադրումը և պարզաբանումներ անելը, ինչպես նաև լաբորատոր
մեթոդների
առնչությամբ
մանրամասն
տեղեկացվածության ապահովումը (տե՛ս
գլուխ VI Բ.2.(ա)):

ժե) նվաստացումներ, ինչպես օրինակ՝
խոսքի միջոցով վիրավորանք հասցնելը,
նվաստացուցիչ գործողություններ կատարելը,

ժզ) մահվան, ընտանիքին վնաս հասցնելու,
հետագա խոշտանգման, բանտարկություն
սպառնալիքներ, կեղծ մահապատիժներ,

ժէ) այնպիսի կենդանիների հարձակման

146. Խոշտանգում վերապրած անձանց մոտ
հոգեբանական
բարդությունների
առկայությունը,
մասնավորապես,
հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումների
տարբեր
դրսևորումները,
կարող
են
խոշտանգումներ վերապրած անձի մոտ վախ
առաջացնել կրկին վերապրելու դրանք
հարցաքննության, ֆիզիկական զննման կամ
լաբորատոր հետազոտությունների ընթացքում: Գործընթացի կարևոր բաղադրիչն է
բուժզննություն անցնելուց առաջ խոշտանգում
վերապրած անձին բացատրել, թե ինչ
ակնկալիքներ է պետք ունենալ: Այն անձինք,
որոնք վերապրել են խոշտանգումներ և
շարունակում են ապրել իրենց երկրում,
կարող են սաստիկ վախ զգալ ու զգուշանալ
կրկին ձերբակալվելուց, և նրանք հաճախ
ստիպված են ընդհատակ անցնել կրկին
ձերբակալվելուց
խուսափելու
համար:
Աքսորված անձինք կամ փախստականները
կարող են մոռացության մատնել իրենց
մայրենի լեզուն, մշակույթը, ընտանիքը,
ընկերներին, աշխատանքը և այն ամենը, ինչ
ծանոթ է իրենց:

սպառնալիքներ, ինչպիսիք են շունը, կատուն,
առնետները կամ կարիճները,

ժը) անհատի կամքը կոտրելուն ուղղված
հոգեբանական մեթոդներ՝ ներառյալ հարկադրված դավաճանությունները, անօգնական
վիճակի գիտակցումը, անորոշ իրավիճակներում դնելը կամ մեկը մյուսին հակասող
հաղորդագրություններ ստանալը,

ժթ) տաբուների խախտում,
ի) վարքի խանգարումներով պայմանավորված բռնություն, ինչպես օրինակ՝ անձին իր
կրոնին
հակասող
գործողությունների
հարկադրելը (օրինակ՝ մահմեդականներին
խոզի միս ուտել հարկադրելը), խոշտանգումների կամ այլ բռնությունների միջոցով այլ
անձանց
վնասել
հարկադրելը,
գույքը
ոչնչացնել
հարկադրելը,
որևէ
մեկին
դավաճանել հարկադրելը՝ նրանց վնասելու
վտանգի առաջ կանգնեցնելով,

իա) այլ անձանց նկատմամբ իրականացվող խոշտանգումներին կամ ոճրագործություններին ներկա գտնվել հարկադրելը:

147. Խոշտանգումներ վերապրած անձի
անձնական վերաբերմունքը հարցեր տվող
անձի նկատմամբ (ինչպես նաև թարգմանչի՝
նրա ներկայության դեպքում) կարող է
ազդեցություն ունենալ հարց ու պատասխանի
ընթացքի և, իր հերթին, քննության ելքի վրա:
անձնական
Համանման
ձևով,
քննիչի
վերաբերմունքը հարցվողի նկատմամբ կարող

Ը. Հարցվողին կրկին տրավմայի
ենթարկելու վտանգը
145. Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ
տարբեր տեսակի և աստիճանի մարմնական
վնասվածքները կարող են հայտնվել ըստ
կիրառված
խոշտանգման
մեթոդների,
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է ազդել հարց ու պատասխանի ընթացքի և
քննության
ելքի
վրա:
Կարևոր
է
ուսումնասիրել արդյունավետ հաղորդակցության ու փոխըմբռնման այն խոչընդոտները,
որոնք կարող են առաջ գալ քննության
ընթացքում այդ անձնական վերաբերմունքի
պատճառով: Քննություն իրականացնող անձը
պետք է շարունակաբար ուսումնասիրի հարց
ու պատասխանների և քննության ընթացքը՝
խորհրդակցելով և քննարկումներ անցկացնելով այն գործընկերների հետ, որոնք ծանոթ
են խոշտանգումներ վերապրած անձանց
հոգեբանական գնահատման և բուժման
ոլորտին: Կոլեգիալ վերահսկողության այդ
տեսակը կարող է հարցաքննության և
քննության
գործընթացները
դիտանցելու
գործում արդյունավետ հաղորդակցությունը
դժվարացնող շեղումներն ու խոչընդոտները
հայտնաբերելու և ճշգրիտ տեղեկություններ
ստանալու համար արդյունավետ միջոց լինել
(տե՛ս գլուխ VI.Գ.2.):

հաջող ընթացքի համար: Գնահատողը պետք է
սուբյեկտիվորեն գնահատի, թե որքան պետք է
ճնշում
գործադրել
մանրամասները
պարզաբանելու
համար՝
դատարանում
զեկույցի արդյունավետությունն ապահովելու
նպատակով, հատկապես, եթե բողոք բերող
անձը հարցաքննության ընթացքում ցույց է
տալիս հուզմունքի ակնհայտ նշաններ:

Թ. Թարգմանիչների ներգրավումը

149. Ելնելով մի շարք նպատակներից՝
անհրաժեշտ է ներգրավել թարգմանիչների,
որպեսզի հարցվողը հասկանա, թե ինչի մասին
է խոսքը գնում: Թեպետ հարցվողը և հարց
տվողը կարող են որոշ չափով տիրապետել
միևնույն լեզվին, սակայն այն տեղեկությունները, որոնք անհրաժեշտ է ձեռք բերել, հաճախ
չափազանց կարևոր են, և չարժե միմյանց
լիովին չհասկանալու պատճառով սխալներ
թույլ տալու ռիսկի գնալ: Թարգմանիչները
պետք
է
տեղեկացված
լինեն,
որ
հարցաքննությունների ընթացքում այն ամենը,
ինչ նրանք լսում և թարգմանում են, խիստ
գաղտնի է: Թարգմանիչներն են, որ ստանում
են
գրաքննության
չենթարկված
բոլոր
տեղեկությունները սկզբնաղբյուրից: Անհատները պետք է հավաստիացվեն, որ ո՛չ
քննություն իրականացնող անձը, և ո՛չ էլ
թարգմանիչը որևէ կերպ այդ տեղեկությունները չեն չարաշահի (տե՛ս գլուխ VI.Գ.2):

148. Չնայած ձեռնարկված նախազգուշական
բոլոր
միջոցներին՝
ֆիզիկական
ու
հոգեբանական հետազոտություններն իրենց
բնույթով կարող են կրկին տրավմայի
ենթարկել պացիենտին՝ առաջ բերելով կամ
խորացնելով
հետտրավմատիկ
սթրեսի
ախտանիշերը՝ ի հայտ բերելով ցավալի
հետևանքներ ու հիշողություններ (տե՛ս գլուխ
VI.Բ.2): Ավանդապահ հասարակությունների
մեծ մասում հոգեբանական տառապանքների
մասին և հատկապես՝ սեռական բնույթի
հարցերը համարվում են տաբու, իսկ նման
հարցեր
տալը՝
անպատկառ
կամ
վիրավորական: Եթե սեռական բնույթի
խոշտանգումները կատարված բռնությունների մաս են կազմել, ապա բողոք բերող անձը
կարող է զգալ իրեն անդառնալիորեն
անարգված, իսկ նրա բարոյական, կրոնական,
սոցիալ
կամ
հոգեբանական
անձեռնմխելիությունը՝
արատավորված:
Հետևաբար, այս պայմանների վերաբերյալ
քաջատեղյակությունը և գաղտնիության ու
դրա
սահմանների
պարզաբանումը
չափազանց կարևոր են հարց ու պատասխանի

150. Եթե թարգմանիչը հմուտ չէ, ապա
մշտապես առկա է քննություն իրականացնող
անձի՝ հարց ու պատասխանի ընթացքի
նկատմամբ վերահսկողությունը կորցնելու
վտանգը: Անհատները կարող են տարվել
իրենց լեզվին տիրապետող անձի հետ
խոսելով և հարց ու պատասխանի ընթացքը
կարող է շեղվել քննարկվող թեմայից: Կա նաև
վտանգ, որ կանխակալ կարծիք ունեցող
թարգմանիչը կարող է ուղղորդել հարցվողին
կամ աղավաղել նրա պատասխանները:
Թարգմանչի հետ աշխատելիս երբեմն
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կարևոր, իսկ երբեմն էլ ոչ կարևոր
տեղեկությունների կորուստն անխուսափելի է:
Ծայրահեղ
դեպքերում
կարող
է
անհրաժեշտություն լինի, որ քննություն
իրականացնող անձը հարց ու պատասխանի
ժամանակ ձեռնպահ մնա գրառումներ
կատարելուց և հարց ու պատասխանն
անցկացնի
մի
քանի
անգամ՝
կարճ
տևողությամբ,
որպեսզի
կարողանա
ժամանակ
տրամադրել
միջանկյալ
ժամանակահատվածում գրի առնելու ասվածի
հիմնական կետերը:

նկատմամբ
վստահությունն
կամրապնդվի:

էլ

ավելի

152.
Ազատությունից
զրկված
անձանց
այցելելիս
լավագույն
տարբերակն
է
չներգրավել տեղացի թարգմանիչների, եթե կա
հավանականություն, որ նրանք վստահություն
չեն ներշնչի հարցվողներին: Արդարացի չէ
նաև ներգրավել տեղացի թարգմանիչներին
քաղբանտարկյալների հետ աշխատանքում,
որոնց այցելությունից հետո տեղական
իշխանությունները կարող են հարցաքննել
կամ որևէ այլ կերպ ճնշում գործադրել նրանց
վրա: Լավագույն տարբերակն է ներգրավել
անկախ
թարգմանիչների,
որոնք
ակնհայտորեն այլ վայրից են: Տեղի լեզվով
սահուն խոսելու համար լավագույնը հմուտ և
խելացի թարգմանչի հետ աշխատելն է, որը
զգայուն է խոշտանգմանն առնչվող հարցի
նկատմամբ և իրազեկ է տեղի մշակույթից:
Որպես կանոն, չպետք է դիմել հարցվող անձի
հետ արգելանքի տակ գտնվող մյուս անձանց
օգնությանը թարգմանության նպատակով,
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ակնհայտ է,
որ հարցվողն ընտրել է մեկին, ում վստահում
է: Միևնույն կանոնները գործում են նաև այն
անձանց համար, որոնք արգելանքի տակ չեն
գտնվում, սակայն կողմնակի անձի (տեղացի)
ներկայացնելը կարող է ավելի հեշտ լինել, ինչը
քիչ հնարավոր է բանտային պայմաններում:

151. Քննություն իրականացնող անձինք պետք
է հիշեն, որ անհրաժեշտ է խոսել անձի հետ և
նրա աչքերի մեջ նայել, նույնիսկ եթե նա
բնական է համարում խոսել թարգմանչի հետ:
Թարգմանչի միջոցով խոսելիս օգտակար է
երկրորդ դեմքով դիմելը, օրինակ՝ ավելի լավ է
ասել «ի՞նչ եք Դուք արել դրանից հետո», քան՝
«հարցրեք նրան, թե ինչ է պատահել դրանից
հետո»: Ավելի հաճախ պատահում է այնպես,
որ քննություն իրականացնող անձինք իրենց
գրառումները կատարում են այն ժամանակ,
երբ թարգմանիչը թարգմանում է հարցը կամ էլ
հարցվողը պատասխանում է դրան: Թվում է,
թե քննություն իրականացնող որոշ անձինք
չեն լսում, քանի որ հարց ու պատասխանը
իրականացվում է այն լեզվով, որը նրանք չեն
հասկանում: Այսպես չպետք է լինի, քանի որ
կարևոր է, որ քննություն իրականացնող
անձինք ուշադրություն դարձնեն ոչ միայն
բառերին,
այլև
հարցվողի
մարմնի
շարժումների
լեզվին,
դեմքի
արտահայտությանը, ձայնի տոնայնությանը և
շարժուձևին, եթե նրանք ցանկանում են
ստանալ ամբողջական պատկեր: Քննություն
իրականացնող անձինք պետք է ծանոթանան
հարցաքննության ենթարկվողի լեզվում առկա՝
խոշտանգումների
վերաբերյալ
բառերին՝
հարցի վերաբերյալ իրենց իրազեկվածությունը
ցույց տալու համար: Խոշտանգումների
«սուբմարինո»
կամ
վերաբերյալ
«դարմաշկարա» բառերը լսելիս ավելի լավ է
արձագանքել, քան ոչինչ չարտահայտող դեմք
ընդունել․ արձագանքելու դեպքում քննիչի

Ժ. Գենդերային հարցեր

153. Կատարյալ պայմաններում քննություն
իրականացնող խումբը պետք է բաղկացած
լինի
երկու
սեռին
պատկանող
մասնագետներից՝ թույլ տալով այն անձին, ով
պնդում է, որ խոշտանգումների է ենթարկվել,
ընտրելու քննություն իրականացնող անձի,
իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ թարգմանչի
սեռը: Սա հատկապես կարևոր է, երբ կինն
արգելանքի տակ է գտնվում այնպիսի վայրում
որտեղ, բռնաբարությունը սովորական երևույթ
է, նույնիսկ եթե նա դեռևս բողոք չի
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ներկայացրել դրա վերաբերյալ: Նույնիսկ եթե
սեռական բռնություն տեղի չի ունեցել,
խոշտանգումների մեծ մասը սեռական բնույթ
ունեն (տե՛ս գլուխ V.Դ.8): Սա կմեծացնի
կրկնակի տրավմայի ենթարկելու վտանգը,
եթե նա կարծում է, որ ստիպված է
կատարվածը
նկարագրել
մեկին,
որը
ֆիզիկապես նման է իրեն խոշտանգումների
ենթարկողներին, որոնք, անխուսափելիորեն,
հիմնականում
կամ
բացարձակապես
տղամարդիկ են եղել: Որոշ մշակույթներում
արական սեռի քննություն իրականացնող
անձի համար անհնար կլիներ իգական սեռին
պատկանող զոհին հարցաքննելը, և պետք է
պահպանել
տվյալ
մշակութային
առանձնահատկությունը:
Այնուամենայնիվ,
շատ մշակույթներում, եթե առկա է միայն
արական սեռի բժիշկ, ապա կանանցից
շատերն իրենց հետաքրքրող բժշկական
տեղեկություններն ու խորհուրդ ստանալու
համար ավելի շուտ կնախընտրեին խոսել նրա
հետ, քան մեկ այլ մասնագիտություն ունեցող
իգական սեռի ներկայացուցչի հետ: Նման
դեպքում
կարևոր
է,
որ
թարգմանիչ
ներգրավելու դեպքում վերջինս լինի իգական
սեռի: Որոշ հարցվող անձինք հնարավոր է
նաև նախընտրեն, որ թարգմանիչը չլինի տեղի
բնակիչ, ինչը կապված է և՛ իրենց նկատմամբ
կիրառված
խոշտանգումների
մասին
հիշեցնելու,
և՛
իրենց
պատմության
գաղտնիությանը սպառնացող ենթադրյալ
վտանգի հետ (տե՛ս գլուխ IV.Թ.): Եթե չկա
թարգմանչի
անհրաժեշտություն,
ապա
քննություն անցկացնող խմբի իգական սեռի
ներկայացուցիչը որպես ուղեկցորդուհի պետք
է ներկա գտնվի առնվազն բուժզննությանը,
իսկ պացիենտի ցանկության դեպքում, ամբողջ
հարցաքննության ընթացքում:

պատմությունը ներկայացնել կանանց, քանի
որ նրանք սաստիկ վախ են տածում այլ
տղամարդկանց
նկատմամբ,
մինչդեռ
մյուսները չէին ցանկանա քննարկել իրենց
անձնական հարցերը կանանց մոտ:

ԺԱ. Ցուցումներ մասնագետների մոտ
ուղեգրելու համար

155. Հնարավորության դեպքում խոշտանգումները բժշկաիրավական նպատակներով
արձանագրելու
համար
իրականացվող
հետազոտությունները պետք է համադրվեն այլ
կարիքների գնահատման հետ, պետք է լինի
ուղեգրում մասնագետ բժշկի, հոգեբանի,
ֆիզիոթերապևտի կամ մեկ այլ մասնագետի
մոտ, որը կարող է տրամադրել սոցիալական
խորհրդատվություն
կամ
օգնություն:
Քննություն իրականացնող անձինք պետք է
տեղյակ լինեն տեղի վերականգնողական և
օժանդակության ծառայությունների մասին:
Կլինիցիստը չպետք է վարանի պնդելու
ցանկացած
խորհրդատվության
և
հետազոտության իրականացումը, որը նա
անհրաժեշտ
է
համարում
բժշկական
փորձաքննության համար: Խոշտանգման և
վատ վերաբերմունքի վերաբերյալ բժշկական
ապացույցն արձանագրելիս բժիշկները չեն
ազատվում իրենց էթիկական պարտականություններից: Այն անձինք, որոնք ունեն
հետագա բժշկական կամ հոգեբանական
օգնության կարիք, պետք է ուղղորդվեն
համապատասխան ծառայությունների:

ԺԲ. Արդյունքների և եզրահանգումների
մեկնաբանությունը

154. Երբ զոհն արական սեռի ներկայացուցիչ է
և ենթարկվել է սեռական բռնության,
իրադրությունը շատ ավելի բարդ է, քանի որ
նրա
նկատմամբ
նույնպես
սեռական
բռնություն են կիրառել հիմնականում կամ
բացարձակապես տղամարդիկ: Հետևաբար,
որոշ տղամարդիկ կնախընտրեին իրենց

156.
Խոշտանգումների
ֆիզիկական
դրսևորումները կարող են տարբերվել ըստ
բռնության
սաստկության,
հաճախականության և տևողության, խոշտանգումներ
վերապրած անձի՝ իրեն պաշտպանելու
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կարողության ու մինչ խոշտանգումները
արգելանքի տակ գտնվող անձի ֆիզիկական
վիճակի: Խոշտանգումների այլ ձևերը կարող
են մարմնի վրա ակնհայտ հետքեր չթողնել,
սակայն կարող են զուգորդվել այլ հանգամանքներով: Օրինակ, գլխին հասցված
հարվածները,
որոնք
հանգեցնում
են
գիտակցության կորստի, կարող են առաջացնել հետտրավմատիկ էպիլեպսիա կամ
գլխուղեղի օրգանական դիսֆունկցիա: Ինչպես
նաև, արգելանքի տակ պահելու վայրում վատ
սնունդը և հիգիենիկ պայմանները կարող են
հանգեցնել վիտամինային անբավարարության
համախտանիշի:

անձին էական վտանգի տակ է դնում, ապա
կարելի է օգտագործել պայմանական նշան,
որը թույլ կտա քննություն իրականացնող
խմբին հասկանալ, թե ում մասին է խոսքը
գնում արձանագրություններում, սակայն
կբացառի
որևէ
մեկի
կողմից
անձի
ինքնությունը պարզելու հնարավորությունը:
Պետք է նշվի, թե հարցաքննության ընթացքում
կամ դրա որևէ փուլում ովքեր են ներկա
գտնվել սենյակում: Զեկույցում պետք է
հանգամանալից
ներկայացվի
համապատասխան պատմությունը՝ խուսափելով
ասեկոսեների վրա հիմնված ցուցմունքներից,
և որտեղ նպատակահարմար է՝ ներառել
արդյունքները: Այն պետք է ստորագրվի,
թվագրվի և պետք է ներառի ցանկացած
անհրաժեշտ հայտարարություն, որը պահանջվում է այն պետության կողմից, որի համար
այդ զեկույցը գրվել է (տե՛ս հավելված IV):

157. Խոշտանգումների որոշ ձևեր մշտապես
զուգորդվում են որոշակի բարդություններով:
Օրինակ՝ գլխին հասցված հարվածները, որոնք
առաջացնում են գիտակցության կորուստ,
հատկապես
կարևոր
են
գլխուղեղի
օրգանական դիսֆունկցիայի կլինիկական
ախտորոշման համար: Սեռական օրգաններին
հասցված տրավման հաճախ զուգորդվում է
հետագա սեռական խանգարումներով:

ԳԼՈՒԽ V
ԽՈՇՏԱՆԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՎԿԱՅՈՂ
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԸ

158. Կարևոր է գիտակցել, որ խոշտանգումներ
իրականացնող անձինք հնարավոր է փորձեն
թաքցնել իրենց արարքները: Ծեծի ֆիզիկական
ապացույցներից
խուսափելու
համար
խոշտանգումը հաճախ իրականացվում է լայն
և բութ առարկաներով, իսկ խոշտանգումների
զոհերին երբեմն ծածկում են ծածկոցով կամ
կոշիկներ են հագցնում «ֆալանգայի» դեպքում՝
առանձին հարվածների ուժը հավասարաչափ
բաշխելու նպատակով: Ձգումը, հյուսվածքների
ջնջխումը և շնչահեղձությունը նույնպես
խոշտանգումների ձևեր են, որոնք կիրառվում
են նվազագույն հետքերով առավելագույնս
ցավ ու տառապանք պատճառելու համար:
Նույն նպատակով կարող են օգտագործվել
թաց
սրբիչներ
էլեկտրահարման
հետ
համատեղ:

160. Վկաների և խոշտանգում վերապրածների ցուցմունքներն այն անհրաժեշտ
բաղադրիչներն են, որոնք հնարավորություն
են տալիս արձանագրելու խոշտանգման
դեպքերը։ Եթե կան խոշտանգման մասին
վկայող ֆիզիկական ապացույցներ, ապա
դրանք համարվում են այն կարևոր
ապացույցները, որոնք հաստատում են
անձի՝ խոշտանգման ենթարկված լինելու
փաստը։ Այնուամենայնիվ, եթե չկան
այդպիսի ֆիզիկական ապացույցներ, սա չի
նշանակում, որ խոշտանգում տեղի չի
ունեցել, քանի որ անձի նկատմամբ
գործադրված բռնարարքի դեպքերից հետո
հաճախ նշաններ կամ մշտական սպիներ
չեն մնում։

159. Զեկույցում պետք է նշել քննություն
իրականացնող անձի որակավորումներն ու
փորձը: Հնարավորության դեպքում պետք է
նշվի վկայի կամ պացիենտի անունը: Եթե սա

161.
Դատավարության
նպատակով
բժշկական փորձաքննությունը պետք է
իրականացվի օբյեկտիվորեն ու անաչա-
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ռորեն։
Փորձաքննությունը
պետք
է
իրականացվի բժշկի՝ բժշկության ոլորտում
ունեցած գիտելիքների ու մասնագիտական
փորձի հիման վրա։ Բարին գործելու
բարոյական պարտավորությունը պահանջում է ցուցաբերել անշեղ ճշգրտություն ու
անաչառություն,
որն
անհրաժեշտ
է՝
մասնագիտական հեղինակություն ստեղծելու ու պահպանելու համար։ Արգելանքի
տակ գտնվող անձանց փորձաքննության
ենթարկելու համար կլինիցիստները պետք
է, հնարավորության դեպքում, անցած լինեն
խոշտանգման դեպքերի և ֆիզիկական ու
հոգեբանական բռնարարքների տարբեր
ձևերի դատաբժշկական փորձաքննության
արդյունքների արձանագրման ոլորտում
հատուկ վերապատրաստում։ Նրանք պետք
է ծանոթ լինեն ինչպես բանտային
պայմաններին
ու
խոշտանգման
այն
մեթոդներին, որոնք կիրառվում են պացիենտին ազատությունից զրկելու կոնկրետ
տարածքում, այնպես էլ խոշտանգմանը
բնորոշ
հետևանքներին։
Բժշկական
եզրակացությունը պետք է հիմնված լինի
փաստերի վրա և լինի մանրամասն
ձևակերպված։ Անհրաժեշտ է խուսափել
մասնագիտական ժարգոնից։ Բոլոր բժշկական եզրույթները պետք է սահմանվեն
այնպես, որ հասկանալի լինեն ոչ մասնագետ անձանց համար։ Բժիշկը չպետք է
ենթադրի, որ դատաբժշկական փորձաքննություն
պահանջող
պաշտոնյան
ներկայացրել է բոլոր կարևոր փաստերը։
Բժիշկը պարտավոր է բացահայտել գործի
հետ առնչություն ունեցող ցանկացած
էական հանգամանք և հայտնել դրա մասին,
նույնիսկ եթե համարում է, որ այն
առնչություն չունի գործի հետ կամ
շահեկան չէ՝ բժշկական հետազոտություն
իրականացնելու պահանջ ներկայացրած
կողմի գործի համար։ Խոշտանգման կամ
վատ վերաբերմունքի այլ ձևերի ենթարկված
լինելու փաստը հաստատող տվյալները
անպայման պետք է ընդգրկվեն դատաբժշկական եզրակացության մեջ։

Ա. Հարց ու պատասխանի անցկացման
կառուցվածքը

162. Նշված դիտողությունները հիմնականում վերաբերում են այն հարց ու
պատասխանին, որն անցկացվում է արդեն
ազատության մեջ գտնվող անձանց հետ։
Հարց ու պատասխանի անցկացման և
հետազոտության իրականացման վայրը
պետք է լինի հնարավորինս անվտանգ և
հարմարավետ։ Անհրաժեշտ է բավարար
ժամանակ հատկացնել՝ մանրամասն հարց
ու պատասխան անցկացնելու և հետազոտություն
իրականացնելու
համար։
Խոշտանգման մասին վկայող ֆիզիկական
ապացույցները
կամ
հոգեբանական
գնահատելու համար կարող է բավարար
չլինել երկուսից չորս ժամ տևող հարց ու
պատասխանը։ Ավելին, փորձաքննության
ցանկացած պահի՝ իրավիճակով պայմանավորված
փոփոխականները,
ինչպես
օրինակ` հարց ու պատասխանի տեմպը,
անձնական կյանքին միջամտելու հետ
կապված
անզորության
զգացումը,
հետագայում հետապնդվելու վախը, տեղի
ունեցած
իրադարձությունների
հետ
կապված ամոթը և խոշտանգման զոհի
մեղքի զգացումը, կարող են հիշեցնել
խոշտանգման հանգամանքների մասին: Սա
կարող է ավելացնել պացիենտի անհանգստությունը
և
համապատասխան
տեղեկություններ հրապարակելու դժկամությունը։ Փորձաքննությունն ավարտին
հասցնելու համար հնարավոր է անհրաժեշտ լինի երկրորդ, իսկ երբեմն նաև
երրորդ անգամ անցկացնել հարց ու
պատասխան։
163. Վստահությունն այն կարևոր
բաղադրիչն է, որը թույլ է տալիս ստանալ
բռնարարքի հստակ պատկերը։ Խոշտանգման կամ բռնարարքի այլ ձևերի ենթարկված անձի վստահությունը շահելու համար
պետք է լինել ակտիվ լսող, ուշադիր
զրուցակից, ցուցաբերել հարգալից, անկեղծ
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ցավակցություն և ազնվություն։ Բժիշկները
պետք է կարողանան ստեղծել վստահության մթնոլորտ, որպեսզի անձը կարողանա
հրապարակել կարևորագույն, գուցե նաև
շատ ցավոտ կամ ամոթալի փաստեր:
Կարևոր է գիտակցել, որ այդ փաստերը
երբեմն անձնական գաղտնիքներ են, որոնք
անձը հնարավոր է, որ այդ պահին
բացահայտում է առաջին անգամ: Հարմարավետ միջավայր ստեղծելուց, հարց ու
պատասխանի համար բավարար ժամանակ
հատկացնելուց, հանգստանալու և սանհանգույցից
օգտվելու
հնարավորություն
ընձեռելուց բացի՝ կլինիցիստները պետք է
բացատրեն, թե ինչի հետ կարող է
պացիենտը
բախվել
փորձաքննության
ժամանակ:
Կլինիցիստները
պետք
է
ուշադրություն դարձնեն հարցերն ուղղելու
տոնի, դրանց ձևակերպման ու հերթականության վրա (զգայուն հարցերը պետք է
տրվեն
միայն
մտերմիկ
հարաբերությունների որոշակի մակարդակ հաստատելուց հետո) և պետք է ընդունեն
պացիենտի` անհրաժեշտության դեպքում
ընդմիջում անելու կամ որևէ հարցի
չպատասխանելու իրավունքը:

վրա, և որ համաձայնությունը տրվի
կամավոր, առանց այլոց, մասնավորապես՝
իրավապահ մարմինների կամ դատական
մարմինների կողմից բռնություն գործադրելու: Անձն իրավունք ունի հրաժարվելու
փորձաքննությունից: Այդպիսի դեպքերում
կլինիցիստը
պետք
է
արձանագրի
փորձաքննությունից հրաժարվելու պատճառը: Ավելին, եթե անձը գտնվում է
արգելանքի տակ, ապա եզրակացությունը
պետք է ստորագրի նրա իրավաբանը կամ
առողջապահության
ոլորտի
մեկ
այլ
պաշտոնյա:
165.
Պացիենտները
կարող
են
վախենալ, որ փորձաքննության ընթացքում
բացահայտված
տեղեկությունները
հնարավոր չի լինի գաղտնի պահել
հետապնդում իրականացնող մարմիններից:
Վախը և անվստահությունը կարող են մեծ
լինել հատկապես այն դեպքերում, երբ
բժիշկները կամ առողջապահության ոլորտի
այլ աշխատողներ եղել են խոշտանգման
մասնակից: Շատ դեպքերում փորձաքննություն իրականացնող անձը մեծամասնություն կազմող էթնիկ խմբի ներկայացուցիչ և նրա մշակույթի կրող է, մինչդեռ
պացիենտը
հարց
ու
պատասխանի
անցկացման իրավիճակում և վայրում
հնարավոր է, որ լինի փոքրամասնություն
կազմող խմբի ներկայացուցիչ կամ նրա
մշակույթի կրող: Անհավասարության այս
փաստը կարող է ուժեղացնել ուժերի
բաշխման իրական անհավասարակշռությունն ու դրա վերաբերյալ պատկերացումը
և կարող է ավելացնել պացիենտի մեջ
վախի, անվստահության ու պարտադրված
հնազանդության պոտենցիալ վախը:

164. Բժիշկներն ու թարգմանիչները
պարտավորվում են պահպանել տեղեկությունների գաղտնիությունը և հրապարակել
դրանք
միայն
պացիենտի
համաձայնության դեպքում (տե՛ս գլուխ
III.Գ): Յուրաքանչյուր անձ պետք է
հետազոտվի առանձին՝ առանց կողմնակի
անձանց ներկայության: Անհրաժեշտ է նրան
տեղեկացնել պետության կամ դատական
մարմինների կողմից փորձաքննության
գաղտնիության
մասով
կիրառվող
ցանկացած սահմանափակման մասին:
Անհրաժեշտ է անձին բացատրել հարց ու
պատասխանի
նպատակը:
Բժիշկները
պետք է ապահովեն, որ իրազեկված
համաձայնությունը
հիմնված
լինի
բժշկական փորձաքննության հնարավոր
օգուտներն ու բացասական հետևանքները
բավարար չափով իմանալու և հասկանալու

166.
Հնարավոր
է,
որ
դեռևս
արգելանքի տակ գտնվող անձանց համար
ապրումակցումն ու մարդկային շփումը
լինեն այն կարևորագույն գործոններից, որ
կարող են ստանալ քննիչից: Քննությունն
ինքնին կարող է որևէ կոնկրետ օգուտ
չբերել հարց ու պատասխանի ենթարկվող
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անձին, քանի որ շատ դեպքերում նրանք
արդեն իսկ ենթարկվել են խոշտանգման:
Այնուամենայնիվ, թույլ սփոփանքն այն
բանի
գիտակցումից,
որ
տրված
տեղեկությունները կարող են ապագայում
օգնել դրված նպատակի իրագործմանը,
ավելի կմեծանա, եթե քննիչը ցուցաբերի
համապատասխան ապրումակցում: Թեև
նման վերաբերմունք ցուցաբերելը բնական
է համարվում, սակայն հաճախ քննիչները
բանտ այցելությունների ժամանակ այնքան
են ցանկանում տեղեկություններ ձեռք
բերել, որ մոռանում են հարց ու
պատասխանի ենթարկվող բանտարկյալին
ապրումակցելու մասին:

վերքերի ու կենսագործունեության սահմանափակմանը հանգեցնող վնասվածքների նկարագրությունները, այնպես էլ
հանցագործությունը կատարած անձի և
արգելանքի
տակ
պահելու
վայրերի
վերաբերյալ տեղեկություններ պարզելը:
Թեև
խոշտանգում
վերապրած
անձի
ապրումների
վերաբերյալ
ճշգրիտ
տեղեկություններ ձեռք բերելը կարևոր է,
այնուամենայնիվ, ըստ ազատ հարց ու
պատասխանի
մեթոդների,
պացիենտը
պետք է պատմի իր ապրումների մասին իր
բառերով՝ վերարտադրելով դրանք իր
մտքում: Հնարավոր է, որ խոշտանգում
վերապրած անձը չկարողանա իր բառերով
պատմել իր ապրումների ու ախտանիշների
մասին: Որոշ դեպքերում օգտակար կլինի
կիրառել տրավմայի դեպքի և դրա
ախտանիշների
ստուգացանկերը
կամ
հարցաշարերը: Եթե հարց ու պատասխան
անցկացնողը կարծում է, որ տրավմայի
դեպքի և դրա ախտանիշների ստուգացանկերի կիրառումը կարող է օգտակար
լինել, ապա առկա են բազմաթիվ հարցաշարեր, թեև դրանցից և ոչ մեկը
նախատեսված չէ խոշտանգման զոհերի
համար:
Խոշտանգման
զոհի
բոլոր
գանգատները կարևոր են: Թեև հնարավոր է,
որ գանգատներն ու ֆիզիկական տվյալները
չհամապատասխանեն,
այնուամենայնիվ,
դրանց մասին եզրակացության մեջ պետք է
նշվի։
Բռնարարքի
կոնկրետ
ձևերի
կիրառման հետևանքով առաջացած սուր և
քրոնիկ
ախտանիշներն
ու
կենսագործունեության սահմանափակմանը հանգեցնող վնասվածքները, ինչպես նաև
ապաքինման հետագա փուլերը, պետք է
արձանագրվեն:

Բ. Անամնեզը

167. Անհրաժեշտ է հավաքել ամբողջական անամնեզը, այդ թվում` նախկինում
ունեցած հիվանդությունների, վիրահատությունների կամ հոգեբուժական խնդիրների
վերաբերյալ տեղեկությունները: Անհրաժեշտ է արձանագրել մինչև կալանավորումն
ստացած
վնասվածքների
և
դրանց
ցանկացած հնարավոր հետևանքի մասին
տվյալները: Անհրաժեշտ է խուսափել
հուշող հարցերից: Հարցումները պետք է
կառուցվեն այնպես, որ հնարավոր լինի
ստանալ
արգելանքի
տակ
պահելու
ժամանակ տեղի ունեցած իրադարձությունների ընդհանուր և ժամանակագրական պատկերը:
168. Տեղի ունեցածի վերաբերյալ
կոնկրետ տեղեկությունները կարող են
օգտակար լինել խոշտանգում կիրառելու
տարածաշրջանային պրակտիկան վատ
վերաբերմունքի մասին առանձին հայտարարությունների հետ համադրելիս: Օգտակար տեղեկությունների օրինակներ են
ինչպես խոշտանգման գործիքների, մարմնի
դիրքերի, շարժունակությունը սահմանափակելու մեթոդների, թարմ կամ քրոնիկ

1. Սուր ախտանիշները
169. Անհրաժեշտ է անձին խնդրել,
որպեսզի
նա
նկարագրի
ենթադրյալ
բռնարարքի կոնկրետ մեթոդներ կիրառելուց առաջացած ցանկացած վնասվածք:
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Օրինակ` արյունահոսությունը, կապտուկները, այտուցները, բաց վերքերը, պատռած
վերքերը, կոտրվածքները, հոդախախտերը,
հոդերի գերբեռնվածությունը, արյունախխումը, պնևմոթորաքսը, թմբկաթաղանթի
պերֆորացիան, միզասեռական համակարգի վնասվածքները, այրվածքները (գույնը,
հեղուկաբշտիկները կամ նեկրոզը` ըստ
այրվածքի
աստիճանի),
էլեկտրական
հոսանքի
հետևանքով
առաջացած
վնասվածքները (ախտահարումների չափսն
ու թիվը, դրանց գույնն ու մակերևույթի
առանձնահատկությունները),
քիմիական
նյութերի հետևանքով առաջացած վնասվածքները (գույնը, նեկրոզի նշանները),
ցավը, թմրածությունը, փորկապությունը և
փսխումը: Անհրաժեշտ է նշել յուրաքանչյուր
ախտանիշի ինտենսիվությունը, հաճախականությունն ու տևողությունը: Անհրաժեշտ
է
նկարագրել
մաշկի՝
հետագայում
զարգացած ցանկացած ախտահարում և
նշել, թե արդյոք դրանից հետո մնացել են
սպիներ, թե ոչ: Անհրաժեշտ է հարցնել, թե
ինչպես է եղել նրա առողջական վիճակն
ազատ արձակվելուց հետո. արդյո՞ք նա ի
վիճակի է եղել քայլել, թե գամված է եղել
անկողնուն: Եթե գամված է եղել անկողնուն,
ապա որքա՞ն ժամանակ: Որքա՞ն ժամանակ
է պահանջվել, որպեսզի վերքերը լավանան:
Արդյո՞ք վերքերն ախտահարված էին: Ի՞նչ
բուժում է նշանակվել: Արդյո՞ք բուժումն
իրականացրել է բժիշկը, թե ավանդական
բժշկությամբ զբաղվող անձը: Անհրաժեշտ է
հաշվի առնել, որ արգելանքի տակ գտնվող
անձի՝ այդպիսի դիտարկումներ անելու
կարողությունը կարող է խանգարված լինել
խոշտանգման ենթարկվելու կամ դրա
հետևանքների պատճառով, ինչը պետք է
արձանագրվի:

կապված են խոշտանգման կամ վատ
վերաբերմունքի հետ: Անհրաժեշտ է նշել
յուրաքանչյուր ախտանիշի ծանրության
աստիճանի, հաճախականության ու տևողության և դրա հետ կապված կենսագործունեության սահմանափակման կամ
բժշկական կամ հոգեբանական օգնության
անհրաժեշտության մասին: Նույնիսկ եթե
սուր ախտահարումների հետևանքները
վերացած են լինում ամիսներ կամ տարիներ
ֆիզիկական
հետո,
այնուամենայնիվ,
տվյալները կարող են դեռևս մնացած լինել,
ինչպես
օրինակ`
էլեկտրական
կամ
ջերմային
այրվածքներից
առաջացած
սպիները, կմախքի ոսկրերի դեֆորմացիաները, կոտրվածքների սխալ սերտաճումը, ատամների վնասվածքները, մազաթափությունը և միոֆիբրոզը: Տարածված
սոմատիկ գանգատներից են գլխացավը,
մեջքի ցավերը, աղեստամոքսային համակարգի հիվանդությունների ախտանիշները,
սեռական ֆունկցիայի խանգարումները և
մկանային ցավը: Տարածված հոգեբանական
ախտանիշներից են դեպրեսիվ աֆեկտը,
տագնապը, անքնությունը, մղձավանջները,
տրավմատիկ իրադարձության շարունակական վերապրումը և հիշողության
թուլացումը (տե՛ս գլուխ VI.Բ.2.):

3. Հարց ու պատասխանի ամփոփ

նկարագիրը
171. Խոշտանգման զոհերը կարող են
ունենալ այնպիսի վնասվածքներ, որոնք
էապես տարբերվում են տրավմաների մյուս
տեսակներից: Թեև սուր ախտահարումները
կարող են բնորոշ լինել ենթադրյալ
վնասվածքներին, այնուամենայնիվ, ախտահարումների մեծ մասը բուժվում է
խոշտանգման
ենթարկվելուց
հետո
մոտավորապես վեց ամսվա ընթացքում՝
չթողնելով սպիներ կամ թողնելով դրանց ոչ
բնորոշ սպիներ: Հաճախ այդպիսի դեպքեր
տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ
խոշտանգում իրականացնողները կիրա-

2. Քրոնիկ ախտանիշները
170. Անհրաժեշտ է ձեռք բերել
ֆիզիկական
տկարության
վերաբերյալ
տեղեկություններ, որոնք, ըստ անձի,
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ռում են այնպիսի մեթոդներ, որոնք
կանխում կամ սահմանափակում են
վնասվածքների այն նշանների առաջացումը, որոնք հնարավոր է հայտնաբերել:
Այսպիսի հանգամանքներում ֆիզիկական
զննման արդյունքները կարող են լինել
նորմայի սահմաններում, սակայն սա ոչ մի
կերպ չի հերքում խոշտանգման մասին
հայտարարությունները:
Սուր
ախտահարումներին
և
դրանց
հետագա
ապաքինման
ընթացքին
առնչվող
պացիենտի դիտարկումների վերաբերյալ
մանրամասն եզրակացությունը հաճախ
համարվում է ապացույցների կարևոր
աղբյուր, որը հաստատում է խոշտանգման
կամ վատ վերաբերմունքի վերաբերյալ
հայտարարությունները:

պևտիկ
բուժում
իրականացնող
և
հոգեբանական օգնություն տրամադրող
բուժական հաստատություններ, որպեսզի
հնարավոր լինի վերահսկել ցանկացած
հայտնաբերված խնդիր: Կարող են լինել
շատ իրավիճակներ, երբ ախտորոշիչ
հետազոտություններ կատարելու համար
անհրաժեշտ տեխնիկա չլինի, և դրանց
բացակայության պատճառով եզրակացությունը չպետք է անվավեր ճանաչվի
(հնարավոր ախտորոշիչ հետազոտությունների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասն
տեղեկությունների
համար
տե՛ս
II
հավելվածը):
174. Այն դեպքերում, երբ ենթադրյալ
խոշտանգումը նոր է տեղի ունեցել և
խոշտանգում վերապրած անձը դեռևս կրում
է խոշտանգման ժամանակ իր հագին եղած
հագուստը, դրանք պետք է առանց լվանալու
վերցնել փորձաքննության, իսկ նրան պետք
է տրամադրել մի ձեռք նոր հագուստ:
Հնարավորության
դեպքում,
զննման
սենյակը պետք է լինի բավարար չափով
լուսավորված և կահավորված՝ զննման
համար անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներով: Եթե նշված պայմաններն
առկա չեն, սրա մասին պետք է նշվի
եզրակացության մեջ: Զննում իրականացնողը պետք է նշի գործին առնչվող բոլոր
դրական և բացասական տվյալները`
գրանցելով մարդու սխեմատիկ պատկերի
կիրառմամբ
բոլոր
վնասվածքների
տեղակայումը և դրանց բնույթը (տե՛ս III
հավելվածը): Խոշտանգումների որոշ ձևեր,
ինչպես օրինակ` էլեկտրահարումը կամ
բութ տրավման սկզբում կարող են
չհայտնաբերվել, սակայն դրանք կարող են
հայտնաբերվել հետագա զննման ժամանակ:
Չնայած նրան, որ բանտարկյալների մոտ
առաջացած ախտահարումները հազվադեպ
է հնարավոր լինում լուսանկարել, քանի որ
խոշտանգում իրականացնողները նրանց
արգելանքի տակ են պահում, այնուամենայնիվ, լուսանկարումը պետք է լինի
զննումների սովորական մասը: Եթե առկա է

