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ՀՀ արդարադատության նախարար   

պարոն Կարեն Անդրեասյանին  

  

   ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  

  

  Հարգելի´ պարոն Անդրեասյան,  

  

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական 

վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի անդամները (այսուհետ՝ 

Դիտորդների խումբ) ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» ՔԿՀ կատարած այցելության ժամանակ արձանագրել են մի 

քանի խնդիրներ.  

  

Ա) Ցմահ ազատազրկման դատապարտված դատապարտյալ Ա․Մ-ի վերաբերյալ․  

  

1․ Ա․Մ-ն գտնվում էր հացադուլի մեջ և Խմբի անդամներին տեղեկացրել է, որ հացադուլի մեջ է 

գտնվում ուղղիչ հիմնարկի տեսակը փոխելու պատճառով։ ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության 

տեղաբաշխման հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Տեղաբաշխման հանձնաժողով), քննելով 

քրեակատարողական հիմնարկի՝ դատապարտյալի ուղղիչ հիմնարկի տեսակը փոխելու վերաբերյալ 

միջնորդությունը, որոշում էր կայացրել նրան տեղափոխել կիսաբաց ուղղիչ հիմնարկ, որտեղ մի քանի 

ամիս գտնվելուց հետո դատախազությունը կասեցրել էր հիշյալ որոշումը և միջնորդություն էր 

ներկայացրել՝ հարցը կրկին քննարկելու համար, ինչը Տեղաբաշխման հանձնաժողովի կողմից 

բավարարվել էր, և նրան կրկին տեղափոխել էին կիսափակ ուղղիչ հիմնարկ։ Այդ գործընթացին 

դատապարտյալը մասնակից չի եղել և հնարավորություն չի ունեցել դատախազության միջնորդության 

վերաբերյալ ներկայացնել հակափաստարկներ։  

Դիտորդների խումբն արձանագրել է բազմաթիվ դեպքեր, հատկապես ցմահ ազատազրկման 

դատապարտված անձանց գործերով, երբ դատախազության միջնորդության հիման վրա 

Տեղաբաշխման հանձնաժողովը, առանց դատապարտյալի մասնակցության, վերացրել են 

դատապարտյալին մեկուսացվածության առավել ցածր աստիճան ունեցող ուղղիչ հիմնարկ 

տեղափոխելու վերաբերյալ իրենց իսկ կայացված որոշումները։  

ՀՀ Սահմանադրության 50-րդ հոդվածը սահմանում է պատշաճ վարչարարության իրավունքը, 

ըստ որի․   

1. Յուրաքանչյուր ոք ունի վարչական մարմինների կողմից իրեն առնչվող գործերի 

անաչառ, արդարացի և ողջամիտ ժամկետում քննության իրավունք:  

2. Վարչական վարույթի ընթացքում յուրաքանչյուր ոք ունի իրեն վերաբերող բոլոր 

փաստաթղթերին ծանոթանալու իրավունք, բացառությամբ օրենքով պահպանվող գաղտնիքների:  
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3. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք 

պարտավոր են մինչև անձի համար միջամտող անհատական ակտն ընդունելը լսել նրան, 

բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի:  

  

Նշվածի կապակցությամբ Դիտորդների խումբն արձանագրում է, որ անձին իր վերաբերյալ 

գործի քննությանը մասնակից չդարձնելով խախտվել է վերջինիս սահմանադրական իրավունքը։ 

Վերոգրյալի հիման վրա առաջարկում ենք քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող անձանց 

վերաբերյալ միջամտող անհատական ակտն ընդունելիս պահպանել ՀՀ Սահմանադրության 50-րդ 

հոդվածի պահանջները։  

  

2․Դիտորդների խմբին Ա․Մ-ն հայտնել է նաև, որ հացադուլի մեջ գտնվելու պատճառով իրեն 

թույլ չեն տալիս մասնակցել դասընթացների՝ հայոց լեզվի, հոգեբանության և զբաղվել 

ստեղծագործական աշխատանքով (նկարչություն)։ Ըստ քրեակատարողական հիմնարկի 

պատճառաբանության չեն կարող վերահսկել հացադուլի ընթացքը։ Հարցը քննարկվել է հիմնարկի 

պետի հետ, վերջինս նշել է, որ դատապարտյալին թույլ չեն տալիս մասնակցել  դասընթացներին, քանի 

որ դասընթացների ժամանակ չեն կարող վերահսկել նրա առողջական վիճակը, հնարավոր է՝ վերջինս 

ուշագնաց լինի։  

Նշվածի կապակցությամբ գտնում ենք, որ առողջական վիճակի պատճառով դասընթացներին 

մասնակցելու կամ չմասնակցելու վերաբերյալ առավել օբյեկտիվ եզրակացություն կարող են տալ 

«Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի բժիշկները, միայն հիմնարկի մտահոգությունը 

չի կարող կրթության իրավունքի սահմանափակման հիմք հանդիսանալ։  

Վերոգրյալի հիման վրա, առաջարկում ենք Ա․Մ-ի և առհասարակ հացադուլի մեջ գտնվող 

անձանց կրթության կամ ստեղծագործական աշխատանքով զբաղվելու իրավունքը սահմանափակել 

միայն օբյեկտիվ հիմքերի առկայության դեպքում։  

  

3․ Ա․Մ-ն նաև հայտնել է, որ տեսազանգից օգտվելիս առաջանում են տեխնիկական խնդիրներ՝ 

ձայնը չի աշխատում։ Նշվածից բացի՝ նախատեսվում է, որ տասնհինգ օրը մեկ կարող են տեսազանգ 

