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ՀՀ արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար  

պարոն Գրիգոր Մինասյանին 

 

Հարգելի՛ պարոն Մինասյան, 

 

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական 

վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի անդամները (այսուհետ՝ Խումբ) 

2022 թ․ նոյեմբերի 04-ին ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» ՔԿՀ կատարած այցելության ժամանակ տեսակցել են 

կալանավորված անձանց: 

Ստորև ներկայացվում են արձանագրված խնդիրները՝ ակնկալելով Ձեր կողմից դրանց 

լուծմանն ուղղված անհրաժեշտ, բավարար և ամբողջական միջոցառումների ձեռնարկում: 

1. Մ. Ե. 

Մ. Ե.-ը 2022 թ. հոկտեմբերի 12-ից գտնվում է հացադուլում: Խմբի այցելության օրը եղել է 

վերջինիս հացադուլի մեջ գտնվելու 23-րդ օրը: Մ. Ե.-ն ունի մի շարք առողջական խնդիրներ, այդ թվում՝ 

հենաշարժողական: Վերջինս ունի նաև 13 մմ ճողվածք, որը, ըստ կալանավորված անձի, բժիշկներn 

ազատության մեջ գտնվելու ժամանակահատվածում հրաժարվել են վիրահատել, սակայն ստացել է 

բուժում, մեկ փուլն ավարտել է, իսկ երկրորդ փուլը չի ստանում քրեակատարողական հիմնարկում 

գտնվելու պատճառով: Քրեակատարողական հիմնարկում վերջինիս ներարկում են «Դիկլոֆենակ»՝ 

առողջական խնդրով պայմանավորված առաջացած ցավերը մեղմելու համար, որը, ըստ 

կալանավորված անձի, բուժում չէ: 

Առկա են խնդիրներ նաև Մ. Ե.-ի պահման պայմանների հետ կապված: Վերջինս հացադուլի 

ժամանակ պահվում է պատժախցում, որը խոնավ ու ցուրտ է, ինչը վատթարացնում է վերջինիս 

առողջական վիճակը։ Դիտորդների այցելության պահին ջեռուցման համակարգը գործարկված չի եղել: 

2. Գ. Ս.  

Գ. Ս.-ը 2022 թ. հոկտեմբերի 20-ից գտնվում է հացադուլի մեջ: Խմբի այցելության օրը եղել է 

վերջինիս հացադուլի մեջ գտնվելու 15-րդ օրը: 

Գ. Ս.-ն ունի առողջական խնդիրներ, հաշմանդամության երրորդ խումբ: Վերջինս պահանջում 

է պատշաճ 
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բուժում և ցանկանում է հաշմանդամության խմբի փոփոխություն: Գ. Ս.-ն ունի նաև ի ծնե 

յուրաքանչյուր ձեռքին 4-ական մատ, երիկամային խնդիրներ, ճողվածքներ, որոնց վերաբերյալ 

կատարվել է ՄՌՏ հետազոտություն, սակայն հետազոտության եզրակացությունը վերջինս չի ստացել։ 

Ըստ կալանավորված անձի՝ որևէ բուժում չի ստանում, տրամադրվում են միայն 

ցավազրկողներ, ամեն օր հիմնարկի բժշկի կողմից չափվում է միայն ճնշումն ու քաշը: 

Միաժամանակ, Գ. Ս.-ը գտնվում է կարանտինային հատվածում, խուցը ցուրտ ու խոնավ է։ 

Առաջարկություններ 

1. Ձեռնարկել անհրաժեշտ, բավարար և ամբողջական միջոցներ ապահովելու Մ. Ե.-ի և Գ. Ս.-

ի պատշաճ բժշկական օգնություն ստանալու իրավունքը, այդ թվում՝ ուղղված անհրաժեշտ բժշկական 

հետազոտությունների և բուժօգնության տրամադրմանը, ըստ անհրաժեշտության նաև՝ հատուկ 

մասնագիտացված կամ քաղաքացիական բուժհաստատություն փոխադրմանը: 

2. Գ. Ս.-ին տրամադրել իր առողջական խնդիրների վերաբերյալ կատարված 

հետազոտությունների, դրանց եզրակացությունների վերաբերյալ կազմված փաստաթղթերը, իր 

առողջական վիճակի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկություններ: 

3. Գ. Ս.-ին ծանոթացնել հաշմանդամության խմբի փոփոխման կարգին: 

4. Քննարկել Մ. Ե.-ին պատժախցից տեղափոխելու հարցը՝ պայմանավորված վերջինիս 

առողջական խնդիրներով և դրանց հետագա վատթարացման ռիսկերով: 

5. Դիտարկել Գ. Ս.-ի պահման պայմանների հետ կապված խցի ջերմաստիճանի հարցը։ 

 

Հարգանքով՝ 

Խմբի նախագահ  Զարուհի Հովհաննիսյան  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