Գ. Ֆիզիկական զննումը
172. Ընդհանուր տեղեկություններ և
պացիենտի իրազեկված համաձայնությունը
ձեռք բերելուց հետո որակավորված բժիշկը
պետք է իրականացնի ամբողջական
ֆիզիկական
զննում:
Հնարավորության
դեպքում պացիենտը պետք է հնարավորություն ունենա ընտրելու բժշկի սեռը և, եթե
կա
թարգմանչի
ծառայություններից
օգտվելու անհրաժեշտություն, ապա նաև
թարգմանչի սեռը: Եթե բժիշկը նույն սեռի չէ,
ինչ պացիենտը, ապա անհրաժեշտ է
ապահովել միևնույն սեռի ուղեկցորդի
ներկայությունը,
եթե
պացիենտը
չի
առարկում: Պացիենտը պետք է հասկանա,
որ ինքն է վերահսկում իրավիճակը և
իրավունք ունի սահմանափակելու կամ
ցանկացած պահի դադարեցնելու զննումը
(տե՛ս գլուխ IV.Ժ.):
173.
Սույն
բաժնում
շատ
են
հիշատակվում մասնագետների մոտ արված
ուղեգրումների և լրացուցիչ հետազոտությունների մասին: Եթե պացիենտը չի
գտնվում արգելանքի տակ, կարևոր է, որ
բժիշկները կարողանան դիմել ֆիզիոթերա-
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2. Դեմքը

լուսանկարչական ապարատ, ապա միշտ
ավելի լավ է ունենալ վատ որակի
լուսանկար, քան ընդհանրապես լուսանկար
չունենալ: Հետո անհրաժեշտ է հնարավորինս
շուտ
կատարել
պրոֆեսիոնալ
լուսանկարում (տե՛ս գլուխ III.Գ.5.):

176. Անհրաժեշտ է կատարել դեմքի
հյուսվածքների
պալպացիա`
հայտնաբերելու համար կոտրվածքների, ճարճատման, այտուցների կամ ցավի առկայությունը:
Անհրաժեշտ
է
կատարել
գանգային բոլոր նյարդերի շարժողական և
զգայական ֆունկցիաների, այդ թվում`
հոտառության և համի զգացողության
զննում: Դիմային ոսկրերի կոտրվածքներն
ախտորոշելու և դրանց բնույթը որոշելու,
ոսկրերի կոտրվածքների տեղակայումը
որոշելու և հարակից փափուկ հյուսվածքների վնասվածքներն ու բարդություններն
ախտորոշելու լավագույն մեթոդը ոչ թե
սովորական ռենտգենաբանությունն է, այլ
համակարգչային
տոմոգրաֆիան
(ՀՏ):
Դեմքի տրավման հաճախ ուղեկցվում է
ներգանգային ու ողնաշարի պարանոցային
հատվածի վնասվածքներով:

1. Մաշկային ծածկույթը
175. Գեներալիզացված մաշկային
հիվանդությունների նշանները, այդ թվում`
A, B և C վիտամինների անբավարարության
նշանները, մինչև խոշտանգումը գոյություն
ունեցած կամ խոշտանգման հետևանքով
առաջացած ախտահարումները, ինչպես
օրինակ`
քերծվածքները,
սալջարդերը,
պատռած, ծակած վերքերը, ծխախոտից
կամ շիկացած գործիքներից առաջացած
այրվածքները, էլեկտրական վնասվածքները, մազաթափությունն ու եղունգների
հեռացումը
հայտնաբերելու
համար
անհրաժեշտ է զննել մարմնի ամբողջ
մակերեսը: Խոշտանգումների հետևանքով
առաջացած ախտահարումները նկարագրելիս
անհրաժեշտ
է
նշել
դրանց
տեղակայումը, սիմետրիան, ձևը, չափսը,
գույնը և մակերեսը (օրինակ` թեփուկով,
կեղևով, խոցերով ծածկված), ինչպես նաև
դրանց
սահմանագիծը
և
մակերեսը
շրջապատող մաշկի նկատմամբ: Անհրաժեշտ է լուսանկարել, եթե կա դրա
հնարավորությունը: Ի վերջո, զննում
իրականացնողը պետք է իր կարծիքը
հայտնի
ախտահարումների
ծագման
վերաբերյալ։ Արդյոք այն որևէ մեկի կողմից
է պատճառվել, թե պացիենտն ինքն է իրեն
պատճառել, պատահական է առաջացել, թե
առաջացել
է
որևէ
հիվանդության
73
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ա) Աչքերը
177.
Գոյություն
ունեն
աչքի
տրավմաների շատ ձևեր, ինչպես օրինակ`
արյունազեղումը
շաղկապենու
մեջ,
ոսպնյակի տեղաշարժը, արյունազեղումն
ապակենման մարմնի թաղանթի տակ,
հետակնային արյունազեղումը, արյունազեղումը
ցանցաթաղանթի
մեջ
և
տեսողական դաշտի կորուստը: Հաշվի
առնելով բուժման բացակայության կամ
սխալ բուժման հետևանքով առաջացող
լուրջ հետևանքները՝ անհրաժեշտ է աչքի
տրավմայի կամ հիվանդության կասկածի
դեպքում ստանալ ակնաբույժի կոնսուլտացիա: Ակնակապիճի կոտրվածքները և
խնձորակի ու հետակնային փափուկ
հյուսվածքի վնասվածքներն ախտորոշելու
լավագույն
մեթոդը
համակարգչային
տոմոգրաֆիան է։ Փափուկ հյուսվածքի
վնասվածքը հայտնաբերելու լրացուցիչ
մեթոդը
միջուկային
մագնիսական–
ռեզոնանսային պատկերումն է (ՄՌՊ): Աչքի

O.V. Rasmussen, “Medical aspects of torture”, Danish

Medical Bulletin (1990, 37 Supp.1:1-88):
R. Bunting, “Clinical examinations in the police
context”, Clinical Forensic Medicine, W.D.S. McLay, ed.
(London, Greenwich Medical Media, 1996:59-73).
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խնձորակի
տրավման
գնահատելու
այլընտրանքային մեթոդը բարձր ռեզոլուցիա ապահովող ուլտրաձայնային հետազոտությունն է:

վիճակի զննում՝ հայտնաբերելու համար
ոսկրաճառային բեկորների ճիշտ դիրքը,
միջնապատի ճարճատման առկայությունը
և
դրա
տեղաշարժը։
Քթի
պարզ
կոտրվածքները հայտնաբերելու համար
բավարար կլինի կատարել քթի ստանդարտ
ռենտգենոգրաֆիա։ Քթի բարդ կոտրվածքները հայտնաբերելու համար, ինչպես
նաև քթի միջնապատի աճառի տեղաշարժի
դեպքում
անհրաժեշտ
է
կատարել
համակարգչային
տոմոգրաֆիա։
Ռինոռեայի առկայության դեպքում խորհուրդ է
տրվում կատարել մագնիսական–ռեզոնանսային պատկերում կամ համակարգչային
տոմոգրաֆիա։

բ) Ականջները
178. Ականջների տրավման, հատկապես թմբկաթաղանթի պատռվածքը, դաժան
ծեծի` հաճախ հանդիպող հետևանքն է:
Անհրաժեշտ է օտոսկոպի միջոցով զննել
արտաքին
լսողական
անցուղին
ու
թմբկաթաղանթը և նկարագրել վնասվածքները: Լատինական Ամերիկայում՝ «հեռախոս» կոչվող խոշտանգման ամենատարածված ձևը ձեռքի ափով ուժեղ հարված է մեկ
կամ երկու ականջներին, որի հետևանքով
արտաքին լսողական անցուղում արագ
բարձրանում է ճնշումը` հանգեցնելով
թմբկաթաղանթի
պատռվածքի:
2
մմ
տրամագծից
պակաս
թմբկաթաղանթի
պատռվածքները հայտնաբերելու համար
անհրաժեշտ է անհապաղ զննում կատարել.
պատռվածքները կարող են լավանալ 10
օրվա ընթացքում։ Միջին կամ արտաքին
ականջում հնարավոր է նկատել հեղուկ։
Եթե օտոռեան հաստատվում է լաբորատոր
քննությամբ, ապա պատռվածքի հատվածը
որոշելու համար անհրաժեշտ է կատարել
մագնիսական–ռեզոնանսային պատկերում
կամ
համակարգչային
տոմոգրաֆիա։
Լսողության կորստի առկայությունը պետք է
հայտնաբերվի՝
կիրառելով
սկրինինգի
պարզ մեթոդները։ Հարկ եղած դեպքում
աուդիոմետրիայի գծով որակավորված
մասնագետը պետք է իրականացնի աուդիոմետրիկ հետազոտություններ։ Քունքոսկրի
կոտրվածքների կամ լսողական ոսկրիկների
շղթայի
խախտումների
ռենտգենաբանական հետազոտության լավագույն
միջոցը համակարգչային տոմոգրաֆիան,
այնուհետև՝ հիպոցիկլոիդալ տոմոգրաֆիան
և վերջապես գծային տոմոգրաֆիան է։

դ) Ծնոտը, բերանաըմպանը և վիզը
180. Ծեծի հետևանքով կարող են
առաջանալ ստորին ծնոտի կոտրվածքներ
կամ
հոդախախտեր։
Դեմքի
ստորին
հատվածին
և
ծնոտին
հասցված
հարվածների հետևանքով հաճախ առաջանում է քունքա-ստորին ծնոտային հոդի
համախտանիշ։ Պացիենտին անհրաժեշտ է
զննել՝
հայտնաբերելու
համար
վզին
հարվածներ
հասցնելու
հետևանքով
առաջացած ենթալեզվային ոսկրի կամ
կոկորդի
աճառների
ճարճատումը։
Բերանաըմպանի վիճակին, ինչպես նաև
էլեկտրահարումից առաջացած այրվածքներին բնորոշ ախտահարումներին կամ մյուս
տրավմաներին
վերաբերող
տվյալները
պետք է մանրամասն նշվեն։ Անհրաժեշտ է
նշել նաև լնդերի արյունահոսության և
դրանց վիճակի մասին։

ե) Բերանի խոռոչը և ատամները
181. Արգելանքի տակ պահելու
վայրերում ատամնաբույժի կողմից զննումը
պետք է համարվի պարբերական բժշկական
զննման բաղկացուցիչ մասերից մեկը: Այս
զննումը հաճախ անտեսվում է, սակայն այն

գ) Քիթը
179. Անհրաժեշտ է կատարել քթի
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համարվում է ֆիզիկական զննման կարևոր
բաղկացուցիչ մասերից մեկը: Ատամնաբուժական ծառայությունների տրամադրումը կարող է դիտավորյալ հետաձգվել,
որպեսզի զարգանա կարիեսը, գինգիվիտը
կամ ատամի թարախակույտը: Անհրաժեշտ
է հավաքել ատամների վիճակի վերաբերյալ
մանրամասն անամնեզ, և եթե պացիենտն
ունի ատամնաբուժական քարտ, ապա
անհրաժեշտ է այն պահանջել: Ատամի
հոդախախտերը, ատամների կոտրվածքները, տեղաշարժված ատամնալիցքերը և
կոտրված պրոթեզները կարող են լինել
տրավմայի կամ էլեկտրահարման միջոցով
խոշտանգման
անմիջական
հետևանք:
Անհրաժեշտ է նշել կարիեսի և գինգիվիտի
առկայության մասին: Ատամների վատ
դասավորվածությունը կարող է լինել
արգելանքի տակ պահելու վայրի վատ
պայմանների հետևանք կամ հնարավոր է,
որ
անձն
ատամների
վատ
դասավորվածություն ունենա՝ նախքան
արգելանքի տակ վերցնելը: Անհրաժեշտ է
մանրամասն
զննել
բերանի
խոռոչը:
Էլեկտրական
հոսանքի
օգտագործման
ժամանակ կարող են առաջանալ լեզուն,
լնդերը կամ շրթունքները կծելու հետքեր:
Ախտահարումները կարող են առաջանալ
բռնի ուժով բերանը մտցնելու առարկաներ
կամ նյութեր, ինչպես նաև էլեկտրական
հոսանք
օգտագործելու
պատճառով:
Փափուկ հյուսվածքի, ստորին ծնոտի և
ատամի տրավմայի չափը որոշելու համար
առաջարկվում
է
կատարել
ռենտգեն
նկարահանում
և
մագնիսական–
ռեզոնանսային պատկերում:

օրգանների վնասվածքների մասին: Զննող
բժիշկը պետք է հաշվի առնի միջմկանային,
հետորովայնամզային կամ միջորովայնային
հեմատոմաների առկայության հնարավորությունը, ինչպես նաև որևէ ներքին
օրգանի
պատռած
վերքերը
կամ
պատռվածքները: Այդպիսի վնասվածքների
առկայությունը
հաստատելու
համար
անհրաժեշտ է կատարել ուլտրաձայնային
հետազոտություն, համակարգչային տոմոգրաֆիա և ոսկրերի սցինտիգրաֆիա, եթե
այդպիսի հետազոտություններն իրապես
հնարավոր է կատարել։ Անհրաժեշտ է
սահմանված
եղանակով
կատարել
սրտանոթային համակարգի, թոքերի և
որովայնի սովորական հետազոտություն։
Հավանական է, որ նախկինում առկա
շնչառական օրգանների հիվանդությունները կսրվեն՝ արգելանքի տակ գտնվելու
դեպքում, և հաճախ կարող են զարգանալ
շնչառական
օրգանների
նոր
հիվանդություններ։

4. Ոսկրամկանային համակարգը
183. Խոշտանգում վերապրածները
հաճախ
գանգատվում
են
տարբեր
ինտենսիվության
ոսկրամկանային
75
համակարգի ցավերից։ Դրանք կարող են
լինել շարունակական ծեծի, կախելու,
մարմնի
անհարմար
դիրքով
պայմանավորված
խոշտանգման
կամ
արգելանքի տակ պահելու ընդհանուր
ֆիզիկական
պայմանների
հետևանք։76
Դրանք կարող են կրել նաև սոմատիկ բնույթ
(տե՛ս գլուխ V.Բ.2.)։ Չնայած դրանց
յուրահատուկ բնույթին՝ դրանք պետք է
արձանագրվեն, և դրանք հաճախ բուժվում
են
սիմպաթիկ
ֆիզիոթերապիայով։77
Կմախքի ֆիզիկական զննում կատարելիս

3. Կրծքավանդակը և որովայնը
182.
Մաշկի
ախտահարումների
մասին նշելուց բացի` իրանի զննման
նպատակը ցավի շրջանները, ցավոտ կամ
անհարմարություն պատճառող հատվածները հայտնաբերելն է, ինչը կարող է վկայել
մկանների, կողոսկրի կամ որովայնի

75

O.V Rasmussen “Medical aspects of torture”, Danish

Medical Bulletin (1990, 37 Supp. 1:1-88).
. D. Forrest, “Examination for the late physical after
effects of torture”, Journal of Clinical Forensic Medicine (6
1999:4-13).
77 Տե՛ս նշված 75–րդ ծանոթագրությունը։
76
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անհրաժեշտ է զննել հոդերի, ողնաշարի և
վերջույթների
շարժունակությունը։
Անհրաժեշտ է նշել շարժման ժամանակ
ցավերի, կոնտրակտուրայի, ամրության,
միջփակեղային համախտանիշի նշանների,
դեֆորմացիայով և առանց դեֆորմացիայի
կոտրվածքների ու հոդախախտերի մասին։
Հոդախախտերի, կոտրվածքների և օստեոմիելիտի կասկածի դեպքում անհրաժեշտ է
կատարել
ռենտգենոգրաֆիա։
Օստեոմիելիտի կասկածի դեպքում անհրաժեշտ է
կատարել սովորական ռենտգենոգրաֆիա և
ոսկրերի եռափուլ սցինտիգրաֆիա։ Ջլերի,
կապանների և մկանների վնասվածքները
հայտնաբերելու
լավագույն
մեթոդը
մագնիսական–ռեզոնանսային պատկերումն
է, թեև կարելի է կատարել նաև հոդերի
ռենտգենաբանական
հետազոտություն։
Սուր փուլում դրա միջոցով հնարավոր է
հայտնաբերել
արյունազեղումները
և
մկանների հնարավոր պատռվածքները։
Սովորաբար, մկաններն ամբողջությամբ
բուժվում են առանց սպի թողնելու, այդ իսկ
պատճառով
ավելի
ուշ
կատարված
պատկերումը բացասական արդյունք կտա։
Մագնիսական–ռեզոնանսային
պատկերման և համակարգչային տոմոգրաֆիայի
դեպքում նյարդազերծված մկանները և
քրոնիկ միջփակեղային համախտանիշը
կպատկերվի որպես մկանային ֆիբրոզ։
Ոսկրերի կոտրվածքները հնարավոր է
հայտնաբերել մագնիսական–ռեզոնանսային պատկերման կամ սցինտիգրաֆիայի
միջոցով։ Սովորաբար, ոսկրերի կոտրվածքները բուժվում են առանց հետքեր թողնելու։

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս
IV.Ժ. գլուխը։ Սեռական բռնության զոհերի
լրացուցիչ
զննմանը
վերաբերող
տեղեկությունների համար տե՛ս Դ.8.
բաժինը։
Միզասեռական
համակարգի
տրավմաները կարելի է հայտնաբերել
ուլտրաձայնային
հետազոտության
և
դինամիկ սցինտիգրաֆիայի միջոցով։

6. Կենտրոնական և ծայրամասային

նյարդային համակարգերը
185. Նյարդաբանական հետազոտությունների ժամանակ պետք է գնահատել
գանգային նյարդերի, զգայական օրգանների
և ծայրամասային նյարդային համակարգի
վիճակը՝ ստուգելով հնարավոր տրավմայի,
վիտամինային անբավարարության կամ
հիվանդության հետ կապված շարժողական
և զգայական նևրոպաթիայի առկայությունը։
Անհրաժեշտ է գնահատել նաև ճանաչողական ունակություններն ու հոգեկան
վիճակը (տե՛ս գլուխ VI.Գ.)։ Կախելու
միջոցով
խոշտանգման
ենթարկված
պացիենտների
դեպքում
հատուկ
ուշադրություն պետք է դարձվի բազկային
հյուսակի
ախտահարումներին
(երկու
ձեռքերի մկանների ասիմետրիկ ուժ,
դաստակի մկանային տոնուսի կտրուկ
թուլացում,
նախաբազկի
մկանների
թուլություն՝ փոփոխվող զգայական և ջլային
ռեֆլեքսներով): Ռադիկուլոպաթիաները, այլ
նևրոպաթիաներ,
գանգային
նյարդերի
վնասվածքները, հիպերալգեզիան, պարէսթեզիան, հիպերէսթեզիան, դիրքի, ջերմային
զգացողության, շարժողական ֆունկցիայի,
քայլվածքի և կոորդինացիայի փոփոխությունները կարող են բոլորը միասին լինել
խոշտանգման հետևանքով պատճառված
տրավմաների հետևանք։ Անհրաժեշտ է
հետազոտել այն պացիենտների վեստիբուլյար ապարատը, որոնց անամնեզում
արձանագրվել է գլխապտույտ ու փսխում, և
նշում կատարել նիստագմի նշանների
մասին։ Ռենտգենաբանական հետազո-

5. Միզասեռական համակարգը
184. Սեռական օրգանների զննումներ
պետք է կատարել միայն պացիենտից
լրացուցիչ համաձայնություն ստանալուց
հետո, որը, հարկ եղած դեպքում, պետք է
հետաձգվի և կատարվի ավելի ուշ։ Եթե
զննող բժիշկը և պացիենտը նույն սեռի
ներկայացուցիչներ չեն, ապա հետազոտությանը պետք է մասնակցի ուղեկցորդը։
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դ) բնորոշ է. ախտահարման արտաքին

տությունը ներառում է մագնիսական–
ռեզոնանսային պատկերումը կամ համակարգչային տոմոգրաֆիան: Գլխուղեղի և
գանգի հետին փոսերի ռենտգենաբանական
հետազոտություն անցկացնելու համար
նախընտրելի է կատարել ոչ թե համակարգչային տոմոգրաֆիա, այլ մագնիսական–
ռեզոնանսային պատկերում:

տեսքը համապատասխանում է այդ տեսակի տրավմայի դեպքում առաջացող ախտահարման արտաքին տեսքին, սակայն կարող
են լինել նաև այլ հնարավոր պատճառներ.

ե) թույլ է տալիս ախտորոշել. ախտահարման արտաքին տեսքը վկայում է այն
մասին, որ այն կարող էր առաջանալ միայն
նկարագրված տրավմայից:
187. Ի վերջո, խոշտանգման մասին
հայտարարությունները գնահատելիս կարևոր չէ, թե յուրաքանչյուր ախտահարում
խոշտանգման կոնկրետ որ ձևը կիրառելուց
է առաջացել, այլ կարևոր է բոլոր ախտահարումների
ընդհանուր
գնահատումը
(խոշտանգման մեթոդների ցանկը ներկայացված է գլուխ IV.Է.):

Դ. Զննումը և գնահատումը
խոշտանգումների կոնկրետ ձևերի
կիրառումից հետո

186. Ստորև նշված դիտարկումները
խոշտանգումների բոլոր ձևերի սպառիչ
ցանկը չեն, սակայն այն նախատեսված է
խոշտանգումների առավել տարածված
ձևերից շատերի բժշկական ասպեկտներն
ավելի մանրամասն նկարագրելու համար:
Յուրաքանչյուր ախտահարման և ախտահարումների ընդհանուր բնույթից ելնելով՝
բժիշկը պետք է նշի, թե արդյոք դրանք
համապատասխանում են պացիենտի կողմից նկարագրվող ախտահարումներին, թե
ոչ։ Սովորաբար կիրառվում են հետևյալ
եզրույթները`

1. Ծեծը և բութ տրավմայի մյուս ձևերը
ա)

Մակշային

ծածկույթի

վնաս-

վածքները
188. Սուր ախտահարումները հաճախ
բնորոշ են խոշտանգմանը, քանի որ դրանք
պատճառված այնպիսի վնասվածքներ են,
որոնք իրենց ձևով, կրկնությամբ, մարմնի
վրա տեղակայմամբ տարբերվում են
չպատճառված վնասվածքներից։ Քանի որ
ախտահարումների մեծ մասը լավանում է
խոշտանգման
ենթարկվելուց
հետո
մոտավորապես վեց շաբաթվա ընթացքում և
չեն թողնում սպիներ կամ թողնում են ոչ
բնորոշ սպիներ, խոշտանգումների մասին
հայտարարության միակ հիմնավորումը
կարող է լինել սուր ախտահարումների և
մինչև դրանց լավանալը դրանց զարգացմանը
բնորոշ
պատմությունը։
Բութ
տրավմայի հետևանքով մաշկին հասցված
անդառնալի փոփոխությունները հազվադեպ են, ոչ բնորոշ և, սովորաբար, ախտորոշիչ նշանակություն չունեն։ Բութ միջոցներով գործադրված բռնությունը զուգորդվում է շատ ձիգ անոթակապի երկար
ժամանակ կիրառմամբ, որը հնարավոր է
որոշել բազկի կամ ոտքի, սովորաբար,

ա) չի համապատասխանում. ախտահարումը չէր կարող առաջանալ նկարագրված տրավմայից.

բ) համապատասխանում է. ախտահարումը կարող էր առաջանալ նկարագրված տրավմայից, սակայն դրա պատճառը
որոշակի չէ, քանի որ դրա առաջացման
համար կան մի շարք այլ հնարավոր
պատճառներ.

գ) համապատասխանության բարձր
մակարդակ. վնասումը կարող էր առաջանալ նկարագրված տրավմայից, և դրա
առաջացման համար այլ հնարավոր պատճառներ գրեթե չկան.
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ամենայնիվ, կապտուկի կամ քերծվածքի
բացակայությունը չի վկայում այն մասին, որ
այդ հատվածին բութ գործիքով հարված չի
հասցվել։ Սալջարդերի տեղակայումն ու ձևն
արտացոլում են վնաս հասցնող գործիքի
եզրագծերը։ Օրինակ՝ գծանման կապտուկները կարող են առաջանալ այնպիսի գործիքների կիրառումից, ինչպիսին մահակը
կամ ձեռնափայտն է։ Առարկայի ձևի մասին
կարելի է դատել կապտուկի ձևից։ Երբ սալջարդերը սկսում են ներծծվել, դրանց գույնը
փոխվում է։ Շատ կապտուկներ սկզբում
ունեն մուգ կապույտ, թանաքագույն կամ
մուգ կարմիր գույն։ Երբ կապտուկի շրջանում հեմոգլոբինը տարրալուծվում է, կապտուկի գույնն աստիճանաբար դառնում է
մանուշակագույն, կանաչ, մուգ կամ բաց
դեղին, այնուհետև այն վերանում է։ Այնուամենայնիվ, չափազանց դժվար է որոշել
սալջարդերի առաջացման ճշգրիտ ժամանակը։ Մաշկի որոշ տեսակների դեպքում
այն կարող է առաջացնել հիպերպիգմենտացիա, որը կարող է տևել մի քանի տարի։
Խոր ենթամաշկային հյուսվածքներում զարգացող սալջարդերը կարող են ի հայտ գալ
միայն վնասվածքն ստանալուց մի քանի օր
հետո, երբ անոթներից դուրս եկած արյունը
դուրս է գալիս մաշկի մակերես։ Եթե խոշտանգման զոհը խոշտանգման մասին
հայտարարություն է ներկայացրել, սակայն
սալջարդի նշաններ չկան, ապա անհրաժեշտ է նրան մի քանի օր հետո նորից զննել։
Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ կապտուկների վերջնական դիրքն ու ձևը որևէ
առնչություն չունեն սկզբնական տրավմայի
հետ, և որ որոշ ախտահարումներ կարող են
կրկնակի զննման ժամանակ վերացած
լինել։78

դաստակի կամ կոճի վրա շրջանաձև շերտի
առկայությամբ։ Այդ շերտում քիչ մազեր կամ
մազի ֆոլիկուլներ կան և սա հավանաբար
սպիացնող ալոպեցիայի ձևերից մեկն է։
Մաշկի
սպոնտան
հիվանդությունների
տարբերակիչ ախտորոշում գոյություն չունի, և դժվար է պատկերացնել այդպիսի
բնույթի որևէ տրավմա, որը կարող է
առաջանալ ամենօրյա կյանքում։
189. Սուր ախտահարումներից քերծվածքները, որոնք առաջանում են մաշկի
մակերեսային ախտահարումներից, կարող են
լինել ճանկռվածքների, շփումից առաջացած
այրվածքների կամ մաշկային ծածկույթի
առավել մեծ մակերեսով ախտահարումների
տեսքով։ Երբեմն քերծվածքները կարող են
այնպիսի ձև ունենալ, որը ցույց է տալիս այն
գործիքի ուրվագծերը կամ մակերեսը, որով
հասցվել է վնասվածքը։ Բազմակի կամ խոր
քերծվածքները, ըստ մաշկի տեսակի, կարող
են առաջացնել հիպոպիգմենտացիա կամ
հիպերպիգմենտացիա։ Սա տեղի է ունենում
դաստակի ներսի հատվածում, եթե ձեռքերն
ամուր կապված են եղել։
190. Սալջարդերը և կապտուկները
վկայում են փափուկ հյուսվածքում՝ հասցված բութ տրավմայից արյունատար անոթների պատռվելու հետևանքով առաջացած
արյունազեղման մասին։ Սալջարդի չափսը
և ծանրությունը պայմանավորված են ոչ
միայն կիրառված ուժի չափով, այլ նաև
սալջարդի ենթարկված հյուսվածքի կառուցվածքով և արյունատար անոթների թվով։
Սալջարդերն ավելի հեշտ առաջանում են
ոսկրերը ծածկող բարակ մաշկի կամ ճարպային հյուսվածքների կուտակման հատվածներում։ Կապտուկների կամ պուրպուրաների արագ առաջացումը կարող է
պայմանավորված լինել բժշկական մի շարք
վիճակներով, այդ թվում՝ վիտամինների և
սննդային այլ նյութերի անբավարարությամբ։ Սալջարդերը և քերծվածքները վկայում են այն մասին, որ տվյալ հատվածին
բութ գործիքով հարված է հասցվել։ Այնու-

191. Մարմնի դուրս ցցված մասերի
վրա բութ գործիքի հարվածից առաջացող
. S. Gürpinar and S. Korur Fincanci, “Insan Haklari
ve Hekim Sorumlulugu” (Human Rights
Violations and Responsibility of the Physician), Birinci
Basamak Için Adli Tip El Kitabi (Handbook of Forensic
Medicine for General Practitioners) (Ankara, Turkish
Medical Association, 1999).
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ճնշումից ավելի հեշտ են առաջանում
մաշկի և ենթամաշկային փափուկ հյուսվածքների պատռած վերքեր, պատռվածք
կամ ջնջխում, քանի որ մաշկն այդ բութ
առարկաների և ենթամաշկային հյուսվածքների տակ տեղակայված ոսկրի մակերեսի
միջև ճզմվում է։ Այնուամենայնիվ, բավականին մեծ ուժ գործադրելու դեպքում
մարմնի ցանկացած մասում մաշկը կարող է
պատռվել։ Ասիմետրիկ սպիները, անսովոր
հատվածներում
գտնվող
սպիները
և
սպիների դիֆուզ տարածվածությունը նշանակում են, որ վնասվածքը պատճառվել է
դիտավորությամբ։79

անհստակ շրջագծով։ Հաղորդվել է նաև, որ
ծխախոտի միջոցով դաջվածքների այրումը
կիրառվում է որպես խոշտանգման ձև։
Ախտորոշում կատարելու ժամանակ կարող
է օգնել խոշտանգման այս ձևի կիրառման
հետևանքով առաջացած սպիին բնորոշ ձևը
և դաջվածքից մնացած ցանկացած հետք։81
Շիկացած
առարկայով
պատճառված
այրվածքները թողնում են ապաճած բնույթի
ընդգծված սպիներ, որոնք արտացոլում են
գործիքի ձևը, և որոնք ունեն հստակ
սահմանագծեր՝ բորբոքման նախնական
հատվածին
համապատասխանող
նեղ,
գերաճած
կամ
հիպերպիգմենտացված
սահմանային
հատվածների
տեսքով։
Այդպիսի հետք կարող է մնալ, օրինակ՝
էլեկտրաէներգիայով տաքացված մետաղական ձողով կամ կրակայրիչով պատճառված
այրվածքից։ Շատ սպիների առկայության
դեպքում դժվար է կատարել տարբերակիչ
ախտորոշում։ Ինքնաբերաբար առաջացած
բորբոքային պրոցեսներին բնորոշ չեն
սահմանային զոլերը և միայն հազվադեպ
դեպքերում է, որ հանդիպում է հյուսվածքի
արտահայտված կորուստ։ Այրվածքները
կարող են հանգեցնել դեպիգմենտացված
կամ կելոիդային սպիների, այնպիսիք,
ինչպիսիք այրվող ռետինով պատճառված
այրվածքներն են։

192. Ճիպոտի կիրառման հետևանքով
առաջացած սպիներն այնպիսի վերքեր են,
որոնք արդեն լավացել են։ Այդ սպիները
դեպիգմենտացված են ու հաճախ գերաճած
և շրջապատված են նեղ, հիպերպիգմենտացված զոլերով։ Միակ տարբերակիչ ախտորոշումը բույսերից առաջացած մաշկաբորբն
է, սակայն դրան բնորոշ է հիպերպիգմենտացիան և ավելի կարճ սպիները։
Ընդհակառակը, որովայնի շրջանում, թևատակերում և ոտքերի վրա ասիմետրիկ,
ապաճած, դեպիգմենտացված գծային փոփոխությունները, որոնք հաճախ համարվում են խոշտանգման հետևանքներ, մաշկի
ապաճած զոլեր են և, որպես կանոն,
խոշտանգման հետևանք չեն։80

194. Երբ այրվում է եղնգաբունը,
հետագայում աճում են շերտավորված,
բարակ, ձևախախտված, երբեմն երկայնակի
հատվածներով կոտրված եղունգներ։ Եթե
եղունգները քաշելով հանվում են, ապա
եղունգի պրոքսիմալ գլանիկից կարող է
առաջանալ
հյուսվածքների
գերաճ՝
հանգեցնելով թևանման թաղանթի առատափակ
որքինի
ջացման։
Եղունգի՝
հետևանքով
առաջացած
փոփոխությունները կարող են լինել միակ կարևոր
տարբերակիչ
ախտորոշումը,
սակայն
դրանք սովորաբար ուղեկցվում են մաշկի
տարածուն վնասվածքով։Մյուս կողմից, ի

193. Այրվածքը խոշտանգման այն ձևն
է, որն ամենից հաճախ մաշկի վրա
առաջացնում է անդառնալի փոփոխություններ։ Հաճախ այդ փոփոխությունները կարող
են ախտորոշիչ արժեք ունենալ։ Ծխախոտից
առաջացած այրվածքները հաճախ թողնում
են 5–10 մմ երկարությամբ, կլոր կամ
օվալաձև, բծերի տեսքով սպիներ՝ հիպեր
կամ հիպոպիգմենտային կենտրոնով և
հիպերպիգմենտային,
համեմատաբար
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Տե՛ս 80-րդ ծանոթագրությունը։

տարբերություն նշված փոփոխությունների,
սնկային վարակների դեպքում եղունգները
կոշտանում են, դառնում դեղնավուն, և
փշրվում են։

վնասվածքաբան-ռենտգենաբանի
կողմից
ռենտգենաբանական
հետազոտությամբ:
Բութ տրավմայի հետևանքով առաջացած
ախտահարումների բնույթը և դրանից հետո
անցած ժամանակը որոշելիս պետք է
խուսափել ենթադրական դատողություններից, քանի որ ախտահարումները կարող
են տարբերվել՝ ըստ պացիենտի տարիքի,
սեռի, հյուսվածքի բնույթի, առողջական
վիճակի
և
տրավմայի
ծանրության:
Օրինակ` առողջ, զարգացած մկանային
համակարգ ունեցող երիտասարդների մոտ
կապտուկներ ավելի քիչ են առաջանում,
քան թույլ, տարեց մարդկանց մոտ:

195. Սուր գործիքի կիրառումից
վերքերն առաջանում են այն ժամանակ, երբ
մաշկը կտրվում է սուր առարկայով, ինչպես
օրինակ՝ դանակով, սվինով կամ կոտրված
ապակիով և ներառում են դանակով
հասցված վերքերը, ինչպես նաև կտրած և
ծակած վերքերը։ Սուր գործիքով հասցված
վերքերը սովորաբար ավելի հեշտ է որոշել
պատռած վերքերի և սպիների անկանոն
տեղակայմամբ, որոնք հայտնաբերվում են
հետագա հետազոտությունների ժամանակ
և կարող են լինել տարբերվող։ Կտրած
վերքերից
մնացած
փոքր
սպիների
կանոնավոր բնույթը կարող է լինել
ավանդական բուժման միջոցներով բուժման
հետևանք։82 Եթե բաց վերքերի վրա պղպեղ
կամ թունավոր այլ նյութեր են լցվում, այդ
դեպքում սպիները կարող են գերաճած
դառնալ։ Հնարավոր է, որ խոշտանգման ձևը
որոշելիս սպիների անհամաչափ բնույթն ու
դրանց տարբեր չափսերը կարևոր լինեն։

գ) Գլխի տրավմաները
197. Գլխի տրավման խոշտանգման
ամենատարածված ձևերից մեկն է: Գլխի
բազմաթիվ, թեև ոչ միշտ ծանր տրավմաների դեպքում կարող են առաջանալ
գլխուղեղի կեղևի ատրոֆիա և ակսոնների
դիֆուզ
վնասվածք:
Վայր
ընկնելու
հետևանքով առաջացած տրավմաների
դեպքում կարող են նկատվել հակահարվածից առաջացած (տրավմայի հակառակ
հատվածում) գլխուղեղի ախտահարումներ:
Միևնույն ժամանակ ուղղակի տրավմայի
դեպքում անմիջապես վնասված հատվածի
տակ կարող է նկատվել գլխուղեղի
սալջարդ: Գլխի մաշկի կապտուկները
հաճախ արտաքինից տեսանելի չեն, եթե
չկա այտուց: Հնարավոր է, որ մաշկի մուգ
գույն ունեցող մարդկանց կապտուկները
չերևան, սակայն շոշափելու դեպքում
կարող է ցավ նկատվել:

բ) Կոտրվածքները
196. Տարբեր վեկտորային հարթությունների վրա բութ գործիքով հասցված
մեխանիկական ուժի ազդեցությամբ ոսկրի
ամբողջականության խախտումը հանգեցնում է կոտրվածքի: Ուղղակի կոտրվածքը
տեղի է ունենում ազդեցության կամ ուժի
կիրառման
հատվածում:
Կոտրվածքի
տեղակայումը, եզրագծերը և այլ բնորոշ
հատկանիշներ ցույց են տալիս կիրառված
ուժի բնույթն ու ուղղությունը: Երբեմն
հնարավոր է կոտրվածքի ռենտգեն նկարով
տարբերակել, թե կոտրվածքը դժբախտ
պատահարի
հետևանք
է,
թե
ոչ:
Համեմատաբար նոր ստացված կոտրվածքների
ժամանակը
պետք
է
որոշվի

198. Գլխին ստացած հարվածներից
հետո խոշտանգում վերապրած անձը
կարող է գանգատվել մշտական գլխացավերից: Այդ ցավերը հաճախ կրում են
սոմատիկ բնույթ կամ կարող են վզից
տարածվել դեպի գլուխ (տե'ս նշված «Գ»
բաժինը): Զոհը կարող է գանգատվել, որ այդ
հատվածին դիպչելիս նա ցավ է զգում, և
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մաշկը շոշափելիս կարող է նկատվել
դիֆուզ կամ տեղային ուռածություն կամ
մեծ կոշտացում: Մաշկի պատռած վերքեր
ունենալու դեպքում կարելի է նկատել
սպիներ: Գլխացավը կարող է լինել
տարածվող
սուբդուրալ
հեմատոմայի
առաջին ախտանիշը: Այն կարող է կապված
լինել հոգեկան վիճակի փոփոխությունների
սուր սկզբի հետ, այդ իսկ պատճառով
անհրաժեշտ
է
անհապաղ
կատարել
համակարգչային տոմոգրաֆիկ սկանավորում: Փափուկ հյուսվածքի տակ առաջացող
այտուցը
կամ
արյունազեղումը,
սովորաբար, հնարավոր է հայտնաբերել
համակարգչային
տոմոգրաֆիայի
կամ
մագնիսական–ռեզոնանսային
պատկերմամբ: Կարող է նպատակահարմար լինել
կազմակերպել հոգեբանական կամ նյարդահոգեբանական գնահատում (տե՛ս գլուխ
VI.Գ.4.):

դ)

Կրծքավանդակի
տրավմաները

և

որովայնի

200.
Կրծքավանդակին
հասցված
հարվածների
հաճախ
հանդիպող
հետևանքը կողոսկրի կոտրվածքներն են:
Տեղաշարժման դեպքում դրանք կարող են
հանգեցնել
թոքի
պատռվածքի
և
պնևմատորաքսի: Բութ գործիքով ուղղակի
ուժ կիրառելուց կարող է առաջանալ ողերի
կոտրվածք:
201. Որովայնի սուր տրավմաների
դեպքում ֆիզիկական զննման ժամանակ
անհրաժեշտ է փնտրել որովայնի օրգանների
և
միզասեռական
ուղիների
վնասվածքների
առկայության
մասին
ապացույցներ: Սակայն զննման արդյունքում հաճախ հնարավոր չի լինում
ապացույցներ
ձեռք
բերել:
Երիկամի
սալջարդի ամենացայտուն նշանը մակրոհեմատուրիան է: Որովայնամզային լվացման արդյունքում կարող է հայտնաբերվել
որովայնի խոռոչի թաքնված արյունահոսություն: Որովայնամզային լվացումից
հետո որովայնի խոռոչում համակարգչային
տոմոգրաֆիայի միջոցով հայտնաբերված
ազատ հեղուկը կարող է լինել լվացման կամ
արյունահոսության հետևանք, որը խեղաթյուրում է հետազոտության արդյունքները:
Ի
տարբերություն
կենտրոնական
նյարդային
համակարգում
(ԿՆՀ)
արյունազեղման, որը բնութագրվում է
բարձր
ինտենսիվությամբ,
որովայնի
խոռոչի
սուր
արյունահոսությունը
համակարգչային տոմոգրաֆիա կատարելու
դեպքում, սովորաբար, երևում է նույն
ինտենսիվությամբ կամ երևում է ջրի
խտություն: Ազատ օդը, պղտոր հեղուկը
կամ այն թուլացած հատվածները, որոնք
կարող
են
այտուց,
սալջարդ,
արյունազեղում կամ պատռվածք լինել,
կարող
են
վկայել
օրգանների
վնասվածքների մասին: Ենթաստամոքսային գեղձի շուրջ այտուցը սուր տրավմատիկ
և
ոչ
տրավմատիկ
պանկրեատիտի

199. Ուժեղ թափահարումը` որպես
խոշտանգման ձև, կարող է առաջացնել
գլխուղեղի
վնասվածք
առանց
որևէ
արտաքին նշանների, թեև զոհին կամ նրա
հագուստը ձեռքերով բռնելուց հետո նրա
կրծքավանդակի վերին հատվածի կամ
ուսերի վրա կարող են կապտուկներ
առաջանալ:
Ամենաբարդ
դեպքում
թափահարումը կարող է առաջացնել
այնպիսի վնասվածքներ, որոնք նկատվում
են թափահարված երեխայի համախտանիշի
դեպքում, ինչպիսիք գլխուղեղի այտուցը,
սուբդուրալ հեմատոման և ցանցաթաղանթի
արյունազեղումներն են: Շատ հաճախ
խոշտանգման զոհերը գանգատվում են
մշտական գլխացավերից, կողմնորոշումը
վիճակի
կորցնելուց
կամ
հոգեկան
փոփոխություններից:
Թափահարելու
էպիզոդները, սովորաբար, կարճ են տևում,
գրեթե մի քանի րոպե կամ ավելի քիչ,
սակայն մի քանի օրվա կամ շաբաթվա
ընթացքում կարող են բազմաթիվ անգամ
կրկնվել:
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նշաններից
մեկն
է:
Փայծաղի
ենթապատիճային հեմատոման հայտնաբերելու համար հատկապես օգտակար է
կատարել ուլտրաձայնային հետազոտություն: Դաժան ծեծից հետո կարող է
առաջանալ երկարատև ճնշման համախտանիշով պայմանավորված սուր երիկամային
անբավարարություն:
Երիկամի
վնասվածքի
հետագա
բարդության
հետևանքով
կարող
է
առաջանալ
երիկամային հիպերտենզիա:

նեության մշտական սահմանափակման։
Քայլելը կարող է ցավոտ և դժվար լինել։
Նախաթաթի ոսկրերը կարող են ֆիքսված
(սպաստիկ) լինել կամ կարող են ունենալ
բարձր շարժունակություն։ Ոտնաթաթի
ներբանը սեղմելու և բութը ծալելու
ժամանակ կարող է ցավ առաջանա։
Շոշափման
ժամանակ
ներբանի
ապոնևրոզի ամբողջ երկարությամբ կարող
է առաջանալ ցավային զգացողություն և
ապոնևրոզի
միացման
դիստալ
հատվածները կարող են պատռված լինել
մասամբ պրոքսիմալ ֆալանգների հիմքում
և մասամբ՝ մաշկի վրա։ Ապոնևրոզը
դադարում
է
նորմալ
կծկվելուց՝
դժվարացնելով քայլելը, հետևաբար, կարող
է առաջանալ մկանի հոգնածություն։ Ոտքի
բութ մատը թույլ ձգելու դեպքում կարող է
հայտնաբերվել, որ ապոնևրոզը պատռվել է։
Եթե ապոնևրոզը վնասված չէ, ապա
պացիենտը պետք է ոտքի բութ մատը 20
աստիճան վեր ծալելիս անմիջապես զգա
ապոնևրոզի
լարվածությունը։
Նորմալ
առավելագույն ձգումը մոտավորապես 70
աստիճան է։ Ավելի բարձր ցուցանիշները
վկայում են այն մասին, որ վնասվել են
ապոնևրոզի միացման հատվածները։83,84,85,86
Մի կողմից ոտքի բութ մատը դեպի վեր
սահմանափակ ծալելը և ոտքի բութ մատը
չափազանց ուժեղ ձգելը վկայում են
ոտնաթաթի բթամատի ռիգիդության մասին,
որն առաջանում է դորսալ օստեոֆիտի
հետևանքով
ոտնաթաթի
առաջին
մետատարզալ ոսկրի գլխիկներից մեկի կամ
երկուսի կամ պրոքսիմալ ֆալանգի հիմքի
վրա։

2. Ոտնաթաթին հասցվող հարվածները
202.
«Ֆալանգան»
լայնորեն
օգտագործվող եզրույթ է, որը կիրառվում է
հիմնականում
մահակով,
խողովակի
կտորով
կամ
նմանատիպ
գործիքով
ոտնաթաթերին (կամ երբեմն ձեռքերին կամ
ազդրերին) կրկնաբար բութ տրավմա
հասցնելու միջոցով խոշտանգման տեսակը
«Ֆալանգա»
նկարագրելու
համար։
խոշտանգման տեսակը կիրառելուց հետո
առաջացող ամենածանր բարդությունը
միջփակեղային համախտանիշն է, որը
կարող է առաջացնել մկանների նեկրոզ,
արյունատար անոթների խցանում կամ
ոտքի կամ ոտքի մատների դիստալ
հատվածի փտախտ։ Թեև միշտ չէ, որ
ոտնաթաթն անդառնալիորեն դեֆորմացվում
է,
այնուամենայնիվ,
այդպիսի
երևույթներ տեղի են ունենում, ինչպես
օրինակ՝ տեղի են ունենում դաստակի,
նախադաստակի
և
ֆալանգների
կոտրվածքները։ Քանի որ, սովորաբար,
հյուսվածքը,
վնասվում
է
փափուկ
վնասվածքը ռենտգենաբանական հետազոտությամբ արձանագրելու նախընտրելի
եղանակը համակարգչային տոմոգրաֆիան
կամ մագնիսական–ռեզոնանսային պատկերումն է, սակայն պետք է ընդգծել, որ սուր
փուլում ախտորոշում կատարելու համար
անհրաժեշտ
է
ֆիզիկական
զննում
«Ֆալանգա»
խոշտանգման
կատարել։
տեսակը կարող է հանգեցնել կենսագործու-

83 G. Sklyv, “Physical sequelae of torture”, Torture and its
consequences, current treatment approaches, M. Basoglu

ed. (Cambridge, Cambridge University Press, 1992:38-55).
D. Forrest, “Examination for the late physical after
effects of torture”, Journal of Clinical Forensic Medicine (6
1999:4-13).
85 K. Prip, L. Tived, N. Holten, Physiotherapy for Torture
Survivors: A Basic Introduction (Copenhagen, IRCT, 1995).
86 F. Bojsen-Moller and K.E. Flagstad, “Plantar aponeurosis
and plantar architecture of the ball of the foot”, Journal of
Anatomy (121 1976:599-611).
84
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կիրառումից հետո
թաղանթները.