ունենալ, սակայն տեսազանգ տրամադրում են միայն դիմումի առկայության դեպքում և այնպես է 

ստացվում, որ տեսազանգը տրամադրվում է ամսական մեկ անգամ, այլ ոչ թե տասնհինգ օրը մեկ 

անգամ։ Հարցը քննարկվել է հիմնարկի պետի հետ, վերջինս նշել է, որ տեսազանգեր թույլ են տալիս 

ըստ դիմումների և ըստ ծանրաբեռնվածության, քանի որ երբեմն ցանկացողները շատ են լինում, իսկ 

հնարավորությունները՝ քիչ։ Ձայնի հետ կապված տեխնիկական խնդիրը եղել է ժամանակավոր, որն 

արդեն շտկվել է։   

ՀՀ կառավարության 2006թ․ օգոստոսի 3-ի N 1543-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ ԱՆ 

քրեակատարողական ծառայության՝ կալանավորվածներին պահելու վայրերի և ուղղիչ հիմնարկների 

ներքին կանոնակարգի 185.1. կետի համաձայն՝ այն կալանավորված անձանց կամ 

դատապարտյալներին, որոնց մերձավոր ազգականները չեն կարող օգտվել կարճատև 

տեսակցությունից, տրամադրվում է ամսվա ընթացքում երկու անգամ մինչև քսան րոպե տևողությամբ 

տեսազանգից օգտվելու հնարավորություն:   



  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ  

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ  

Վարդանանց փակուղի 8, 112 սենյակ, Երևան, ՀՀ  ●  Հեռ.` +374 98 606 393  ●  Էլ.փոստ՝  

prisonarmenia@gmail.com  ●  Կայք՝ www.pmg.am  

  

Վերոգրյալի հիման վրա առաջարկում ենք ներգրավել լրացուցիչ տեխնիկական միջոցներ Ա․Մ-

ի և այլ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների՝ տեսազանգից օգտվելու իրավունքը 

ապահովելու համար, ինչպես նաև պարբերաբար ստուգել և վերացնել տեխնիկական 

անսարքությունները։    

  

  

Բ) Ցմահ ազատազրկման դատապարտված Հ․Հ-ի վերաբերյալ․  

  

Հ․Հ-ն Դիտորդների խմբին տեղեկացրել է, որ ունի առողջական խնդիր և իրեն պետք է ուղարկեն 

հետազոտության, սակայն մինչև օրս չեն ուղարկել։  Հ․Հ-ի առողջական վիճակի վերաբերյալ 

Դիտորդների խումբը բարձրաձայնել էր դեռևս 28․06․2021թ․ N 21-28 ընթացիկ հաշվետվությամբ։ 

Հաշվետվությանն ի պատասխան ՀՀ արդարադատության նախարարությունից 28․07․2021թ․ N//19536-

2021 գրությամբ տեղեկացրել են, որ 2021թ․ հունիսի 28-ին «Մաստեր Ֆարմ» բժշկական կենտրոնում Հ․Հ-

ն ենթարկվել է ռենտգեն հետազոտության, որի արդյունքներից ելնելով վերջինս սահմանված կարգով 

զննվելու է վնասվածքաբանի կողմից։ Զննության արդյունքներով կորոշվի Հ․Հ-ի բուժման հետագա 

ռազմավարությունը։    

Վերոգրյալի հիման վրա առաջարկում ենք ապահովել Հ․Հ-ի պատշաճ բուժօգնությունը, միևնույն 

ժամանակ խնդրում ենք տեղեկացնել՝ դատապարտյալը զննվե՞լ է վնասվածքաբանի կողմից, թե՞ ոչ, եթե 

այո, ապա բուժումն ի՞նչ ընթացք է ստացել։    

  

  

  Գ) Կ․Մ-ի վերաբերյալ․  

  

Կ․Մ-ն Դիտորդների խմբին տեղեկացրել է, որ իր կինը և երեխան բնակվում են Գորիսում, որի 

պատճառով իրենց տեսակցելը և ընտանիքի հետ կապ պահելը բարդացել է, ուստի ցանկանում է 

տեղափոխվել ՀՀ ԱՆ «Գորիս»» ՔԿՀ։ Միևնույն ժամանակ ունի առողջական խնդիրներ, սակայն 

պատշաճ բուժօգնություն չի ստանում, որի պատճառով դիմում է ինքնավնասումների ուշադրություն 

հրավիրելու համար։   

Կ․Մ-ի՝ այլ քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելու վերաբերյալ հարցը քննարկվել է հիմնարկի 

պետի հետ, վերջինս նշել է, որ Կ․Մ-ն հակասական բաներ է ասում, մեկ ցանկանում է, որ իրեն 

տեղափոխեն «Երևան-Կենտրոն» ՔԿՀ, մեկ այլ ՔԿՀ, միայն թե չմնա Արմավիր  

ՔԿՀ-ում։   

 Վերոգրյալի հիման վրա առաջարկում ենք քննարկել Կ․Մ-ին ՀՀ ԱՆ «Գորիս» ՔԿՀ տեղափոխելու 

հարցը, ինչպես նաև կատարել համապատասխան հետազոտություն՝ վերջինիս առողջական, այդ թվում 

նաև հոգեկան առողջության վերաբերյալ (վերջինս կատարել է շուրջ 3 տասնյակ ինքնավնասում)՝ 

համապատասխան բուժում ստանալու համար։  

Հարգանքով՝  

  

Խմբի նախագահ`                              Արայիկ Զալյան  


