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ՀՀ գլխավոր դատախազ՝  

 պարոն Արթուր Դավթյանին 

 

 Հարգելի պարոն Դավթյան, 

 

 2020 թվականի օգոստոսի 25-ին ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և 

մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական 

դիտորդների խմբի անդամները այցելություն են կատարել ՀՀ ԱՆ <<Նուբարաշեն>> ՔԿՀ: 

Այցելության ժամանակ դիտորդները 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 ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ 

ներկայացուցիչների այցելության զեկուցագրի՝ խուզարկության ընթացքում հայտնաբերվել 

են արգելված իրեր, սակայն կալանավորված անձինք չեն ենթարկվել աշխատակիցների 

օրինական պահանջներին, որի պատճառով կիրառվել են հատուկ միջոցներ և ֆիզիկական 

ուժ: 

 Դիտորդները այցի ընթացքում արձանագրել են վերոնշյալ անձանց մոտ մարմնական 

լուրջ վնասվածքներ, թարմ հետքեր, այտուցներ ու կապտուկներ մարմնի տարբեր 

հատվածներում: 

 «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 22.08.2020, հնարավոր է 

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

առաջարկում ենք այս հարցը ևս ճշտել): 

 Դիտորդների խմբի անդամների մոտ խիստ մտահոգություն է առաջացել կիրառված 

հատուկ միջոցների և ֆիզիկական ուժի կիրառման իրավաչափության և համաչափության 

վերաբերյալ:  

 

 Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ 
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ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՄ 

 

- Հարուցել քրեական գործ հաղորդման մեջ նշված հանգամանքները պարզելու 

նպատակով 

- Անհապաղ նշանակել դատաբժշկական փորձաքննություններ՝ ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ հատուկ 

ջոկատայինների գործողություններից տուժած ազատազրկված անձանց նկատմամբ: 

 

 

Հարգանքով՝ 

 

Խմբի նախագահ                   Հասմիկ Հարությունյան  

 

 