203. Կարող են առաջանալ բազմաթիվ
բարդություններ
և
համախտանիշներ՝

պատռում

է

լայն

դ)

ներբանային
ապոնևրոզի
և
ոտնաթաթի ջլերի պատռվածքը։ «Ֆալանգա»
խոշտանգման տեսակը կիրառելուց հետո
այտուցը
կարող
է
հանգեցնել
այդ
կառուցվածքների
պատռվածքի։
Երբ
ոտնաթաթի կամարի համար անհրաժեշտ
օժանդակող ֆունկցիան վերանում է,
քայլելը դառնում է ավելի դժվար և
ոտնաթաթի մկանները, հատկապես՝ երկար
քառակուսի
մկանը,
ենթարկվում
է
լրացուցիչ լարվածության.

ա) Միջփակեղային համախտանիշը։
Սա
ամենածանր
բարդությունն
է։
Միջփակեղում այտուցն առաջացնում է
արյունատար
անոթների
խցանում
և
մկանների նեկրոզ՝ հանգեցնելով ֆիբրոզի,
կոնտրակտուրայի կամ ոտնաթաթի դիստալ
հատվածի կամ ոտքի մատների փտախտի։
Այս
համախտանիշը
հիմնականում
ախտորոշվում
է
փակեղում
ճնշումը
չափելու միջոցով.

բ)

ե) ներբանային փակեղի բորբոքումը։

ջնջխված կրունկը և ոտքի
արտաքին
բարձիկները։
«Ֆալանգա»
խոշտանգման
տեսակը
կիրառելու
ժամանակ կրնկի ոսկրի և պրոքսիմալ
ֆալանգների տակ գտնվող էլաստիկ
բարձիկներն
անմիջականորեն
կամ
տրավմայի
հետևանքով
առաջացած
այտուցի հետևանքով ջնջխվում են։ Բացի
դրանից՝ շարակցական հյուսվածքի լայն
թաղանթները,
որոնք
անցնում
են
ճարպային հյուսվածքի միջով և ոսկորը
միացնում են մաշկին, պատռվում են։ Արյուն
չի մատակարարվում ճարպային հյուսվածք,
որի հետևանքով այն ատրոֆիայի է
ենթարկվում։ Ամորտիզացիայի ենթարկելու
ազդեցությունը կորում է, և ոտնաթաթը
դադարում է կլանել քայլելու ժամանակ
առաջացող լարումը.

Այն կարող է առաջանալ որպես այդ
վնասվածքի
հետագա
բարդություն։
«Ֆալանգա»
խոշտանգման
տեսակը
կիրառելուց հետո ամբողջ ապոնևրոզը
հաճախ գրգռվում է՝ առաջացնելով քրոնիկ
ապոնևրոզիտ։
Այս
թեմայի
շուրջ
հետազոտություններում նշվել է, որ 15
տարի արգելանքի տակ գտնվելուց հետո
ազատ արձակված բանտարկյալների մոտ,
որոնք հայտարարել են, որ արգելանքի տակ
վերցնելու առաջին իսկ պահից իրենց
նկատմամբ
կիրառվել
է
«ֆալանգա»
տեսակի
խոշտանգումը,
կրնկի
կամ
մետատարզալ
ոսկրերի
հիպերակտիվ
կետերի
սկանավորման
ժամանակ
արձանագրվել են դրական արդյունքներ։87
204.
«Ֆալանգա»
խոշտանգման
տեսակը կիրառելու հետևանքով առաջացող
տրավմաները
հաճախ
հնարավոր
է
հայտնաբերել ռենտգենաբանական հետազոտության
այնպիսի
մեթոդներով,
ինչպիսիք
մագնիսական–ռեզոնանսային
պատկերումը, համակարգչային տոմոգրաֆիկ սկանավորումը և ուլտրաձայնային
հետազոտությունն են։ Ռենտգենաբանական

գ) «ֆալանգա» խոշտանգման տեսակը
կիրառելուց հետո ոտնաթաթի մաշկը և
ենթամաշկային հյուսվածքներն ընդգրկող
կոպիտ և անհամաչափ սպիները։ Առողջ
ոտնաթաթի վրա մաշկային և ենթամաշկային հյուսվածքները միանում են
ներբանային ապոնևրոզին կիպ կպնող
շարակցական հյուսվածքի լայն թաղանթի
միջոցով։ Սակայն, այդ լայն թաղանթները
կարող են մասամբ կամ ամբողջությամբ
վնասվել
այտուցի
հետևանքով,
որը
խոշտանգման
տեսակի
«ֆալանգա»

V. Lök, M. Tunca, K. Kumanlioglu et al., “Bone
scintigraphy as clue to previous torture”, Lancet (337(8745)
1991:846–847). Տե՛ս նաև M. Tunca and V. Lök, “Bone
scintigraphy in screening of torture survivors”, Lancet
(352(9143) 1998:1859).
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գ)

հետազոտության դրական արդյունքները
կարող են լինել այլ հիվանդության կամ
տրավմայի
հետևանք։
Նախնական
հետազոտության ժամանակ առաջարկվում
է կատարել սովորական ռենտգենոգրաֆիա։
Փափուկ
հյուսվածքի
վնասվածքի
հայտնաբերման
նախընտրելի
ռենտգենաբանական
հետազոտությունը
մագնիսական–ռեզոնանսային պատկերումն
է։
Մագնիսական–ռեզոնանսային
պատկերման
կամ
սցինտիգրաֆիայի
միջոցով
հնարավոր
է
հայտնաբերել
կապտուկի տեսքով ոսկրի վնասվածքը, որը
հնարավոր չէ հայտնաբերել սովորական
ռենտգենոգրաֆիայի կամ համակարգչային
տոմոգրաֆիայի միջոցով։88

Կախելը՝ մսեղիքը գլխիվայր
կախելու ձևով։ Զոհին կախում են ոտքերը
դեպի վեր, իսկ գլուխը դեպի ներքև:

դ)

Կախելը՝ պաղեստինյան ձևով։
Զոհին կախում են նախաբազուկները
միասին
մեջքի
հետևում
կապելով,
արմունկները ծալելով 90 աստիճան և
ամրացնելով
հորիզոնական
ձողին:
Գոյություն ունի կախելու ևս մեկ միջոց, երբ
բանտարկյալին կախում են` պարանով
մեջքի հետևում կապելով արմունկները կամ
դաստակները։

ե)

Կախելը՝
թութակի
համար
նախատեսված թառից կախելու ձևով։ Զոհին
կախում են՝ ծալված ոտքերը դնելով
ծնկատակի ներքևի հատվածից անցնող
ձողի վրա, իսկ դաստակները կապելով
կոճերի մոտ:

3. Կախելը

206. Զոհը կարող է կախվել 15-20
րոպեից մինչև մի քանի ժամ: Պաղեստինյան
ձևով կախելը կարող է կարճ ժամանակում
առաջացնել բազկային հյուսվածքի քրոնիկ
վնասվածք:
Թութակի
համար
նախատեսված թառից կախելու ձևով
կախելը կարող է առաջացնել ծնկահոդի
խաչաձև
կապանների
պատռվածքներ:
Զոհերը կախված վիճակում ծեծի կամ այլ
տեսակի բռնարարքների են ենթարկվում:
Քրոնիկ
փուլում
բազկային
հոդերի
շրջանում պահպանվում են ցավն ու
ցավային զգացողությունը և մի քանի տարի
անց ծանրություններ բարձրացնելն ու
հատկապես ներքին պտտումներ կատարելը
կառաջացնեն շատ ուժեղ ցավ։ Կախելուց
հետո սուր ընթացքի փուլի բարդություններից են նախաբազուկների կամ ձեռքերի
թուլությունը, ցավը և պարէսթեզիան,
թմրությունը, հպումը չզգալը, մակերեսային
ցավը և ջլային ռեֆլեքսների կորուստը:
Մկանների
թուլությունը
կարող
է
ինտենսիվ,
խոր
ցավի
դեպքում
չարտահայտվել:
Քրոնիկ
փուլում
թուլությունը կարող է շարունակվել և
զարգանալ`
հանգեցնելով
մկանների

205. Կախելը խոշտանգման տարածված ձև է, որը կարող է առաջացնել ուժեղ
ցավ՝ չթողնելով կամ գրեթե չթողնելով
տրավմայի տեսանելի նշաններ։ Դեռևս
արգելանքի տակ գտնվող անձը հնարավոր
է չցանկանա ընդունել իրեն խոշտանգման
»ÝÃ³ñÏ»Éáõ փաստը, մինչդեռ նրա մոտ
ծայրամասային
նյարդերի
ֆունկցիայի
խանգարման հայտնաբերումը, որը վկայում
է բազկային հյուսակի ախտահարումների
մասին, գործնականորեն ապացուցում է այն
ախտորոշումը, որ նա խոշտանգման
ենթարկíել է կախելու միջոցով: Կարող են
կիրառվել կախելու տարբեր ձևեր՝

ա) Կախելը՝ խաչելու ձևով։ Զոհին
կախում են՝ ձեռքերը տարածելով և
կապելով հորիզոնական հեծանի երկու
ծայրերից։

բ) Կախելը՝ մսեղիքը կախելու ձևով։
Զոհին կախում են երկու ձեռքերը միասին
կամ առանձին–առանձին:
Տե՛ս 82 ու 83 հղումները և V. Lök et al., “Bone
scintigraphy as anev idence of previous torture, Treatment
and Rehabilitation Center Report of HRFT (Ankara,
1994:91-96).
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ատրոֆիայի: Նկատվում է թմրություն, իսկ
հաճախ՝ պարէսթեզիա: Ձեռքերը կամ
ծանրություն
բարձրացնելը
կարող
է
առաջացնել
ցավ,
թմրություն
կամ
թուլություն: Նյարդաբանական վնասվածքից բացի` կարող են նկատվել ուսահոդի
կապանների
պատռվածքներ,
թիակի
հոդախախտում և ուսի շրջանում մկանների
վնասվածք:
Մեջքի
վիզուալ
զննման
ժամանակ կարելի է նկատել «թևանման
թիակ» (թիակի երևացող մասը, որը
գտնվում է ողնաշարին մոտ)` կրծքային
երկար նյարդերի վնասմամբ կամ թիակի
հոդախախտմամբ:

և մեկնաբանելու փորձ ունեցող նյարդաբանը։

գ) Ռեֆլեքսների հետազոտությունը.
Կարող են նկատվել ռեֆլեքսների կորուստ,
նվազում կամ երկու վերջույթների միջև
տարբերություն։
Պաղեստինյան
ձևով
կախելու դեպքում, նույնիսկ եթե բազկային
երկու հյուսակն էլ վնասված է, կարող է
զարգանալ ասիմետրիկ պլեքսոպաթիա՝
պայմանավորված խոշտանգման զոհին
կախելու եղանակից, այն հանգամանքից, թե
որ ձեռքն է դրված մյուսի վրա, ինչպես նաև
կապելու եղանակից։ Թեև կատարված
հետազոտությունները վկայում են այն
մասին, որ հիմնականում հանդիպում են
միակողմանի
բազկային
հյուսակի
ախտահարումներ, մեր փորձը ցույց է
տալիս, որ գործնականում շատ են
հանդիպում երկկողմանի ախտահարումներ։

207. Նախաբազկի շրջանում նյարդաբանական
վնասվածքը,
սովորաբար,
ասիմետրիկ
բնույթ
ունի:
Բազկային
հյուսակի վնասվածքի դեպքում նկատվում է
շարժողական, զգայական ֆունկցիաների և
ռեֆլեքսների խանգարումներ:

ա) Շարժողական ֆունկցիայի հետա-

208. Ուսի շրջանի հյուսվածքներից
բազկային հյուսակն այն կառուցվածքն է,
որը ձգելու դեպքում ամենաշատն է
հնարավոր, որ վնասվի։ Պաղեստինյան
ձևով կախելու դեպքում, երբ բազուկները
հետևից
հարկադրաբար
ձգում
են,
առաջանում
է
բազկային
հյուսակի
վնասվածք։ Տիպիկ պաղեստինյան ձևով
կախելու դեպքում, երբ մարմինը կախված է
նախաբազուկները միասին մեջքի հետևում
չափազանց ուժեղ ձգելով, համապատասխանաբար վնասվում են ստորին, միջին և
վերին բազկային հյուսակի թելիկները, եթե
հյուսակի վրա բավականաչափ մեծ ուժ է
գործադրվում։ Խաչելու ձևով կախելու
դեպքում, որի ժամանակ թեև ձեռքերը
չափազանց շատ չեն ձգվում, սակայն
ձեռքերը
չափազանց
լայն
բացելու
հետևանքով կարող են առաջինը վնասվել
միջին հյուսակի թելիկները։ Բազկային
հյուսակի
վնասվածքները
կարելի
է
բաժանել հետևյալ կատեգորիաների՝

զոտությունը:
Հավանական
է,
որ
հետազոտությամբ կհայտնաբերվի մկանների ասիմետրիկ թուլություն, որն ավելի
արտահայտված է դիստալ հատվածներում։
Սուր ցավը կարող է դժվարացնել մկանային
ուժի
հետազոտության
արդյունքների
մեկնաբանությունը։ Եթե պատճառվել է
լուրջ վնասվածք, ապա քրոնիկ փուլում
կարող է նկատվել մկանային ատրոֆիա։

բ) Զգայական ֆունկցիայի հետազոտությունը: Հաճախ զգացողության հաղորդչական ուղիներով նկատվում է զգայության
լրիվ կորուստ կամ պարէսթեզիա։ Անհրաժեշտ է հետազոտել տարածության մեջ
մարմնի դիրքի ընկալումը, երկու կետերը
տարբերելու
կարողությունը,
քորոցի
ծակոցներին
արձագանքելու
կարողությունը, տաքի և սառի ընկալումը։ Եթե
առնվազն երեք շաբաթ հետո անձն ունենում
է ռեֆլեքսի անբավարարություն, կորուստ
կամ նվազում, ապա անհրաժեշտ էլեկտրաֆիզիկական հետազոտությունները պետք է
կատարի այս մեթոդոլոգիաները կիրառելու

ա) ստորին հյուսակի վնասվածքը։
Վնասվում են նախաբազկի և դաստակի
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մկանները։
Զգայունության
թուլացում
կարող է նկատվել նախաբազկի և ձեռքի
չորրորդ ու հինգերորդ մատների միջային
հատվածի
վրա՝
արմնկային
նյարդի
տեղաբաշխման հատվածում.

չնայած նրան, որ հետագայում առաջանում
են կենսագործունեության խիստ, մշտական
սահմանափակումներ։
210. Մարմնի անհարմար դիրքով
պայմանավորված խոշտանգման բոլոր
ձևերը ներգործում են ջլերի, հոդերի և
մկանների վրա։ Գոյություն ունեն տարբեր
մեթոդներ՝ թութակի համար նախատեսված
թառից կախելու ձևով կախելը, աթոռի կամ
պարզապես գետնի վրա մարմնի՝ բանանի
դիրքով կամ դասական «բանանի կապոցի»
դիրքով կորացած դիրքը, մոտոցիկլետի վրա
նստելու ձևով մարմնի դիրքը, հարկադիր
կանգնելը, մեկ ոտքի վրա հարկադիր
կանգնելը, ձեռքերը դեպի պատը վեր
պարզած
երկար
կանգնելը,
երկար
հարկադիր կքանստած դիրքը և փոքր
վանդակում հարկադիր անշարժ դիրքը։
Նշված
դիրքերի
առանձնահատկություններից
ելնելով՝
պացիենտները
գանգատվում են մարմնի որևէ հատվածում
առկա ցավից, հոդերի սահմանափակ
շարժունակությունից,
մեջքի,
ձեռքերի,
պարանոցային հատվածի ցավերից և
սրունքների այտուցներից։ Նյարդային և
ոսկրամկանային համակարգի հետազոտության նույն սկզբունքները կիրառվում են
ինչպես կախելու, այնպես էլ մարմնի
անհարմար
դիրքով
պայմանավորված
խոշտանգման այս ձևերի դեպքում։ Մարմնի
անհարմար
դիրքով
պայմանավորված
խոշտանգման բոլոր ձևերի կիրառման
հետևանքով առաջացած վնասվածքները
գնահատելու նախընտրելի ռենտգենաբանական հետազոտությունը մագնիսական–ռեզոնանսային պատկերումն է։

բ)

միջին հյուսակի վնասվածքը։
Վնասվում են նախաբազկի, արմունկի և
մատների
տարածիչ
մկանները։
Նախաբազկի վարհակումը և դաստակի
շառավղային պտույտներով ծալումը կարող
է թույլ լինել։ Զգայունության թուլացում
կարող է նկատվել նախաբազկի և ձեռքի
առաջին, երկրորդ և երրորդ մատների
հետին հատվածի վրա՝ ճաճանչային նյարդի
տեղաբաշխման հատվածում։ Եռագլուխ
մկանի ռեֆլեքսները կարող են անհետանալ.

գ)

վերին հյուսակի վնասվածքը։
Հատկապես
վնասվում
են
ուսային
հատվածի մկանները։ Կարող են թուլանալ
ուսերը բացելու, դրանք իրենց առանցքի
շուրջ պտտելու և նախաբազուկները
վարհակելու–վերհակելու
ֆունկցիաները։
Դելտաձև
մկանների
հատվածում
նկատվում է զգայունության թուլացում, որը
կարող է տարածվել բազկի և նախաբազկի
արտաքին հատվածի վրա։

4. Մարմնի անհարմար դիրքով

պայմանավորված խոշտանգման այլ ձևեր
209.
Գոյություն
ունեն
մարմնի
անհարմար
դիրքով
պայմանավորված
խոշտանգման շատ ձևեր, որոնց դեպքում
զոհին կապում կամ անշարժացնում են
ծռված, չափազանց շատ կորացած կամ
անբնական
այլ
դիրքերում,
որը
պատճառում է սուր ցավ և առաջացնում է
կապանների,
ջլերի,
նյարդերի
և
արյունատար անոթների վնասվածքներ։
Սովորաբար խոշտանգման այդ ձևերը
թողնում են քիչ կամ ընդհանրապես չեն
կամ
թողնում
արտաքին
նշաններ
ռենտգենաբանական
հետազոտության
արդյունքում հայտնաբերվող տվյալներ,

5. Խոշտանգումը էլեկտրահարման միջոցով
211. Էլեկտրական հոսանքը տրվում է
մարմնի
ցանկացած
հատվածի
վրա
տեղադրված
էլեկտրոդների
միջոցով։
Սովորաբար դրանք տեղադրվում են
մարմնի այնպիսի մասերի վրա, ինչպիսիք
են դաստակները, ոտնաթաթերը, ոտքի և
ձեռքի մատները, ականջները, պտուկները,
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բերանը,
շրթունքները
և
սեռական
օրգանների
հատվածները։
Էլեկտրասնուցման աղբյուրը կարող է լինել ձեռքով
գործի դրվող կամ ներքին այրման շարժիչով
աշխատող գեներատորը, պատի վարդակը,
էլեկտրահարող զենքը, էլեկտրավարոցը
կամ
էլեկտրական
մյուս
սարքերը։
Էլեկտրական
հոսանքն
ամենակարճ
ճանապարհով
անցնում
է
երկու
էլեկտրոդների միջև։ Էլեկտրական հոսանք
կիրառելու դեպքում առաջանում են դրան
բնորոշ
ախտանիշներ։
Օրինակ՝
եթե
էլեկտրոդները դրվում են աջ ոտքի մատի և
սեռական օրգանների շրջանի վրա, ապա
առաջանում է ցավ, մկանների կծկում և
սկսվում են աջ ազդրի մկանների ու ոտքի
սրունքի մկանի ցնցումներ։ Սեռական
օրգանների
շրջանում
զգացվում
է
տանջալից ցավ։ Քանի որ էլեկտրական
հոսանքի անցման ճանապարհին բոլոր
մկանները գտնվում են կծկման վիճակում,
ապա չափավոր բարձր հոսանքի դեպքում
կարող են տեղի ունենալ ուսի հոդախախտումներ, գոտկատեղի և պարանոցի
հատվածների
ռադիկուլոպաթիաներ։
Այնուամենայնիվ,
խոշտանգման
զոհի
ֆիզիկական զննման ժամանակ հնարավոր
չէ հստակ որոշել էներգիայի տեսակը,
կիրառման ժամանակը, ուժն ու լարումը։
Հաճախ
խոշտանգման
արդյունավետությունը բարձրացնելու, մարմնի վրա
էլեկտրական հոսանքի մուտքի հատվածը
բարձրացնելու և բացահայտելի էլեկտրական
այրվածքները
կանխարգելելու
նպատակով
խոշտանգում
իրականացնողները հաճախ օգտագործում են ջուր կամ
գելեր: Էլեկտրական այրվածքի հետքերը,
սովորաբար, մուգ դարչնագույն գույնի և 1-3
մմ տրամագծով կլոր վնասվածքներ են.
դրանք հիմնականում չեն բորբոքվում և
կարող են առաջացնել հիպերպիգմենտացված սպիներ: Մաշկի մակերեսն
անհրաժեշտ է ուշադիր զննել, քանի որ
այդպիսի վնասվածքներ հայտնաբերելը
հաճախ հեշտ չէ: Վիճելի է այն հարցը, թե

արդյոք թարմ ախտահարումների ծագումը
պարզելու համար անհրաժեշտ է բիոպսիա
կատարել,
թե
ոչ:
Էլեկտրական
վնասվածքները կարող են առաջացնել
հատուկ հյուսվածքաբանական փոփոխություններ, սակայն միշտ չէ, որ դրանք առկա
են, և փոփոխությունների բացակայությունը
ոչ մի կերպ չի վկայում այն մասին, որ
վնասվածքն էլեկտրական այրվածք չէ:
Մաշկի բիոպսիա կատարելու մասին
որոշումն անհրաժեշտ է կայացնել ըստ
դեպքի՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը,
թե արդյոք ստացված արդյունքներով
կարդարացվեն այն ցավն ու տհաճ
զգացողությունները, որոնք պատճառվել են
պացիենտին այդ պրոցեդուրան կատարելիս
(տե՛ս հավելված II.2.)։
6. Խոշտանգում ատամների վրա

ազդեցություն գործադրելու միջոցով
212. Ատամների վրա ազդեցություն
գործադրելու
միջոցով
խոշտանգման
դեպքում ատամները կոտրվում, հանվում են
կամ ատամներին միացվում է էլեկտրական
հոսանք: Դա կարող է հանգեցնել ատամների կորստի կամ դրանց կոտրվելու, լնդերի
այտուցի, արյունահոսության, ցավի, գինգիվիտի,
ստոմատիտի,
ստորին
ծնոտի
կոտրվածքի կամ ատամներից լցանյութի
դուրս գալուն: Քունքա-ստորին ծնոտային
հոդի համախտանիշը ցավ է առաջացնում
քունքա-ստորին ծնոտային հոդում, սահմանափակում է ծնոտի շարժունակությունը
և որոշ դեպքերում այդ հոդը կիսով չափ
դուրս է գալիս էլեկտրական հոսանքի կամ
դեմքին հասցվող հարվածների հետևանքով
առաջացող մկանային կծկումներից:
7. Շնչահեղձությունը
213. Խոշտանգման ամենատարածված
մեթոդներից մեկը խեղդելով գրեթե շնչահեղձության հասցնելն է: Այն սովորաբար
հետքեր չի թողնում, և վերականգնումն
արագ է տեղի ունենում: Խոշտանգման այս
մեթոդն այնքան մեծ տարածում է գտել
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Լատինական Ամերիկայում, որ դրա իսպաներեն անվանումը՝ «սուբմարինոն» դարձել
է մարդու իրավունքների հարցերի շրջանակներում կիրառվող բառապաշարի մաս:
Նորմալ շնչառությունը հնարավոր է դադարեցնել այնպիսի մեթոդներով, ինչպիսիք են
պոլիէթիլենային տոպրակները գլխին հագցնելը, բերանը և քիթը փակելը, պարանոցը
սեղմելը կամ այն վիրակապով ձգելը կամ
փոշի, ցեմենտ, կծու պղպեղ ներշնչելուն
հարկադրելը և այլն: Այս մեթոդը հայտնի է
նաև «չոր սուբմարինո» անվանմամբ։ Կարող
են զարգանալ տարբեր բարդություններ,
ինչպիսիք են մաշկի կետային արյան
զեղումը, քթից և ականջից արյունահոսությունները, դեմքի արյունալեցումը,
բերանի խոռոչի վարակները և սուր կամ
քրոնիկ շնչառական խնդիրները: Գլուխը
հարկադրաբար ջրի, հատկապես մեզով,
կղանքով, փսխման զանգվածով կամ այլ
կեղտոտություններով աղտոտված ջրի մեջ
մտցնելը կարող է հանգեցնել ջրահեղձության մոտ վիճակին, կամ ջրահեղձության:
Ջրի` թոքեր ներթափանցելը կարող է
առաջացնել թոքաբորբ: Խոշտանգման այս
տեսակը կոչվում է «թաց սուբմարինո»:
Կախելու կամ վիրակապով շնչահեղձության հասցնելու դեպքում վզի վրա
հնարավոր է հայտնաբերել ձևավոր քերծվածքներ կամ սալջարդեր: Կոկորդը ոչ լրիվ
սեղմելու կամ վզին հասցված հարվածների
հետևանքով կարող են կոտրվել ենթալեզվային ոսկրը և կոկորդի աճառները:

բռնարարքի, բռնաբարության կամ արվապղծության զոհ դառնալու հավանականությունը: Ավելին, բանավոր հնչող սեռական
բնույթի սպառնալիքները, հայհոյանքներն
ու ծաղրուծանակը նույնպես համարվում են
սեռական
բնույթի
խոշտանգման
բաղկացուցիչ մաս, քանի որ դրանք
սաստկացնում են նվաստացումը և դրա
վիրավորական կողմը, որը համարվում է
այս գործընթացի անբաժանելի մասը:
Կանանց
կոպիտ
շոշափելը
բոլոր
դեպքերում ցավոտ է և համարվում է
խոշտանգում:
215. Կանանց և տղամարդկանց
նկատմամբ սեռական բնույթի խոշտանգման միջև կան որոշ տարբերություններ,
սակայն մի շարք հարցեր ընդհանուր են թե՛
կանանց և թե՛ տղամարդկանց նկատմամբ
կիրառված
խոշտանգման
դեպքում:
Բռնաբարության
դեպքում
միշտ
կա
սեռական
ճանապարհով
փոխանցվող
հիվանդություններ, հատկապես մարդու
իմունային անբավարարության վիրուս
(ՄԻԱՎ) ձեռք բերելու վտանգ։89 Ներկայումս,
ՄԻԱՎ-ի
կանխարգելման
միակ
արդյունավետ մեթոդը պետք է ձեռնարկվի
դեպքը տեղի ունենալուց հետո մի քանի
ժամվա ընթացքում, որը, ընդհանուր
առմամբ, մատչելի չէ այն երկրներում,
որտեղ
խոշտանգումը
համարվում
է
սովորական երևույթ: Շատ դեպքերում
խոշտանգումն ուղեկցվում է ցանկասիրությամբ, մինչդեռ մյուս դեպքերում խոշտանգվում են սեռական օրգանները: Տղամարդու
սեռական օրգանները սովորաբար համարվում են էլեկտրականությամբ կամ հարվածներ հասցնելու միջոցով խոշտանգելու
թիրախ` միաժամանակ նաև ներգործելով
կամ առանց ներգործելու հետանցքի շրջանի
վրա:
Դրա
հետևանքով
ստացված

8. Սեռական բնույթի խոշտանգումը, այդ

թվում` բռնաբարությունը
214. Սեռական բնույթի խոշտանգման
դեպքում անձին հարկադրում են մերկանալ,
որը շատ երկրներում մշտապես տեղի է
ունենում խոշտանգման ժամանակ: Ոչ ոք
երբեք այդքան խոցելի չէ, որքան մերկացած
և անօգնական վիճակում: Մերկությունն
ուժեղացնում է խոշտանգման ցանկացած
դրսևորման նկատմամբ հոգեբանական
վախը, քանի որ միշտ առկա է հնարավոր

D. Lunde and J. Ortmann, “Sexual torture and the
treatment of its consequences, Torture and its
consequences, current treatment approaches, M. Basoglu,
ed. (Cambridge, Cambridge University Press, 1992:310331)։
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ֆիզիկական տրավման սաստկանում է
բանավոր
հնչող
հայհոյանքներից:
Տղամարդկանց հաճախ սպառնում են, որ
նրանք կդադարեն տղամարդ լինելուց և
հետևաբար
կկորցնեն
հարգանքը
հասարակության մեջ: Բանտարկյալները
կարող են մերկ տեղավորվել բանտախցում
իրենց ընտանիքի անդամների, ընկերների
կամ լրիվ անծանոթ մարդկանց հետ`
կոտրելով
մշակութային
արգելքները:
Նրանց վիճակը կարող է ավելի վատանալ,
երբ նրանք հնարավորություն չեն ունենում
օգտվել սանհանգույցից՝ առանց կողմնակի
անձանց
ներկայության։
Ավելին,
բանտարկյալներին կարող են ստիպել
սեռական բռնություն գործադրել միմյանց
նկատմամբ, ինչը հատկապես դժվար է
հաղթահարել հուզական առումով: Կանանց
շրջանում
հնարավոր
բռնաբարության
վախը, հաշվի առնելով բռնաբարության
հետ կապված մշակութային խարանը,
կարող է սաստկացնել ստացված տրավման:
Չպետք է անտեսվեն հղիանալու հետ
կապված տրավմաները, ինչը, բնականաբար, տղամարդկանց չի վերաբերում,
կուսությունը կորցնելու և երեխաներ
եթե
ունենալու
վախը
(նույնիսկ
բռնաբարության փաստը հնարավոր լինի
թաքցնել պոտենցիալ ամուսնուց կամ
հասարակության մնացած անդամներից):

համապատասխան հոգեբանական աջակցություն: Անհրաժեշտ է խուսափել ցանկացած այնպիսի բուժումից, որը կարող է
սաստկացնել խոշտանգում վերապրած
անձի հոգեբանական տրավման: Նախքան
զննումը՝ ցանկացած տեսակի զննում
կատարելու համար անհրաժեշտ է ստանալ
անձի թույլտվությունը և, մինչև անձնական
հատվածների զննումն սկսելը՝ խոշտանգման զոհը պետք է տա իր համաձայնությունը: Անձին պետք է հստակ և
հասկանալի ձևով տեղեկացվի զննման և
դրա հնարավոր արդյունքների կարևորության մասին:

ա) Ախտանիշների վերլուծությունը
217. Ենթադրյալ բռնության մանրամասն պատմությունը պետք է արձանագրվի
սույն ձեռնարկում նկարագրված ձևով (տե՛ս
նշված «Բ» բաժինը): Այնուամենայնիվ,
գոյություն ունեն որոշ հատուկ հարցեր,
որոնք վերաբերում են միայն սեռական
բռնության վերաբերյալ հայտարարությանը:
Այդ հարցադրումների նպատակը վերջերս
կատարված բռնության ներկայիս ախտանիշները, օրինակ` արյունահոսությունը,
հեշտոցից կամ հետանցքից արտադրությունը, ցավի տեղակայումը, կապտուկները
կամ վերքերը հայտնաբերելն է: Անցյալում
բռնության
տեղի
ունեցած
սեռական
դեպքերում պետք է տրվեն այնպիսի
հարցեր, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի
հայտնաբերել
բռնության
հետևանքով
առաջացած խնդիրների ներկայիս ախտանիշները,
ինչպես
օրինակ՝
միզելու
հաճախականությունը,
անմիզապահությունը կամ դժվարամիզությունը, դաշտանային ցիկլի անկանոնությունը, հղիությունների հետագա պատմությունը, հղիության
արհեստական
ընդհատումները
կամ
հեշտոցային արյունահոսությունը, սեռական ակտիվության հետ կապված խնդիրները, ցավը սեռական հարաբերությունների
ժամանակ և հետանցքի շրջանում, արյունա-

216.
Եթե
սեռական
բռնության
ենթարկվելու դեպքում խոշտանգման զոհը,
հաշվի
առնելով
սոցիալ-մշակութային
ճնշումները կամ ելնելով անձնական
պատճառներից, ցանկանում է թաքցնել
կատարվածը, ապա բժշկական զննում
կատարող բժիշկը, քննություն իրականացնող
մարմինները
և
դատարանները
պարտավոր են պահպանել խոշտանգման
զոհի` անձնական կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքը: Վերջերս սեռական
բռնություն վերապրածների հետ լավ
փոխհարաբերություններ
հաստատելու
համար անհրաժեշտ է ունենալ հատուկ
հոգեբանական կրթություն և ցուցաբերել
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հոսությունը, փորկապությունը կամ անկղապահությունը։

ստանալու բոլոր հնարավոր տարբերակները և պետք է գործի խոշտանգման զոհի
ցանկություններին համահունչ։ Զննում
կատարելու համար բժիշկը պարտավոր է
ձեռք
բերել
կամավոր,
իրազեկված
համաձայնություն, արձանագրել բռնարարքի վերաբերյալ բժշկական բոլոր տվյալները
և
դատաբժշկական
փորձաքննության
համար վերցնել նմուշներ։ Հնարավորության
դեպքում
զննումը
պետք
է
իրականացվի սեռական բնության դեպքերն
արձանագրող փորձագետի կողմից։ Այլ
կերպ ասած, զննող բժիշկը պետք է
խորհրդակցի
փորձագետի
հետ
կամ
ծանոթանա
կլինիկական
դատական
բժշկության
վերաբերյալ
ստանդարտ
90
տեքստին ։ Եթե բժիշկը և խոշտանգման
զոհը նույն սեռի ներկայացուցիչներ չեն,
ապա նույն սենյակում զոհի հետ կարող է
լինել նույն սեռի ուղեկցորդ։ Թարգմանչի
ծառայություններից
օգտվելու
դեպքում
թարգմանիչն ինքը կարող է նաև ստանձնել
ուղեկցորդի դերը։ Հաշվի առնելով սեռական
բռնության դեպքերի քննության զգայուն
բնույթը՝ հիմնականում ցանկալի չէ, որ զոհի
ազգականը հանդես գա այդ դերում (տե՛ս
գլուխ IV.Թ.)։ Նախքան զննումը՝ պացիենտը
պետք է լինի հանգիստ և թուլացած
է
կատարել
վիճակում։
Անհրաժեշտ
ֆիզիկական
զննում,
ինչպես
նաև
մանրամասն արձանագրել ֆիզիկական
բոլոր
տվյալները,
այդ
թվում՝
ախտահարումների չափսը, տեղակայումն
ու գույնը և, հարկ եղած դեպքում, դրանք
պետք է լուսանկարվեն և զննման ժամանակ
վերցված
նմուշներից
հավաքվեն
ապացույցներ։

218. Իրականում անհրաժեշտ է
սեռական
բռնություն
վերապրածների՝
սեռական
բնույթի
խոշտանգում
վերապրածների բուժման գծով վերապատրաստում անցած մի խումբ փորձառու
հոգեբույժների, հոգեբանների, գինեկոլոգների և բուժքույրերի կողմից պատշաճ
զննման համար ապահովել նյութական և
տեխնիկական պայմաններ։ Կոնսուլտացիայի լրացուցիչ նպատակը սեռական
բռնությունից հետո աջակցելը, խորհուրդ
տալը և, հարկ եղած դեպքում, սփոփելն է։
Կոնսուլտացիայի ժամանակ անդրադարձ է
կատարվում այնպիսի հարցերի, ինչպիսիք
են սեռական ճանապարհով փոխանցվող
հիվանդությունները, ՄԻԱՎ–ը, հղիությունը,
եթե զոհը կին է, և անդառնալի ֆիզիկական
վնասը, քանի որ խոշտանգում իրականացնողները խոշտանգման զոհերին հաճախ
ասում են, որ նրանք էլ երբեք չեն կարող
ապրել նորմալ սեռական կյանքով, և այդ
սպառնալիքը կարող է իրականություն
դառնալ։
բ)

Զննումը վերջերս
բռնությունից հետո

կատարված

219. Հազվադեպ է լինում, երբ
բռնաբարության զոհը խոշտանգումից հետո
ազատ է արձակվում այն ժամանակ, երբ դեռ
հնարավոր է հայտնաբերել բռնության թարմ
նշանները։ Այդպիսի դեպքերում անհրաժեշտ է հաշվի առնել շատ հանգամանքներ,
որոնք կարող են խոչընդոտել բժշկական
փորձաքննությունը։ Վերջերս բռնության
զոհ դարձած անձինք կարող են բժշկական
կամ իրավաբանական օգնություն խնդրելու
հարցում անհանգստություն և շփոթմունք
զգալ՝ ելնելով իրենց վախերից, սոցիալ–
մշակութային առանձնահատկություններից
կամ բռնարարքի կործանարար բնույթից։
Այդպիսի դեպքերում բժիշկը պետք է
խոշտանգման
զոհին
ներկայացնի
բժշկական և իրավաբանական օգնություն

220. Ֆիզիկական զննումը չպետք է
սկսել սեռական օրգանների հատվածից։
Անհրաժեշտ
է
նշել
ցանկացած
դեֆորմացիայի մասին։ Անհրաժեշտ է
90 Տե՛ս J. Howitt and D. Rogers, “Adult Sexual Offenses and
Related Matters”, Clinical Forensic Medicine, W.D.S.
McLay, ed. (London, Greenwich Medical Media, 1996:193218).
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մանրամասն զննել մաշկային ծածկույթը՝
հայտնաբերելու
համար
բռնության
հետևանքով
առաջացած
մաշկային
ախտահարումները։ Դրանք ներառում են
կապտուկները,
պատռած
վերքերը,
արյունախեղդ հատվածները և ծծելուց կամ
կծելուց մաշկի վրա առաջացած մանր
արյունազեղումները։ Այդպիսի զննումը
կօգնի
պացիենտին
ամբողջ
զննման
ընթացքում լինելու թուլացած վիճակում։
Եթե
սեռական
օրգանները
քիչ
են
ախտահարված, ապա բռնության ավելի
շատ իրեղեն ապացույց չի կարող լինել, քան
մարմնի մյուս մասերի վրա տեղակայված
ախտահարումները։ Նույնիսկ բռնաբարությունից
անմիջապես
հետո
կանացի
սեռական օրգանների զննման 50 տոկոսից
պակաս դեպքերում են վնասվածքներ
հայտնաբերվում։ Անալ բռնաբարությունից
հետո հետանցքի շրջանի զննման 30
տոկոսից պակաս դեպքերում են ախտահարումներ հայտնաբերվում։ Ակնհայտ է, որ
եթե հեշտոց կամ հետանցք ներթափանցելու
համար կիրառվել են համեմատաբար
խոշոր առարկաներ, ապա հավանականությունը, որ կհայտնաբերվի վնասվածք,
ավելի մեծ է։

հետազոտություն իրականացնելու համար։
Սերմնահեղուկը հնարավոր է հայտնաբերել
խոր հեշտոցային վիրախծուծով վերցված
նմուշներից մինչև հինգ օրվա ընթացքում,
իսկ ուղիղ աղիքից վերցված նմուշից՝ մինչև
երեք օրվա ընթացքում։ Անհրաժեշտ է խիստ
միջոցառումներ ձեռնարկել՝ մի քանի
տարբեր զոհերից, մասնավորապես նաև
հանցագործություն կատարած ենթադրյալ
անձանցից նմուշներ վերցնելիս առաջացող
խաչաձև աղտոտման մասին հայտարարություններ
ներկայացնելը
բացառելու
համար։ Անհրաժեշտ է ապահովել դատաբժշկական բոլոր նմուշների պահպանության շղթայի ամբողջական պաշտպանությունը և դրա արձանագրումը։

գ) Զննումը բռնությունից անմիջապես

հետո
222. Եթե տեղի ունեցած ենթադրյալ
բռնությունից անցել է մեկ շաբաթից ավելի
ժամանակ և կապտուկների կամ բաց
վերքերի նշաններ չկան, ապա կարելի է
անհապաղ չկատարել կոնքային օրգանների
զննում։ Անհրաժեշտ է ժամանակ հատկացնել տվյալներն արձանագրելու համար
առավել որակավորված մասնագետ, ինչպես
նաև անձին հարցեր ուղղելու նպատակով
լավագույն միջավայր գտնելու համար։
Այնուամենայնիվ, օգտակար կլիներ, եթե,
հնարավորության դեպքում, պատշաճորեն
լուսանկարվեին ախտահարումների մնացորդային երևույթները։

221.
Եթե
կա
դատաբժշկական
լաբորատորիա, ապա անհրաժեշտ է այդ
հաստատություն դիմել նախքան զննումը՝
պարզելու համար, թե ինչ նմուշներ պետք է
հետազոտվեն, և համապատասխանաբար,
ինչ նմուշներ և ինչ մեթոդով դրանք պետք է
վերցվեն։
Շատ
լաբորատորիաներում
տրամադրում
են
բոլոր
անհրաժեշտ
գործիքները, որոնց միջոցով բժիշկները
բռնության
կարող
են
սեռական
ենթարկվելու
վերաբերյալ
հայտարարություն ներկայացրած անձանցից վերցնել
բոլոր անհրաժեշտ նմուշները։ Եթե չկա
լաբորատորիա, առավել ևս նպատակահարմար կլինի նմուշները վերցնել թաց
վիրախծուծով և հետո դրանք չորացնել
օդում։
Այս
նմուշները
կարող
են
օգտագործվել
հետագայում
ԴՆԹ–ի

223. Անհրաժեշտ է գրանցել ելակետային տվյալներն այնպես, ինչպես նկարագրված է, այնուհետև զննել և արձանագրել
ընդհանուր ֆիզիկական տվյալները։ Մինչև
բռնաբարությունը
և
մասնավորապես
բռնաբարությունից
հետո
ծննդաբերած
կանանց մոտ պաթոգնոմոնիկ տվյալներ
ստանալու հավանականություն չկա, թեև
փորձառու կին բժիշկը կարող է շատ բան
որոշել այն կնոջ վարքից, որը պատմում է իր
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պատմությունը։91
Հնարավոր
է
որոշ
ժամանակ
պահանջվի,
մինչև
անձը
կցանկանա քննարկել խոշտանգման այն
կողմերը, որոնք նա համարում է շատ
ամոթալի։ Նույն կերպ, պացիենտները
կարող են ցանկանալ հետաձգել առավել
ինտիմ
հատվածների
զննումը
մինչև
հաջորդ կոնսուլտացիան, եթե ժամանակը և
հանգամանքները դա թույլ տան։

այն զոհերի մոտ, որոնք ենթարկվել են
սեռական բնույթի խոշտանգման կամ
բռնաբարության, սակայն չի բացառվում, որ
դրանք հանդիպեն նաև այլ անձանց մոտ։
Ախտանիշներն իրենց ծագմամբ կարող են
լինել ֆիզիկական կամ հոգեբանական կամ
երկուսն էլ միասին և ներառում են՝
i)

դ) Հաջորդ զննումը
224. Սեռական բռնության ժամանակ
կարող են փոխանցվել վարակիչ շատ
հիվանդություններ, այդ թվում՝ սեռական
ճանապարհով
փոխանցվող
այնպիսի
հիվանդություններ, ինչպիսիք են գոնորեան,
խլամիդիան,
սիֆիլիսը,
ՄԻԱՎ–ը,
հեպատիտ B–ն և C–ն, հասարակ հերպեսը և
սրածայր գորտնուկը, սեռական բռնության
հետ կապված վուլվովագինիտը, ինչպես
հեշտոցային
օրինակ՝
տրիխոմոնիազը,
կանդիդոզը, հեշտոցային գարդներելան և
սրատուտը, ինչպես նաև միզուղիների
վարակները։

hակառակ
սեռի
ներկայացուցիչների նկատմամբ ատելությունը կամ սեռական ակտիվության նկատմամբ հետաքրքրության նվազումը.

ii) սեռական ակտիվության նկատմամբ վախը, քանի որ սեռական
զուգընկերը կարող է տեղեկանալ, որ խոշտանգման զոհը
սեռական
բռնության
է
ենթարկվել կամ վախը, որ
սեռական տրավմա է հասցվել։
Հնարավոր է, որ խոշտանգում
իրականացնողները դիմել են
այդպիսի սպառնալիքների և
ներշնչել են համասեռամոլության նկատմամբ վախ այն
տղամարդկանց մոտ, որոնք
անալ
բռնաբարության
են
ենթարկվել։ Որոշ համասեռամոլ
տղամարդկանց մոտ բռնի անալ
սեռական հարաբերությունների
ժամանակ տեղի է ունենում
էրեկցիա, իսկ երբեմն նաև
սերմնաժայթքում։ Նրանց պետք
է վստահեցնել, որ դա նրանց
մոտ ֆիզիոլոգիական ռեակցիա է.

