
 

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

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

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ 

N 20-51 

25.08.2020                                                                                                       

 

ՀՀ արդարադատության նախարար՝  

 պարոն Ռուստամ Բադասյանին 

 

Հրատապ հաշվետվություն 

 

 Հարգելի պարոն Բադասյան, 

 

 ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական 

վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի անդամները ՀՀ ԱՆ 

«Նուբարաշեն» ՔԿՀ կատարած այցելության ժամանակ պարզել են, որ 2020թ. օգոստոսի 23-

ին, ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ հատուկ ստորաբաժանման կողմից չնախատեսված այց է կատարվել ՀՀ ԱՆ 

«Նուբարաշեն» ՔԿՀ, որի ժամանակ խուզարկություն է կատարվել 4-րդ պատժախցում, որտեղ 

գտնվել են կալանավորված անձինք Հրանտ Շաբոյանը և Ալեն Շահվալադյանը: 

Համաձայն զեկուցագրի՝ խուզարկության ընթացքում հայտնաբերվել են արգելված 

իրեր, սակայն քանի որ կալանավորված նշված անձինք չեն ենթարկվել աշխատակիցների 

օրինական պահանջներին, նրանց նկատմամբ կիրառվել են հատուկ միջոցներ և ֆիզիկական 

ուժ:  

 Դիտորդները վերոնշյալ անձանց մոտ արձանագրել են ակնհայտ տեսանելի և թարմ 

վնասվածքներ մարմնի տարբեր մասերում: 

 Ավելին, «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից 

գրանցամատյանում առկա տեղեկանքի համաձայն զննության արդյունքում Հրանտ 

Շաբոյանի վրա արձանագրվել է գլխի մազածածկ մասի, ճակատային հատվածի 

արյունազեղումներ, քթի, պարանոցի, կրծքավանդակի, թիկունքի շրջաններում 

արյունազեղումներ, ցուցաբերվել է առաջին բուժօգնություն: 

Ալեն Շահվալադյանի մոտ արձանագրվել է գլխի մազածածկ մասի արյունազեղում, 

ձախ ակնագնդի շրջանի սալջարդ, այտուցվածություն, քթի, պարանոցի, կրծքավանդակի, 

թիկունքի շրջաններում արյունազեղումներ: Ձախ հոնքի շրջանում ուղղահայաց ուղղությամբ 

կտրված վերք 0,5 սմ երկարության: Ցուցաբերվել է առաջին բուժօգնություն, կատարվել է 

վերքերի մշակում (երկու տեղեկանքներում էլ ամսաթիվը նշված է 2208.2020, հնարավոր է 

վրիպակ է, պետք է լիներ 23.08.2020, քանի որ հատուկ միջոցը կիրառվել է 23.08.2020թ., 

վերոնշյալ հանգամանքը նույնպես առաջարկում ենք դարձնել քննության առարկա): 

 Դիտորդների խմբի անդամների մոտ խիստ մտահոգություն է առաջացել կիրառված 

հատուկ միջոցների և ֆիզիկական ուժի կիրառման իրավաչափության և համաչափության 

վերաբերյալ: Ուստի առաջարկում ենք քննության առարկա դարձնել հատուկ 

ստորաբաժանման աշխատակիցների գործողությունների օրինականությունը՝ 

պատասխանելով նաև հետևյալ հարցադրումներին՝ 

PMG-2
Highlight

PMG-2
Highlight

PMG-2
Highlight

PMG-2
Highlight



 

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

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

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ 

- Ե՞րբ է տեղի ունեցել չնախատեսված այցը ՔԿՀ /նշել գործողությունների կատարման 

հստակ օրն ու ժամը/; 

- ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ քանի՞ աշխատակից է մասնակցել խուզարկությանն ու հատուկ միջոցների 

կիրառմանը; 

- Ու՞մ նախաձեռնությամբ է կատարվել խուզարկությունը; 

- Ինչքա՞ն է տևել խուզարկության գործընթացը; 

- Բացի նշված դեպքից, հիմնարկի քանի՞ այլ խցերում է տեղի ունեցել խուզարկություն, և 

քանի՞ ազատազրկված անձ է ենթարկվել անձնական խուզարկության; 

- Խուզարկության արդյունքում ընդհանուր առմամբ ի՞նչ արգելված իրեր են 

հայտնաբերվել /խնդրում ենք տեղեկատվությունը տրամադրել ըստ խուզարկված 

խցերի համարների/;  

- Խնդրում ենք տրամադրել խուզարկության արդյունքում առգրավված արգելված իրերի 

վերաբերյալ կազմված արձանագրությունները /պահպանելով անձնական տվյալների 

գաղտնիությունը;    

- Ե՞րբ և ու՞մ կողմից է Հրանտ Շաբոյանին և Ալեն Շահվալադյանին տրամադրվել 

բուժօգնություն, 

- Ի՞նչ քայլեր են ձեռնարկվել ՔԿՀ և ՀՀ ԱՆ կողմից միջադեպի առնչությամբ: 

 

 Հաշվի առնելով նաև խնդրի կարևորությունն ու հրատապությունը՝ առաջարկում ենք 

գրությանը պատասխանել հնարավորինս սեղմ ժամկետներում: 

 

Հարգանքով՝ 

 

Խմբի նախագահ                     Հասմիկ Հարությունյան  
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