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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՝ Խումբ) 

ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» ՔԿՀ կատարած այցելության ժամանակ առանձնազրույց են ունեցել ազատազրկված 

մի քանի անձանց հետ․ 

 

1․ Հ. Վ. 

Վերջինս ունի միզասեռական համակարգի հետ կապված խնդիր: Նա Խմբի անդամներին հայտնել 

է, որ իրեն քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու և բուժումը կազմակերպելու վերաբերյալ 

բժշկական ցուցում կա, սակայն պատշաճ բուժում ՔԿՀ-ում չի ստանում: Ոչ պատշաճ բուժօգնություն 

ստանալու պատճառով հացադուլ էր հայտարարել: Հացադուլի նպատակը, ըստ իրեն, քաղաքացիական 

հիվանդանոց տեղափոխվելն ու վիրահատության ենթարկվելն է: 

Վերոգրյալի հիման վրա առաջարկում ենք քննարկել Հ․ Վ․-ին հնարավորինս շուտ 

քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու և անհրաժեշտ բուժումը կազմակերպելու հարցը։ 

 

2․ Ռ․ Ս․ 

Վերջինս ողնաշարի հետ կապված խնդիրներ ունի։ Իր պնդմամբ՝ 02.09.2022 թ. բուժմասում իրեն 

ներարկել են ժամկետանց դեղորայք՝ դիկլոֆենակ, որի արդյունքում ձեռքը ցավում է: Ժամկետանց 

դեղորայքի ներարկման արդյուքնում սրտի հետ կապված խնդիրներ են առաջացել: Ժամկետանց 

սրվակը վերցրել է և որպես ապացույց ուղարկել դատախազություն՝ միաժամանակ ներկայացնելով 

հաղորդում հանցագործության մասին: 

Վերոգրյալի հիման վրա առաջարկում ենք անցկացնել ներքին քննություն՝ պարզելու հնարավոր 

ժամկետանց դեղորայք կիրառելու փաստը, փաստը հաստատվելու դեպքում մեղավոր անձանց 

ենթարկել պատասխանատվության։ 

 

3․Մ․ Մ․ 

Վերջինս Խմբի անդամներին հայտնել է, որ շագանակագեղձի շրջանում ուռուցք է հայտնաբերել: 

Դիմել է բուժմասին, բժիշկը ցուցում է տվել մաշկաբանի խորհրդատվություն: Այնուհետև իրեն զննել է 

վիրաբույժը, ով ցուցում է տվել անձին տեղափոխել քաղաքացիական հիվանդանոց և կատարել 
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սոնոգրաֆիա: Սակայն մինչև օրս հետազոտությունը չի կազմակերպվել։ Խմբի անդամներին նաև 

հայտնել է, որ ցավեր ունի, այդ ցավերն անցել են ոտքերին և դժվարությամբ է քայլում: Իր պնդմամբ 

բուժմասից տեղեկացրել են, որ երկուշաբթի օրը պետք է տանեն սոնոգրաֆիայի, սակայն վստահ չէ՝ 

կտանեն, թե ոչ: 

Վերոգրյալի հիման վրա առաջարկում ենք հետամուտ լինել, որպեսզի Մ․ Մ․-ը ենթարկվի 

հետազոտության։ 

Խմբի անդամները հիշյալ հարցերի վերաբերյալ փորձել են տեղեկատվություն ստանալ 

«Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» Արմավիրի ստորաբաժանման աշխատակիցներից, 

սակայն գործավարը հայտնել է, որ բոլորը գտնվում են արձակուրդի մեջ: 

 

Այլ դիտարկումներ․ 

- Այցի ընթացքում խոչընդոտվել է Խմբի անդամների գործունեությունը, որոշ ժամանակ Խմբի 

անդամներին թույլ չէին տալիս մտնել քրեակատարողական հիմնարկ այն պատճառով, որ ներսում 

գտնվում է ՀՀ արդարադատության փոխնախարարը: 

ՀՀ արդարադատության նախարարի 11․05․2022 թ․ N 227-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ ԱՆ 

քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն 

իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի ձևավորման և հասարակական վերահսկողություն 

իրականացման կարգի 52-րդ կետի համաձայն՝ ի թիվս այլնի, Խմբի անդամներն իրավասու են անարգել 

այցելել քրեակատարողական հիմնարկներ։ 

Նշվածի կապակցությամբ առաջարկում ենք միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի հետագայում խմբի 

Անդամների գործունեությունը չխոչընդոտվի։ 

- Նշվածից բացի, հիմնարկի մոտ հավաքված դատապարտյալների հարազատներն իրենց 

դժգոհությունն են հայտնել, որ երկու ժամից ավելի կանգնած են, հանձնունքները փչանում են արևի 

տակ, իսկ քաղաքացիների ընդունելությունը կանգնեցված է այն պատճառաբանությամբ, որ ՀՀ 

արդարադատության փոխնախարարը գտնվում է քրեակատարողական հիմնարկի ներսում։ 

Խումբը գտնում է, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցը կամ այլ հանգամանք (խոսքը չի 

վերաբերվում ֆորս մաժորային իրավիճակներին), որևէ կերպ չպետք է անդրադառնա 

քրեակատարողական հիմնարկների բնականոն գործունեության վրա։ 

Վերոգրյալի հիման վրա առաջարկում ենք միջոցներ ձեռնարկել հետագայում նման խնդիրներից 

խուսափելու համար։ 

Հարգանքով՝ 

Խմբի նախագահ  Զարուհի Հովհաննիսյան 