225. Սեռական բռնության բոլոր
դեպքերում անհրաժեշտ է նշանակել
անհրաժեշտ լաբորատոր հետազոտություններ և բուժում։ Գոնորեայի և խլամիդիայի
դեպքում
անհրաժեշտ
է
առնվազն
հետազոտության նպատակներից ելնելով
հաշվի
առնել
հետանցքի
կամ
բերանաըմպանի երկրորդային վարակի
հնարավորությունը։ Սեռական բռնության
դեպքերում
անհրաժեշտ
է
վերցնել
առաջնային կուլտուրաները և անցկացնել
շճաբանական հետազոտություններ, այնուհետև սկսել համապատասխան բուժում։
Սեռական ֆունկցիայի խանգարումները
տարածված են խոշտանգում վերապրածների մոտ, մասնավորապես՝ խոշտանգման

iii) սեռական զուգընկերոջը վստահելու անկարողությունը.
iv) սեռական գրգռման և էրեկցիայի
խանգարումներ.
v) դիսպարեունիա (կանանց
սեռական հարաբերության
մանակ ցավի զգացում)
սեռական ճանապարհով

91 G. Hinshelwood, Gender-based persecution (Toronto,
United Nations Expert Group Meeting on Gender-based
Persecution, 1997).

104

մոտ
ժակամ
փո-

խանցվող հիվանդությունների,
վերարտադրողական
օրգաններին հասցված անմիջական
տրավմայի
կամ
բռնաբարությունից հետո հղիության
ժամանակ վատ կատարված
արհեստական ընդհատումների
հետևանքով առաջացած անպտղաբերությունը.

ե)

կանանց
զննումը

սեռական

կինում
կատարված
վիրահատության հետ: Դրանք հնարավոր չէ տարբերակել սուր
առարկաներ մտցնելու հետևանքով առաջացած կտրվածքներից:
227. Երբ կնոջ սեռական օրգանները
հետազոտվում են բռնություն գործադրելուց
մեկ շաբաթ հետո, ապա հազիվ թե
հնարավոր
լինի
հայտնաբերել
որևէ
ֆիզիկական ապացույց: Դրանից հետո, եթե
կինը կամավոր կամ հարկադրաբար
սեռական հարաբերություններ է ունենում
կամ ծննդաբերում է, ապա կարող է գրեթե
անհնար դառնալ պարզել, թե արդյոք դրանք
ենթադրյալ բռնարարքի կոնկրետ դեպքի
հետևանք են, թե ոչ: Այդ իսկ պատճառով
բժշկական փորձաքննության ամենակարևոր բաղադրիչը կարող է լինել զննող
բժշկի կողմից ելակետային տեղեկությունների գնահատումը (օրինակ` բռնարարքի մասին հայտարարությունների և
անձի
կողմից
դիտարկված
սուր
վնասվածքների միջև համապատասխանությունը) և անձի վարքագիծը` հաշվի
առնելով կնոջ ապրումների մշակութային
համատեքստը:

օրգանների

226. Շատ մշակույթներում անթույլատրելի է համարվում որևէ գործիքով,
այդ
թվում՝
հայելով,
մատով
կամ
տամպոնով ներթափանցել կույս կնոջ
հեշտոցը։ Եթե արտաքին զննման ժամանակ
հստակ երևում է, որ կինը բռնաբարության է
ենթարկվել, ապա կարիք չկա անցկացնել
կոնքային օրգանների ներքին զննում։
Սեռական օրգանների զննման արդյունքում
կարող են հայտնաբերվել՝
i) վուլվայի փոքր պատռվածքներ
կամ
կտրվածքներ։
Դրանք
կարող են լինել սուր և կարող են
առաջանալ
ուժեղ
ձգումից։
Դրանք սովորաբար ամբողջությամբ բուժվում են, սակայն
կրկնակի տրավմաների դեպքում
կարող են սպիներ առաջանալ.

ա) Տղամարդկանց սեռական

օրգանների զննումը
228. Սեռական օրգանների, այդ
թվում` ամորձապարկը ճզմելու, ոլորելու
կամ քաշելու կամ այդ շրջանում ուղղակի
տրավմա հասցնելու միջոցով խոշտանգման
ենթարկված տղամարդիկ, սովորաբար,
սուր փուլում գանգատվում են ցավից և
զգայունությունից: Կարող են նկատվել
գերարյունություն, ընդգծված այտուցվածություն և ենթամաշկային արյունազեղում:
Մեզի մեջ կարող են հայտնաբերվել մեծ
քանակությամբ
էրիթրոցիտներ
և
լեյկոցիտներ: Եթե հայտնաբերվում է մեծ
չափսերով գոյացություն, ապա անհրաժեշտ
է որոշել, թե արդյոք դա հիդրոցելե,
հեմատոցելե է, թե աճուկային ճողվածք:
Եթե դա աճուկային ճողվածք է, ապա զննող

ii) կանանց սեռական օրգանների
քերծվածքները։ Քերծվածքները
կարող են առաջանալ որևէ
կոպիտ առարկայի, ինչպես օրինակ՝ եղունգի կամ մատանիների
հետ շփումից.
iii) հեշտոցի
պատռած
վերքեր:
Այդպիսի վնասվածքներ հազվադեպ են հանդիպում, սակայն
եթե հանդիպում են, ապա
դրանք կապված են հյուսվածքների ատրոֆիայի կամ նախ-

105

բժիշկը
չի
կարող
մեծ
չափսերով
գոյացության վրա շոշափել սերմնալարը:
Եթե դա հիդրոցելե կամ հեմատոցելե է,
ապա մեծ չափսերով գոյացության վրա
սովորաբար, շոշափվում է սերմնալարի
նորմալ
կառուցվածքը:
Հիդրոցելեն
առաջանում է վագինալ պատյանում
հեղուկի հավելյալ կուտակումից, երբ
ամորձին և մակամորձիները բորբոքվում են
կամ
սերմնալարում
կամ
հետորովայնամզային
տարածությունում
լիմֆատիկ կամ արյունատար անոթների
խցանման հետևանքով մեզը լավ չի
դատարկվում։
Հեմատոցելեն
արյան
կուտակումն է ամորձու վագինալ պատյանում, որն առաջանում է տրավմայի
հետևանքով։ Ի տարբերություն հիդրոցելեի,
այն չի թափանցում:

գիայից։ Եթե ուրոլոգի կողմից կատարվող
համալիր զննման արդյունքում ֆիզիկական
որևէ շեղում չի հայտնաբերվում, ապա դա
թույլ է տալիս ենթադրել, որ միզասեռական
համակարգի պաթոլոգիաների ախտանիշները, սեռական անկարողությունը կամ
սեռական բնույթի այլ խնդիրներ կարող են
բացատրվել հոգեբանական պատճառներով։
Շատ դժվար կարող է լինել հայտնաբերել
ամորձապարկի և առնանդամի մաշկի վրա
առկա սպիները։ Այդ իսկ պատճառով
հատուկ
հատվածներում
սպիների
բացակայությունը չի վկայում այն մասին, որ
խոշտանգում տեղի չի ունեցել։ Մյուս
կողմից
սպիների
առկայությունը,
սովորաբար, վկայում է այն մասին, որ
պատճառվել է լուրջ տրավմա։

229. Ամորձապարկի տրավման կարող
է նաև առաջացնել ամորձիների ոլորում։
Այդպիսի վնասվածքների դեպքում ամորձին
ոլորվում է իր առանցքի շուրջը, որի
հետևանքով խանգարվում է ամորձու արյան
շրջանառությունը։ Սա առաջացնում է ուժեղ
ցավ ու այտուց և պահանջում է հրատապ
վիրահատական միջամտություն։ Ամորձու
ոլորումն
անմիջապես
չհեռացնելու
դեպքում այն կհանգեցնի ամորձու նեկրոզի։
Եթե
արգելանքի
պայմաններում
չտրամադրվի բժշկական օգնություն, ապա
կարող են նկատվել այս ախտահարման
հետագա բարդացումներ։

բ) Հետանցքի շրջանի զննումը
231. Անալ բռնաբարությունից կամ
երկու սեռերի հետանցքը առարկաներ
մտցնելուց հետո մի քանի օրվա կամ
շաբաթվա ընթացքում կարող են նկատվել
ցավ և արյունահոսություն: Սա հաճախ
հանգեցնում
է
փորկապության,
որը
ազատազրկման շատ վայրերում սրվում է
վատ սննդակարգի պատճառով: Կարող են ի
հայտ գալ նաև աղեստամոքսային և միզասեռական համակարգերի հիվանդությունների
ախտանիշներ:
Սուր
փուլում
արտաքին զննումից բացի ցանկացած այլ
հետազոտություն
կատարելու
համար
անհրաժեշտ է կատարել տեղային կամ
ընդհանուր ցավազրկում, և այն պետք է
կատարվի մասնագետի կողմից: Քրոնիկ
փուլում մի շարք ախտանիշներ կարող են
պահպանվել, և դրանք պետք է հետազոտել:
Հետանցքում կարող են հայտնաբերվել ոչ
սովորական չափսի կամ դիրքի սպիներ,
որոնք պետք է արձանագրել: Հետանցքային
ճաքերը կարող են մնալ տարիներ
շարունակ, սակայն տարանջատել այն
ճաքերը, որոնք առաջացել են խոշտանգման
հետևանքով և նրանք, որոնք առաջ են եկել

230. Այն անձինք, որոնք խոշտանգման
են
ենթարկվել
ամորձապարկի
վրա
ներգործելու միջոցով, կարող են տառապես
միզուղիների քրոնիկ բորբոքմամբ, էրեկտիլ
կամ
ամորձիների
դիսֆունկցիայով
ատրոֆիայով։ Քիչ չեն հետտրավմատիկ
սթեսային խանգարման ախտանիշները։
Քրոնիկ փուլում կարող է դժվար լինել
տարանջատել խոշտանգման հետևանքով
առաջացած ամորձապարկի պաթոլոգիան
այլ
հիվանդությունների
հետևանքով
առաջացած
ամորձապարկի
պաթոլո-
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այլ պատճառներով, գրեթե անհնար է:
Հետանցքի զննման ժամանակ անհրաժեշտ
է հայտնաբերել և արձանագրել`

Ե. Հատուկ ախտորոշիչ
հետազոտությունները
232. Ախտորոշիչ հետազոտությունները չեն համարվում այն անձի վիճակի
կլինիկական գնահատումների պարտադիր
մասը, որը խոշտանգման ենթարկվելու
մասին հայտարարություն է ներկայացրել։
Շատ դեպքերում հիվանդության պատմությունն ու ֆիզիկական զննումը բավարար
են։ Այնուամենայնիվ, կան հանգամանքներ,
երբ
այդպիսի
հետազոտությունները
լրացուցիչ արժեքավոր ապացույցներ են։
Օրինակ՝ երբ գործ է հարուցվում իշխանության ներկայացուցիչների դեմ կամ փոխհատուցման հայց է ներկայացվում։ Այդպիսի դեպքերում հետազոտության դրական
արդյունքները կարող են կանխորոշել գործի
ելքը։ Ավելին, եթե ախտորոշիչ հետազոտությունները կատարվում են բժշկական
նպատակներով, ապա դրանց արդյունքները
պետք է ներառվեն կլինիկական հետազոտության եզրակացության մեջ։ Անհրաժեշտ
է գիտակցել, որ եթե ախտորոշիչ հետազոտության արդյունքները դրական չեն, ինչը
վերաբերում է նաև ֆիզիկական տվյալներին, սա չի նշանակում, որ խոշտանգում
տեղի չի ունեցել։ Կան շատ իրավիճակներ,
երբ տեխնիկական պատճառներով ախտորոշիչ հետազոտություններ չեն կատարվում, սակայն միայն հետազոտություններ
չկատարելու պատճառով՝ մնացած բոլոր
պահանջներին համապատասխան պատրաստված եզրակացությունը չպետք է
անվավեր ճանաչվի։ Չարժե սահմանափակ
ախտորոշիչ հնարավորություններն օգտագործել միայն դատավարական նպատակներով
վնասվածքներն
արձանագրելու
համար, երբ ավելի լավ է դրանք օգտագործել կլինիկական նպատակներով (մանրամասների համար տե՛ս II հավելվածը)։

i) ոչ սպեցիֆիկ ճաքերը, քանի որ
դրանք կարող են առաջանալ
«բնական» իրավիճակներում (փորկապության, հիգիենայի կանոնների խախտման հետևանքով):
Այնուամենայնիվ, եթե ճաքերը
հայտնաբերվում են սուր փուլում
(այսինքն` 72 ժամվա ընթացքում),
ապա դրանք ավելի սպեցիֆիկ են և
կարող են համարվել հետանցք
ներթափանցելու ապացույց.
ii) կարող են նկատվել ուղիղ աղիքի
պատռվածքներ՝
արյունահոսությամբ կամ առանց դրա.
iii) մաշկային ծալքի խախտումները
կարող են ունենալ հովհարանման
հարթ սպիի տեսք: Եթե այս սպիները տեղակայված են միջնագծից
դուրս (այսինքն` ժամատախտակի
12-ին կամ 6–ին համապատասխանող նշակետերից դուրս), ապա
դրանք կարող են լինել հետանցք
ներթափանցելու նշան.
iv) ֆիբրոէպիթելային
պոլիպները,
որոնք կարող են լինել տրավմայի
լավանալու հետևանք.
v) թարախային արտադրություն հետանցքից: Հետանցք ներթափանցելու բոլոր ենթադրյալ դեպքերում
գոնորեայի և խլամիդիայի առկայությունը պարզելու նպատակով
անհրաժեշտ է վերցնել կուլտուրաներ` անկախ այն հանգամանքից՝
արտադրություն կա, թե ոչ:
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իրենց արարքները՝ խոշտանգումներն ու
դաժան վերաբերմունքը, տեղեկություններ
կորզելու
անհրաժեշտությամբ։
Նման
գաղափարը խանգարում է հասկանալ
խոշտանգման նպատակն ու դրա ենթադրյալ
հետևանքները։ Խոշտանգման հիմնական
նպատակներից
մեկը
մարդուն
մինչև
ծայրաստիճան
անօգնականության
և
տառապանքի հասցնելն է, ինչը կարող է
ճանաչողական, հուզական և վարքային
ֆունկցիաների92 վատթարացման հանգեցնել։
Այսպիսով,
խոշտանգումն
անհատի
հոգեբանական և սոցիալական ֆունկցիոնալության հիմնական ձևերի վրա բռնանալու
միջոց
է։
Նման
հանգամանքներում
խոշտանգում իրականացնողը ձգտում է ոչ
միայն ֆիզիկապես տկարացնել զոհին, այլ
նաև խաթարել նրա անձի ամբողջականությունը։ Խոշտանգում իրականացնողը
փորձում է ոչնչացնել զոհի՝ ընտանիքի և
հասարակության
մասնիկը
լինելու,
երազանքներ, հույսեր և ապագայի նկատմամբ
ձգտումներ ունեցող մարդկային էակ լինելու
զգացումը։ Տմարդայնացնելով և զոհի կամքը
կոտրելով խոշտանգում իրականացնողները
սարսափազդու պատկեր են ստեղծում
հետագայում զոհի հետ առնչվողների մոտ։ Այս
եղանակով խոշտանգումը կարող է կոտրել
կամ վնասել կայացած համայնքների կամքն ու
միասնությունը։ Բացի դրանից, խոշտանգումը
կարող է խորապես վնասել ամուսինների,
ծնողների, երեխաների, ընտանիքի այլ
անդամների միջև մտերիմ հարաբերություններն ու զոհերի և իրենց համայնքների
միջև հարաբերությունները։

ԳԼՈՒԽ VI
ԽՈՇՏԱՆԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՎԿԱՅՈՂ
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԸ
Ա. Ընդհանուր նկատառումներ
1. Հոգեբանական փորձաքննության

առանցքային դերը
233. Լայնորեն տարածված կարծիքի
համաձայն՝ խոշտանգումը կյանքում արտակարգ իրադարձություն է համարվում, որը
կարող է հանգեցնել ֆիզիկական և հոգեբանական մի շարք տառապանքների։ Կլինիցիստների և հետազոտողների մեծ մասը
համակարծիք են, որ խոշտանգման դեպքի
բացառիկ բնույթն ինքնին այնքան զորեղ է, որ
կարող է հոգեկան և հուզական հետևանքներ
առաջացնել՝ անկախ տվյալ անձի՝ մինչև
խոշտանգումն ունեցած հոգեբանական վիճակից։ Խոշտանգման հոգեբանական հետևանքներն, այնուամենայնիվ, առաջանում են կատարվածի անհատական ընկալման, անհատի
զարգացման մակարդակի, ինչպես նաև
սոցիալական, քաղաքական և մշակութային
գործոնների համատեքստում։ Այդ իսկ
պատճառով չի կարելի ենթադրել, որ
խոշտանգման բոլոր ձևերն ունենում են
միևնույն հետևանքները։ Օրինակ՝ մահապատժի նմանակման հոգեբանական հետևանքները
նույնը չեն, ինչ որ սեռական ոտնձգության
հետևանքները, իսկ մեկուսի բանտարկությունն ու մեկուսացումը դժվար թե նույն
ազդեցությունն ունենան, ինչ խոշտանգման
ֆիզիկական գործողությունները։ Նույն ձևով չի
կարելի ենթադրել, որ կալանքի տակ պահելու
և խոշտանգման ազդեցությունները մեծահասակի վրա կլինեն նույնը, ինչ երեխայի վրա։
Այնուամենայնիվ, գոյություն ունեն ախտանիշների և հոգեբանական ռեակցիաների խմբեր,
որոնք որոշակի կանոնավորությամբ դիտարկվել և արձանագրվել են խոշտանգում
վերապրածների նկատմամբ։

235. Կարևոր է հասկանալ, որ
խոշտանգման ենթարկված անձանցից ոչ
բոլորի մոտ է զարգանում ախտորոշելի
հոգեկան հիվանդություն։ Ինչևէ, զոհերից
շատերն են հուզական խորը ռեակցիաներ և

G. Fischer and N. F. Gurris, “Grenzverletzungen: Folter
und sexuelle Traumatisierung”, Praxis der Psychotherapie92

234. Խոշտանգումներ իրականացնող
անձինք հաճախ փորձում են արդարացնել

Ein integratives Lehrbuch fur Psychoanalyse und
Verhaltenstherapie, W. Senf and W. Broda, eds. (Stuttgart,
Thieme, 1996).
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հոգեբանական
ախտանիշներ
ունենում։
Խոշտանգման հետ զուգորդվող հիմնական
հոգեկան խանգարումները հետտրավմատիկ
սթրեսային խանգարումներն (ՀՏՍԽ) ու խորը
դեպրեսիան են։ Եթե այս խանգարումներն
առկա են ընդհանուր բնակչության մեջ, ապա
բնակչության խոցված խմբերի շրջանում
դրանց ազդեցությունն ավելի մեծ է:
Մշակութային, սոցիալական և քաղաքական
այն եզակի հետևանքները, որ խոշտանգումը
թողնում է յուրաքանչյուր անհատի վրա,
ազդում են այդ երևույթը նկարագրելու և դրա
մասին խոսելու նրա կարողության վրա:
Սրանք կարևոր գործոններ են, որոնք
նպաստում են խոշտանգման հոգեբանական և
սոցիալական ազդեցությանը և որոնք պետք է
հաշվի առնվեն այլ մշակույթի պատկանող
որևէ անձ հետազոտելիս։ Միջմշակութային
ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ
երևութաբանական
կամ
նկարագրական
մեթոդներն ամենառացիոնալ մոտեցումներն
են հոգեբանական կամ հոգեկան խանգարումները գնահատելու փորձեր կատարելիս: Այն,
ինչը համարվում է խանգարված վարք կամ
հիվանդություն մի մշակույթում, կարող է մեկ
այլ մշակույթում չդիտվել որպես ախտաԵրկրորդ
բանական
գործընթաց:93,94,95
Համաշխարհային պատերազմի տարիներից
սկսած բռնության հոգեբանական հետևանքներն հասկանալու ուղղությամբ առաջընթաց է
գրանցվել: Խոշտանգում և բռնության այլ ձևեր
վերապրածների մոտ նկատվել և արձանագրվել են որոշ հոգեբանական ախտանիշներ և
ախտանիշների խմբեր:

ախտորոշել
բռնության
ամենատարբեր
տեսակների ենթարկված մարդկանց ավելի
լայն զանգվածի մոտ։ Սակայն ոչ արևմտյան
մշակույթներում
այս
ախտորոշման
օգտակարությունը դեռ չի հաստատվել։
Այնուամենայնիվ, կան ապացույցներ, որոնք
թույլ են տալիս ենթադրություններ անել շատ
տարբեր
էթնիկական
և
մշակութային
պատկանելություն ունեցող փախստական
բնակչությունների խոցված խմբերի շրջանում
հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարման և
դեպրեսիայի
ախտանիշների
բարձր
ցուցանիշների առկայության մասին։96,97,98
Առողջապահության
համաշխարհային
կազմակերպության կողմից դեպրեսիայի
վերաբերյալ իրականացված միջմշակութային
ուսումնասիրությունն
օգտակար
99
տեղեկություններ է տրամադրում։ Չնայած
նրան, որ որոշ ախտանիշներ կարող են
հանդիպել տարբեր մշակույթներում, դրանք
կարող են չվերաբերել մարդու համար առավել
մեծ նշանակություն ունեցող ախտանիշներին։

236. Վերջին տարիներին հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարում են սկսել

R. F. Mollica, K. Donelan, S. Tor et al., “The effect of
trauma and confinement on the functional health and
mental health status of Cambodians living in ThailandCambodia border camps”, Journal of the American Medical
Association (JAMA) (270 1993:581-586).
97 J. D. Kinzie et al., “The prevalence of post-traumatic
stress disorder and its clinical significance among Southeast
Asian refugees”, American Journal of Psychiatry (147(7)
1990:913-917).
98 K. Allden et al., “Burmese political dissidents in
Thailand: trauma; and survival among young adults in
exile”, American Journal of Public Health (86 1996:15611569).
99 N. Sartorius, “Cross-cultural research on depression”,
Psychopathology (19(2) 1987:6-11).

2. Հոգեբանական ուսումնասիրության բնույթը
237. Ուսումնասիրություններն իրականացվում
են
քաղաքական
տարբեր
համատեքստերում։ Արդյունքում գնահատումն
իրականացնելու ձևերի միջև առաջանում են
կարևոր տարբերություններ։ Բժիշկը կամ
հոգեբանը պետք է տվյալ ուղեցույցներն
հարմարեցնի փորձաքննության կոնկրետ
դեպքին և նպատակին (տե՛ս գլուխ III.Գ.2)։
96

93 A. Kleinman, “Anthropology and psychiatry: the role of
culture in cross-cultural research on illness and care”,
paper delivered at the WPA regional symposium on
psychiatry and its related disciplines, 1986.
94 H. T. Engelhardt, “The concepts of health and disease”,
Evaluation and Explanation in the Biomedical Sciences,
H.T. Englehardt and S.F. Spicker, eds. (Dordrecht: D.
Reidel Publishing Co., 1975:125-141).
95 J. Westermeyer, “Psychiatric diagnosis across cultural
boundaries”, American Journal of Psychiatry (142(7)
1985:798-805).
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238. Իրավիճակները, երբ կարելի է
առանց կարկամելու որոշակի հարցեր տալ
կամ չտալ, զգալիորեն տարբերվում են և
կախված
են
գաղտնիություն
և
անվտանգություն ապահովել կարողանալու
աստիճանից։ Օրինակ՝ բանտ այցելած բժշկի
կողմից իրականացվող զննումը, որի համար
հատկացվում է 15 րոպե, չի կարող
իրականացվել այն նույն փուլերով, ինչ
դատաբժշկական
փորձաքննությունն
է
անցկացվում առանձին կառույցում, և կարող է
տևել մի քանի ժամ։ Լրացուցիչ խնդիրներ են
ծագում հոգեբանական ախտանիշների կամ
վարքի ախտաբանական կամ հարմարվողական լինելն ուսումնասիրելու փորձեր
կատարելիս։ Եթե անձը զննության է
ենթարկվում կալանքի տակ պահվելու
ժամանակ
կամ
ուժեղ
վախի
կամ
ճնշվածության մթնոլորտում ապրելիս, ապա
որոշ
ախտանիշներ
կարող
են
հարմարվողական լինել։ Օրինակ՝ մեկուսի
բանտարկության մեջ գտնվող անձի մոտ
ակտիվ գործունեության նկատմամբ քիչ
հետաքրքրություն դրսևորելն ու օտարացման
կամ խորթության զգացումի առկայությունը
հասկանալի
է։
Նմանապես,
ճնշված
հասարակություններում ապրող մարդկանց
համար գերզգոն և մարդախույս վարքագիծ
դրսևորելը կարող է անհրաժեշտ լինել։100 Հարց
ու պատասխան իրականացնելու որոշակի
պայմանների սահմանափակումներն, ինչևէ,
չեն արգելում սույն ձեռնարկում ներկայացված
ուղեցույցները կիրառելու ձգտումը։ Դա
հատկապես
կարևոր
է
բարդ
իրադրություններում, երբ կառավարությունն
ու
ներգրավված
իշխանությունները
հնարավորինս
հետևում
են
այդ
ստանդարտներին։

Բ. Խոշտանգման հոգեբանական
հետևանքները

1. Նախազգուշական դիտողություններ
239. Նախքան ախտանիշների և հոգեբուժական դասակարգումների տեխնիկական
նկարագիր տալը, հարկ է նշել, որ
հոգեբուժական դասակարգումներն, ընդհանուր առմամբ, համարվում են արևմտյան
բժշկության գաղափարներ, և որ դրանց
կիրառությունը ոչ արևմտյան ազգաբնակչության շրջանում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն որոշակի դժվարություններ է
առաջացնում: Կարելի է պնդել, որ արևմտյան
մշակույթները տառապում են հոգեբանական
գործընթացների բժշկական կողմերի նկատմամբ անտեղի ուշադրությամբ: Ոչ արևմտյան
հասարակության շատ անդամների համար
կարող է անընդունելի համարվել այն
գաղափարը, որ հոգեկան տառապանքն անձի
մոտ դրսևորվող խանգարում է, որին բնորոշ են
մի շարք տիպիկ ախտանիշներ: Այնուամենայնիվ, գոյություն ունեն կենսաբանական
փոփոխությունների բազմաթիվ ապացույցներ,
որոնք տեղի են ունենում հետտրավմատիկ
սթրեսային խանգարման ժամանակ, և այդ
տեսանկյունից հետտրավմատիկ սթրեսային
խանգարումը համարվում է ախտորոշելի
համախտանիշ, որն ունի կենսաբանական և
հոգեբանական բուժում։101 Փորձաքննություն
իրականացնող բժիշկը կամ հոգեբանը պետք է
հնարավորինս փորձի հոգեկան տառապանքին արձագանքել տվյալ անհատի համոզմունքների և մշակութային նորմերի շրջանակներում։
Սա
ներառում
է
հարգանք
քաղաքական ենթատեքստի, ինչպես նաև
մշակութային առանձնահատկությունների և
կրոնական համոզմունքների նկատմամբ։
Հաշվի առնելով իրականացված խոշտանգման
դաժանությունն ու դրա հետևանքները՝

M. A. Simpson, “What went wrong?: diagnostic and
ethical problems in dealing with the effects of torture and
repression in South Africa”, Beyond Trauma-Cultural and
Societal Dynamics, R. J. Kleber, C. R. Figley, B. P. R.
Gersons, eds. (New York, Plenum Press, 1995:188-210).

101 M. Friedman and J. Jaranson, “The applicability of the
posttraumatic concept to refugees”, Amidst Peril and Pain:

100

The Mental Health and Well-being of the World’s
Refugees, T. Marsella et al., eds. (Washington, D. C.,
American Psychological Association Press, 1994:207-227).
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iii) Անձի
խորը
օտարացում
և
հասարակությունից մեկուսացում,

հոգեբանական փորձաքննության ժամանակ
հարկ է գործածել հավաստի ուսումնասիրության մոտեցումը, այլ ոչ թե իրականացնել
ախտորոշում և դասակարգում։ Նման մոտեցումը զոհին թույլ է տալիս հասկանալ, որ իր
բողոքներն ու տառապանքները համարվում են
իրական և, նման իրադրություններում, միանգամայն բացատրելի: Այդ իմաստով նրբազգացությունն ու ապրումակցումը կարող են օգնել
զոհին ինչ-որ չափով ազատվել օտարացման
զգացողությունից:

iv) Տրավմայի այս կամ այն կարևոր
կողմերը հիշելու անկարողություն:

գ) Գերգրգռվածություն
i)

Քնելու կամ քունը պահպանելու
հետ կապված դժվարություններ,

ii)

Դյուրագրգռություն կամ զայրույթի
պոռթկումներ,

iii)

Ուշադրությունը կենտրոնացնելու
հետ կապված խնդիրներ,

iv)

Գերզգոնություն,
ռեակցիաներ,

v)

Գեներալիզացված տագնապ,

vi)

Դժվարացած շնչառություն, քրտնարտադրություն, չորություն բերանում կամ գլխապտույտ և ստամոքսաղիքային խանգարումներ:

2. Տարածված հոգեբանական ռեակցիաներ
ա) Տրավմայի վերապրում
240. Զոհը կարող է մտովի վերադառնալ
անցած դեպքերին կամ տառապել իրեն
հետապնդող հիշողություններից, որտեղ նա
կրկին անցնում է տրավմատիկ դեպքերի
միջով, նույնիսկ եթե տվյալ անձն արթուն է և
գիտակից վիճակում, կամ էլ ունենալ այդ
դեպքի տարրեր պարունակող կրկնվող
գիշերային մղձավանջներ՝ դրանց իրական
կամ խորհրդանշական ձևով: Այն հոգևոր
ցավը, որն առաջանում է այն ամենի
հետևանքով, ինչը խորհրդանշում է ապրած
տրավման կամ հիշեցնում է այդ մասին,
դրսևորվում է չվստահելու և իշխանությամբ
օժտված մարդկանց՝ ներառյալ բժիշկների և
հոգեբանների նկատմամբ վախի զգացումով:
Այն երկրներում կամ իրադրություններում,
որտեղ իշխանությունները մասնակից են
մարդու
իրավունքների
ոտնահարմանը,
իշխանության ներկայացուցիչների նկատմամբ
անվստահության և վախի զգացումը չպետք է
համարել պաթոլոգիա։

241. Տարբերում ենք դեպրեսիայի
հետևյալ ախտանիշները՝ ընկճված տրամադրություն, անհեդոնիա (կյանքի ուրախությունների
նկատմամբ
հետաքրքրության
կորուստ կամ անտարբերություն), ախորժակի
խանգարում կամ քաշի կորուստ, անքնություն
կամ գերքնություն, հոգեշարժական գրգռվածություն կամ արգելակում, հոգնածություն և
էներգիայի նվազում, անարժանության և
չափից ավելի մեղավորության զգացում,
ուշադրությունը կենտրոնացնելու, կենտրոնանալու կամ մտաբերելու հետ կապված
դժվարություններ, մահվան և մահանալու
մասին մտքեր, ինքնասպանության մասին
մտքեր կամ ինքնասպանության փորձ:

կաշկանդվածություն

ii)

սրված

դ) Դեպրեսիայի ախտանիշներ

բ) Խուսափում և հուզական
i)

վախի

Ապրած տրավմայի մասին հիշողություններ արթնացնող ցանկացած
մտքից, խոսակցությունից, գործողությունից, վայրից կամ անձից
խուսափելու ձգտում,

ե)

Խորը հուզական ճնշվածություն,
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Սեփական «ես»-ի ամբողջական
ընկալման խախտում և սահմանափակ պատկերացումներ ապագայի
մասին

242. Զոհը սուբյեկտիվ զգացողություն է
ունենում՝ ասես իրեն անդառնալի վնաս են
հասցրել, և որ իր անձն անդառնալի
փոփոխություններ է կրել:102 Նա սահմանափակ պատկերացումներ ունի ապագայի
վերաբերյալ՝ ապագա առանց կարիերայի,
ամուսնության, երեխաների կամ կյանքի
բնականոն ընթացքի ակնկալիքի:

Սոմատիկ
ախտանիշները
կարող
են
անմիջականորեն պայմանավորված լինել
խոշտանգման ֆիզիկական հետևանքներով
կամ ունենալ հոգեբանական բնույթ: Օրինակ՝
ցանկացած
տեսակի
ցավ
կարող
է
խոշտանգման անմիջական հետևանք լինել
կամ հոգեբանական պատճառ ունենալ: Տիպիկ
սոմատիկ գանգատներ են համարվում ցավերը
մեջքի հատվածում, ոսկրամկանային ցավն ու
գլխացավերը, որոնք հաճախ գլխի տրավմայի
հետևանք են: Գլխացավերը միանգամայն
բնորոշ են խոշտանգման ենթարկվածների
համար և հաճախ հանգեցնում են քրոնիկ
հետտրավմատիկ գլխացավերի: Դրանք կարող
են առաջանալ կամ ուժեղանալ ճնշման կամ
սթրեսի հետևանքով:

զ) Դիսոցիացիա, դեպերսոնալիզացիա և

ատիպիկ վարք
243. Դիսոցիացիան գիտակցության,
սեփական «ես»-ի ընկալման, հիշողության և
գործողությունների
ամբողջականության
խախտումն է: Մարդ կարող է չհիշել որոշակի
գործողություններ կամ չգիտակցել դրանք,
կամ էլ անձի երկատում զգալ՝ ասես ինքն իրեն
հետևում է կողքից: Դեպերսոնալիզացիան այն
երևույթն է, երբ անձն օտարացած է զգում
սեփական «ես»-ից կամ իր սեփական
մարմնից: Ներքին մղումները կառավարելու
հետ կապված խնդիրները հանգեցնում են
այնպիսի
վարքի,
որը
խոշտանգման
ենթարկված անձը մինչև այդ տրավման
տանելը
միանգամայն
անընդունելի
կհամարեր իր անձի համար: Անձինք, ովքեր
նախկինում
զգուշավորություն
էին
ցուցաբերում, կարող են իրենց իսկ վարքով
վտանգի տակ դնել սեփական անձը:

ը) Սեռական դիսֆունկցիա
245. Սեռական դիսֆունկցիան բնորոշ է,
մասնավորապես, այն զոհերի մոտ, ովքեր
ենթարկվել են սեռական խոշտանգման կամ
բռնաբարության, սակայն հանդիպում է նաև
խոշտանգման այլ ձևերի ենթարկվածների
մոտ (տե՛ս V գլխի Դ.8. բաժինը):

թ) Փսիխոզ
246.
Մշակութային
և
լեզվական
առանձնահատկությունները հնարավոր է
շփոթել փսիխոզի ախտանիշների հետ:
Նախքան որևէ մեկին փսիխոզով հիվանդ
լինելու ախտորոշում տալը հարկավոր է նրա
մոտ ի հայտ եկած ախտանիշները հետազոտել
տվյալ անձի ուրույն մշակութային համատեքստում: Փսիխոտիկ ռեակցիաները կարող
են լինել կարճատև կամ երկարատև, իսկ
ախտանիշները կարող են արտահայտվել, երբ
անձը կալանավորված է և խոշտանգման է
ենթարկվում կամ դրանցից հետո։ Հնարավոր
են հետևյալ դրսևորումները՝

է) Սոմատիկ գանգատներ
244. Խոշտանգման զոհ դարձածների
մոտ տարածված են համարվում այնպիսի
սոմատիկ ախտանիշները, ինչպիսիք են ցավը,
գլխացավը կամ ֆիզիկական այլ գանգատներն
անկախ նրանից, առկա են օբյեկտիվ
պատճառներ, թե ոչ: Օրինակ՝ ցավը կարող է
միակ արտահայտված ախտանիշը լինել,
փոխել իր օջախը և ինտենսիվությունը:
N. R. Holtan, “How medical assessment of victims of
torture relates to psychiatric care”, Caring for Victims of
Torture, J. M. Jaranson and M. K. Popkin, eds.
(Washington, D. C., American Psychiatric Press,
1998:107-113).
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i)

Զառանցանք.

ii)

Լսողական, տեսողական, շոշափողական և հոտառական
հալյուցինացիաներ.

iii) Արտասովոր գաղափարների
հղացում և արտասովոր վարք.
iv)

v)

vi)

247. Ալկոհոլից և թմրադեղերից կախվածությունը խոշտանգման զոհերի մոտ հաճախ
կողմնակի հետևանք է՝ որպես տրավմատիկ
հիշողությունները ջնջելու, հուզական ռեակցիաները կառավարելու և զայրույթը զսպելու
միջոց։

Պատրանքներ կամ աղավաղված ընկալում, որոնք կարող են
փսևդոհալյուցինացիաների
տեսք ստանալ և սահմանակցում են իրական փսիխոտիկ
վիճակներին։ Կեղծ ընկալումներն ու հալյուցինացիաները,
որոնք մարդու մոտ դրսևորվում
են քնելիս կամ արթնանալիս
տարածված են ընդհանուր
բնակչության մոտ և չեն վկայում նրանց մոտ փսիխոզի առկայության մասին։ Հաճախ
խոշտանգման զոհերն արտահայտվում են այն մասին, որ
ժամանակ առ ժամանակ բղավոցներ են լսում, որ իրենց
անունն են կանչում կամ
ստվերներ են տեսնում, սակայն
նրանց մոտ չկան փսիխոզի վառ
արտահայտված նշաններ կամ
ախտանիշներ.
Պարանոյա և
զառանցանք.

