
N 21-65 

20.12.2021 

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 «Նուբարաշեն» ՔԿՀ կատարած այցելության ժամանակ առանձնազրույց են 

ունեցել կալանավորված անձ Ս․ Ա-ի հետ, ով վերջերս է վերադարձվել գերությունից և կալանավորվել։ 

Դիտորդների խմբի անդամների հետ զրույցում Ս․ Ա-ը նշել է, որ մարտական գործողությունների 

ժամանակ ուսը կոտրվել է, սուր ցավեր ունի: Գերության ժամանակ որևէ բուժօգնութուն չի 

ցուցաբերվել: Պետպատվերի շրջանակներում պետք է կազմակերպվի ուսի վիրահատություն, սակայն 

տեղյակ չէ ընթացքից: Նաև նշել է, որ նոյեմբերի 7-ից հետո ընտանիքին չի տեսել: 

Հարցը քննարկվել է հիմնարկի պետի հետ: Վերջինս տեղեկացրել է, որ վիրահատության հարցն 

ընթացքի մեջ է, պետք է «Արթմեդ» բժշկական կենտրոնում կազմակերպվի: Միևնույն ժամանակ նշել է, 

որ թեև Ս․ Ա-ը թեև մինչ այժմ դիմում չի ներկայացրել, սակայն իրենք պատրաստ են նրան թույլ տալ 

օգտվել տեսակապից։ 

Վերոգրյալի հիման վրա խնդրում ենք տեղեկացնել՝ ե՞րբ է նախատեսված Ս․ Ա-ի 

վիրահատությունը և կազմակերպվե՞լ է արդյոք վերջինիս տեսազանգը ընտանիքի անդամների հետ։ 

Նշվածից բացի Դիտորդների խմբի անդամները դիտարկել են ՀՀ ԱՆ «Նուբարաշեն» ՔԿՀ-ի 

կարանտինային խցերը և 2-րդ հարկի մի քանի խցեր։ 

Դիտորդներն արձանագրել են, որ կարանտինային խցերն անմխիթար վիճակում են, առկա է 

խոնավություն, և այնտեղ պահելը վտանգավոր է անձանց առողջության համար: 

2-րդ հարկում դիտարկված խցերից բոլորի հատակները, բացի 29-րդ խցից, մասամբ կամ 

ամբողջությամբ սալիկապատ են: 29-րդ խցի հատակը բետոնից է: Բացի այդ, դիտարկման պահին 

արձանագրվել է, որ թեև այդ հարկի խցերը նոր են վերանորոգվել, սակայն 29-րդ խցի առաստաղից 

արդեն ջուր է կաթում, ինչի հետևանքով վնասվել է առաստաղի որոշ հատվածը: Ջուրը առաստաղից 

կաթում է խցի հատակին, ինչի հետևանքով հնարավոր է՝ խցում խոնավության աստիճանը բարձրանա: 

Հարցը քննարկվել է հիմնարկի պետի հետ, ով որևէ կերպ տարբերությունը չպարզաբանեց: 

Նշվածի կապակցությամբ խնդրում ենք պարզաբանել, ինչո՞վ է պայմանավորված այն հանգամանքը, 

որ 29-րդ խուցը մնացածների համեմատ գտնվում է ակնհայտ ոչ բարվոք վիճակում, ինչպես նաև 

միջոցներ ձեռնարկել ջրի կաթոցը վերացնելու ուղղությամբ։ 

Կից ներկայացնում ենք լուսանկարներ. 

29-րդ խուց, 2-րդ հարկ․ 
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