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ՀՀ արդարադատության նախարար   

պարոն Կարեն Անդրեասյանին   

   

     ՀՐԱՏԱՊ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ   

   

   Հարգելի´ պարոն Անդրեասյան,   

   

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական 

վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի անդամները 

(այսուհետ՝ Դիտորդների խումբ) այցելություն են կատարել ՀՀ ԱՆ «Հրազդան» ՔԿՀ, որի 

ժամանակ առաջացել են լուրջ մտահոգություններ, որոնք կապված են հիմնականում 

հիմնարկի փակման արդյունքում անձանց այլ ՔԿՀ-ներ տեղափոխելու դեպքում հնարավոր 

անվտանգության խնդիրներին։ Հիշյալ մտահոգությունները ներկայացնում ենք ստորև․   

   

1․ Ազատազրկված անձ Տ․Ե-ն հայտնել է, որ ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» ՔԿՀ-ում այլ ազատազրկված 

անձանց հետ ունի խնդիրներ, ուստի իրեն այնտեղ տեղափոխելը կարող է առաջացնել 

անվտանգության խնդիրներ։    

   

2․ Գ․Գ-ն ՀՀ ԱՆ «Նուբարաշեն» ՔԿՀ հնարավոր տեղափոխման դեպքում անվտանգության հետ 

կապված կարող է խնդիր ունենալ։ Նշվածից բացի ունի համատեղելիության հետ կապված և 

առողջական խնդիրներ (գիշերամիզություն և այլն):   

   

3․ Հ․Հ-ն նույնպես ՀՀ ԱՆ «Նուբարաշեն» ՔԿՀ հնարավոր տեղափոխման դեպքում 

անվտանգության հետ կապված կարող է խնդիր ունենալ։      

   

4․ Վ․Ղ-ն և Հ․Թ-ն հայտնել են, որ իրենք չեն ընդունում քրեական ենթամշակույթը, ՀՀ ԱՆ 

«Հրազդան» ՔԿՀ-ում վերահսկողությունն ուժեղ էր, այլ ՔԿՀ տեղափոխվելու դեպքում այդ 

խնդիրը շատ սուր է։   

   

5․ Ա․Մ-ն անվտանգության հետ կապված խնդիրներ ունի ՀՀ ԱՆ «Նուբարաշեն» և «Արմավիր» 

ՔԿՀ-ներում, քանի որ իր հաղորդումների հիմքով այդ հիմնարկների որոշ աշխատակիցների 

վերաբերյալ քրեական գործեր են հարուցվել:    
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6 Ա․ Ա-ն անվտանգության հետ կապված Խնդիրներ ունի ՀՀ ԱՆ «Նուբարաշեն» ՔԿՀ-ում, այդ 

պատճառով ժամանակին ինքնավնասումներ էր կատարել, այդ խնդիրների պատճառով իրեն 

տեղափոխել են ՀՀ ԱՆ «Հրազդան» ՔԿՀ:    

7․ Ա․ Մ-ն հայտնել է, որ անվտանգության հետ կապված խնդիրներ ունի ՀՀ ԱՆ «Նուբարաշեն» 

ՔԿՀ-ում։   

   

Վերոգրյալի հիման վրա առաջարկում ենք նշված անձանց տեղաբաշխման հարցը 

լուծելիս առաջնային հաշվի առնել անվտանգության հետ կապված՝ նշված խնդիրները։ 

Հիշյալից բացի առաջարկում ենք հաշվի առնել նաև անձանց՝ ընտանիքներին հնարավորինս 

մոտ լինելու, առողջության հետ կապված, աշխատող դատապարտյալներին (և ոչ միայն ) այլ 

ՔԿՀ-ում կրկին աշխատանքով ապահովելու հարցերը:   

   

   

Հարգանքով՝   

   

Խմբի նախագահ                                Զարուհի Հովհաննիսյան   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

   