ժա) Նյարդաբանական խանգարումներ
248. Խոշտանգումը կարող է ֆիզիկական
տրավմա պատճառել, որը հանգեցնում է
գլխուղեղի տարբեր աստիճանի վնասվածքների։ Գլխին հասցված հարվածները,
խեղդելը և երկարատև թերսնումը կարող են
նյարդաբանական և նյարդահոգեբանական
երկարատև հետևանքների հանգեցնել, որոնք,
թերևս, դժվար է գնահատել բժշկական
զննության ժամանակ: Քանի որ գլխուղեղի
վնասվածքների բոլոր դեպքերում, երբ այդ
վնասվածքները հնարավոր չէ արձանագրել
գլխի սկանավորման կամ բժշկական այլ
պրոցեդուրաների
միջոցով,
նյարդահոգեբանական գնահատումն ու թեստավորումը
կարող են նշված հետևանքների փաստաթղթային արձանագրման միակ հուսալի
միջոցը լինել: Հաճախ նման գնահատման
արդյունքում ի հայտ եկած ելակետային
ախտանիշներն էականորեն համընկնում են
հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարման և
խորը դեպրեսիվ խանգարումների սիմպտոմատիկայի հետ: Գիտակցության մակարդակի,
կողմնորոշման, ուշադրության, կենտրոնացման, հիշողության և կատարողական ֆունկցիաների տատանումները կամ խախտումները կարող են ինչպես ֆունկցիոնալ, այնպես
էլ օրգանական խանգարումների հետևանք
լինել: Այդ իսկ պատճառով էլ նման
տարբերակումներ կատարելու համար անհրաժեշտ է նյարդահոգեբանական գնահատման ոլորտում տիրապետել նեղ մասնագիտական հմտությունների և գիտակցել տարբեր
մշակույթների
ներկայացուցիչների
մոտ
նյարդահոգեբանական գնահատման մեխանիզմներ կիրառելու ոլորտի խնդիրները (տե՛ս
ներքևում բաժին Գ. 4):

հետապնդման

Հետադարձ փսիխոտիկ խանգարումներ
կամ
տրամադրության խանգարումներ փսիխոտիկ
տարրերով,
որոնք
զարգանում են անամնեզում
հոգեկան հիվանդություն ունեցող անձանց մոտ։ Անամնեզում
բիպոլյար (երկբևեռ) խանգարումներ, փսիխոտիկ տարրեր
պարունակող՝
հետադարձ
խորը դեպրեսիա, շիզոֆրենիա
և
շիզոաֆեկտիվ
խանգարումներ
ունեցող
անձինք
կարող են ունենալ տվյալ
խանգարումների էպիզոդներ։

ժ) Ալկոհոլից և թմրադեղերից

կախվածություն
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3. Ախտորոշիչ դասակարգումներ

ա) Դեպրեսիվ խանգարումներ

249. Չնայած նրան, որ հիմնական գանգատներն ու դրանց առավել հաճախ հանդիպող դրսևորումները խոշտանգման ենթարկված անձանց մոտ տարբեր են և կախված են
տվյալ անձի անհատական կյանքի փորձից և
նրա մշակութային, սոցիալական և քաղաքական միջավայրից, փորձագետներին անհրաժեշտ է ծանոթանալ այն խանգարումների
ախտորոշումներին, որոնք առավել հաճախ են
նկատվում խոշտանգումներ և տրավմաներ
ապրած անձանց մոտ։ Բացի այդ, հազվադեպ
չէ, որ մեկ անհատի մոտ նկատվեն մեկից
ավելի հոգեկան խանգարումներ, քանի որ
տրավմայի հետ կապված հոգեկան խանգարումները հաճախ հանդիպում են միաժամանակ։ Խոշտանգման արդյունքում առաջացող առավել ընդհանուր ախտանիշներ են
համարվում անհանգստության և դեպրեսիայի
տարբեր դրսևորումները։ Ոչ հազվադեպ
վերոհիշյալ սիմպտոմատիկան դասակարգվում է այնպիսի կատեգորիաների սահմաններում, ինչպիսիք են անհանգստությունն ու
տրամադրության անկումը։ Գոյություն ունի
դասակարգման երկու հիմնական համակարգ՝
Հիվանդությունների միջազգային դասակարգման (ՀՄԴ–10) հոգեկան և վարքային խանգարումների դասակարգում և Ամերիկյան հոգեբուժական ասոցիացիայի Հոգեկան հիվանդու-

250. Խոշտանգում վերապրածների մոտ
դեպրեսիվ վիճակները գրեթե համատարած
են։ Խոշտանգման հետևանքներն ուսումնասիրելիս խնդրահարույց է պնդելը, որ ՀՏՍԽ–ն
և խորը դեպրեսիվ խանգարումը երկու
տարբեր հիվանդություններ են՝ հստակ տարբերակելի էթիոլոգիայով։ Դեպրեսիվ խանգարումների թվին է պատկանում խորը դեպրեսիվ խանգարումը, որը կարող է ընթանալ
մեկանգամյա էպիզոդի կամ կրկնվող էպիզոդների տեսքով։ Դեպրեսիվ խանգարումները
կարող են ուղեկցվել փսիխոտիկ, կատատոնային, մելանխոլիկ կամ ոչ բնորոշ առանձնահատկություններով կամ ընթանալ առանց
դրանց։
Համաձայն
ԱՎՁ–IV–ի՝
խորը
դեպրեսիվ էպիզոդ ախտորոշելու համար
անհրաժեշտ է երկշաբաթյա ժամանակահատվածում արձանագրել ներքոհիշյալ ախտանիշներից հինգը կամ ավելին, որոնք վկայում
են փոփոխությունների մասին՝ համեմատած
նախկին վարքագծի հետ (այդ ախտանիշներից
առնվազն մեկը պետք է լինի ընկճված
տրամադրությունը կամ էլ հետաքրքրության
կամ ուրախանալու ունակության կորուստը)՝
1) ընկճված տրամադրություն, 2) կյանքի բոլոր
կամ գրեթե բոլոր հետաքրքրությունների
նկատմամբ հետաքրքրության կորուստ կամ
անտարբերություն, 3) քաշի կորուստ կամ
ախորժակի փոփոխություններ, 4) անքնություն
կամ գերքնություն, 5) հոգեշարժական գրգռվածություն կամ արգելակում, 6) հոգնածություն և
էներգիայի նվազում, 7) անարժանության և
չափից ավելի կամ անտեղի մեղավորության
զգացում, 8) մտածելու կամ ուշադրությունը
կենտրոնացնելու ունակության կորուստ, 9)
մահվան կամ ինքնասպանության մասին
կրկնվող մտքեր: Նման ախտորոշում դնելու
համար նշված ախտանիշները պետք է լուրջ
տկարություն առաջացնեն կամ խոչընդոտ
հանդիսանան հասարակական կամ մասնագիտական գործունեություն ծավալելու համար,
կապված չլինեն ֆիզիոլոգիական որևէ
խանգարման հետ և չբացատրվեն որևէ այլ
ախտորոշմամբ՝ ըստ ԱՎՁ–IV–ի։

թյունների ախտորոշման և վիճակագրական
(ԱՎՁ–IV):103,104
Ախտորոշման
ձեռնարկ
կատեգորիաների վերաբերյալ ամբողջական
պատկերացում կազմելու համար ընթերցողը
պետք է հետևի ՀՄԴ–10 և ԱՎՁ—IV ուղեցույցներին։ Այս դիտարկման ուշադրության
կենտրոնում են տրավմայի հետ կապված
ամենատարածված ախտորոշումները՝ հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարում (ՀՏՍԽ),
խորը դեպրեսիա և անձի կայուն փոփոխություններ։
103 World Health Organization, The ICD-10 Classification
of Mental and Behavioural Disorders and Diagnostic
Guidelines (Geneva, 1994).
104 American Psychiatric Association, Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, 4th ed.

(Washington, D.C., 1994).
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բ) Հետտրավմատիկ

թյուն կամ խոչընդոտներ օրգանիզմի աշխատանքի համար: Հետտրավմատիկ սթրեսային
խանգարման ախտորոշում դնելու համար
տվյալ անձը պետք է տրավմա պատճառող
դեպք ապրած լինի, որը զոհի կամ այլ անձանց
կյանքին սպառնացող վտանգ, ուժեղ վախ,
անօգնականության վիճակ կամ սարսափ է
պարունակում: Այդ դեպքի հետ կապված
տառապանքներն անընդհատ վերապրվում են
ներքոհիշյալ ձևերից մեկով կամ մի քանիսով՝
դեպքի մասին հետապնդող, հոգեկան ցավ
պատճառող հիշողություններ, այդ դեպքի
մասին
շարունակական
մղձավանջային
երազներ, այնպիսի պահվածք կամ զգացողություն՝ ասես դեպքը կրկնվում է նորից ու
նորից, ներառյալ՝ հալյուցինացիաները, մտովի
վերադարձն ու վերապրումը և պատրանքները, դեպքը հիշելիս ուժեղ հոգեբանական
դիսթրես և խոշտանգման ժամանակ արտահայտած
ֆիզիոլոգիական
ռեակցիաների
կրկնում՝ ի պատասխան այդ դեպքը հիշեցնող
կամ խորհրդանշող ազդակների:

սթրեսայինխանգարում
251.
Խոշտանգման
հոգեբանական
հետևանքների հետ ասոցացվող ամենատարածված ախտորոշումը հետտրավմատիկ
սթրեսային խանգարումն (ՀՏՍԽ) է: Այս
ախտորոշման և խոշտանգումների միջև կապը
բավականին արմատացել է առողջապահության աշխատակիցների, ներգաղթի հարցերով
զբաղվող դատարանների և մասնագետ
չհանդիսացող տեղեկացված հասարակության
գիտակցության մեջ: Արդյունքում ստեղծվել է
թյուր և պարզունակ պատկերացում այն
մասին, որ ՀՏՍԽ-ն խոշտանգման գլխավոր
հոգեբանական հետևանքն է:
252. ԱՎՁ–IV ում նշված ՀՏՍԽ
սահմանումը մեծապես հիմնված է ստացված
տրավմայի
արդյունքում
հիշողության
խանգարումների վրա, օրինակ՝ հետապնդող
հիշողություններ, գիշերային մղձավանջներ և
տրավմայի այս կամ այն կարևոր կողմերը
հիշելու անկարողություն։ Մարդը կարող է ի
վիճակի չլինել հիշելու խոշտանգումների հետ
կապված
իրադարձությունների
հստակ
մանրամասները, բայց ի վիճակի լինել հիշելու
ապրած խոշտանգումների հիմնական պահերը: Օրինակ՝ զոհը կարող է հիշել, որ իրեն մի
քանի անգամ բռնաբարել են, բայց չկարողանա
նշել ճշգրիտ օրը, տեղն ու վայրը, որտեղ դա
տեղի է ունեցել, և մանրամասն նկարագրել
պայմաններն ու բռնաբարողներին: Նման
հանգամանքներում ճշգրիտ մանրամասները
հիշել չկարողանալը զոհի պատմածների
վերաբերյալ կասկած չի առաջացնում, այլ
ավելի
շուտ
հաստատում
է
դրանց
հավաստիությունը: Նրա պատմածի առանցքային պահերը կհաստատվեն կրկնակի
հարցաքննության ժամանակ: ՀՄԴ–10-ում
ՀՏՍԽ ախտորոշումը շատ մոտ է ԱՎՁ–IV -ում
տրված բացատրությանը: Ըստ ԱՎՁ–IV-ի՝
ՀՏՍԽ-ն կարող է լինել սուր, քրոնիկական կամ
ուշացած: Ախտանիշները պետք է առկա լինեն
ավելի, քան մեկ ամիս, և անհանգստության
վիճակը պետք է առաջացնի լուրջ տկարու-

253. Խոշտանգման ենթարկված անձն
անընդհատ ցույց է տալիս, որ ինքը
խուսափում է իրեն տրավմա պատճառած
դեպքի հետ զուգորդվող դրդապատճառներից
կամ ռեակցիաների ընդհանուր կաշկանդվածություն է դրսևորում, որի մասին վկայում
են հետևյալ գործոններից առնվազն երեքը՝ 1)
տրավմայի հետ ասոցացվող մտքերից,
զգացմունքներից կամ զրույցներից խուսափելու ջանքեր, 2) զոհի մոտ տրավմայի
վերաբերյալ հուշեր արթնացնող գործողություններից, վայրերից և մարդկանցից
խուսափելու ջանքեր, 3) դեպքի կարևոր
կողմերը հիշելու անկարողություն, 4) կարևոր
գործողությունների նկատմամբ հետաքրքրության նվազում, 5) օտարացում կամ խորթություն այլոց նկատմամբ, 6) սահմանափակ
հուզականություն և 7) սահմանափակ պատկերացումներ ապագայի մասին։ Ըստ ԱՎՁ–
IV–ի՝ ՀՏՍԽ ախտորոշում դնելու պատճառներից ևս մեկը բարձր դյուրագրգռության
ախտանիշների առկայությունն է, որոնք չեն
եղել մինչև տրավման, ինչի մասին վկայում են
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նշված գործոններից առնվազն երկուսը՝ քնելու
կամ քունը պահպանելու հետ կապված
դժվարություններ, դյուրագրգռություն կամ
զայրույթի պոռթկումներ, ուշադրությունը
կենտրոնացնելու հետ կապված խնդիրներ,
գերզգոնություն և վախի սրված ռեակցիաներ։

փոփոխությունների ախտորոշում կարելի է
դնել միայն այն դեպքերում, երբ տվյալ անձի
մոտ առկա են միջավայրի և սեփական «ես»-ի
ընկալման հստակ, էական և կայուն փոփոխությունների ապացույցներ, որոնք զուգակցվում են ոչ ճկուն և ցածր հարմարվողականությամբ վարքի հետ, որը տրավմայից
առաջ չկար։ Այս ախտորոշումը բացառում է
այն փոփոխությունները, որոնք կարող են
հոգեկան խանգարման կամ որևիցե այլ նախորդող հոգեկան հիվանդության մնացորդային ախտանիշների արտահայտություն լինել,
ինչպես նաև անձի և վարքի այն փոփոխությունները, որոնք պայմանավորված են գլխուղեղի հիվանդությամբ, ֆունկցիայի խանգարմամբ կամ վնասվածքով։

254. ՀՏՍԽ ախտանիշները կարող են
լինել քրոնիկական կամ փոփոխվել երկարատև ժամանակահատվածում։ Որոշակի
ինտերվալների
ընթացքում
կլինիկական
պատկերում գերակշռում են գերգրգռվածության և դյուրագրգռության ախտանիշները։
Նման դեպքում խոշտանգում ապրած անձը
հաճախ գանգատվում է նաև հետապնդող
հիշողություններից, գիշերային մղձավանջներից և անցած դեպքին մտովի վերադառնալու երևույթներից։ Այլ դեպքում խոշտանգում վերապրած անձի մոտ կարող են
համեմատաբար ավելի քիչ ախտանիշներ
դրսևորվել կամ նա կարող է լինել հուզականորեն կշռադատված և ինքնամփոփ։ Պետք է
հաշվի առնել, որ, եթե ՀՏՍԽ–ի ախտաբանական չափորոշիչները բացակայում են, դա
դեռ չի նշանակում, որ խոշտանգում տեղի չի
ունեցել։ Ըստ ՀՄԴ–10–ի՝ ՀՏՍԽ–ի դեպքերի
որոշ մասը կարող է երկար տարիների ընթացքում ընթանալ քրոնիկական ձևով, ապա
աստիճանաբար
անցնել
անձի
կայուն
փոփոխության։

256. Ըստ ՀՄԴ–10–ի՝ ապրած տառապանքից հետո անձի կայուն փոփոխության
ախտորոշում դնելու համար անձի փոփոխությունները պետք է պահպանվեն այդ դեպքի
արդյունքում ապրած սթրեսից հետո առնվազն
երկու տարվա ընթացքում։ ՀՄԴ–10–ում նշված
է, որ սթրեսը պետք է լինի այնքան ծայրահեղ,
որ «դրա խորը ազդեցությունն անձի վրա
բացատրելու համար անհրաժեշտ չլինի հաշվի
առնել անձի անհատական խոցելիությունը»։
Անձի նման փոփոխությունը բնորոշվում է
շրջապատի նկատմամբ թշնամական կամ
կասկածանքի վերաբերմունքով, հասարակությունից մեկուսացմամբ, դատարկության
կամ անելանելիության զգացումով, «եզրին
լինելու» մշտական զգացումով, կարծես թե
անձը մշտապես ահաբեկված է և մեկուսացած։

գ) Անձի կայուն փոփոխություններ
255. Աղետալի կամ երկարատև ծայրահեղ սթրեսից հետո, այն անձինք, ովքեր
նախկինում չէին տառապում անձի խանգարումներով, կարող են նման խանգարում
ստանալ։ Անձի խանգարումներ առաջացնող
ծայրահեղ սթրեսի տեսակներից են կենտրոնացման ճամբարներում պահելը, տարերային
աղետները, երկար ժամանակով գերության
մեջ լինելը, երբ սպանվելու անխուսափելի
հավանականություն կա, կյանքին վտանգ
սպառնացող պայմաններում պահելը, ինչպես
օրինակ՝ ահաբեկչության կամ խոշտանգման
զոհ դառնալը։ Ըստ ՀՄԴ–10–ի՝ անձի կայուն

դ) Ալկոհոլից և թմրադեղերից կախվա-

ծություն
257. Կլինիցիստներն ուսումնասիրել են,
որ ալկոհոլից և թմրադեղերից կախվածությունը խոշտանգում վերապրածների մոտ
հաճախ կողմնակի հետևանք է՝ որպես տրավմատիկ հիշողությունները ջնջելու, անցանկալի
աֆեկտիվ ռեակցիաները և տագնապը կառավարելու միջոց։ Թեև ՀՏՍԽ–ի և այլ խանգարումների համահիվանդացությունը սովորա-
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կան երևույթ է, սակայն կանոնավոր կերպով
իրականացվող ուսումնասիրությունների ժամանակ հազվադեպ է շոշափվում խոշտանգում
վերապրածների կողմից ալկոհոլ և թմրադեղեր
չարաշահելու հարցը։ ՀՏՍԽ–ով տառապող
բնակչության մասին գրականության մեջ
խոսվում է նաև խոշտանգում վերապրածների
մասին, օրինակ՝ փախստականների, ռազմագերիների և զինված բախումների վետերանների, ինչը կարող է օգնել քննարկվող
հարցի ընկալմանը։ Այդ խմբերի ուսումնասիրությունները վկայում են այն մասին, որ
ալկոհոլից և թմրադեղերից կախվածության
տարածվածությունը տարբերվում է՝ կախված
էթնիկական կամ մշակութային այս կամ այն
խմբի պատկանելությունից։ ՀՏՍԽ–ով տառապող նախկին ռազմագերիները ալկոհոլից և
թմրադեղերից կախվածության մեջ ընկնելու
մեծ ռիսկի տակ են եղել, իսկ պատերազմի
վետերանների շրջանում հաճախ ենք հանդիպում հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարման և ալկոհոլից ու թմրադեղերից կախվածության համադրությանը։ 105,106, 107,108,109,
110,111,112 Որպես վերը նշվածի եզրակացություն,

կարելի
է
ասել,
որ
բնակչության՝
հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարման
վտանգի տակ գտնվող այլ խմբերի մոտ
արձանագրված մեծ թվով ապացույցները
վկայում են այն մասին, որ ալկոհոլի և
թմրադեղերի չարաշահումը խոշտանգման
զոհերի համար պոտենցիալ համակցված
ախտորոշում է։

ե) Այլ ախտորոշումներ
258. Ինչպես երևում է այս բաժնում
բերված ախտանիշների ցանկից, ի հավելումն
հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարման՝
ուսումնասիրության համար կան նաև այլ
ախտորոշումներ,
ինչպիսիք
են
խորը
դեպրեսիվ խանգարումը և անձի կայուն
փոփոխությունը։ Հնարավոր այլ ախտորոշումները ներառում, սակայն չեն սահմանափակվում հետևյալով՝
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գեներալիզացված տագնապային խանգարում, որը բնորոշվում է տարբեր դեպքերի և
գործողությունների նկատմամբ
չափազանց մեծ տագնապով
կամ անհանգստությամբ, շարժումների լարվածությամբ և մեծ
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ii)

խուճապային խանգարում, որը
դրսևորվում է ծայրաստիճան
վախի կամ անհանգստության
կրկնվող և անսպասելի նոպաներով՝ ներառյալ այնպիսի
ախտանիշներ, ինչպիսիք են՝
քրտնարտադրությունը, շնչահեղձությունը, դողը, ուժեղ
սրտխփոցը,
գլխապտույտը,
սրտխառնոցը, սարսուռը կամ
արյունալեցումները,

iii)

սուր սթրեսային խանգարում,
որը հիմնականում ունի միևնույն
ախտանիշները,
ինչ
ՀՏՍԽ–ն, սակայն ախտորոշ-
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վում է տրավմատիկ դեպքից
հետո մեկ ամսվա ընթացքում.
iv)

ախտանիշների, խոշտանգման մեթոդները
հաճախ մտածված են այնպես, որ չթողնեն
ֆիզիկական վնասվածքներ, իսկ խոշտանգման ֆիզիկական մեթոդների թողած հետքերը կարող են ապաքինվել կամ չլինել
հատկապես խոշտանգումներին բնորոշ:

սոմատիկ
խանգարումներ,
որոնք բնութագրվում են ֆիզիկական այնպիսի ախտանիշներով, որոնք չեն կարող վերագրվել որևէ հիվանդության.

v)

բիպոլյար խանգարում, որը
բնութագրվում է բարձր, բուռն
կամ գրգռված տրամադրությամբ, վեհության մոլուցքով,
քնի ցածր պահանջով, մտքի
սայթաքումով, հոգեշարժական
գրգռվածությամբ և դրանց հետ
կապված փսիխոտիկ երևույթներով զուգակցվող մանիակալ
կամ հիպոմանիակալ էպիզոդներով.

vi)

ընդհանուր առողջական վիճակի արդյունքում առաջացած
խանգարումներ՝ հաճախ գլխուղեղի վնասվածք, որը զուգորդվում է գիտակցության մակարդակի, կողմնորոշման, ուշադրության,
կենտրոնացման,
հիշողության և կատարողական
ֆունկցիաների
տատանումներով կամ խախտումով.

260. Հոգեբանական փորձաքննությունը
տալիս է կարևոր ապացույցներ դատաբժշկական փորձաքննությունների, քաղաքական
ապաստանի դիմումների ուսումնասիրության, հնարավոր կեղծ խոստովանությունների
կորզման նպատակով ստեղծված պայմանների
բացահայտման,
խոշտանգումների
տարածաշրջանային դրսևորումները հասկանալու, զոհերի բուժական կարիքները վերհանելու համար: Փորձաքննության արդյունքները
կարող են նաև վկայակոչվել մարդու
իրավունքների խախտման դեպքերի քննությունների ժամանակ: Հոգեբանական փորձաքննության ընդհանուր նպատակն է գնահատել խոշտանգման ենթարկված լինելու մասին
անհատի հայտարարության և փորձաքննության
ընթացքում
հայտնաբերված
հոգեբանական արդյունքների միջև համապատասխանությունը: Այս նպատակով, փորձաքննությունը պետք է ապահովի անձի
անամնեզի մանրամասն նկարագիր, հոգեկան
վիճակի
հետազոտություն,
սոցիալական
ակտիվության գնահատում և կլինիկական
եզրակացությունների ձևակերպում (տե՛ս
գլուխ III.Գ. և IV.Ե.): Անհրաժեշտության
դեպքում պետք է իրականացվի հոգեբուժական ախտորոշում: Քանի որ հոգեբանական ախտանիշներն այդքան տարածված
են խոշտանգում վերապրած անձանց մոտ, որ
խորհուրդ է տրվում խոշտանգման ցանկացած
դեպք ուսումնասիրելիս կատարել հոգեբանական փորձաքննություն:

vii) ֆոբիաներ, ինչպիսիք սոցիալական ֆոբիան և ագորաֆոբիան են։

Գ. Հոգեբանական/հոգեբուժական
փորձաքննություն

1. Էթիկական և կլինիկական նկատառումներ

261. Հոգեբանական վիճակը գնահատելիս և կլինիկական ախտորոշումը ձևակերպելիս պետք է միշտ հաշվի առնել մշակութային համատեքստը: Տվյալ մշակույթին
բնորոշ համախտանիշներին և մայրենի լեզվով
ախտանիշների մասին տեղեկություններ

259. Հոգեբանական փորձաքննությունը
կարող է ապահովել խոշտանգման զոհերի՝
բռնության ենթարկված լինելու հանգամանքը
հաստատող կարևոր ապացույցներ՝ մի քանի
պատճառներով.
խոշտանգումը
հաճախ
հանգեցնում է կործանարար հոգեբանական
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սթրեսը դառնում է անհանդուրժելի՝ հարց ու
պատասխանը հետագայում շարունակելու
պայմանով: Կլինիցիստները հարցեր տալիս
պետք է ցուցաբերեն նրբանկատություն և
կարեկցանք՝ միաժամանակ պահպանելով
օբյեկտիվությունը կլինիկական գնահատական տալիս: Միևնույն ժամանակ, հարց ու
պատասխան իրականացնող անձը պետք է
գիտակցի խոշտանգում վերապրած անձի և
խոշտանգման նկարագրությունների նկատմամբ հնարավոր սեփական ռեակցիաները,
որոնք կարող են ազդել իր՝ հարց ու պատասխան իրականացնող անձի ընկալումների և
դատողությունների վրա:

հաղորդող հոգեկան տառապանքի արտահայտություններին ծանոթ լինելը կարևորագույն նշանակություն
ունի
հարց ու
պատասխան անցկացնելու և կլինիկական
հետևություններ
ու
եզրակացություններ
անելու համար: Եթե հարց ու պատասխան
իրականացնող անձը ծանոթ չէ կամ շատ քիչ է
ծանոթ զոհի մշակույթին, ապա կարևոր է
թարգմանչի օգնությունը: Ցանկալի է, որ
թարգմանիչը լինի զոհի երկրից, իմանա
լեզուն, սովորույթները, կրոնական ավանդույթները և այլ հավատալիքները, որոնք պետք է
հաշվի առնվեն քննության ընթացքում: Հարց
ու պատասխանը կարող է զոհի մոտ վախ կամ
անվստահություն առաջացնել, և հնարավոր է՝
զոհին հիշեցնի իր նախկին հարցաքննությունները: Կրկին անգամ տրավմա
տանելու
հետևանքները
նվազեցնելու
նպատակով կլինիցիստը պետք է զոհին
հասկացնի,
որ
գիտակցում
է
նրա
տառապանքների չափը, ինչպես նաև տեղյակ
է մշակութային առանձնահատկություններին:
Հարկ չկա պահպանել խիստ «կլինիկական
չեզոքությունը»,
որը
կիրառվում
է
հոգեթերապիայի որոշ ձևերում, որոնց
ժամանակ կլինիցիստը ակտիվ չէ և քիչ է
խոսում: Կլինիցիստը պետք է ցույց տա, որ
ինքը տվյալ անձի կողմից է, և ցուցաբերի
աջակցող, ոչ քննադատական մոտեցում:

263. Հարց ու պատասխանի գործընթացը
խոշտանգում վերապրած անձին կարող է
հիշեցնել
խոշտանգման
ընթացքում
իրականացված հարցաքննությունը: Ուստի,
կլինիցիստի նկատմամբ կարող է ձևավորվել
խիստ բացասական վերաբերմունք՝ վախի,
կատաղության, նողկանքի, անօգնականության զգացողության, շփոթմունքի, խուճապի
կամ ատելության տեսքով: Կլինիցիստը պետք
է հաշվի առնի նման զգացմունքների ի հայտ
գալը և դրանց պատճառները և ըմբռնումով
մոտենա անձի ծանր դրությանը: Ավելին,
պետք է հաշվի առնել այն տարբերակը, որ
անձը կարող է դեռ հալածանքների կամ
ճնշումների ենթարկվելիս լինել: Հարկ եղած
դեպքում պետք է խուսափել արգելված
գործունեության տեսակների մասին հարցեր
տալուց: Կարևոր է հաշվի առնել հոգեբանական
փորձաքննություն
անցկացնելու
պատճառները, քանի որ դրանցով է որոշվում
գաղտնիության աստիճանը, որը փորձագետը
պետք է պահպանի: Եթե որևէ պետական
մարմնի կողմից դատավարական գործընթացի շրջանակներում պահանջվում է ստուգել
խոշտանգումների մասին անձի կողմից
ներկայացված հաղորդման արժանահավատությունը,
ապա
փորձաքննության
ենթարկվող անձին պետք է ասվի, որ սա
ենթադրում է հաղորդման մեջ ներկայացված
տեղեկություններում
առկա
բժշկական
գաղտնիքի չպահպանում: Սակայն եթե

2. Հարց ու պատասխան անցկացնելու

գործընթացը
262. Նախքան հարց ու պատասխանին
անցնելը կլինիցիստը պետք է մանրամասն
բացատրի դրա իրականացման կարգը
(զգուշացնելով, որ տրվելու են հարցեր
հոգեսոցիալական վիճակի, այդ թվում՝
խոշտանգումների և ներկայիս հոգեբանական
վիճակի վերլուծության նպատակով), ինչը
անձին կնախապատրաստի ծանր հուզական
ռեակցիաներին, որոնք կարող են առաջացնել
տրվող
հարցերը:
Անձին
պետք
է
հնարավորություն տալ խնդրելու ընդմիջումներ, ընդհատել հարց ու պատասխանի
ընթացքը ցանկացած պահի և հեռանալ, եթե
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հոգեբանական փորձաքննության իրականացումը
պահանջվում
է
խոշտանգման
ենթարկված անձի կողմից, ապա փորձագետը
պետք է պահպանի բժշկական գաղտնիքը:

օգուտ քաղել դրանից, տրավմայի հետ
կապված ապրումների քննարկումը կարող է
նրան ստիպել վերապրել դրանք: Սա կարող է
ներառել հետևյալ երևույթները:

264.
Այն
կլինիցիստները,
ովքեր
իրականացնում
են
ֆիզիկական
կամ
հոգեբանական փորձաքննություն, պետք է
տեղյակ
լինեն
հնարավոր
հուզական
ռեակցիաների մասին, որ ծանր տրավմայի
փորձաքննությունը կարող է առաջ բերել հարց
ու պատասխան իրականացնող անձի և
հարցվողի մոտ: Այս հուզական ռեակցիաները
հայտնի են որպես տրանսֆեր և կոնտրտրանսֆեր: Անվստահությունը, վախը, ամոթի
զգացումը, կատաղությունը և մեղքի զգացումը
դասվում են տիպիկ ռեակցիաների շարքին, որ
խոշտանգում վերապրածները ցուցաբերում
են, մասնավորապես, երբ նրանց խնդրում են
շարադրել կամ հիշել իրենց ապրած
տրավմայի մանրամասները: Տրանսֆերը
վերաբերում է խոշտանգում վերապրած անձի՝
կլինիցիստի
նկատմամբ
ունեցած
զգացմունքներին, որոնք արտացոլում են
անցյալում նրա ունեցած ապրումները,
սակայն սխալմամբ ընկալվում են որպես
կլինիցիստի
անձի
դեմ
ուղղված
զգացմունքներ: Ավելին, կլինիցիստի հուզական ռեակցիան խոշտանգում վերապրած
անձի նկատմամբ, որը հայտնի է որպես
կոնտրտրանսֆեր,
կարող
է
ազդել
հոգեբանական
փորձաքննության
վրա:
Տրանսֆերը և կոնտրտրանսֆերը փոխկապակցված և փոխազդող երևույթներ են:

266. Փորձաքննություն իրականացնող
անձի հարցերը կարող են ընկալվել որպես
պարտադրված գործընթաց, որը նման է
հարցաքննության: Փորձաքննություն իրականացնող անձը կարող է կասկածվել
վուայերիստական
կամ
սադիստական
շարժառիթներ ունենալու մեջ, իսկ հարցվողի
մոտ կարող են առաջանալ այնպիսի հարցեր,
ինչպիսիք են. «Ինչու՞ է նա ստիպում ինձ
բացահայտել ինձ հետ կատարվածի բոլոր
սարսափելի մանրամասները»: «Ինչու՞ պետք է
նորմալ մարդը ապրուստ վաստակելու
համար նախընտրեր լսել իմ պատմության
նման պատմություններ: Փորձաքննություն
իրականացնողը հաստատ ինչ-որ տարօրինակ շարժառիթներ ունի»: Կարող է լինել
կանխակալ վերաբերմունք փորձաքննություն
իրականացնող անձի նկատմամբ՝ այն
պատճառով, որ նրան չեն ձերբակալել կամ
ենթարկել խոշտանգումների: Արդյունքում,
անձին կարող է թվալ, որ փորձաքննություն
իրականացնող անձը գործում է թշնամու
կողմից:
267. Փորձաքննություն իրականացնող
անձն ընկալվում է որպես իշխանությամբ
օժտված անձ, ինչը հաճախ հենց այդպես է, և
այդ իսկ պատճառով հարցվողը նրան կարող է
չվստահել
տրավմատիկ
դեպքի
որոշ
մանրամասներ: Կամ, ինչպես հաճախ
պատահում է դեռ արգելանքի տակ գտնվող
անձանց դեպքում, անձը կարող է ցուցաբերել
չափազանց մեծ վստահություն այնպիսի
իրավիճակներում, երբ հարց ու պատասխան
իրականացնող անձը չի կարող երաշխավորել,
որ
բացահայտված
տեղեկությունները
պատասխանատվության
առջև
չեն
կանգնեցնի: Անհրաժեշտ է ձեռնարկել բոլոր
նախազգուշական
միջոցները,
որպեսզի
ազատությունից զրկված անձինք իրենք իրենց
անհարկի ռիսկի չենթարկեն՝ միամտորեն

265. Տրանսֆերին բնորոշ ռեակցիաների
հնարավոր ազդեցությունը փորձաքննության
ընթացքի վրա դառնում է ակնհայտ, եթե
հաշվի առնենք, որ հարց ու պատասխանը
կամ հետազոտությունը, որոնք ենթադրում են
տրավմատիկ
դեպքի
մանրամասների
վերապրում և վերհիշում, կհանգեցնեն ծանր և
անցանկալի հիշողությունների, մտքերի և
զգացմունքների: Ուստի, նույնիսկ եթե
խոշտանգման
զոհը
համաձայնում
է
փորձաքննություն անցնելուն՝ հույս ունենալով
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հավատալով, որ մեկ այլ անձ կպաշտպանի
իրենց: Խոշտանգման զոհերը կարող են
վախենալ, որ փորձաքննության ընթացքում
բացահայտված տեղեկությունները չեն կարող
գաղտնի
պահվել
հետապնդում
իրականացնող
մարմիններից:
Վախն
ու
անվստահությունը կարող են հատկապես
ուժեղ
լինել
այն
դեպքերում,
երբ
խոշտանգումներին մասնակից են եղել
բժիշկներ կամ առողջապահության ոլորտի այլ
աշխատողներ:

բռնաբարել կամ խոշտանգել է բանտում
արական սեռի բանտապահը, հավանաբար
ավելի մեծ վշտի, անվստահության և վախի
զգացումներ կունենա, եթե արական և ոչ թե
իգական սեռի անձն անցկացնի հարց ու
պատասխանը: Հակառակը կարել է ասել այն
տղամարդկանց դեպքում, ովքեր ենթարկվել
են սեռական ոտնձգությունների: Նրանք
կարող
են
ամաչել
խոսել
իրենց
խոշտանգումների մանրամասների մասին
իգական սեռի փորձագետի հետ: Փորձը ցույց է
տվել, հատկապես դեռ արգելանքի տակ
գտնվող զոհերի դեպքում, որ բոլոր հասարակություններում,
բացառությամբ
առավել
ավանդապահ
ֆունդամենտալիստական
հասարակությունների (որտեղ չի թույլատրվում անգամ, որ տղամարդն իրականացնի
կնոջ հետ հարց ու պատասխանը, էլ չխոսելով
նրան զննելու մասին), կարող է շատ ավելի
կարևոր լինել այն, որ հարց ու պատասխան
իրականացնող անձը լինի բժիշկ, որին զոհը
կարող է տալ որոշակի հարցեր, քան այն, որ
նա
չլինի
արական
սեռի,
ինչպես
բռնաբարության դեպքում է: Հայտնի են
դեպքեր, երբ բռնաբարության զոհերը ոչինչ
չեն ասել քննություն իրականացնող ոչ բժիշկ
իգական սեռի անձանց՝ խնդրելով խոսել բժշկի
հետ, թեկուզ արական սեռի, որպեսզի
կարողանան նրան տալ բժշկական բնույթի
որոշակի հարցեր: Սովորաբար հարցերը
հնարավոր հետևանքների մասին են, ինչպես
օրինակ՝ հղի լինելու, հետագայում հղիանալու
կարողության կամ ամուսինների միջև
հետագա սեռական հարաբերությունների
մասին: Դատավարական նպատակներով
իրականացված փորձաքննության համատեքստում դեպքի մանրամասների նկատմամբ անհրաժեշտ ուշադրությունը և կոնկրետ
հարցեր տալը հեշտորեն ընկալվում են որպես
քննություն իրականացնող անձի կողմից
անվստահության կամ կասկածի նշան:

268. Շատ դեպքերում փորձաքննություն
իրականացնող
անձը
մեծամասնություն
կազմող
մշակույթի
և
էթնիկ
խմբի
ներկայացուցիչ է, մինչդեռ պատասխանող
անձը՝ փոքրամասնություն կազմող խմբի կամ
մշակույթի: Նման անհավասար հանգամանքները կարող են սրել ուժերի ընկալվող և
իրական անհամաչափությունը և մեծացնել
հնարավոր վախի, անվստահության և
հարկադրաբար
հնազանդվելու
անհրաժեշտության զգացումը: Որոշ դեպքերում,
մասնավորապես՝ արգելանքի տակ գտնվող
անձանց դեպքում, այս հանգամանքները
կարող
են
ավելի
շատ
վերաբերել
քան
փորձաքննություն
թարգմանչին,
իրականացնող անձին: Ուստի, ցանկալի է, որ
թարգմանիչը հրավիրված լինի դրսից և
չներգրավվի
տեղի
թարգմանիչներից,
որպեսզի բոլորի կողմից դիտվի որպես
անկախ
անձ,
ինչպես
և
քննություն
իրականացնող անձը: Անշուշտ, թարգմանիչը
չի կարող լինել ընտանիքի անդամներից, որի
վրա իշխանությունները հետագայում կարող
են ճնշում գործադրել՝ պարզելու համար, թե
ինչ է քննարկվել փորձաքննության ժամանակ:
269.
Եթե
փորձաքննություն
իրականացնող անձը և խոշտանգման զոհը
պատկանում են միևնույն սեռին, ապա
հավանականությունը, որ հարց ու պատասխանը կարող է ուղղակիորեն նմանեցվել այն
իրավիճակին, որում անձը խոշտանգման է
ենթարկվել, ավելի մեծ է, քան եթե նրանք
տարբեր սեռի լինեն: Օրինակ՝ կինը, ում

270. Ավելի վաղ նշված հոգեբանական
ճնշումների
պատճառով
խոշտանգում
վերապրած անձինք կարող են կրկին
տրավմայի
ենթարկվել
և
ընկճվել
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աջակցությունը: Կոնտրտրանսֆերի տարածված ձևերն են՝

հիշողություններից, ինչի արդյունքում կարող
են օգտագործել կամ մոբիլիզացնել ուժեղ
պաշտպանական
մեխանիզմներ,
որոնք
հանգեցնում են լրիվ ինքնամփոփ վարքագծի և
աֆեկտիվ բթության հարց ու պատասխանի
կամ քննության ժամանակ: Փաստաթղթերի
կազմման գործում ինքնամփոփ վարքագիծը և
աֆեկտիվ բթությունը հատուկ դժվարությունների առաջ են կանգնեցնում, քանի որ
խոշտանգման զոհերը կարող են ի վիճակի
չլինել արդյունավետ կերպով պատմել իրենց
հետ կատարվածի և ներկայիս տառապանքների մասին, թեև դա խիստ օգտակար
կլիներ անձամբ իրենց համար:
271. Կոնտրտրանսֆերի ռեակցիաները
հաճախ անգիտակցական են, և եթե տվյալ
անձը տեղյակ չէ կոնտրտրանսֆերի երևույթի
մասին, ապա ի հայտ են գալիս խնդիրներ:
Պետք է ակնկալել, որ խոշտանգման
ենթարկված անձանց պատմածները լսող
անձը կունենա որոշակի զգացմունքներ, ու
թեև այդ զգացմունքները կարող են ազդել
կլինիցիստի
աշխատանքի
արդյունավետության վրա, հասկացվելու դեպքում
դրանք կարող են նույնիսկ ուղղորդել
կլինիցիստին:
Խոշտանգման
զոհերի
փորձաքննության և բուժման գործընթացում
ներգրավված բժիշկները և հոգեբանները
համակարծիք
են
այն
հարցում,
որ
կոնտրտրանսֆերին հատուկ ռեակցիաների
մասին իմանալը և դրանք հասկանալը
կարևոր է, քանի որ կոնտրտրանսֆերը կարող
է զգալիորեն սահմանափակել խոշտանգման
ֆիզիկական և հոգեբանական հետևանքները
գնահատելու և փաստագրելու կարողությունը:
Խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքի այլ
ձևերի
արդյունավետ
փաստագրումը
պահանջում է այս ոլորտում աշխատելու
անձնական
շարժառիթների
ըմբռնում:
Գոյություն ունի համընդհանուր սկզբունք,
ըստ որի՝ շարունակաբար նման հետազոտություններ իրականացնող մասնագետները
պետք է աշխատեն այս ոլորտում փորձ
ունեցող գործընկերների հսկողության ներքո և
ստանան
նրանց
մասնագիտական
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i)

խուսափողականությունը, ինքնամփոփությունը և պաշտպանողական անտարբերությունը՝
ի հակազդեցություն տագնապահարույց նյութի հետ ծանոթանալուն: Արդյունքում կարող
են մոռացվել որոշ մանրամասներ կամ թերագնահատվել
ֆիզիկական կամ հոգեբանական հետևանքների լրջությունը.

ii)

հիասթափությունը, անօգնական լինելը, հուսահատությունը
և չափից դուրս նույնականացումը, ինչը կարող է հանգեցնել
դեպրեսիայի կամ տրավմայի
կոմպենսացիայի ախտանիշների, ինչպիսիք են, օրինակ՝
մղձավանջները, անհանգստությունը և վախը.

iii)

ամենազորության զգացումը և
վեհության
մոլուցքը՝,
որը
արտահայտվում է նրանով, որ
ինքն իրեն զգում է փրկիչ,
տրավմաների
գծով
մեծ
փորձագետ կամ խոշտանգում
վերապրած անձի վերականգնման և բարեկեցության վերջին հույսը.

iv)

իր մասնագիտական ունակությունների նկատմամբ անվստահության զգացումը՝ խոշտանգման դեպքի կամ տառապանքների ծանրությանը բախվելիս: Դա կարող է արտահայտվել խոշտանգում վերապրած անձի հանդեպ արդարությունը
վերականգնելու իր
կարողության նկատմամբ անվստահության
և
իդեալականացված բժշկական նորմերի

վրա
անիրատեսականորեն
մտասևեռվելու ձևով.
v)

խոշտանգում վերապրած անձի
ապրումները և ցավը կիսելու
անկարողության կամ քաղաքական մակարդակով չձեռնարկված միջոցառումների գիտակցման հետ կապված մեղքի
զգացումը, որը կարող է
հանգեցնել վերապրածի նկատմամբ չափազանց սենտիմենտալ կամ իդեալականացված
մոտեցումների.

vi)

խոշտանգողների և հետապնդողների նկատմամբ զայրույթն ու կատաղությունը
սպասելի են, սակայն կարող են
թուլացնել
օբյեկտիվություն
պահպանելու կարողությունը,
եթե դրանք բխում են չգիտակցված անձնական փորձից, և
արդյունքում ձեռք բերել քրոնիկ
բնույթ կամ հասնել մեծ
չափերի.

vii)

viii)

գերի զգալի տարբերություններ
կարող են լինել՝ արտահայտված էթնիկ խմբերի մասին
կարծրատիպերին հավատալու,
անհանդուրժողական
վերաբերմունքի և անձի փորձառության կամ հասկացողության
մակարդակի թերագնահատման ձևով: Եվ ընդհակառակը.
խոշտանգման
զոհի
հետ
միևնույն էթնիկ խմբի անդամ
հանդիսացող կլինիցիստները
կարող են ոչ վերբալ կապի մեջ
մտնել, ինչը նույնպես կարող է
ազդել
փորձաքննության
օբյեկտիվության վրա:
272.
Բազմաթիվ
կլինիցիստներ
համամիտ են, որ կոնտրտրանսֆերի դեպքում
առաջացող
ռեակցիաները
պարզապես
խեղաթյուրման օրինակներ չեն, այլ նաև
խոշտանգման զոհի հոգեկան վիճակի
վերաբերյալ
տեղեկությունների
կարևոր
աղբյուրներ:
Կլինիցիստի
աշխատանքի
արդյունավետությունը կարող է վտանգվել,
եթե կոնտրտրանսֆերը նրան դրդում է
որոշակի գործողություններ ձեռնարկելուն՝
դրա շուրջ մտածելու փոխարեն: Խոշտանգման զոհերի փորձաքննության և բուժման
գործընթացում ներգրավված կլինիցիստներին
խորհուրդ է տրվում հետազոտել կոնտրտրանսֆերը, ինչպես նաև հնարավորության
դեպքում գտնվել գործընկերոջ հսկողության
տակ և խորհրդակցել նրանց հետ:

զոհի նկատմամբ զայրույթը
կամ նողկանքը կարող է
պայմանավորված լինել արտասովոր ուժեղ հուզմունք ապրելու հանգամանքով: Սա կարող է
նաև առաջանալ զոհի կողմից
շահագործված
զգալու
հետևանքով՝ այն իրավիճակում,
երբ կլինիցիստը կասկածներ
ունի խոշտանգման դեպքի
ճշմարտացիության մասին, իսկ
զոհն էլ կարող է շահել
փորձաքննությունից,
որով
փաստագրվում են ենթադրյալ
դեպքի հետևանքները:

273. Հանգամանքներից ելնելով՝ կարող է
պահանջվել, որ հարց ու պատասխանն
իրականացվի խոշտանգում վերապրած անձի
մշակութային
կամ
լեզվական
խմբին
չպատկանող կլինիցիստի կողմից: Նման
դեպքերում գոյություն ունի երկու հնարավոր
մոտեցում՝ յուրաքանչյուրն իր առավելություններով և թերություններով: Հարց ու
պատասխան իրականացնող անձը կարող է
օգտվել թարգմանչի կողմից տրամադրվող
բառացի թարգմանությունից (տե՛ս գլուխ

Կլինիցիստի և այն անձի միջև,
ով պնդում է, որ իր նկատմամբ
խոշտանգում է իրականացվել,
մշակութային արժեհամակար-
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է լինի իրավապահ մարմնի աշխատակից կամ
պետական
ծառայող:
Գաղտնիությունը
պահպանելու նպատակով՝ որպես թարգմանիչ չի կարող ներգրավվել ընտանիքի
անդամը: Քննչական խումբն իր համար պետք
է առանձին թարգմանիչ ընտրի:

IV.Թ.): Կամ էլ հարց ու պատասխան
իրականացնող անձը կարող է ցուցաբերել
երկմշակութային
մոտեցում՝
հարց
ու
պատասխան իրականացնելիս: Այս մոտեցումն իրենից ներկայացնում է հարց ու
պատասխանի իրականացնում խմբի միջոցով,
որում ներգրավված են քննող կլինիցիստը և
թարգմանիչ, որն ապահովում է բանավոր
թարգմանություն և օգնում է հասկանալ
դեպքերի, ապրումների, ախտանիշների և
լեզվական արտահայտությունների իմաստը՝
մշակութային տեսանկյունից: Քանի որ
կլինիցիստը հաճախ ծանոթ չէ համապատասխան մշակութային, կրոնական և սոցիալական գործոններին, փորձառու թարգմանիչը
կկարողանա մատնանշել դրանք և բացատրել
կլինիցիստին: Եթե հարց ու պատասխան
իրականացնող անձը հիմնվում է բացառապես
բառացի
թարգմանության
վրա,
ապա
տեղեկատվության նման խորը մեկնաբանություն չի իրականացվի: Մյուս կողմից,
եթե ակնկալվում է, որ թարգմանիչները
կլինիցիստի
ուշադրությունը
պետք
է
հրավիրեն համապատասխան մշակութային,
կրոնական և սոցիալական գործոններին,
ապա կարևոր է, որ նրանք չփորձեն որևէ ձևով
ազդել
խոշտանգված
անձի
կողմից
կլինիցիստի հարցերին տրվող պատասխանների վրա: Երբ բառացի թարգմանություն
չի կիրառվում, կլինիցիստը պետք է համոզված
լինի, որ հարցվողի պատասխանները, որոնք
փոխանցվում են թարգմանչի միջոցով,
արտացոլում են բացառապես այն, ինչ ասվում
է տվյալ անձի կողմից՝ առանց թարգմանչի
կողմից որևէ բան ավելացնելու կամ
պակասեցնելու: Անկախ մոտեցման ձևից՝
թարգմանչի
ինքնությունը
և
էթնիկ,
մշակութային և քաղաքական պատկանելիությունը կարևոր գործոններ են, որոնք
պետք է հաշվի առնվեն թարգմանիչ ընտրելիս:
Խոշտանգման զոհը ստիպված է լինելու
վստահել թարգմանչին՝ իր ասածները
հասկանալու և քննություն իրականացնող
կլինիցիստին ճշգրիտ կերպով փոխանցելու
հարցում: Թարգմանիչը ոչ մի դեպքում չպետք

3. Հոգեբանական/հոգեբուժական

փորձաքննության բաղկացուցիչ մասերը
274. Ներածությունը պետք է պարունակի
նշում այն մասին, թե ում պահանջով է
իրականացվել փորձաքննությունը, լրացուցիչ
աղբյուրների համառոտ նկարագիր (ինչպես
օրինակ՝ բժշկական, իրավաբանական և
հոգեբուժական արձանագրություններ) և
հետազոտության
կիրառված
մեթոդների
նկարագիր
(հարց
ու
պատասխան,
ախտանիշների ցանկ, ստուգաթերթեր և
նյարդահոգեբանական թեստավորում):

ա) Խոշտանգումների և վատ վերա-

բերմունքի դեպքի անամնեզը
275.
Պետք
է
ջանք
չխնայել
փաստագրելու
համար
խոշտանգման,
հալածանքի և այլ հարակից տրավմատիկ
դեպքերի ամբողջական անամնեզը (տե՛ս
գլուխ IV.Ե.): Փորձաքննության այս մասը
կարող է փորձաքննության ենթարկվող անձի
համար ծանր լինել: Ուստի, հնարավոր է՝
անհրաժեշտ
լինի
փորձաքննությունն
անցկացնել մի քանի փուլով: Հարց ու
պատասխանը պետք է սկսվի դեպքերի
ամփոփ
ներկայացմամբ՝
նախքան
խոշտանգման
դեպքի
մանրամասներին
անցնելը: Հարց ու պատասխան իրականացնող անձը պետք է տեղեկացված լինի
առկա իրավաբանական խնդիրների մասին,
քանի որ դրանցից է կախված այն
տեղեկատվության բնույթն ու չափը, որն
անհրաժեշտ է փաստերի փաստագրման
համար:
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Հոգեբանական
գանգատները
բ)

բնույթի

ընթացիկ

պատասխան իրականացնող անձը պետք է
նաև
հետաքրքրվի
անձի
աշխատունակության,
ապրուստ
վաստակելու,
ընտանիքի մասին հոգալու հնարավորության
և հասարակության կողմից աջակցության
առկայության մասին:

276. Հոգեբանական ընթացիկ վարքի
գնահատումը փորձաքննության հիմնական
մասն է կազմում: Քանի որ դաժանությունների
ենթարկված
ռազմական
գերիների
և
բռնաբարության զոհերի 80-ից 90 տոկոսի մոտ
ամբողջ կյանքի ընթացքում հետտրավմատիկ
սթրեսային
խանգարում
է
նկատվում,
հարկավոր է տալ որոշակի հարցեր՝
հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարման
երեք ԱՎՁ-IV կատեգորիաների մասին
(տրավմատիկ դեպքի վերապրում, խուսափողականություն
կամ
արձագանքելու
ունակության բթացում, այդ թվում՝ հիշողության մասնակի կորուստ, և բարձր
գրգռվածություն):113,114 Պետք է մանրամասն
նկարագրել աֆեկտիվ, ճանաչողական և
վարքային ախտանիշները, ինչպես նաև նշել
մղձավանջների, հալյուցինացիաների և վախի
ռեակցիաների
հաճախականությունն
ու
դրանց օրինակները: Ախտանիշների բացակայությունը կարող է լինել հետտրավմատիկ
սթրեսային խանգարման էպիզոդիկ կամ
հաճախ ուշացած բնույթի կամ ամոթից
ախտանիշները թաքցնելու արդյունք:

դ) Խոշտանգմանը նախորդող ժամանա-

կահատվածի անամնեզը
278. Հարկ եղած դեպքում նկարագրեք
զոհի մանկությունը, դեռահասության շրջանը,
վաղ չափահաս տարիքը, ընտանեկան
ծագումը,
ընտանիքում
բացահայտված
հիվանդությունները և ընտանիքի կազմը:
Պետք է նաև նկարագրվի զոհի կրթության և
աշխատանքի
պատմությունը:
Տվեք
նախկինում ստացած բոլոր տրավմաների,
ինչպես, օրինակ, մանկահասակ տարիքում
տարած
բռնությունների,
պատերազմի
ժամանակ ստացած տրավմաների կամ
ընտանեկան բռնության անամնեզը, ինչպես
նաև նկարագրեք զոհի մշակութային և
կրոնական ծագումը:
279.
Խոշտանգմանը
նախորդող
ժամանակահատվածի անամնեզի նկարագրությունը կարևոր է` խոշտանգման զոհի`
տրավմատիկ դեպքից առաջ հոգեկան
առողջության վիճակի և հոգեսոցիալական
ֆունկցիաների գնահատման համար: Նման
կերպ հարց ու պատասխան իրականացնող
անձը կարող է համեմատել անձի ներկայիս
առողջական վիճակը խոշտանգումից առաջ
նրա առողջական վիճակի հետ: Անցյալի
վերաբերյալ տեղեկություններն ուսումնասիրելիս հարց ու պատասխան իրականացնող
անձը պետք է հիշի, որ տրավմայի հանդեպ
ռեակցիաների տևողությունն ու սրությունը
կախված են մի շարք գործոններից: Այս
գործոնները ներառում են (սակայն չեն
սահմանափակվում դրանցով) խոշտանգման
հանգամանքները, զոհի կողմից խոշտանգման
ընկալումն ու մեկնաբանությունը, սոցիալական համատեքստը խոշտանգումից առաջ,

գ) Խոշտանգմանը հաջորդող ժամանա-

կահատվածի անամնեզը
277. Հոգեբանական փորձաքննության
այս մասում փորձ է արվում տեղեկություններ
ստանալ կյանքի ընթացիկ հանգամանքների
վերաբերյալ: Կարևոր է հարցեր տալ ներկա
պահին սթրեսի աղբյուրների մասին, ինչպես,
օրինակ` սիրելիներից բաժանումը կամ նրանց
կորուստը, հայրենիքից փախուստն ու կյանքն
աքսորի
պայմաններում:
Հարց
ու

B. O. Rothbaum et al., “A prospective examination of
posttraumatic stress disorder rape victims”, Journal of
Traumatic Stress (5 1992:455-475).
114 P. B. Sutker, D. K. Winstead, Z. H. Galina, “Cognitive
deficits and psycho-pathology among former prisoners of
war and combat veterans of the Korean conflict”,
American Journal of Psychiatry (148 1991:62-72).
113
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խոշտանգման ժամանակ և խոշտանգումից
հետո,
համայնքային
և
շրջապատի
ռեսուրսները, արժեքներն ու վերաբերմունքը
տրավմատիկ
դեպքի
կապակցությամբ,
քաղաքական և մշակութային գործոնները,
տրավմատիկ դեպքերի ծանրությունն ու
տևողությունը,
խոցելի
գենետիկ
և
կենսաբանական կողմերը, զոհի զարգացման
փուլն ու տարիքը, անամնեզը նախքան
տրավման
ու
նախկինում
ունեցած
բնավորության գծերը: Հաճախ հարց ու
պատասխանի
ընթացքում
ժամանակի
սղության և այլ խնդիրների պատճառով
այսպիսի տեղեկություններ ստանալը կարող է
դժվար լինել: Այնուամենայնիվ, կարևոր է
նախկինում անձի հոգեկան առողջության և
հոգեսոցիալական
վիճակի
մասին
բավականաչափ տեղեկություններ հավաքել,
որպեսզի հնարավոր լինի պատկերացում
կազմել այն մասին, թե որքանով է
խոշտանգումը հանգեցրել հոգեբանական
խնդիրների:

բժշկական
նպատակներով
դեղորայքի օգտագործմանը:

է)

հոգեմետ

Ալկոհոլի
և
թմրանյութերի
օգտագործման և չարաշահման
դեպքերի անամնեզը

282. Կլինիցիստը պետք է հետաքրքրվի
խոշտանգումից առաջ և դրանից հետո
ալկոհոլի և թմրանյութերի օգտագործման,
օգտագործման
հաճախականության
փոփոխությունների մասին, և թե արդյոք այդ
նյութերն օգտագործվում են անքնության կամ
հոգեբանական (հոգեբուժական) խնդիրների
դեմ պայքարելու նպատակով: Այս նյութերը
միայն ալկոհոլը, կանեփը և ափիոնը չեն, այլև
տարածաշրջանին բնորոշ թմրանյութերը,
ինչպես, օրինակ, թմբուլը (բետել) և այլն:

ը) Հոգեկան վիճակի հետազոտությունը
283.
Հոգեկան
վիճակի
հետազոտությունն սկսվում է այն պահից, երբ
կլինիցիստը հանդիպում է տվյալ անձին: Հարց
ու պատասխան իրականացնողը պետք է
նշումներ կատարի անձի արտաքին տեսքի
մասին, ինչպես, օրինակ` թերսնման նշաններ,
ոչ մաքուր վիճակ, հարց ու պատասխանի
ընթացքում շարժումների փոփոխություն,
խոսելաոճ, տեսողական կապի պահպանում,
հարց ու պատասխան իրականացնող անձի
հետ շփվելու կարողություն, և այն միջոցները,
որոնք
անձն
օգտագործում
է`
հաղորդակցվելու համար: Հոգեբանական
փորձաքննության հաշվետվության մեջ պետք
է ներառել հոգեկան վիճակի հետազոտության
բոլոր հանգամանքները և անդրադառնալ
հետևյալ
բաղադրիչներին.
այնպիսի
հանգամանքներ, ինչպիսիք են ընդհանուր
արտաքին տեսքը, շարժումները, խոսքը,
տրամադրությունը և աֆեկտը, մտքերի
բովանդակությունը, մտածողության գործընթացը, ինքնասպանության ու սպանության
մասին մտքերը: Պետք է ներառել նաև

ե) Անամնեզը
280.
Անամնեզն
ամփոփում
է
տրավմայից
առաջ եղած առողջական
վիճակը, ներկա առողջական վիճակը,
մարմնական
ցավերը,
սոմատիկ
գանգատները, դեղորայքի կիրառումն ու դրա
կողմնակի
ազդեցությունները,
սեռական
կյանքին
առնչվող
համապատասխան
անամնեզը,
նախկին
վիրահատական
միջամտությունները
և
այլ
բժշկական
տվյալներ (տե՛ս գլուխ V.Բ.):

զ) Հոգեբուժական անամնեզը
281. Հարկավոր է պարզել, թե ինչ
հոգեկան և հոգեբանական խանգարումներ է
ունեցել, խնդիրների բնույթը, և թե արդյոք
դրանք
բուժվել
են
կամ
պահանջել
հոգեբուժական հոսպիտալացում: Հարցումը
պետք է նաև անդրադառնա նախկինում
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ճանաչողական ֆունկցիաների հետազոտություն
(կողմնորոշվելու
ունակություն,
երկարատև հիշողություն, միջին վաղեմության և քիչ առաջ տեղի ունեցած դեպքերի
մտաբերում):

թ)

թեստերը չեն կարող միջմշակութային
կիրառություն ունենալ: Այս գործոնները,
միասին վերցված, խիստ սահմանափակում
են հոգեբանական թեստերի արդյունավետությունը խոշտանգումների զոհերի փորձաքննության
հարցում:
Այնուամենայնիվ,
նյարդահոգեբանական թեստերը կարող են
օգտակար լինել` խոշտանգման արդյունքում
ստացած գանգուղեղային տրավմայի դեպքերը
գնահատելու համար (տե՛ս ստորև` բաժին
Գ.4.): Խոշտանգում վերապրած անձը կարող է
դժվարանալ բառերով արտահայտել իր
ապրումները կամ ախտանիշները: Երբեմն,
կարող է օգտակար լինել տրավմայի դեպքի
կամ ախտանիշների վերաբերյալ ստուգաթերթերի կամ հարցաշարերի կիրառումը: Եթե
հարց ու պատասխան իրականացնող անձը
կարծում է, որ տրավմայի դեպքի կամ
ախտանիշների վերաբերյալ ստուգաթերթերի
կամ հարցաշարերի կիրառումը կարող է
օգտակար լինել, ապա առկա են բազմաթիվ
հարցաշարեր, չնայած` դրանցից ոչ մեկը
նախատեսված չէ հատկապես խոշտանգման
զոհերի համար:

Սոցիալական ֆունկցիայի գնահատումը

284. Տրավմաները և խոշտանգումը
կարող են ուղղակիորեն և անուղղակիորեն
ազդել անձի գործելու ունակության վրա:
Խոշտանգումը կարող է նաև անուղղակի
կերպով հանգեցնել գործելու ունակության
կորստի և հաշմանդամության, եթե դեպքի
հոգեբանական հետևանքները հանգեցնում են
նրան, որ անձը չի կարողանում հոգալ ինքն իր
մասին, ապրուստ վաստակել, ընտանիք
պահել և կրթություն ստանալ: Կլինիցիստը
պետք է անձի ֆունկցիոնալության ներկա
մակարդակը գնահատի` առօրյա գործողությունների, սոցիալական դերի (որպես տնային
տնտեսուհի, ուսանող, աշխատող), հասարակական ու ժամանցային զբաղմունքների և
սեփական առողջական վիճակի ընկալման
մասին հարցեր տալով: Հարց ու պատասխան
իրականացնող անձը պետք է անձին խնդրի
գնահատել սեփական առողջական վիճակը,
նշել քրոնիկ հոգնածության զգացողությունների առկայությունը կամ բացակայությունը
և
տեղեկացնել
ընդհանուր
ֆունկցիոնալ վիճակի հնարավոր փոփոխությունների մասին:

ժա) Կլինիկական եզրակացությունը
286. Խոշտանգման ենթարկված լինելու
հոգեբանական
բնույթի
ապացույցների
վերաբերյալ հաշվետվություն ներկայացնելու
նպատակով կլինիկական եզրակացություն
կազմելիս հարկավոր է պատասխանել
հետևյալ կարևոր հարցերին.
i)

Արդյո՞ք հոգեբանական ախտանիշերը համապատասխանում են ենթադրյալ խոշտանգման մասին հայտարարությանը:

ii)

Արդյո՞ք հոգեբանական հետազոտության
արդյունքները
տվյալ անձի մշակութային և
սոցիալական միջավայրի համատեքստում ծայրահեղ սթրե-

ժ) Հոգեբանական թեստավորումը և

ստուգաթերթերի ու հարցաշարերի
կիրառումը
285. Քիչ են խոշտանգում վերապրած
անձանց
գնահատման
նպատակով
հոգեբանական թեստավորման (պրոյեկտիվ և
օբյեկտիվ թեստերի) կիրառման վերաբերյալ
հրատարակված
տվյալները:
Միևնույն
ժամանակ, անձի վերաբերյալ հոգեբանական

127

սի նկատմամբ սպասված կամ
սովորական ռեակցիաներ են:
iii)

Հաշվի առնելով ժամանակի
ընթացքում տրավմայի հետ
կապված հոգեկան խանգարումների
տատանողական
բնույթը` որքա՞ն ժամանակ է
անցել խոշտանգման դեպքից:
Անձը վերականգնման ո՞ր
փուլում է գտնվում:

iv)

Անձի վրա զուգահեռաբար ի՞նչ
սթրեսային
գործոններ
են
ազդում
(օրինակ`
շարունակվող հալածանք, հարկադիր
միգրացիա, աքսոր, ընտանիքի
և սոցիալական դերի կորուստ):
Այս խնդիրներն անձի վրա ի՞նչ
ազդեցություն են ունենում:

v)

Կլինիկական պատկերի վրա
ի՞նչ ֆիզիկական պայմաններ
են ազդում: Հատուկ ուշադրություն դարձրեք խոշտանգման
կամ արգելանքի տակ գտնվելու
ժամանակ գլխին հասցված
վնասվածքներին:

vi)

հոգեբանական հետազոտության՝ առանձնահատուկ ուշադրության արժանի արդյունքների
մանրամասները
և
հոգեբանական
ֆունկցիաների
դրսևորման
օրինաչափությունը: Պետք է դիտարկվեն նաև այնպիսի
գործոններ,
ինչպիսիք
են
հարկադիր
միգրացիան,
վերաբնակեցումը,
նոր
մշակութային միջավայրին հարմարվելու հետ
կապված
դժվարությունները,
լեզվական
խնդիրները,
գործազրկությունը,
տան,
ընտանիքի և սոցիալական կարգավիճակի
կորուստը: Դեպքերի և ախտանիշների միջև
կապն ու հետևողականությունը պետք է
գնահատվի և նկարագրվի: Ֆիզիկական
վիճակը, ինչպես, օրինակ` գլխի տրավման
կամ գլխուղեղի վնասվածքը, կարող են
հավելյալ
փորձաքննություն
պահանջել:
Կարող է խորհուրդ տրվել նյարդաբանական
կամ նյարդահոգեբանական հետազոտության
անցկացում:
288. Եթե խոշտանգում վերապրած անձի
մոտ նկատվող ախտանիշների արտահայտվածության մակարդակը համապատասխանում է հոգեբուժական ԱՎՁ-IV կամ ՀՄԴ–
10
դասակարգիչներով
տրված
որևէ
ախտորոշման, ապա այդ ախտորոշման
մասին պետք է նշվի: Հնարավոր է, որ մեկից
ավելի ախտորոշումներ կիրառելի լինեն:
Կրկին, պետք է շեշտել, որ չնայած տրավմայի
հետ
կապված
հոգեկան
խանգարման
ախտորոշումը հաստատում է խոշտանգման
մասին պնդումների հիմնավորվածությունը,
հոգեբուժական խանգարման ախտորոշիչ
չափանիշները չբավարարելը չի նշանակում,
թե անձը խոշտանգման չի ենթարկվել:
Հնարավոր է, որ խոշտանգում վերապրած
անձը չունենա ախտանիշների արտահայտվածության այնպիսի մակարդակ, որն
ամբողջությամբ կբավարարի ըստ ԱՎՁ-IV
կամ ՀՄԴ–10 դասակարգիչների ախտորոշիչ
չափանիշների ախտորոշում տալու համար:
Այսպիսի դեպքերում, ինչպես և մյուս բոլոր
դեպքերում, պետք է տվյալ անձի մոտ
հայտնաբերված
ախտանիշները
և
իր
պնդմամբ
իր
կրած
խոշտանգման

Արդյո՞ք կլինիկական պատկերից բխում է, որ խոշտանգման
վերաբերյալ պնդումները սխալ
են:

287. Կլինիցիստները պետք է իրենց
մեկնաբանությունը
տան
հոգեբանական
հետազոտության արդյունքների հետևողականության վերաբերյալ, և թե որքանով են այդ
արդյունքները փոխկապակցված ենթադրյալ
բռնությունների հետ: Պետք է նկարագրել
հարց ու պատասխանի ընթացքում անձի
հուզական վիճակն ու դրա արտահայտման
ձևերը, նրա ախտանիշները, արգելանքի տակ
գտնվելու և խոշտանգման պատմությունը,
ինչպես նաև խոշտանգումից առաջ անձի
կյանքի պատմությունը: Պետք է նշել այնպիսի
գործոններ, ինչպիսիք են տրավմային բնորոշ
ախտանիշների առաջացման ժամանակը,
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պատմությունը դիտարկվեն որպես մեկ
ամբողջություն:
Խոշտանգման
դեպքերի
նկարագրության և անձի մոտ առկա
ախտանիշների միջև համապատասխանության աստիճանը պետք է գնահատել և
նկարագրել հաշվետվության մեջ:

կլինիցիստը հավելյալ հետազոտություններ է
կատարում և շարունակում է կասկածել, որ
առկա է կեղծիք, ապա պետք է տվյալ անձին
մեկ այլ կլինիցիստի մոտ ուղարկի և հարցնի
գործընկերոջ կարծիքը: Կեղծիքի վերաբերյալ
կասկածը պետք է փաստագրվի երկու
կլինիցիստների եզրակացություններով:

289. Կարևոր է իմանալ, որ որոշ մարդիկ
մի շարք պատճառներով խոշտանգման սուտ
հայտարարություններ
են
անում,
իսկ
որոշներն էլ կարող են, անձնական կամ
քաղաքական
նպատակներից
ելնելով,
չափազանցնել հարաբերականորեն աննշան
միջադեպը: Քննություն իրականացնող անձը
պետք է միշտ հիշի այդ մասին և փորձի
հայտնաբերել չափազանցնելու կամ հորինելու
հնարավոր պատճառները: Այդուհանդերձ,
կլինիցիստը պետք է հիշի, որ այդպիսի
տեղեկություններ
կեղծելու
համար
անհրաժեշտ է մանրամասն գիտելիքներ
ունենալ տրավմաներին բնորոշ ախտանիշների մասին, որոնց մարդիկ հազվադեպ են
տիրապետում: Ցուցմունքներում անհամապատասխանությունները կարող են ծագել մի
շարք հարգելի պատճառներով, ինչպես,
օրինակ`
գանգուղեղային
տրավմայի
պատճառով
հիշողության
խանգարում,
շփոթմունք,
ցրվածություն,
ժամանակի
ընկալման հարցում մշակութային տարբերություններ կամ տրավմատիկ հիշողությունների
ֆրագմենտացիա և ճնշում: Խոշտանգման՝
հոգեբանական
բնույթի
ապացույցների
արդյունավետ
փաստագրման
համար
անհրաժեշտ է, որ կլինիցիստն ի վիճակի լինի
գնահատել և հաշվետվության մեջ նշել
համապատասխանություններն
ու
անհամապատասխանությունները: Եթե հարց
ու պատասխան իրականացնող անձը
կասկածում է, որ առկա է կեղծիք, ապա
հարկավոր է հավելյալ հարց ու պատասխան
կազմակերպել`
հաշվետվության
մեջ
անհամապատասխանությունները պարզաբանելու նպատակով: Երբեմն ընտանիքի
անդամները կամ ընկերները կարող են իրենց
ներդրումն
ունենալ՝
պատմության
մանրամասները ճշտելու հարցում: Եթե

ժբ) Առաջարկությունները
290. Հոգեբանական փորձաքննության
արդյունքում ձևավորված առաջարկությունները կախված են ի սկզբանե փորձաքննությունը պահանջելու ժամանակ արված
հարցադրումից:
Քննարկման
ենթակա
խնդիրները կարող են վերաբերել իրավական
և դատական հարցերին, ապաստանին,
վերաբնակեցմանը կամ բուժման անհրաժեշտությանը: Առաջարկությունները կարող
են լինել լրացուցիչ հետազոտություններ
անցկացնելու մասին, ինչպես, օրինակ`
նյարդահոգեբանական թեստավորում, թերապևտիկ կամ հոգեբուժական բուժման կամ
անվտանգության կամ ապաստանի անհրաժեշտության գնահատում:

4. Նյարդահոգեբանական հետազոտությունը
291.
Կլինիկական
նյարդահոգեբանությունը կիրառական գիտություն է, որն
ուսումնասիրում է գլխուղեղի խանգարման
վարքային դրսևորումները: Նյարդահոգեբանական հետազոտությունը, մասնավորապես,
զբաղվում է գլխուղեղի օրգանական ախտահարման հետ կապված վարքագծային
խանգարումների գնահատմամբ և դասակարգմամբ: Այս ոլորտը վաղուց արդյունավետ
է ճանաչվել` նյարդաբանական և հոգեբանական
վիճակները
տարազատելու
և
գլխուղեղի տարբեր աստիճանի վնասվածքների
հետևանքներից
տառապող
հիվանդների բուժումը և վերականգնումն
ուղղորդելու
հարցում:
Խոշտանգում
վերապրած անձանց նյարդահոգեբանական
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փորձաքննություն հաճախ չի անցկացվում, և
մինչ օրս գրականության մեջ չկան տվյալներ
խոշտանգում վերապրած անձանց նյարդահոգեբանական
ուսումնասիրությունների
մասին: Ուստի, ներքոհիշյալ դիտողությունները սահմանափակվում են ընդհանուր
սկզբունքների քննարկմամբ, ինչը կարող է
առողջապահական ոլորտի աշխատողներին
ուղղորդել`
ենթադրյալ
խոշտանգման
ենթարկված անձանց նյարդահոգեբանական
հետազոտության արդյունավետությունը և
նյարդաբանական հետազոտություն անցկացնելու ցուցումները հասկանալու հարցում:
Նախքան արդյունավետության և ցուցումների
հարցը քննարկելը անհրաժեշտ է հասկանալ,
թե որոնք են բնակչության տվյալ խմբի համար
նյարդահոգեբանական
հետազոտության
սահմանափակումները:

հիմնական մասը նվիրված է գլխի տրավմայի
տարբեր տեսակներին և ընդհանրապես
հետտրավմատիկ
սթրեսի
նյարդահոգեբանական գնահատմանը: Ուստի, նյարդահոգեբանական հետազոտությունների հետևյալ քննարկումը և դրան հաջորդող
մեկնաբանությունները
անխուսափելիորեն
հիմնված են ընդհանուր սկզբունքների
կիրառման վրա, որոնք օգտագործվում են
բնակչության այլ խմբերի ուսումնասիրության
համար:
294. Նյարդահոգեբանական հետազոտությունը՝ այն ձևով, որով մշակվել և
գործնականում կիրառվել է արևմտյան
երկրներում,
մեծապես
հենվում
է
ակտուարական
մոտեցման
վրա:
Այս
մոտեցումը
սովորաբար
ենթադրում
է
ստանդարտացված
թեստերի
փաթեթով
թեստավորման արդյունքների և ընդհանուր
բնակչության համար սահմանված նորմերի
միջև համեմատություն: Չնայած նյարդահոգեբանական հետազոտության` նորմերի վրա
հիմնված մեկնաբանությունը կարող է լրացվել
Լուրիայի մեթոդով կատարված որակական
վերլուծությամբ, մասնավորապես, երբ դա
բխում
է
կլինիկական
իրավիճակից,
նախապատվությունը,
այնուամենայնիվ,
տրվում է ակտուարական մոտեցմանը:115,116
Ավելին,
թեստավորման
արդյունքներին
հատկապես մեծ տեղ է տրվում այն ժամանակ,
երբ գլխուղեղի ախտահարման աստիճանը ոչ
թե ծանր է, այլ թեթևից միջին է, կամ երբ
նյարդահոգեբանական խնդիրները հոգեկան
խանգարման համեմատ երկրորդական են
համարվում:

ա) Նյարդահոգեբանական հետազոտու-

թյան սահմանափակումները
292. Սույն ձեռնարկում նշված են մի
շարք
ընդհանուր
գործոններ,
որոնք
բարդացնում են խոշտանգում վերապրած
անձանց հետազոտությունը: Այս գործոնները
վերաբերում
են
նյարդահոգեբանական
հետազոտությանը՝ ճիշտ այնպես, ինչպես
բժշկական կամ հոգեբանական հետազոտությանը:
Նյարդահոգեբանական
հետազոտությունները կարող են սահմանափակվել մի
շարք լրացուցիչ գործոններով, ներառյալ՝
խոշտանգում վերապրած անձանց վերաբերյալ
գիտական
հետազոտությունների
պակասը, ընդհանուր բնակչության համար
սահմանափակ նորմերով առաջնորդվելը,
մշակութային և լեզվական տարբերությունները և խոշտանգում վերապրած
անձանց՝ կրկին տրավմայի ենթարկելու
վտանգը:

295.
Մշակութային
և
լեզվական
տարբերությունները կարող են էապես
սահմանափակել ենթադրյալ խոշտանգման
զոհերի պարագայում նյարդահոգեբանական
հետազոտության արդյունավետությունը և

293. Ինչպես վերևում նշվեց, գրականության մեջ խոշտանգման զոհերի
նյարդահոգեբանական հետազոտության մասին շատ քիչ է խոսվում: Գրականության

115 A. R. Luria and L. V. Majovski, “Basic approaches used
in American and Soviet clinical neuropsychology”,
American Psychologist (32(11) 1977:959-968).
116 R. J. Ivnik, “Overstatement of differences”, American
Psychologist (33(8) 1978:766-767).
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կիրառելիությունը:
Նյարդահոգեբանական
հետազոտությունների վավերականությունը
հարցականի տակ է դրվում, երբ թեստերի
ստանդարտ թարգմանություն առկա չէ, իսկ
կլինիկական փորձագետը տվյալ անձի լեզվին
վարժ չի տիրապետում: Եթե թեստերի
ստանդարտացված թարգմանություն առկա չէ
և փորձագետը տվյալ անձի լեզվով վարժ չի
խոսում, ապա ընդհանրապես հնարավոր չի
լինի վերբալ առաջադրանքներին հետևել ու
դրանք որևէ իմաստալի ձևով մեկնաբանել:
Սա նշանակում է, որ միայն ոչ վերբալ
թեստերը կարող են օգտագործվել, ինչը
բացառում է վերբալ և ոչ վերբալ
ունակությունների միջև համեմատության
անցկացումը: Բացի այդ, խանգարումների
լատերալիզացիայի (կողմնայնացում) (կամ
լոկալիզացիայի
(տեղայնացում))
վերլուծությունն ավելի դժվար է: Այդուհանդերձ, այս
վերլուծությունը հաճախ օգտակար է, քանի որ
ուղեղն ասիմետրիկ կառուցվածք ունի, և
խոսքի կառավարման հարցում հիմնականում
դոմինանտ է ձախ կիսագունդը: Եթե առկա չեն
ընդհանուր բնակչության համար սահմանված
նորմեր տվյալ անձի մշակութային և
լեզվական
խմբի
համար,
ապա
նյարդահոգեբանական
հետազոտության
վավերականությունը կրկին հարցականի
տակ է դրվում: Ինտելեկտի գործակցի (IQ)
գնահատումը
գլխավոր
համեմատական
ցուցանիշներից մեկն է, որը փորձագետներին
հնարավորություն
է
տալիս
պատշաճ
գնահատել նյարդահոգեբանական թեստերի
արդյունքները: Օրինակ` ԱՄՆ ազգաբնակչության մեջ այս ցուցանիշները հաճախ
գնահատվում են ըստ խոսքային ենթախմբերի` օգտագործելով Վեչսլերի սանդղակը,
մասնավորապես՝
ինֆորմացիոն
ենթասանդղակը, քանի որ ուղեղի օրգանական
ախտահարման առկայության դեպքում ձեռք
բերված փաստական գիտելիքների կորստի
հավանականությունն ավելի քիչ է, քան մյուս
առաջադրանքները
կատարելու
համար
պահանջվող ունակությունների դեպքում, և
ավելի լավ է արտացոլում նախկինում

սովորելու
կարողությունը,
քան
մյուս
ցուցանիշները: Գնահատումը կարող է նաև
հիմնված լինել կրթության ու աշխատանքի
պատմության, ինչպես նաև ժողովրդագրական տվյալների վրա: Բնականաբար, այս
երկու տարբերակներից և ոչ մեկը չի
վերաբերում այն անձանց, որոնց համար
բնակչության
տվյալ
խմբի
համար
սահմանված նորմեր հաստատված չեն:
Ուստի
տրավմայից
առաջ
եղած
ինտելեկտուալ
ունակությունները
միայն
խիստ մոտավոր ձևով կարող են գնահատվել:
Արդյունքում, ծանրից կամ միջինից թույլ
արտահայտված
նյարդահոգեբանական
խանգարումների մեկնաբանությունը կարող է
դժվար լինել:
296. Նյարդահոգեբանական հետազոտությունները կարող են կրկին անգամ
տրավմայի
ենթարկել
նրանց,
ովքեր
խոշտանգման են ենթարկվել: Պետք է շատ
զգույշ լինել` որևէ ախտորոշիչ միջոցառում
իրականացնելիս տվյալ անձին կրկին անգամ
տրավմայի ենթարկելու հավանականությունը
նվազագույնի հասցնելու համար (տե՛ս գլուխ
IV.Ը.):
Նյարդահոգեբանական
թեստավորմանը վերաբերող ակնհայտ օրինակ է
Հալստեդ-Ռեյթան (Halstead-Reitan) փաթեթի,
մասնավորապես՝ շոշափողական ընկալման
թեստի (TPT) ստանդարտ ձևով կիրառումը,
որի ժամանակ սովորաբար պահանջվում է
հետազոտվող անձի աչքերը կապել, ինչը
կարող է խիստ բացասական հետևանքների
հանգեցնել: Խոշտանգման զոհերի մեծ մասի
համար, ում աչքերը արգելանքի տակ պահելու
կամ խոշտանգման ժամանակ կապել են, և
նույնիսկ նրանց համար, ում աչքերը չեն
կապել, կարող է շատ տրավմատիկ լինել այս
գործընթացին
ներհատուկ
անօգնական
վիճակում հայտնվելը: Իրականում, նյարդահոգեբանական թեստավորման ցանկացած ձև
կարող է խնդրահարույց լինել՝ անկախ
կիրառվող միջոցից: Երբ երկխոսության մեջ
մտնելու փոխարեն անձից պահանջում են
որևէ
գործողություն
կատարել
և
միաժամանակ հետևում են վայրկենաչափով և
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պահանջում ինչ-որ անծանոթ առաջադրանք
կատարել՝ առավելագույն ջանքերի ներդրմամբ, դա կարող է չափազանց սթրեսային
լինել նրա համար կամ խոշտանգման մասին
հիշեցնել:

տակ
պահելու
և
խոշտանգումների
ընթացքում։ Օրինակ՝ խոշտանգում վերապրած անձանց ընտրանքային մի խմբում
գլխին հասցված հարվածները ֆիզիկական
բռնարարքներից երկրորդ ամենահաճախ
հիշատակվողներն էին (45 տոկոս)՝ մարմնին
հասցված հարվածներից (58 տոկոս) հետո:117
Խոշտանգումների զոհերի մոտ գլխուղեղի
վնասվածք ստանալու հավանականությունը
բարձր է:

Ցուցումներ նյարդահոգեբանական
հետազոտության համար

բ)

297. Խոշտանգման ենթադրյալ զոհերի
մոտ վարքի խանգարումները գնահատելիս
նյարդահոգեբանական
հետազոտություն
իրականացնելու համար գոյություն ունի երկու
հիմնական ցուցում՝ գանգուղեղային տրավման և հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումը, ինչպես նաև հարակից ախտորոշումները։ Չնայած վիճակների երկու համախումբն էլ որոշ առումներով համընկնում են և
հաճախ հանդիպում միասին, միայն առաջինի
դեպքում է կլինիկական նյարդահոգեբանությունը գտնում իր սովորական և
ավանդական կիրառությունը, իսկ երկրորդը
համեմատաբար նոր երևույթ է՝ քիչ
հետազոտված և որոշակիորեն խնդրահարույց։

299. Թեթևից մինչև միջին ծանրության
տևական
խանգարումների
հանգեցնող
գանգուղեղային փակ տրավմաները թերևս
ամենահաճախն են գնահատվում որպես
նյարդահոգեբանական շեղումների պատճառ։
Չնայած՝ տրավմայի նշանների թվին կարող են
դասվել
գլխի
վրա
առկա
սպիները,
այնուամենայնիվ,
գլխուղեղի
ախտահարումները
սովորաբար
հնարավոր
չէ
հայտնաբերել
գլխուղեղի
ախտորոշիչ
պատկերման միջոցով։ Հնարավոր է, որ
հոգեբույժներն անտեսեն կամ թերագնահատեն գլխուղեղի՝ թեթևից մինչև միջին
ծանրության
վնասվածքը,
քանի
որ
կլինիկական պատկերում ամենայն հավանականությամբ առաջին պլան կմղվեն
դեպրեսիայի և հետտրավմատիկ սթրեսային
խանգարման ախտանիշները, ինչի պատճառով
գլխի
տրավմայի
հնարավոր
հետևանքների վրա բավականաչափ ուշադրություն չի դարձվի։ Հաճախ խոշտանգումներ վերապրած անձանց սուբյեկտիվ
գանգատների թվին են դասվում ուշադրության, կենտրոնանալու և կարճատև հիշողության հետ կապված խնդիրները, որոնք կարող
են լինել գլխուղեղի ախտահարման կամ
հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարման
հետևանք։ Քանի որ այս գանգատները հաճախ
են հանդիպում հետտրավմատիկ սթրեսային
խանգարումից տառապող՝ խոշտանգումներ

298. Գանգուղեղային տրավման և
դրանից բխող գլխուղեղի վնասվածքը կարող
են ի հայտ գալ հետապնդման, արգելանքի
տակ
պահելու
և
խոշտանգումների
ժամանակահատվածում գլխին հասցված
տրավմաների և նյութափոխանակության
խանգարումների
տարբեր
տեսակների
հետևանքով։ Դրանցում կարող են ներառվել
հրազենային
վերքերը,
թունավորման
հետևանքները, սովամահության ենթարկվելու
կամ վնասակար նյութերի ստիպողական
կլանման հետևանքով առաջացած թերսնումը,
շնչահեղձության
կամ
ջրահեղձության
ենթարկվելու և ամենից հաճախ ծեծի
ընթացքում գլխին հասցված հարվածների
պատճառով
առաջացած
հիպօքսիայի
(թերթթվածնության)
կամ
անօքսիայի
(անթթվածնության) հետևանքները։ Հաճախ
գլխին հարվածներ են հասցվում արգելանքի

117 H. C. Traue, G. Schwarz-Langer, N. F. Gurris,
“Extremtraumatisierung
durch
Folter.
Die
psychotherapeutische Arbeit der Behandlungszentren für
Folteropfer”, Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin (1
1997:41–62).
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վերապրած անձանց մոտ, հնարավոր է, որ
դրանց՝ գլխի տրամվայով պայմանավորված
լինելու հարցը նույնիսկ չդիտարկվի։

ժեշտությունը: Կախված հետազոտության
նախնական տվյալներից՝ բժիշկը հաջորդիվ
կարող է խորհրդակցել նյարդաբանի հետ կամ
նշանակել ախտորոշիչ հետազոտություններ։
Որպես հետագա քայլեր պետք է դիտարկել
ընդլայնված բժշկական հետազոտությունը,
այն է՝ կոնսուլտացիան՝ առանձին նյարդաբանական հարցերի շուրջ, և նյարդահոգեբանական փորձաքննությունը։ Նյարդահոգեբանական փորձաքննության միջոցառումների
իրականացումը
սովորաբար
հանձնարարելի է այն դեպքերում, երբ չկան
նյարդաբանական լուրջ խանգարումներ,
հաղորդվող ախտանիշներն առավելապես
կապված են ճանաչողական ֆունկցիայի հետ,
կամ պետք է կատարել գլխուղեղի վնասվածքի
և հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարման
միջև տարբերակիչ ախտորոշում։

300. Բուժզննության սկզբնական փուլում
ախտորոշող բժիշկը պետք է հիմնվի գլխի
տրավմայի անամնեզի և ախտանիշների
զարգացման ընթացքի վրա։ Ախտորոշման
հարցում, ինչպես սովորաբար պատահում է
գանգուղեղային տրավմայի դեպքում, կարող
են օգտակար լինել երրորդ անձանցից,
մասնավորապես՝ հարազատներից ստացված
տեղեկությունները։ Պետք է հիշել, որ
գանգուղեղային տրավմա ունեցող անձինք
հաճախ խիստ դժվարանում են նկարագրել
կամ
նույնիսկ
գնահատել
իրենց
սահմանափակ կարողությունները, քանի որ
նրանք, այսպես ասած, խնդրի «ներսում» են։
Գլխուղեղի օրգանական ախտահարման և
հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարման
միջև տարբերության վերաբերյալ նախնական
պատկերացում կազմելու համար օգտակար է
նախ և առաջ գնահատել ախտանիշների
քրոնիկ
բնույթը։
Եթե
ուշադրության,
կենտրոնացման և հիշողության խանգարումների ախտանիշները ժամանակի ընթացքում
տատանվում են՝ ուղեկցվելով տագնապի և
դեպրեսիայի արտահայտվածության մակարդակների փոփոխություններով, ապա սա,
ամենայն հավանականությամբ, պայմանավորված է հետտրավմատիկ սթրեսային
խանգարման փուլային բնույթով։ Մյուս
կողմից, եթե պարզվում է, որ խանգարումը
քրոնիկ է, ընթանում է առանց տատանումների
և հաստատվում է ընտանիքի անդամների
կողմից, ապա նույնիսկ գլխի տրավմայի
հստակ անամնեզի նախնական բացակայության պարագայում պետք է դիտարկել
գլխուղեղի
ախտահարման
հավանականությունը։

302. Նյարդահոգեբանական թեստերի և
միջոցառումների ընտրությունը ենթակա է
վերոնշյալ սահմանափակումներին, հետևաբար չեն կարող օգտագործվել ստանդարտ
թեստերի փաթեթներ. ընտրությունը պետք է
կատարվի՝ տվյալ դեպքի և անհատի
առանձնահատկությունները հաշվի առնելով։
Թեստերի և միջոցառումների ընտրության
հարցում
պահանջվող
ճկունությունն
ապահովելու
համար
հետազոտությունն
իրականացնողից
պահանջվում
են
փորձ,
գիտելիքներ
և
բավականաչափ
զգուշավորություն։ Ինչպես նշվել է վերևում,
կիրառության
ենթակա
գործիքների
շրջանակը հաճախ սահմանափակվում է ոչ
վերբալ առաջադրանքներով, իսկ ստանդարտացված
թեստերի
հոգեչափական
բնութագրիչներն ամենայն հավանականությամբ արդյունավետ չեն կարող լինել, եթե
բնակչության խմբերի համար սահմանված
նորմերն անհատների նկատմամբ կիրառելի
չեն։ Վերբալ ցուցանիշների բացակայությունը
շատ լուրջ սահմանափակման առջև է
կանգնեցնում։ Ճանաչողական ֆունկցիայի
շատ ոլորտներ միջնորդավորվում են խոսքով,
և հաճախ օգտագործվում են տարբեր վերբալ
և ոչ վերբալ ցուցանիշների համակարգված

301. Գլխուղեղի օրգանական ախտահարման կասկածներ լինելու դեպքում հոգեբույժն
առաջին հերթին պետք է դիտարկի հետագա
նյարդաբանական հետազոտության նպատակով բժշկի մոտ ուղեգրելու անհրա-
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համեմատություններ՝
խանգարումների
բնույթի վերաբերյալ եզրահանգումներ անելու
նպատակով։

կերպով՝ առանց գլխուղեղի և վարքագծի
փոխկապակցվածության
ոլորտում
լայնածավալ ուսումնառության և գիտելիքների։ Նյարդահոգեբանական միջոցառումների և թեստերի ամբողջական ցանկերը,
ինչպես նաև դրանց ճիշտ կիրառության
վերաբերյալ ուղեցույցները կարելի է գտնել
հեղինակավոր ձեռնարկներում։119

303.
Իրավիճակն
է՛լ
ավելի
է
բարդացնում այն փաստը, որ համեմատաբար
սերտորեն փոխկապակցված մշակույթների
ներկայացուցիչների կողմից ոչ վերբալ
առաջադրանքների կատարման արդյունքներում ի հայտ են եկել նշանակալից միջխմբային
տարբերություններ։ Օրինակ՝ նյարդահոգեբանական
կարճ
թեստերի
փաթեթի
օգտագործմամբ
իրականացվել
է
հետազոտություն,
որի
ընթացքում
համեմատվել
են
ըստ
համայնքների
պատահականորեն ընտրված 118 անգլախոս
և 118 իսպանախոս տարեցներից կազմված
ընտրանքային
խմբերի
թեստավորման
118
Ընտրանքային
խմբերը
արդյունքները։
ձևավորվել էին պատահական ընտրանքի
մեթոդով և համապատասխանեցվել ըստ
ժողովրդագրական ցուցանիշների։ Այնուամենայնիվ, չնայած վերբալ ցուցանիշներով
արդյունքները նույնական էին, իսպանախոս
անձանց արդյունքները շատ ավելի ցածր էին
գրեթե բոլոր ոչ վերբալ ցուցանիշներով։ Այս
արդյունքները վկայում են այն մասին, որ եթե
թեստերը նախատեսված են անգլախոսների
համար, ապա ոչ անգլախոս անձանց
գնահատելու նպատակով ոչ վերբալ և վերբալ
օգտագործելիս
պետք
է
ցուցանիշներ
զգուշավորություն ցուցաբերել։

գ) Հետտրավմատիկ սթրեսային խան-

գարում
305. Վերոնշյալ դիտարկումներից պետք
է պարզ լինի, որ անհրաժեշտ է ցուցաբերել
ծայրահեղ
զգուշավորություն
խոշտանգումների ենթադրյալ զոհերի՝ գլխուղեղի
ախտահարման
նյարդահոգեբանական
գնահատման փորձեր կատարելիս։ Այս
սկզբունքն առավել ևս պետք է պահպանել
նյարդահոգեբանական
հետազոտության
միջոցով
ենթադրյալ
խոշտանգումներ
վերապրած անձանց մոտ հետտրավմատիկ
սթրեսային խանգարում (ՀՏՍԽ) արձանագրելու փորձեր կատարելիս։ Նույնիսկ ՀՏՍԽից
տառապող
այնպիսի
անձանց
հետազոտելու դեպքում, որոնց վերաբերյալ
կան
բնակչության
խմբերի
համար
սահմանված նորմեր, գոյություն ունեն էական
դժվարություններ, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի
առնել։ ՀՏՍԽ–ն հոգեկան խանգարում է և մինչ
վերջերս չէր հանդիսանում նյարդահոգեբանական հետազոտության առարկա։ Ավելին,
ՀՏՍԽ–ն
չի
ենթարկվում
բժշկական
մեթոդներով
հաստատվող՝
գլխուղեղի
հայտնաբերվող վնասումների վերլուծության
դասական մոտեցման կանոններին։ Հոգեկան
խանգարումների ընդհանուր կենսաբանական
մեխանիզմների և դրանց ըմբռնման վրա
ուշադրության բևեռացման հետ միաժամանակ նյարդահոգեբանական մոտեցումներն
սկսել են օգտագործվել ավելի հաճախ, քան
նախկինում։ Այնուամենայնիվ, ինչպես նշվել է,

304.
Խոշտանգումների
ենթադրյալ
զոհերի նյարդահոգեբանական հետազոտության համար անհրաժեշտ գործիքների և
միջոցառումների ընտրությունը յուրաքանչյուր կլինիցիստ պետք է անհատապես
կատարի՝ ելնելով տվյալ իրադրությունից
բխող
պահանջներից
և
հնարավորություններից։
Նյարդահոգեբանական
թեստերը չեն կարող կիրառվել պատշաճ
D. M. Jacobs and others, “Cross-cultural
neuropsychological assessment: a comparison of randomly
selected, demographically matched cohorts of English and
Spanish-speaking older adults”, Journal of Clinical and
Experimental Neuropsychology (19(3) 199 7:331-339).
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119 O. Spreen and E. Strauss, A Compendium of
Neuropsychological Tests (New York, Oxford University

Press).
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«...
մինչ
օրս
համեմատաբար
քիչ
աշխատություններ են գրվել ՀՏՍԽ–ի մասին՝
նյարդահոգեբանական տեսանկյունից»:120

հավանականությունը, որ ՀՏՍԽ–ի դեպքում
թեստի արդյունքներով ի հայտ կգան
նյարդաբանական և ճանաչողական ֆունկցիաների խանգարումներ, որոնք, սակայն,
բավարար չեն լինի ՀՏՍԽ ախտորոշելու
համար: Ինչպես հետազոտության շատ այլ
տեսակների դեպքում, թեստի արդյունքները
պետք է մեկնաբանվեն հարց ու պատասխանի
արդյունքում ձեռք բերված տեղեկությունների
և
հնարավորության
դեպքում
անձի
թեստավորման ավելի լայն համատեքստում:
Այս առումով նյարդահոգեբանական հետազոտության որոշակի մեթոդներ կարող են
օգնել ՀՏՍԽ-ի արձանագրման հարցում ճիշտ
այնպես, ինչպես կարող են օգնել հայտնի
նյարդաբանական և ճանաչողական խանգարումների հետ զուգորդվող այլ հոգեկան
խանգարումների դեպքում:

306. Հետտրավմատիկ սթրեսի դեպքում
նյարդահոգեբանական ցուցանիշների ուսումնասիրության համար օգտագործված ընտրանքային խմբերի միջև էական տարբերություններ կան: Սրանով կարող է բացատրվել
այս ուսումնասիրություններով հայտնաբերված ճանաչողական խնդիրների բազմազանությունը: Նշվում է, որ «Ըստ կլինիկական
դիտարկումների՝ ՀՏՍԽ–ի ախտանիշներն
ամենից հաճախ առնչվում են նյարդաբանական և ճանաչողական ֆունկցիաների
այնպիսի ոլորտների հետ, ինչպիսիք են
ուշադրությունը, հիշողությունը և գործադիր
ֆունկցիաները»: Սա համապատասխանում է
խոշտանգումներ
վերապրած
անձանց
հաճախակի ունեցած գանգատներին: Նրանք
գանգատվում են, որ դժվարանում են կենտրոնանալ, անկարող են մտապահել տեղեկություններ և զբաղվել ծրագրված, նպատակաուղղված գործունեությամբ:

308.
Չնայած
էական
սահմանափակումներին՝
նյարդահոգեբանական
հետազոտությունը կարող է օգտակար լինել
գանգուղեղային ենթադրյալ տրավմա ունեցող
անձանց հետազոտելու և գանգուղեղային
տրավման ՀՏՍԽ–ից տարբերակելու հարցում:
Նյարդահոգեբանական
հետազոտությունը
կարող է նաև կիրառվել այնպիսի առանձին
ախտանիշների
գնահատման
համար,
ինչպիսիք
են
ՀՏՍԽ–ի
և
հարակից
խանգարումների դեպքում ի հայտ եկող
հիշողության հետ կապված խնդիրները:

307. Ինչպես երևում է, ՀՏՍԽ–ի դեպքում
նյարդահոգեբանական
հետազոտության
մեթոդներով կարող են հայտնաբերվել
նյարդաբանական և ճանաչողական ֆունկցիաների խանգարումները՝ չնայած, որ շատ
ավելի դժվար է որոշակիացնել այս խանգարումների առանձնահատկությունները: Որոշ
ուսումնասիրությունների արդյունքում ՀՏՍԽ
ունեցող անձանց մոտ արձանագրվել է
այդպիսի խանգարումների առկայություն՝
առողջ մասնակիցներից կազմված ստուգիչ
խմբի համեմատությամբ, սակայն նրանց չի
հաջողվել տարբերակել հոգեկան հիվանդություններ
ունեցող
ստուգիչ
խմբի
121
122
մասնակիցներից: , Այլ կերպ ասած՝ մեծ է

5. Երեխաները և խոշտանգումները
309. Խոշտանգումները կարող են
ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդել
երեխայի վրա: Ազդեցությունը կարող է
պայմանավորված
լինել
երեխայի՝
խոշտանգման ենթարկված լինելու կամ
արգելանքի տակ գտնվելու, ծնողների կամ
հարազատների
խոշտանգվելու
կամ
խոշտանգումների ու բռնության ականատես
լինելու հանգամանքով: Եթե խոշտան-

J. A. Knight, “Neuropsychological assessment in posttraumatic stress disorder”, Assessing Psychological Trauma
and PTSD, J. P. Wilson and T. M. Keane, eds. (New York,
Guilford, 1997).
121 J. E.Dalton , S. L. Pederson , J. J. Ryan, “Effects of posttraumatic stress disorder on neuropsychological test
performance”,
International Journal of Clinical
Neuropsychology (11(3) 1989:121-124).
120

122 T. Gil et al., “Cognitive functioning in post-traumatic
stress disorder”, Journal of Traumatic Stress (3(1) 1990:2945).

135

գումների
ենթարկվում
են
երեխայի
շրջապատում
գտնվող
անձինք,
ապա
խոշտանգումները, թեև անուղղակի կերպով,
սակայն անխուսափելիորեն անդրադառնում
են երեխայի վրա, քանի որ խոշտանգումների
ազդեցությունը տարածվում է զոհի ամբողջ
ընտանիքի և համայնքի վրա: Այս ձեռնարկի
շրջանակներում անհնար է լիովին քննարկել
երեխաների վրա խոշտանգումների հոգեբանական ազդեցությունը, և ներկայացնել
ամբողջական ուղեցույցներ՝ խոշտանգումների
ենթարկված
երեխաների
զննությունն
իրականացնելու վերաբերյալ: Այնուամենայնիվ, կարելի է նշել մի քանի կարևոր կետեր:

համար տրավմատիկ հետևանքներ ունենալ,
պետք է իրականացվի այնպիսի կլինիցիստների կողմից, որոնք ստացված տվյալները
մեկնաբանելու
փորձ
ունեն:
Երբեմն
նպատակահարմար
է
տեսաձայնագրել
բուժզննումը, որպեսզի մյուս փորձագետները
կարողանան երեխային առանց կրկին զննելու
անհրաժեշտության տրամադրել ֆիզիկական
տվյալների վերաբերյալ իրենց եզրակացությունները: Սեռական օրգանների և հետանցքի
ամբողջական զննումն առանց ընդհանուր
անզգայացման կարող է աննպատակահարմար լինել: Ավելին, զննող բժիշկը պետք է
տեղյակ լինի, որ ինքնին բուժզննումը կարող է
ստիպել երեխային վերհիշել իր նկատմամբ
կիրառված բռնությունը, և հնարավոր է, որ
բուժզննման ընթացքում նա ինքնաբերաբար
ընդդիմանա կամ հոգեբանական դեկոմպենսացիայի նշաններ ցույց տա:

310.
Նախևառաջ,
ենթադրաբար
խոշտանգման ենթարկված կամ ականատես
երեխային զննելիս կլինիցիստը պետք է
համոզվի, որ երեխային սատարում են նրա
մասին հոգ տանող անձինք, և որ զննության
ընթացքում երեխան իրեն անվտանգ է զգում:
Այդ նպատակով զննության ընթացքում կարող
է անհրաժեշտ լինել ծնողի կամ երեխայի
վստահությունը
վայելող
խնամակալի
ներկայությունը: Երկրորդ, կլինիցիստը պետք
է հիշի, որ երեխաները տրավմայի վերաբերյալ
իրենց մտքերն ու հույզերը հաճախ ավելի շատ
արտահայտում են ոչ թե բառերով, այլ
վարքագծով:123 Թե որքանով կարող են
երեխաները բառերով արտահայտել իրենց
մտքերն ու տրավմայի հետ կապված հույզերը,
կախված է նրանց տարիքից, զարգացման
մակարդակից և այլ գործոններից, ինչպես,
օրինակ՝ ընտանեկան հարաբերությունների
առանձնահատկություններից, բնավորության
գծերից և մշակութային նորմերից:

Զարգացման
գործոններ

ա)

հետ

կապված

312.
Խոշտանգումների
նկատմամբ
երեխայի ռեակցիան կախված է նրա
տարիքից, զարգացման փուլից և ճանաչողական ունակություններից: Որքան տարիքով
փոքր է երեխան, այնքան ավելի շատ են
տրավմատիկ դեպքի հետ կապված նրա
ապրումներն ու դրա ըմբռնումը՝ պայմանավորված պատահածից հետո խնամակալների
անմիջական արձագանքներով ու վերաբերմունքով:124 Խոշտանգումների ենթարկված
կամ դրանց ականատես երեք տարեկանից
ցածր երեխաների համար չափազանց կարևոր
է, որ նրանց խնամակալները կատարեն
պաշտպանողի և աջակցողի դեր:125 Շատ փոքր
տարիքի երեխաները տրավմատիկ դեպքերին
սովորաբար արձագանքում են գերգրգռվածու-

311. Եթե երեխան ենթարկվել է
ֆիզիկական կամ սեռական բռնության, ապա
կարևոր է, որ հնարավորության դեպքում
նրան զննի երեխաների նկատմամբ բռնության
ոլորտի փորձագետը: Երեխաների սեռական
օրգանների զննումը, որը կարող է նրանց

Ottino S. von Overbeck, “Familles victimes de violences
collectives et en exil: quelle urgence, quel modèle de soins?
Le point de vue d’une pédopsychiatre”, La Revue Française
de Psychiatrie et de Psychologie Médicale (14 1998:35-39).
125 M. Grappe, “La guerre en ex-Yougoslavie: un regard sur
les enfants réfugiés”, Psychiatrie humanitaire en exYougoslavie et en Arménie. Face au traumatisme, M.R.
Moro and S. Lebovici, eds. (Paris, PUF, 1995).
124

C. Schlar, “Evaluation and documentation of
psychological evidence of torture”, չհրատարակված
աշխատություն, 1999 թ.:
123
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թյամբ. ինչպես, օրինակ՝ անհանգստությունը,
քնի խանգարումները, դյուրագրգռությունը,
վախի սրված ռեակցիաները և խուսափողական վարքագիծը: Երեք տարեկանից բարձր
երեխաները հաճախ ինքնամփոփ են դառնում
և
հրաժարվում
ուղղակիորեն
խոսել
տրավմատիկ դեպքերի մասին: Զարգացման
հետ աճում է լեզվական միջոցներով
արտահայտվելու ունակությունը: Նշանակալից աճ է նկատվում ֆունկցիոնալ զարգացման
կոնկրետ փուլում (8-9 տարեկան), երբ
զարգանում է իրադարձությունների վստահելի ժամանակագրական պատկեր ներկայացնելու երեխայի ունակությունը: Այս փուլում
ձևավորվում են կոնկրետ ֆունկցիաները,
ինչպես նաև իրադարձությունները ժամանակի
և
տարածության
մեջ
ընկալելու
126
ունակությունը: Այս նոր ունակությունները
դեռևս թույլ են զարգացած, և երեխայի՝
կապակցված
շարադրանք
կառուցելու
կարողությունը սովորաբար չի կայունանում
մինչև ֆունկցիոնալ զարգացման ֆորմալ
փուլի սկիզբը (12 տարեկան): Դեռահասության շրջանը բուռն զարգացման շրջան է:
Խոշտանգման հետևանքները կարող են խիստ
տարբեր լինել: Խոշտանգման ենթարկվելը
կարող է դեռահասների մոտ բնավորության
էական
փոփոխությունների
պատճառ
դառնալ՝ հանգեցնելով հակասոցիալական
վարքագծի:127 Մեկ այլ դեպքում խոշտանգումները դեռահասների վրա կարող են
ունենալ նույն ազդեցությունը, ինչ ավելի ցածր
տարիքի երեխաների դեպքում:

դիտարկումների, քան վերբալ արտահայտումների վրա:128,129,130,131 Օրինակ՝ երեխայի մոտ
կարող են դրսևորվել տրավման կրկին
վերապրելու ախտանիշներ, որոնք կարող են
արտահայտվել միօրինակ, կրկնվող խաղի
ձևով, որում արտացոլվում են տրավմատիկ
դեպքերի տարբեր ասպեկտները, խաղի
ընթացքում և դրանից դուրս՝ տրավմատիկ
դեպքերի շուրջ տեսողական հիշողությունների, պարբերաբար հնչող հարցերի կամ
հայտարարությունների և մղձավանջների
ձևով: Երեխայի մոտ կարող են ի հայտ գալ
գիշերամիզություն, կղանքի վերահսկման
անկարողություն, հասարակությունից մեկուսացում, հուզականության սահմանափակ
դրսևորումներ, իր անձի և մյուսների
նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխություն,
ինչպես նաև ապագա չունենալու զգացում։
Նրա մոտ կարող է ի հայտ գալ գերգրգռվածություն, կարող է ունենալ գիշերային
մղձավանջներ, քուն մտնելու հետ կապված
խնդիրներ, քնի խանգարումներ, վախի սրված
ռեակցիա, դյուրագրգռություն և ուշադրության
և կենտրոնանալու էական խանգարումներ:
Վախն ու ագրեսիվ վերաբերմունքը, որոնք
բացակայում էին մինչ տրավմատիկ դեպքերը,
կարող են դրսևորվել իր հասակակիցների,
մեծահասակների կամ կենդանիների նկատմամբ ագրեսիվ վերաբերմունքի, մթությունից,
մենակ զուգարան գնալուց վախենալու և
ֆոբիաների ձևով: Երեխան կարող է դրսևորել
իր տարիքին և սոմատիկ ռեակցիաներին
անհամապատասխան
սեռական
վարք։
Կարող են ի հայտ գալ տագնապի ախտանիշներ, ինչպես, օրինակ՝ սաստիկ վախ
օտարների նկատմամբ, բաժանվելու վախ,
խուճապ,
անհանգստություն,
զայրույթի

բ) Կլինիկական դիտարկումներ
313. Երեխաների մոտ կարող են ի հայտ
գալ հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարման ախտանիշներ: Ախտանիշները կարող են
լինել նույնը, ինչ մեծահասակների մոտ,
սակայն կլինիցիստը պետք է ավելի շատ
հիմնվի երեխայի վարքագծի վերաբերյալ

128L. C. Terr, “Childhood traumas: an outline and
overview”, American Journal of Psychiatry (148 1991:1020).
129 National Center for Infants, Toddlers and Families, Zero
to Three (1994).
130 F. Sironi, “On torture un enfant, ou les avatars de
l’ethnocentrisme psychologique”, Enfances (4 1995:205215).
131 L. Bailly, Les catastrophes et leurs conséquences
psychotraumatiques chez l’enfant (Paris, ESF, 1996).

J. Piaget, La naissance de l ’intelligence chez l’enfant
(Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1977).
127 Տե՛ս 125-րդ ծանոթագրությունը։
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պոռթկումներ և անկառավարելի լաց: Երեխան
կարող է նաև ձեռք բերել սնվելու հետ
կապված խնդիրներ:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ I
Խոշտանգումների և այլ դաժան,132
անմարդկային կամ
արժանապատվությունը նվաստացնող
վերաբերմունքի կամ պատժի դեպքերի
արդյունավետ քննության և այդ դեպքերն
արձանագրելու հիմնական սկզբունքները:

գ) Ընտանիքի դերը
314. Ընտանիքը կարևոր և ակտիվ դեր է
խաղում
երեխաների
մոտ
կայուն
ախտանիշների ձևավորման հարցում: Հանուն
ընտանիքի միասնականության պահպանման
կարող են տեղի ունենալ վարքագծի
փոփոխություններ և դերերի վերաբաշխում:
Ընտանիքի
անդամներին,
հաճախ՝
երեխաներին կարող է հիվանդի դեր
վերագրվել, և նրանց մոտ կարող են
զարգանալ լուրջ խանգարումներ: Երեխան
կարող է չափից դուրս պաշտպանված լինել,
կամ նրանից կարող են թաքցնել տրավմայի
հետ կապված կարևոր հանգամանքներ: Մեկ
այլ դեպքում հնարավոր է, որ երեխային
վերագրվի ծնողի դեր, և նրանից ակնկալվի
հոգ տանել ծնողների մասին: Եթե երեխան ոչ
թե խոշտանգման անմիջական զոհ է, այլ
միայն անուղղակիորեն է ենթարկվել դրա
ազդեցությանը,
ապա
մեծահասակները
սովորաբար
հակված
են
լինում
թերագնահատել երեխայի հոգեկան աշխարհի
և զարգացման վրա դրա ազդեցությունը։ Եթե
հետապնդվել, բռնաբարվել և խոշտանգման են
ենթարկվել երեխային շրջապատող սիրելի
անձինք, կամ եթե երեխան ծանր տրավմայի
կամ խոշտանգման ականատես է եղել, ապա
նրա մոտ կարող են ձևավորվել սխալ
համոզմունքներ, ինչպես, օրինակ, որ նա
պատասխանատու
է
տեղի
ունեցած
պատահարների համար, կամ որ նա
ստիպված է կրել ծնողների պարտականությունները: Նմանատիպ համոզմունքները
կարող են առաջ բերել մեղավորության,
նվիրվածության հակասական զգացումներ,
անձնային զարգացման և որպես ինքնուրույն
անձ ձևավորվելու հետ կապված տևական
խնդիրներ։

Խոշտանգումների
և
այլ
դաժան,
անմարդկային կամ արժանապատվությունը
նվաստացնող վերաբերմունքի (այսուհետ՝
«խոշտանգում» կամ «վատ վերաբերմունքի
որևէ այլ դրսևորում») կամ պատժի դեպքերի
արդյունավետ քննության և այդ դեպքերն
արձանագրելու նպատակով կատարվում է
հետևյալը՝ փաստերի պարզաբանում, ինչպես
նաև զոհերի և նրանց ընտանիքների
նկատմամբ անհատական ու պետական
պատասխանատվության
սահմանում
և
ճանաչում, կրկնահանցագործությունը կանխելու համար անհրաժեշտ միջոցառումների
սահմանում, աջակցություն հետապնդման
իրականացմանը կամ, անհրաժեշտության
դեպքում,
կարգապահական
տույժերի
կիրառում` քննության արդյունքում պատասխանատու
ճանաչվածների
նկատմամբ,
ինչպես նաև պետության կողմից լիարժեք
հատուցելու և փոխհատուցելու անհրաժեշտության հիմնավորում, այդ թվում՝
արդարացի ու համարժեք ֆինանսական
փոխհատուցում և միջոցների տրամադրում՝
բուժման և վերականգնման համար:
Պետություններն
ապահովում
են
խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի
դեպքերի մասին բողոքների և հաղորդումների
անհապաղ ու արդյունավետ քննության

Մարդու իրավունքների հանձնաժողովն իր 2000/43
բանաձևում և Գլխավոր ասամբլեան իր 55/89
բանաձևում, կառավարությունների ուշադրությունը
հրավիրում են Սկզբունքների վրա և մեծապես
խրախուսում են կառավարություններին անդրադառնալ Սկզբունքներին՝ որպես օգտակար գործիք
խոշտանգումների դեմ իրենց պայքարում:

132

138

իրականացումը:
Անգամ
ուղղակիորեն
արտահայտված բողոքի բացակայության
դեպքում, քննություն պետք է իրականացվի,
եթե
կան
խոշտանգման
կամ
վատ
վերաբերմունքի հավանական դրսևորումների
այլ նշաններ: Քննություն իրականացնող այն
անձինք, որոնք պետք է անկախ լինեն
հանցագործություն կատարելու մեջ կասկածվող անձանցից և այն կազմակերպությունից,
որտեղ նրանք աշխատում են, պետք է լինեն
իրավասու և անաչառ: Նրանք պետք է
հնարավորություն ունենան դիմելու անաչառ
բժշկական կամ այլ փորձագետների կամ
իրավունք ունենան քննություն իրականացնելիս օգտվելու նրանց ծառայություններից:
Նման քննությունների իրականացման համար
կիրառվող մեթոդները պետք է համապատասխանեն
մասնագիտական
ամենաբարձր
չափանիշներին և արդյունքները պետք է
հրապարակվեն:

վկաները, նրանք, ովքեր քննություն են
իրականացնում, և նրանց ընտանիքները
պետք է պաշտպանված լինեն բռնությունից,
բռնության սպառնալիքներից կամ ահաբեկման ցանկացած դրսևորումից, որը կարող է
տեղի ունենալ գործի քննության արդյունքում:
Նրանք, ովքեր հավանական է, որ մասնակից
են եղել խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի որևէ դրսևորման, պետք է ազատվեն
հայցվորների, վկաների կամ նրանց ընտանիքների, ինչպես նաև քննությունն իրականացնողների նկատմամբ ուղղակի կամ անուղղակի վերահսկողություն կամ լիազորություն
ենթադրող ցանկացած պաշտոնից:
Խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի ենթադրյալ զոհերը և նրանց օրինական
ներկայացուցիչները պետք է տեղեկացվեն
գործի քննության հետ կապված ցանկացած
լսման, ինչպես նաև քննության վերաբերյալ
բոլոր տեղեկությունների մասին և ունենան
դրանց
մատչելիություն,
ինչպես
նաև
իրավունք ունենան ներկայացնելու այլ
ապացույցներ:

Քննչական մարմինն իրավունք ունի և
պարտավոր է ձեռք բերել գործի քննության
համար
անհրաժեշտ
բոլոր
տեղեկու133
թյունները: Գործի քննությունն իրականացնող անձինք իրենց տրամադրության տակ
պետք է ունենան գործի արդյունավետ
քննության
համար
անհրաժեշտ
բոլոր
բյուջետային և տեխնիկական միջոցները:
Նրանք նաև պետք է լիազորված լինեն
պարտավորեցնելու բոլոր նրանց, ովքեր ի
պաշտոնե ենթադրաբար մասնակցել են
խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի որևէ
դրսևորման, ներկայանալ և ցուցմունք տալ:
Նույնը կիրառվում է նաև ցանկացած վկայի
դեպքում: Այս նպատակով քննչական մարմինն
իրավունք ունի ծանուցագիր ուղարկելու
վկաներին,
այդ
թվում՝
ցանկացած
պաշտոնյայի, որը ենթադրաբար ներգրավված
է նման գործողություններում և պահանջել
ապացույցների տրամադրում: Խոշտանգման
կամ վատ վերաբերմունքի ենթադրյալ զոհերը,

Այն դեպքերում, երբ գործի քննության
սահմանված
ընթացակարգերը
չեն
համապատասխանում պահանջներին ոչ
բավարար փորձառության կամ ենթադրյալ
կողմնակալության, չարաշահման դեպքերի
ակնհայտ գոյության պատճառով կամ այլ
էական պատճառներով, պետությունները
պետք է ապահովեն, որ գործի քննությունն
իրականացվի քննչական անկախ հանձնաժողովի միջոցով կամ նմանատիպ ընթացակարգով: Նման հանձնաժողովի անդամներ
պետք է ընտրվեն այնպիսի անձինք, որոնք
հայտնի են իրենց անաչառությամբ, բանիմացությամբ և անկախությամբ: Մասնավորապես, նրանք պետք է անկախ լինեն հանցագործություն կատարելու մեջ կասկածվող
անձանցից և այն կառույցներից կամ
կազմակերպություններից, որտեղ նրանք
կարող են աշխատել: Հանձնաժողովն ունի
քննության
համար
անհրաժեշտ
բոլոր
տեղեկություններն ստանալու իրավասություն

Որոշակի հանգամանքներում մասնագիտական
էթիկայի կանոնների համաձայն կարող է պահանջվել
պահպանել տեղեկատվության գաղտնիությունը: Այդ
պահանջները պետք է պահպանվեն:
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և քննությունն իրականացնում է
Սկզբունքներին համապատասխան:134

սույն

կացություն: Այս եզրակացությունն առնվազն
պետք է ներառի հետևյալը՝

Ողջամիտ ժամկետներում կազմված
գրավոր հաշվետվության մեջ պետք է նշվեն՝
քննության շրջանակը, ապացույցների գնահատման համար կիրառվող ընթացակարգերը
և մեթոդները, ինչպես նաև բացահայտված
արդյունքների ու կիրառվող օրենսդրության
վրա հիմնված եզրակացությունները և
առաջարկությունները:
Հաշվետվությունը
կազմելուց հետո այն պետք է հրապարակվի:
Դրանում նաև պետք է մանրամասնորեն
նկարագրվեն այն կոնկրետ դեպքերը, որոնք,
պարզվել է, որ տեղի են ունեցել, այն
ապացույցները, որոնց վրա հիմնված են այդ
արդյունքները և թվարկվեն այն վկաների
անունները, որոնք ցուցմունք են տվել՝
բացառությամբ
այն
անձանց,
որոնց
ինքնությունը գաղտնի է պահվել՝ նրանց իսկ
պաշտպանելու համար: Պետությունը պետք է
ողջամիտ
ժամկետներում
արձագանքի
քննության վերաբերյալ հաշվետվությանը և,
անհրաժեշտության դեպքում, նշի դրա
առնչությամբ ձեռնարկվելիք քայլերը:

ա) Բուժզննման ենթարկվողի անունը,
զննմանը ներկա անձանց անունները և նրանց
կապը
բուժզննման
ենթարկվողի
հետ,
բուժզննում իրականացնելու ճշգրիտ ժամն ու
ամսաթիվը, այն հաստատության գտնվելու
վայրը, գործունեության բնույթը և հասցեն
(անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև սենյակը),
որտեղ
իրականացվում
է
բուժզննումը
(օրինակ՝ արգելանքի տակ պահելու վայրը,
հիվանդանոցը, տունը և այլն), այն հանգամանքները, որոնց պայմաններում կատարվում
է զննումը (օրինակ՝ տվյալ անձի ժամանման
կամ զննման ժամանակ նրա հանդեպ
կիրառվող զսպման միջոցների տեսակները,
անվտանգության ծառայության աշխատակիցների ներկայությունը բուժզննման ժամանակ, բանտարկյալին ուղեկցող անձանց
վարքը, զննում իրականացնող անձին ուղղված
սպառնալից արտահայտությունները և այլն),
ինչպես նաև բոլոր այլ համապատասխան
գործոնները:

բ) Հարց ու պատասխանի ընթացքում
բուժզննման ենթարկվողի հետ տեղի ունեցած
պատմության մանրամասն նկարագրությունը,
այդ թվում՝ խոշտանգման կամ վատ
վերաբերմունքի
դրսևորման
ենթադրյալ
մեթոդները, այն ժամանակը, երբ ենթադրվում
է, որ տեղի է ունեցել խոշտանգումը կամ վատ
վերաբերմունքի
տվյալ
դրսևորումը
և
ֆիզիկական ու հոգեբանական ախտանիշներով պայմանավորված բոլոր բողոքները:

Խոշտանգումների կամ վատ վերաբերմունքի դրսևորման դեպքերի քննության մեջ
ներգրավված բժիշկ-փորձագետները պետք է
մշտապես գործեն էթիկական ամենաբարձր
չափանիշներին համապատասխան և, մասնավորապես, ստանան պացիենտի իրազեկված
համաձայնությունը՝ նախքան որևէ զննում
անցկացնելը: Զննումը պետք է համապատասխանի բժշկական գործելակերպի սահմանված
չափանիշներին: Մասնավորապես՝ զննումը
պետք է իրականացվի առանց կողմնակի
անձանց ներկայության՝ բժիշկ-փորձագետի
վերահսկողության ներքո և առանց անվտանգության ծառայության գործակալների ու այլ
պետական պաշտոնյաների:

գ)

Կլինիկական
հետազոտության
արդյունքում հայտնաբերված ֆիզիկական և
հոգեբանական ախտանիշների, այդ թվում՝
ախտորոշիչ հետազոտությունների մասին
գրառումը և հնարավորության դեպքում՝ բոլոր
վնասվածքների գունավոր լուսանկարները:

Բժիշկ-փորձագետը պետք է առանց
հապաղելու կազմի ճշգրիտ գրավոր եզրա-
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դ)

Մեկնաբանություն՝ խոշտանգման
կամ վատ վերաբերմունքի դրսևորման
հավանական դեպքերի հետ ֆիզիկական և
հոգեբանական ախտանիշների հնարավոր

Տե՛ս վերը նշված ծանոթագրությունը:
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կապի մասին: Անհրաժեշտ որևէ տեսակի
բժշկական և հոգեբանական օգնության կամ
հետագա զննման վերաբերյալ պետք է արվի
առաջարկություն:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ II
Ախտորոշիչ հետազոտություններ

ե) Եզրակացության մեջ պետք է հստակ

Ախտորոշիչ հետազոտություններ մշակվում և գնահատվում են անընդհատ: Սույն
ձեռնարկը կազմելու պահին արժեքավոր են
համարվել հետևյալ ախտորոշիչ հետազոտությունները: Այնուամենայնիվ, երբ պահանջվում են լրացուցիչ հիմնավորող ապացույցներ, քննություն իրականացնող անձինք պետք
է փորձեն գտնել տեղեկությունների ամենաթարմ աղբյուրները, օրինակ՝ այդ հարցով
դիմեն խոշտանգումների դեպքերի արձանագրման որևէ մասնագիտացված կենտրոն
(տե՛ս գլուխ V. Ե.):

նշված լինեն զննումն իրականացրած անձանց
տվյալները, և այն պետք է ստորագրված լինի:
Եզրակացությունը պետք է գաղտնի
բնույթ
կրի
և
ներկայացվի
զննման
ենթարկվողին կամ նրա կողմից նշանակված
ներկայացուցչին: Զննման ենթարկվողի և նրա
ներկայացուցչի կարծիքը զննման ընթացքի
վերաբերյալ պետք է ճշտվի և արձանագրվի
եզրակացության
մեջ:
Եզրակացությունը,
անհրաժեշտության դեպքում, պետք է գրավոր
ներկայացվի
խոշտանգման
կամ
վատ
վերաբերմունքի մասին հայտարարությունը
քննելու համար պատասխանատու մարմին:
Պետությունը պարտավոր է ապահովել
եզրակացությունն այդ անձանց փոխանցելու
անվտանգությունը: Եզրակացությունը չպետք
է մատչելի լինի այլ անձանց համար,
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ առկա է
զննման ենթարկվող անձի համաձայնությունը
կամ
նման
փոխանցումը
պահանջելու
իրավասություն
ունեցող
դատարանի
որոշումը։

1. Ռենտգենաբանական պատկերում
Տրավմայի սուր փուլում, ոսկրային և
փափուկ հյուսվածքների վնասվածքների
լրացուցիչ արձանագրման համար բավականին օգտակար կարող են լինել պատկերման տարբեր տեսակները: Այնուամենայնիվ,
խոշտանգման հետևանքով պատճառված
ֆիզիկական տրավմաների ապաքինումից
հետո, դրանց մնացորդային հետևանքները
սովորաբար այլևս հնարավոր չէ հայտնաբերել
պատկերման
նույն
մեթոդների
կիրառմամբ: Սա հաճախ ճշմարիտ է, անգամ
այն դեպքում, երբ խոշտանգումը վերապրած
անձն ստացված տրավմաների հետևանքով
շարունակում է ուժեղ ցավեր զգալ կամ նրա
մոտ դեռևս պահպանվում է կենսագործունեության սահմանափակումը: Ռենտգենաբանական ուսումնասիրությունների տարբեր
մեթոդներին արդեն անդրադարձ է կատարվել
պացիենտի բուժզննման կամ խոշտանգումների տարբեր ձևերի քննարկման
համատեքստում: Ստորև ներկայացվում է այդ
մեթոդների համառոտ նկարագրությունը:
Այնուամենայնիվ,
առավել
բարդ
և
թանկարժեք տեխնոլոգիաները հասանելի չեն
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ամենուրեք կամ հասանելի չեն առնվազն
կալանքի տակ գտնվող անձանց համար:

նկարահանումից բացի կատարվում է նաև
ոսկրերի սցինտիգրաֆիա: Ռենտգեն նկարների արդյունքները կարող են բացասական
լինել անգամ նոր կոտրվածքների դեպքում
կամ օստեոմիելիտի զարգացման վաղ
շրջանում: Հնարավոր է, որ կոտրվածքից
հետո ոսկրերն այնպես սերտաճած լինեն, որ
ռենտգենոգրաֆիական
հետազոտության
արդյունքում
չհաստատվի
նախկինում
ստացված տրավման: Սա հատկապես
հաճախ է հանդիպում երեխաների մոտ:
Սովորական ռենտգեն նկարների միջոցով
կատարվող հետազոտությունը լավագույն
եղանակը չէ՝ փափուկ հյուսվածքների վիճակը
գնահատելու համար:

Ռենտգենաբանական և պատկերման
ախտորոշիչ հետազոտությունները ներառում
են սովորական ռադիոգրաֆիան (ռենտգեն
նկարահանումը), ռադիոիզոտոպային սցինտիգրաֆիան, համակարգչային տոմոգրաֆիան (ՀՏ), միջուկային մագնիսականռեզոնանսային պատկերումը (ՄՌՊ) և
ուլտրաձայնային հետազոտությունը (ՈՒՁՀ):
Այդ մեթոդներից յուրաքանչյուրն ունի իր
առավելություններն
ու
թերությունները:
Ռենտգեն նկարահանման, սցինտիգրաֆիայի
և
համակարգչային
տոմոգրաֆիայի
ժամանակ օգտագործվում է իոնացնող
ճառագայթում, որը կարող է խնդրահարույց
լինել հղի կանանց և երեխաների դեպքում:
Մագնիսական-ռեզոնանսային պատկերման
մեթոդի հիմքում ընկած է մագնիսական
դաշտի օգտագործումը: Դրա հավանական
կենսաբանական ազդեցությունը պտղի և
երեխաների վրա տեսականորեն հնարավոր,
սակայն քիչ հավանական է: Ուլտրաձայնային
հետազոտության հիմքում ընկած է ձայնային
ալիքների օգտագործումը, և դրա հետ
կապված որևէ կենսաբանական վտանգ դեռևս
չի հայտնաբերվել:

Սցինտիգրաֆիան բարձր զգայունություն ունեցող, սակայն քիչ կոնկրետություն
ապահովող հետազոտություն է: Այն ոչ թանկ
և արդյունավետ հետազոտություն է, որի
ժամանակ կատարվում է ամբողջ կմախքի
սկրինինգ՝
այնպիսի
ախտաբանական
պրոցեսների հայտնաբերման նպատակով,
ինչպիսիք օստեոմիելիտը կամ տրավման են:
Դրա միջոցով կարելի է նաև որոշել
ամորձիների ոլորումը, սակայն այդ խնդրի
համար առավել նպատակահարմար է
կատարել ուլտրաձայնային հետազոտություն:
Սցինտիգրաֆիայի կատարումը նպատակահարմար չէ՝ փափուկ հյուսվածքների
տրավման որոշելու համար: Սցինտիգրաֆիայի միջոցով հնարավոր է հայտնաբերել
նոր
կոտրվածքը
քսանչորս
ժամվա
ընթացքում, սակայն դրա համար սովորաբար
պահանջվում է երկու կամ երեք օր, երբեմն էլ՝
մեկ շաբաթ կամ ավելի, հատկապես՝ տարեց
անձանց դեպքում: Հետազոտության արդյունքները սովորաբար նորմալ են լինում
երկու տարի անց: Այնուամենայնիվ, դրանք
կարող են տարիներ շարունակ դրական լինել
կոտրվածքների կամ բուժված օստեոմիելիտի
դեպքում: Չափազանց դժվար է ոսկրերի
սցինտիգրաֆիայի կատարման եղանակով
երեխաների մոտ հայտնաբերել կոտրվածքները էպիֆիզի կամ մետադիաֆիզի (երկար
ոսկրերի ծայրերի) շրջանում, քանի որ

Ռենտգեն նկարահանումը լայնորեն
հասանելի հետազոտություն է: Նախնական
զննման ժամանակ անհրաժեշտ է ստանալ
բոլոր վնասված հատվածների, բացառությամբ գանգի, ռենտգեն նկարները: Թեև
սովորական ռենտգեն նկարները թույլ են
տալիս բացահայտել դիմային ոսկրերի
կոտրվածքները, համակարգչային տոմոգրաֆիան
առավել
կատարելագործված
հետազոտության տեսակ է, քանի որ այն
հնարավորություն է տալիս բացահայտելու
ավելի շատ կոտրվածքներ, ոսկրի բեկորների
տեղաշարժը և դրա հետ կապված փափուկ
հյուսվածքների վնասվածքն ու հնարավոր
բարդությունները:
Երբ
կան
հիմքեր
ենթադրելու, որ առկա է շրջոսկրի վնասվածք
կամ մանր կոտրվածքներ, ապա ռենտգեն
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էպիֆիզի շրջանում դիտվում է ռադիոդեղագործական նյութի նորմալ կուտակում:
Սցինտիգրաֆիայի
միջոցով
հաճախ
հնարավոր է հայտնաբերել կողոսկրի
այնպիսի կոտրվածքներ, որոնք տեսանելի չեն
սովորական ռենտգեն նկարների վրա:

հավանաբար
կապված
է
փափուկ
հյուսվածքների վնասվածքի հետ: Ոտնաթաթի
ոսկրերի
և
փափուկ
հյուսվածքների
տրավմաները կարող են հայտնաբերվել նաև
մագնիսական-ռեզոնանսային պատկերման
միջոցով:135

Ոսկրերի սցինտիգրաֆիայի
կատարումը «Ֆալանգա» տեսակի խոշտանգումն ախտորոշելիս

բ) Ուլտրաձայնային հետազոտու-

ա)

թյուն
Ուլտրաձայնային
հետազոտությունը
թանկ չէ և կենսաբանական վտանգ չի
պարունակում:
Հետազոտության
որակը
կախված է այն իրականացնողի որակավորումից: Այն դեպքում, երբ չկա համակարգչային
տոմոգրաֆիա իրականացնելու հնարավորություն, սուր որովայնային վնասվածքները
գնահատելու
համար
կատարվում
է
ուլտրաձայնային հետազոտություն: Ջլերի
ախտաբանական փոփոխությունները նույնպես կարելի է հայտնաբերել ուլտրաձայնային
հետազոտությամբ,
և
անհրաժեշտ
է
նախապատվությունը տալ այս մեթոդին՝
ամորձիների
ախտաբանական
փոփոխությունները
հայտնաբերելու
համար:
Ուսագոտու ուլտրաձայնային հետազոտությունն իրականացվում է կախելու միջոցով
խոշտանգմանը հաջորդող սուր և քրոնիկ
(ընթացքների) փուլերում: Սուր ընթացքի
փուլում ուլտրաձայնային հետազոտության
միջոցով
հնարավոր
է
հայտնաբերել
այտուցները, հեղուկի կուտակումը ուսահոդի
վրա և դրա շուրջը, պտտող մկանների ծածկի
պատռվածքները և հեմատոմաները: Ախտորոշումը
հաստատվում
է
կրկնակի
ուլտրաձայնային հետազոտությամբ և այն
տվյալներով, որ սուր ընթացքի փուլում
ստացված արդյունքներն անհետանում են
ժամանակի ընթացքում: Այսպիսի դեպքերում
անհրաժեշտ է միաժամանակ իրականացնել
մագնիսառեզոնանսային պատկերում, սցին-

Ոսկրերի սկանավորումը կարող է
իրականացվել գրեթե երեք ժամ ուշացումով
կատարվող պատկերմամբ կամ որպես երեք
փուլով ընթացող հետազոտություն: Այս երեք
փուլերն են ռադիոմիջուկային անգիոգրաֆիան (անոթագրությունը) (երակային փուլ),
արյան դեպոյի պատկերումը (երակային փուլ,
այն է` փափուկ հյուսվածքային փուլ) և
հետաձգված փուլը (ոսկրային փուլ): Ոսկրերի
սկանավորումն իրականացվում է երկու
անգամ մեկ շաբաթյա ընդմիջումով, եթե
պացիենտը հետազոտվում է «ֆալանգայի»
ենթարկվելուց կարճ ժամանակ հետո:
Առաջին
հետաձգված
սկանավորման
բացասական արդյունքները և երկրորդ
սկանավորման
դրական
արդյունքները
վկայում են առաջին սկանավորումից օրեր
առաջ «ֆալանգայի» ենթարկվելու մասին:
Սուր ընթացքի դեպքում մեկ շաբաթյա
ընդմիջմամբ կատարված ոսկրերի երկու
սկանավորման բացասական արդյունքները
հիմք չեն` «ֆալանգայի» կիրառման փաստը
բացառելու համար, այլ կարող են վկայել այն
«ֆալանգայի»
մասին,
որ
կիրառված
ինտենսիվությունը չի հատում սցինտիգրաֆիայի
զգայունության
շեմը:
Եթե
ռադիոմիջուկային անգիոգրաֆիայի փուլում և
արյան դեպոյի պատկերներում եռափուլ
սկանավորումը նախապես ցույց է տալիս մեծ
կուտակում,
իսկ
ոսկրային
փուլում
կուտակման աճ չի դիտվում, ապա սա կարող
է վկայել հիպերեմիայի մասին, որը

Տե՛ս 82-84-րդ ծանոթագրությունները. լրացուցիչ
տեղեկություններ ստանալու համար ծանոթացե՛ք
նաև ստանդարտ ռենտգենաբանության և միջուկային
բժշկության վերաբերյալ տեքստերին:
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տիգրաֆիա ու այլ ռենտգենաբանական
հետազոտություններ և կատարել դրանց
համեմատական ուսումնասիրություն: Եթե
անգամ այլ հետազոտություններից դրական
արդյունքներ չեն ստացվել, ապա միայն
ուլտրաձայնային հետազոտության արդյունքները բավարար են՝ կախելու միջոցով
խոշտանգումն ապացուցելու համար:

վերապրած անձի՝ ԿՆՀ–ի վերաբերյալ
գանգատները կամ ախտանիշները, ապա
անհրաժեշտ է շարունակել հետազոտությունը
մագնիսական–ռեզոնանսային պատկերմամբ։
Քունքային
ոսկրերի
կոտրվածքների
հետազոտությունն անհրաժեշտ է սկսել
ոսկրային պատուհաններով իրականացվող
համակարգչային
տոմոգրաֆիայով
և
նախքան կոնտրաստային նյութի ներմուծումն
ու
դրանից
հետո
իրականացվող
հետազոտությամբ: Ոսկրային պատուհանների միջոցով կարելի է հայտնաբերել
կոտրվածքները և ոսկրիկների ճաքերը։
Նախքան
կոնտրաստային
նյութի
ներմուծումն իրականացվող հետազոտության
միջոցով հնարավոր է հայտնաբերել հեղուկի
և
խոլեստեատոմայի
առկայությունը։
Կոնտրաստային
նյութի
ներմուծումը
խորհուրդ
է
տրվում
այդ
շրջանում
հաճախակի
հանդիպող
անոթային
անոմալիաների պատճառով։ Ռինոռեայի
(քթահոսություն) դեպքում կոնտրաստային
նյութի ներմուծումը ողնաշարային խողովակ
անհրաժեշտ է իրականացնել քունքոսկրի
հետազոտությունն
ավարտելուց
հետո։
Մագնիսական- ռեզոնանսային պատկերմամբ
կարելի է բացահայտել նաև հեղուկի հոսքի
պատճառ
հանդիսացող
պատռվածքը:
Ռինոռեայի կասկածի դեպքում անհրաժեշտ է
կատարել
դեմքի
համակարգչային
հյուսվածքների
տոմոգրաֆիա՝
փափուկ
պատուհաններով և ոսկրային պատուհաններով։ Այնուհետև անհրաժեշտ է կատարել
համակարգչային տոմոգրաֆիա՝ կոնտրաստային նյութը ողնաշարային խողովակ
ներմուծելուց հետո։

գ) Համակարգչային տոմոգրաֆիա
Համակարգչային տոմոգրաֆիան գերազանց մեթոդ է՝ փափուկ հյուսվածքները և
ոսկրերը պատկերելու համար: Այնուամենայնիվ,
մագնիսականռեզոնանսային
պատկերումն ավելի արդյունավետ է փափուկ
հյուսվածքների, քան ոսկրերի համար:
Գաղտնի կոտրվածքները մագնիսականռեզոնանսային պատկերման միջոցով կարելի
է հայտնաբերել ավելի վաղ, քան սովորական
ռենտգենոգրաֆիայի կամ սցինտիգրաֆիայի
միջոցով: Բաց սկաներների և հանգստացնող
միջոցների կիրառումը կարող է նվազեցնել
խոշտանգումները վերապրած անձանց մոտ
հաճախ հանդիպող տագնապը և կլաուստրոֆոբիան: Համակարգչային տոմոգրաֆիան
գերազանց մեթոդ է նաև կոտրվածքները,
մասնավորապես՝ քունքային և դիմային
ոսկրերի կոտրվածքները, ախտորոշելու և
գնահատելու համար: Մյուս առավելությունները ներառում են ոսկրային բեկորների
դիրքի և տեղաշարժի պատկերումը, մասնավորապես՝ ողնաշարի, կոնքի, ուսի և
կոնքազդրային հոդափոսի (քացախափոսի)
կոտրվածքների դեպքում: Այս մեթոդով
հնարավոր չէ ախտորոշել ոսկրերի մյուս
վնասվածքները: Կենտրոնական նյարդային
համակարգի (ԿՆՀ) սուր, ենթասուր և քրոնիկ
ախտահարումների
հետազոտությունն
անհրաժեշտ է սկսել համակարգչային
տոմոգրաֆիայով՝ ներերակային կոնտրաստային նյութի ներմուծմամբ կամ առանց դրա։
Եթե
հետազոտության
արդյունքները
բացասական են, ոչ միանշանակ կամ դրանց
հիման վրա հնարավոր չէ բացատրել

Մագնիսական-ռեզոնանսային
պատկերում

դ)

Կենտրոնական նյարդային համակարգի
խաթարումները հայտնաբերելու համար
մագնիսական–ռեզոնանսային պատկերման
մեթոդն
ավելի
զգայուն
է,
քան
համակարգչային տոմոգրաֆիան։ Կենտրո-
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նական նյարդային համակարգում արյունազեղումն ընթանում է անմիջական, գերսուր,
սուր, ենթասուր ու քրոնիկ փուլերով և
արյունազեղումը կենտրոնական նյարդային
համակարգում արտահայտվում է այնպիսի
միջակայքերով, որոնք համահարաբերական
են արյունազեղումը պատկերելու ժամանակ
ստացվող
բնութագրերին։
Այսպիսով,
պատկերման
արդյունքները
հնարավորություն են տալիս որոշելու գանգուղեղային տրավման ստանալու ժամանակը և
դրա կապը ենթադրյալ դեպքերի հետ։
Կենտրոնական նյարդային համակարգում
արյունազեղումը կարող է ամբողջությամբ
ներծծվել կամ առաջացնել հեմոսիդերինի
այնպիսի կուտակումներ, որի հետևանքով
համակարգչային տոմոգրաֆիայի արդյունքները դրական կլինեն նույնիսկ տարիներ անց։
Փափուկ հյուսվածքներում, հատկապես՝
մկաններում արյունազեղումը սովորաբար
ամբողջությամբ ներծծվում է առանց հետքեր
թողնելու, սակայն հազվագյուտ դեպքերում
այն կարող է նաև ոսկրանալ: Այս երևույթը
կոչվում է հետերոտրոֆիկ ոսկրագոյացում
կամ ոսկրացնող միոզիտ և հայտնաբերվում է
համակարգչային տոմոգրաֆիայի միջոցով:

պահանջում է, որ էլեկտրահարման միջոցով
խոշտանգման մասին հայտարարություն
ներկայացնող հայցվորը բիոպսիայի ենթարկվի իր հայտարարությունը հաստատելու
նպատակով, ապա պրոցեդուրայից հրաժարվելը կամ դրա բացասական արդյունքն
անխուսափելիորեն կանխակալ վերաբերմունք են առաջացնում դատարանում:
Ավելին, խոշտանգման հետևանքով պատճառված էլեկտրատրավմաները բիոպսիայի
միջոցով ախտորոշելու կլինիկական փորձը
սահմանափակ է, և սովորաբար կարելի է
վստահությամբ ախտորոշում իրականացնել`
հենվելով միայն անամնեզի և ֆիզիկական
զննման վրա:
Ըստ այդմ, բիոպսիան անհրաժեշտ է
կատարել կլինիկական հետազոտություններ
իրականացնող հաստատությունում, այլ ոչ թե
խրախուսել
դրա
կիրառումը
որպես
ախտորոշիչ ստանդարտ: Բիոպսիայի համար
իր իրազեկված համաձայնությունը տալիս՝
անձը պետք է տեղեկացվի այն մասին, որ
ստացվող արդյունքները միանշանակ չեն, և
հնարավորություն
ունենա
համադրելու
հետազոտության հավանական օգուտը և դրա
ազդեցությունն իր արդեն իսկ վնասված
հոգեկանի վրա:

2. Բիոպսիայի իրականացումն
էլեկտրահարման հետևանքով ստացված
տրավմաների դեպքում

ա) Բիոպսիա իրականացնելու հիմքերը
Լայնածավալ լաբորատոր հետազոտություններ են իրականացվել անզգայացման
պայմաններում
խոզերի
մաշկի
վրա
էլեկտրահարման ազդեցությունը որոշելու
համար:136,137,138,139,140,141 Այս աշխատանքի

Էլեկտրահարման հետևանքով պատճառված տրավմաների մանրադիտակային
զննումը երբեմն ցույց է տալիս էլեկտրական
հոսանքով ախտահարմանը բնորոշ այնպիսի
փոփոխություններ, որոնք հավաստի հիմք են
հանդիսանում
վերջինիս
ախտորոշման
համար: Բիոպտատում այդպիսի բնորոշ
փոփոխությունների բացակայությունը չի
կարող հիմք հանդիսանալ էլեկտրահարման
միջոցով
խոշտանգման
ախտորոշումը
բացառելու համար, և դատական մարմինների
կողմից
նման
ենթադրություն
անելն
անթույլատրելի է։ Ցավոք, եթե դատարանը

Thomsen et al., “Early epidermal changes in heat and
electrically injured pig skin: a light microscopic study”,
Forensic Science International (17 1981:133-43).
137 Thomsen et al., “The effect of direct current, sodium
hydroxide, and hydrochloric acid on pig epidermis: a light
microscopic and electron microscopic study”, Acta path
microbiol. immunol: Scand (sect. A 91 1983:307-16).
138 H. K. Thomsen, “Electrically induced epidermal
changes: a morphological study of porcine skin after
transfer of low-moderate amounts of electrical energy”,
dissertation (University of Copenhagen, F.A.D.L.
1984։1-78).
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արդյունքները ցույց են տվել, որ կան
էլեկտրատրավմային
բնորոշ
այնպիսի
հյուսվածքաբանական
տվյալներ,
որոնք
կարելի է հայտնաբերել ախտահարված
հատվածներից
վերցված
պունկցիոն
բիոպտատների մանրադիտակային ուսումնասիրության միջոցով: Այնուամենայնիվ, այս
ուսումնասիրության հետագա քննարկումը,
որը կարող է զգալի կլինիկական կիրառություն ունենալ, հնարավոր չէ ընդգրկել այս
հրատարակությունում: Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ՝ ընթերցելով վերը
նշված աշխատությունները:

մաշկային թելերում)։ Այլ դեպքերում, երբ
նմուշառումն իրականացվել է ենթադրյալ
էլեկտրահարման միջոցով խոշտանգումից մի
քանի օր հետո, ախտահարված մասերում
հայտնաբերվել են հատվածավոր փոփոխություններ և կալցիումական աղերի կուտակումներ բջջային կառուցվածքների վրա,
որոնք մեծ հավանականությամբ վկայում են
էլեկտրական հոսանքի ազդեցության մասին,
սակայն հիմք չեն հանդիսանում ախտորոշման համար, քանի որ կալցիումական աղերի
կուտակումներ չեն դիտվել մաշկային թելերի
վրա։ Ենթադրյալ էլեկտրահարման միջոցով
խոշտանգումից մեկ ամիս անց վերցված
բիոպսիայի արդյունքում հայտնաբերվել էր 1–
ից 2 միլիմետր լայնությամբ կոնաձև սպի՝
մաշկի մակերևույթին զուգահեռ տեղակայված
ֆիբրոբլաստների և խիտ խրձով բարակ
կոլագենային թելերի ավելացած քանակությամբ, ինչը վկայում է էլեկտրատրավմայի
մասին, սակայն հիմք չի հանդիսանում դրա
ախտորոշման համար։

Էլեկտրահարման միջոցով մարդկանց
խոշտանգման դեպքերից քչերն են ենթարկվել
հյուսվածքաբանական
ուսումնասիրու142
143
144
145
թյան։ , ,
,
Միայն մեկ դեպքում, երբ
ախտահարված հատվածների նմուշառումը
հավանաբար իրականացվել էր վնասվածքն
ստանալուց յոթ օր հետո, մաշկի փոփոխությունները համարվել էին դիտարկվող
էլեկտրատրավմայի
մասին
վկայող
ախտորոշիչ
տվյալներ
(կալցիումական
աղերի կուտակումներ՝ նեկրոզված հյուսվածքը շրջապատող կենսունակ հյուսվածքի

բ) Մեթոդը
Պացիենտի իրազեկված համաձայնությունն ստանալուց հետո և նախքան
բիոպսիան իրականացնելն անհրաժեշտ է
լուսանկարել ախտահարված հատվածը՝
ընդունված դատաբժշկական մեթոդների
կիրառմամբ։
Տեղային
անզգայացմամբ
կատարվում է 3-4 միլիմետր չափսի
պունկցիոն բիոպսիա, ստացված նմուշը
տեղադրվում է ֆորմալինի բուֆերային
լուծույթում կամ նմանատիպ այլ ֆիքսող
լուծույթում։ Մաշկից վերցվող բիոպսիան
անհրաժեշտ է իրականացնել վնասվածքն
ստանալուց հետո հնարավորինս շուտ։ Քանի
որ
էլեկտրատրավմայի
հետևանքով
սովորաբար վնասվում են միայն վերնամաշկը
և
մաշկի
մակերեսային
շերտը,
ախտահարված հատվածները կարող են շուտ
անհետանալ։ Բիոպտատներ կարելի է
վերցնել մեկից ավելի ախտահարված
հատվածից, սակայն անհրաժեշտ է հաշվի

T. Karlsmark et al., “Tracing the use of torture:
electrically induced calcification of collagen in pig skin”,
Nature (301 1983:75-78).
140 T. Karlsmark et al., “Electrically-induced collagen
calcification in pig skin: A histopathologic and
histochemical study”, Forensic Science International (39
1988:163-74).
141 T. Karlsmark, “Electrically induced dermal changes: a
morphological study of porcine skin after transfer of low to
moderate amounts of electrical energy”, dissertation,
University of Copenhagen, Danish Medical Bulletin (37
1990:507-520).
142 L. Danielsen et al., “Diagnosis of electrical skin injuries:
a review and a description of a case”, American Journal of
Forensic Medical Pathology (12 1991:222-226).
143 F. Őztop et al., “Signs of electrical torture on the skin”,
139

Treatment and Rehabilitation Centers Report 1994
(Human Rights Foundation of Turkey, HRFT Publication,
11 1994:97-104).
144 L. Danielsen, T. Karlsmark, H. K. Thomsen, “Diagnosis
of skin lesions following electrical torture”, Rom J. Leg.
Med (5 1997:15-20).
145 H. Jacobsen “Electrically induced deposition of metal on
the human skin”, Forensic Science International (90
1997:85-92).
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առնել պացիենտին ցավ պատճառելու
հավանականությունը։146 Բիոպսիայի իրականացման արդյունքում ստացված նյութը պետք
է ուսումնասիրվի մաշկի պաթոմորֆոլոգիայի
ոլորտում մասնագիտացված պաթոլոգոանատոմի կողմից:

կուտակումներ բջջային կառուցվածքների
վրա
կամ
հյուսվածքաախտաբանական
տվյալներ կարող են առկա չլինել։

գ) Էլեկտրատրավմայի մասին վկայող

ախտորոշիչ տվյալները
Էլեկտրատրավմայի մասին վկայող
ախտորոշիչ տվյալները ներառում են բշտաձև
կորիզների առկայություն վերնամաշկում,
քրտնագեղձերում և անոթների պատերին
(միակ
տարբերակիչ
ախտորոշումը՝
հիմնային
լուծույթներով
պատճառված
վնասվածքներ) և կալցիումական աղերի
կուտակումների հստակ տեղակայություն
կոլագենային և էլաստինային թելերի վրա
(տարբերակիչ
ախտորոշումը՝
մաշկի
կրակալումը,
հազվադեպ
հանդիպող
հիվանդություն է, որը հայտնաբերվել է
մարդու մաշկից վերցված թվով 220 000
հաջորդական բիոպսիայից 75–ում, ընդ որում,
կալցիումական կուտակումները սովորաբար
զանգվածային
են,
առանց
հստակ
տեղակայության
կոլագենային
և
147
էլաստինային թելերի վրա)։
Էլեկտրատրավմայի մասին վկայող
բնորոշ, բայց ոչ ախտորոշիչ տվյալներ են
կոնաձև հատվածների տեսքով, սովորաբար
1–2 միլիմետր լայնությամբ ախտահարումները, երկաթի կամ պղնձի կուտակումները
վերնամաշկի վրա (էլեկտրոդի հետևանքով) և
համասեռ
բջջանյութը
վերնամաշկում,
քրտնագեղձերում և անոթների պատերին։
Հատվածավոր ախտահարումներում կարող
են նաև դիտվել կալցիումական աղերի

S. Gürpinar, “Korur Fincanci ü, Insan Haklari Ihlallari
ve Hekim Sorumlulugu (Human Rights Violations and
Responsibility of the Physician), Birinci Basamak Icin Adli
Tip El Kitabi (Handbook of Forensic Medicine for General
Practitioners) (Ankara, Turkish Medical Association,
1999).
147 Danielsen et al. (1991).
146
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Անուն, ազգանուն ________________________________ Գործ թիվ_________________
Ամսաթիվ ____________________

Ամսաթիվ _________________

ԿՆՈՋ ՄԱՐՄՆԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ ԿՈՂՔԻՑ

Անուն, ազգանուն _____________ Գործ թիվ ___________

ԿՆՈՋ ՄԱՐՄՆԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆ ԱՌՋԵՎԻՑ ԵՎ ՀԵՏԵՎԻՑ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ III
Անատոմիական գծապատկերներ՝ խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքի դեպքերն
արձանագրելու համար
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Անուն, ազգանուն ________________________________ Գործ թիվ _____________
Ամսաթիվ _______________

Ամսաթիվ _____________

ԿՆՈՋ ԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿԻ ԵՎ ՈՐՈՎԱՅՆԻ ՊԱՏԿԵՐՆ ԱՌՋԵՎԻՑ ԵՎ ՀԵՏԵՎԻՑ

Անուն, ազգանուն ____________ Գործ թիվ _____________

ԿՆՈՋ ՇԵՔԻ ՊԱՏԿԵՐԸ
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Ամսաթիվ _____________________

Ամսաթիվ ______________________

ԱՋ ՁԵՌՔ

Անուն, ազգանուն _______________________________ Գործ թիվ _________________

ՁԱԽ ՁԵՌՔ

ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՄԱՐՄՆԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ ԿՈՂՔԻՑ

Անուն, ազգանուն ________________________________ Գործ թիվ __________________

(ՈՐՈՎԱՅՆԱՅԻՆ ԵՎ ԹԻԿՆԱՅԻՆ ՊԱՏԿԵՐ)

ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՄԱՐՄՆԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆ ԱՌՋԵՎԻՑ ԵՎ ՀԵՏԵՎԻՑ

Ամսաթիվ _____________________

Ամսաթիվ ______________________
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Անուն, ազգանուն _______________________________ Գործ թիվ _________________

ԱՋ ԵՎ ՁԱԽ ՈՏՆԱԹԱԹԵՐԻ ՆԵՐԲԱՆԱՅԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍԸ

Անուն, ազգանուն ___________________________ Գործ թիվ __________________

ՀԵՏԵՎԻՑ

ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿԻ ԵՎ ՈՐՈՎԱՅՆԻ ՊԱՏԿԵՐՆ ԱՌՋԵՎԻՑ ԵՎ

Անուն, ազգանուն ________________________________ Գործ թիվ ________________
Ամսաթիվ _____________________

Անուն, ազգանուն _____________________________ Գործ թիվ __________________
Ամսաթիվ ______________________
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ՁԱԽ ՁԵՌՔԻ ԱՓԸ ԵՎ ՀԵՏԻՆ ՄԱՍԸ

ԱՋ ՁԵՌՔԻ ԱՓԸ ԵՎ ՀԵՏԻՆ ՄԱՍԸ

Ամսաթիվ _____________________

Ամսաթիվ ______________________
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Անուն, ազգանուն _________________________________ Գործ թիվ ________________

ԳԼԽԻ ՊԼԱՍՏԻԿ ԵՎ ԿՄԱԽՔԱՅԻՆ ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ ՉՈՐՍ ԿՈՂՄԻՑ

Անուն, ազգանուն ______________________________ Գործ թիվ ________________

ՊԱՐԱՆՈՑԻ ՊԱՏԿԵՐԸ ՆԵՐՔԵՎԻՑ

ԳԼԽԻ ՊԼԱՍՏԻԿ ԵՎ ԿՄԱԽՔԱՅԻՆ ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ ՎԵՐԵՎԻՑ,

ԿՄԱԽՔԻ ՊԱՏԿԵՐՆ ԱՌՋԵՎԻՑ ԵՎ ՀԵՏԵՎԻՑ

Անուն, ազգանուն _________________________________________ Գործ թիվ ___________________________
Ամսաթիվ __________________________
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ՏՎՅԱԼ ԳԾԱՊԱՏԿԵՐՈՒՄ ՆՇԵ՛Լ ԲՈԼՈՐ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎԱԾ ԱՏԱՄՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՑԱԿԱՅՈՂ ԱՏԱՄՆԵՐԸ

Գնահատ- Տարիքը ________
ված
Սեռը ___________
Ռասան _________
Շրջանի մեջ վերցնե՛լ
բնութագրող տերմինը
Առկա պրոթեզաօրթոպեդիկ
պարագաները
Վերին ծնոտ
Լրիվ շարժական
ատամնապրոթեզ
Մասնակի
շարժական
ատամնապրոթեզ
Ոչ շարժական
կամուրջ

ԱՋ

ՁԱԽ
Ստորին
ծնոտ
Լրիվ շարժական
ատամնապրոթեզ
Մասնակի
շարժական
ատամնապրոթեզ
Ոչ շարժական
կամուրջ

Նկարագրե՛լ բոլոր պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաները կամ ոչ շարժական

Ատամնափառ
Թեթև
կամուրջները__________________________________________________________________________
Չափավոր
______________________________________________________________________________________
Խիստ
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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ՏՎՅԱԼ ԳԾԱՊԱՏԿԵՐՈՒՄ ՆՇԵ՛Լ ԿԱՐԻԵՍԻ ԲՈԼՈՐ ԴԵՊՔԵՐԸ

Շրջանի մեջ վերցնե՛լ
բնութագրող տերմինը
Կծվածք

Կարիեսի դեպքերը վերցնե՛լ շրջանակի մեջ, իսկ բացակայող ատամները ջնջե՛լ
«X» նշանով

Նորմալ
Օրթոգնատիկ
Պրոգնատիկ
Պերիոդոնտալ վիճակը
Գերազանց
Միջին
Վատ
ԱՋ

ՁԱԽ
Ատամնաքար
Թեթև
Չափավոր
Խիստ
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ IV
Ուղեցույցներ խոշտանգման և վատ վերաբերմունքի հետ կապված բժշկական
փորձագիտության իրականացման համար

Ստրոև ներկայացված ուղեցույցները հիմնված են Ստամբուլյան արձանագրության՝

Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող
վերաբերմունքի կամ պատժի դեպքերի արդյունավետ քննության և այդ դեպքերն
արձանագրելու հիմնական սկզբունքների մասին ձեռնարկի վրա: Այս ուղեցույցները չպետք է
ընդունվեն որպես ամրագրված կարգադրություններ, այլ պետք է կիրառվեն՝ հաշվի առնելով
փորձաքննության իրականացման նպատակը և առկա հնարավորությունները գնահատելուց
հետո: Խոշտանգման և վատ վերաբերմունքի դեպքերի հետ կապված փաստերի ֆիզիկական
և հոգեբանական փորձաքննությունը կարող է իրականացվել մեկ կամ ավելի կլինիցիստների
կողմից՝ կախված նրանց որակավորումներից:

I. Տեղեկություններ տվյալ դեպքի մասին
Հետազոտության կատարման ամսաթիվը՝ ……………… Հետազոտությունը կատարելու
պահանջ ներկայացրած անձը (անունը/ պաշտոնը)՝ ………………………..
Հիվանդության պատմություն կամ եզրակացություն թիվ՝ ……………. Փորձաքննության
իրականացման տևողությունը՝ …...... ժամ, ……… րոպե
Հետազոտության ենթարկվող անձի անունը՝ ………. Ծննդյան տարեթիվը և ամսաթիվը`
…………………………… Ծննդյան վայրը՝ ……………………..
Հետազոտության ենթարկվող անձի ազգանունը՝ …………… Սեռը՝ արական/իգական
Հետազոտության

կատարման

պատճառը`

……………………….……………………………

Հետազոտության ենթարկվող անձի նույնականացման համարը՝ ………………………..
Կլինիցիստի անունը՝ …………………………..... Թարգմանիչ (այո/ոչ), անունը՝ …........................
Իրազեկված համաձայնություն՝ այո / ոչ Եթե առկա չէ իրազեկված համաձայնությունը,
ապա նշել՝ ինչու՞ ……………………………………………………………………………………….
Հետազոտության ենթարկվող անձին ուղեկցող անձը (անունը/ պաշտոնը)՝ …………………….
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Հետազոտության ժամանակ ներկա անձինք (անունը/ պաշտոնը)՝ ……………………………….
Հետազոտության ենթարկվող անձի նկատմամբ կիրառվե՞լ է զսպման որևէ միջոց՝ այո/ոչ,
եթե «այո», ապա՝ ինչպե՞ս/ինչու՞ ………………………………………………………………………
Բժշկական եզրակացությունը փոխանցվել է (անունը/ պաշտոնը/ նույնականացման համարը)
……………………………………………………………………………………………………………..
Փոխանցման ամսաթիվը՝ ………………. Փոխանցման ժամը՝ ……………………………..
Բժշկական

փորձաքննությունը/հետազոտությունն

իրականացվել

է

առանց

որևէ

սահմանափակման (կալանքի տակ պահվող անձանց համար)՝ այո/ոչ
Մանրամասնորեն նկարագրել կիրառվող բոլոր սահմանափակումները՝ …………………

II. Կլինիցիստի որակավորումը (դատարանում ցուցմունք տալու համար)
Բժշկական կրթությունը և կլինիկական վերապատրաստումը
Հոգեբանության/հոգեբուժության գծով անցած վերապատրաստումը
Խոշտանգման և դաժան վերաբերմունքի վերաբերյալ փաստեր արձանագրելու
հարցում ունեցած փորձը
Տարածաշրջանում մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում
ունեցած՝ տվյալ գործի քննությանն առնչվող հատուկ գիտելիքները և փորձը
Տվյալ գործի քննությանն առնչվող հրապարակումները, ելույթները և անցած
վերապատրաստման դասընթացները
Համառոտ ինքնակենսագրություն (CV)

III.

Ցուցմունքների

ճշմարտացիության

վերաբերյալ

հայտարարություն

(դատարանում ցուցմունք տալու համար)
Օրինակ՝

«Ինձ

անձամբ

հայտնի

են

ստորև

ներկայացված

փաստերը՝

բացառությամբ այն փաստերի, որոնք ներկայացվել են այն տեղեկությունների և
համոզմունքների հիման վրա, որոնք ես համարում եմ ճշմարիտ: Ես պատրաստ եմ
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վերոնշյալի

մասին

տալ

ցուցմունքներ՝

հիմնվելով

ինձ

անձամբ

հայտնի

տեղեկությունների և իմ համոզմունքների վրա:»
IV. Հիմնական տեղեկություններ
Ընդհանուր տեղեկություններ (տարիքը, զբաղմունքը, կրթությունը, ընտանիքի
կազմը և այլն)
Անամնեզը
Խոշտանգման

և

վատ

վերաբերմունքի

դեպքերի

նախորդ

բժշկական

փորձաքննությունների ամփոփ նկարագրությունը
Հոգեբանասոցիալական անամնեզը նախքան ձերբակալությունը:

V.

Խոշտանգման

և

վատ

վերաբերմունքի

դեպքերի

մասին

հայտարարությունները
1.

Արգելանքի

տակ

վերցնելու

և

բռնարարքների

համառոտ

նկարագրությունը
2.

Ձերբակալության և արգելանքի տակ պահելու հանգամանքները

3.

Արգելանքի

տակ

պահելու

(ժամանակագրությունը,

նախնական

և

տրանսպորտային

հետագա

վայրերը

փոխադրումը

և

արգելանքի տակ պահելու պայմանները)
4.

Վատ

վերաբերմունքի

պատմողական

կամ

նկարագրությունը

խոշտանգման
(արգելանքի

որևէ
տակ

դեպքի
պահման

յուրաքանչյուր վայրում)
5.

Խոշտանգման մեթոդների ամփոփ նկարագրությունը

VI. Ֆիզիկական ախտանիշներ և կենսագործունեության սահմանափակում
Նկարագրել

սուր

և

քրոնիկ

ախտանիշների

և

կենսագործունեության

սահմանափակման հետ կապված զարգացումներն ու ապաքինման հետագա
պրոցեսները:
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1. Սուր ախտանիշներ և կենսագործունեության սահմանափակում
2. Քրոնիկ ախտանիշներ և կենսագործունեության սահմանափակում:
VII. Ֆիզիկական զննում
1. Ընդհանուր տեսքը
2. Մաշկային ծածկույթը
3. Դեմքը և գլուխը
4. Աչքերը, ականջները, քիթը և կոկորդը
5. Բերանի խոռոչը և ատամները
6. Կրծքավանդակը և որովայնը (ներառյալ կենսական ֆունկցիաների
ցուցանիշները)
7. Միզասեռական համակարգը
8. Ոսկրամկանային համակարգը
9. Կենտրոնական և ծայրամասային նյարդային համակարգը:

VIII. Հոգեբանական անամնեզը/հետազոտությունը
1. Գնահատման մեթոդները
2. Առկա հոգեբանական գանգատները
3. Խոշտանգմանը հաջորդող ժամանակահատվածի անամնեզը
4. Խոշտանգմանը նախորդող ժամանակահատվածի անամնեզը
5. Հոգեբանական/ հոգեբուժական անամնեզը
6. Նյութերի օգտագործման և չարաշահման պատմությունը
7. Մտավոր վիճակի հետազոտությունը
8. Սոցիալական գործունեության գնահատումը
9. Հոգեբանական թեստավորում՝ (ցուցումների և սահմանափակումների
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համար տե՛ս գլուխ VI. Գ. 1.)
10. Նյարդահոգեբանական թեստավորում (ցուցումների և
սահմանափակումների համար տե՛ս գլուխ VI. Գ. 4.)
IX. Լուսանկարներ
X. Ախտորոշիչ թեստավորման արդյունքները (ցուցումների և
սահմանափակումների համար տե՛ս II հավելվածը)
XI. Խորհրդատվություն
XII. Արդյունքների մեկնաբանությունը
1.

Ֆիզիկական տվյալներ
Ա.

Որոշել, թե որքանո՞վ են սուր և քրոնիկ ֆիզիկական ախտանիշներն
ու կենսագործունեության սահմանափակումը համապատասխանում
հայտարարված բռնարարքի դեպքերի հետ:

Բ.

Որոշել,

թե

որքանո՞վ

են

ֆիզիկական

զննման

արդյունքները

համապատասխանում հայտարարված բռնարարքի դեպքերի հետ:
(Ծանոթագրություն. ֆիզիկական տվյալների բացակայությունը չի
բացառում խոշտանգում կատարելու կամ վատ վերաբերմունք
դրսևորելու հնարավորությունը)
Գ.

Որոշել, թե որքանո՞վ են տվյալ անձի զննման արդյունքները
համապատասխանում

տվյալ

տարածաշրջանում

կիրառվող՝

խոշտանգման մեթոդների և դրանց սովորական հետևանքների մասին
տեղեկություններին:
2.

Հոգեբանական տվյալներ
Ա.

Որոշել,

թե

արդյունքները

որքանո՞վ

են

հոգեբանական

համապատասխանում

հետազոտության

ենթադրյալ

խոշտանգման

դեպքերի մասին հաղորդման հետ:
Բ.

Տալ

գնահատական

այն
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հարցի

վերաբերյալ,

թե

արդյո՞ք

հոգեբանական

հետազոտության

արդյունքները

տվյալ

անձի

մշակութային և սոցիալական համատեքստում համարվում են
ծայրահեղ

սթրեսի

դեպքում

սպասված

կամ

դրան

բնորոշ

ռեակցիաներ:
Գ.

Նշել տվյալ անձի փաստացի վիճակը՝ հաշվի առնելով ժամանակի
ընթացքում տրավմայի հետ կապված մտավոր խանգարումների
դինամիկան,

այսինքն`

ո՞րն

է

խոշտանգման

դեպքերի

հետ

համընկնող ժամանակահատվածը և ապաքինման ո՞ր փուլում է
գտնվում տվյալ անձը:
Դ.

Բացահայտել անձի վրա ազդող՝ զուգահեռ առկա սթրեսային
գործոնները

(օրինակ՝

շարունակվող

հալածանքը,

հարկադիր

միգրացիան, աքսորը, ընտանիքի և սոցիալական դերի կորուստը և
այլն), ինչպես նաև դրանց հնարավոր ազդեցությունը տվյալ անձի
վրա:
Ե.

Նշել

այն

ֆիզիկական

վիճակները,

որոնք

կարող

են

ազդել

կլինիկական պատկերի վրա, հատկապես՝ խոշտանգման կամ
արգելանքի տակ վերցման ժամանակ պատճառված՝ գլխի հնարավոր
տրավմայի մասին տվյալների առումով:

XIII. Եզրակացություններ և առաջարկություններ
1. Ներկայացնել եզրակացություն վերը նշված տվյալների (ֆիզիկական և
հոգեբանական տվյալներ, ելակետային տեղեկություններ, լուսանկարներ,
ախտորոշիչ

հետազոտությունների

արդյունքներ,

տվյալ

տարածաշրջանում կիրառվող խոշտանգման մեթոդների իմացություն,
կոնսուլտացիաների մասին հաշվետվություններ և այլն) աղբյուրների միջև
համապատասխանության ու խոշտանգման և վատ վերաբերմունքի
դեպքերի մասին հայտարարությունների վերաբերյալ:
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2.

Վերահաստատել

առկա

ախտանիշները

և

կենսագործունեության

սահմանափակումը, որոնք տվյալ անձի մոտ շարունակում են պահպանվել
ենթադրյալ բռնարարքի հետևանքով:
3.

Ներառել առաջարկություններ տվյալ անձին հետագա փորձաքննության
ենթարկելու և բուժօգնություն տրամադրելու վերաբերյալ:

XIV. Ճշմարտացիության մասին հայտարարություն (դատարանում ցուցմունք
տալու համար)
Օրինակ՝ «Գիտակցելով …… (երկիրը) օրենսդրությամբ կեղծ ցուցմունքների
համար նախատեսված պատասխանատվությունը՝ ես հայտարարում եմ, որ վերը
նշվածը ճշմարիտ է և հավաստի, և որ երդմամբ հաստատված սույն գրավոր
ցուցմունքը տրվել է …………………… (ամսաթիվը) ………………………… (քաղաքը),
(պետությունը կամ շրջանը):»

XV. Բժշկական

փորձաքննության/հետազոտության

իրականացման

սահմանափակումների մասին հայտարարություն (կալանքի տակ պահվող
անձանց համար)
Օրինակ՝ «Ներքոստորագրյալ կլինիցիստներն անձամբ վկայում են այն մասին,
որ իրենք հնարավորություն են ունեցել գործելու ազատ և անկախ կերպով, խոսելու և
հետազոտություն կատարելու (հետազոտության ենթարկված անձի հետ)՝ առանց
կողմնակի միջամտության, առանց սահմանափակումների կամ նախապայմանների
և առանց արգելանքի տակ պահման վայրի պաշտոնատար անձանց կողմից որևէ
տեսակի հարկադրանքի ենթարկվելու», կամ՝ «Ներքոստորագրյալ կլինիցիստը
(կլինիցիստները) ստիպված է (են) եղել իրենց փորձաքննությունն իրականացնել
հետևյալ սահմանափակումների պայմաններում՝ …………………… »
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XVI. Կլինիցիստի ստորագրությունը, ամսաթիվը, վայրը
XVII. Համապատասխան հավելվածները
Կլինիցիստի համառոտ ինքնակենսագրության մեկ օրինակը, անատոմիական
գծապատկերները՝ խոշտանգման և վատ վերաբերմունքի դեպքերն արձանագրելու
համար,

լուսանկարները,

կոնսուլտացիաների

ու

ախտորոշիչ

թեստերի

արդյունքները և այլն։

Լրացուցիչ
Միավորված

տեղեկություններ
ազգերի

ստանալու

համար

կազմակերպության

կարելի

Մարդու

է

դիմել

իրավունքների

բարձրագույն հանձնակատարի գրասենյակ, Շվեյցարիա, Ժնև 10, 1211,
Ազգերի պալատ
Հեռախոս՝ (+41-22)917 90 00

Ֆաքսը՝ (+41 22) 917 02 12:

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն

Ինտերնետային կայքը

webadmin.hchr@unog.ch

www.unhchr.ch
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ԻՆՉՊԵՍ

ՁԵՌՔ

ԲԵՐԵԼ

ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ
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ազգերի

կազմակերպության

հրատարակությունները

կարելի

է

ձեռք

բերել
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