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ՀՀ արդարադատության նախարարի 

պաշտոնակատար պարոն Գրիգոր Մինասյանին 

 

ՀՐԱՏԱՊ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հարգելի՛ պարոն Մինասյան, 

2022 թ. դեկտեմբերի 13-ին ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում 

հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբին (այսուհետ՝ 

Խումբ) են դիմել «Արմավիր» ՔԿՀ-ում գտնվող ազատազրկված Ռ. Ս.-ի ծնողները՝ Ա. Ս.-ը և Ա. Մ.-ը՝ Ռ. 

Ս.-ի անվտանգությունը և իրավունքների պաշտպանվածությունը վերականգնելու խնդրանքով: 

«Հանցագործության մասին հաղորդում» վերտառությամբ գրությամբ Խմբին դիմած անձինք, 

մասնավորապես, նշել են, որ «12.12.2022 թ. 12:00-12:20-ի սահմաններում «Արմավիր» ՔԿՀ 4-րդ 

մասնաշենքի անվտանգության առաջատար մասնագետ, մայոր Ա․ Գ․-ը, հերթական անգամ, 10-րդ խցի 

կալանավոր անձի՝ Ռ. Ս․ -ի նկատմամբ, ասես, թշնամական, ոչ կանոնադրական մոտեցում է ունեցել՝ 

հրապարակայնորեն հայհոյել, վիրավորել ու այդպիսով նվաստացրել է, իր կարգավիճակով 

կաշկանդված ու այդպիսով ծայրահեղ անպաշտպան անձին նսեմացնելու արարք կատարելով, 

ձերբակալման օրից նաև առողջության նյարդային խնդիրներ ձեռք բերած որդուս վիրավորել է, 

հոգեկան ցավ պատճառել՝ հատկապես, շատ լավ գիտակցելով, որ նրանից հակադարձում չի ստանա: 

Եվ սա այն բանի համար, որ մարդը պահանջել է իր հետ հարգալից վերաբերվել: Ու, քիչ է, որ, 

փաստորեն, հոգեկան խոշտանգման է ենթարկում, մի բան էլ հաջողում է ղեկավարությանը սադրել՝ 

որդուս նկատմամբ տույժեր կիրառելու»: 

Եզրահանգումներ. 

Գտնում ենք, որ Խմբին հայտնված դեպքն վերաբերում է անազատության մեջ գտնվող անձի՝ 

խոշտանգումներից և այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից զերծ մնալու 

հիմնարար իրավունքի խախտմանը, որը պահանջում է անհապաղ ձեռնարկել անհրաժեշտ, բավարար 

և ամբողջական միջոցառումներ՝ դեպքը բացահայտելու, մեղավորներին հայտնաբերելու և 
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պատասխանատվության ենթարկելու, իրավունքը խախտված անձի իրավունքները 

վերականգնելու համար:  

 

Առաջարկություններ 

1. Ձեռնարկել անհրաժեշտ, բավարար և ամբողջական միջոցառումներ ուղղված Ռ․ Ս․-ի 

իրավունքների վերականգնմանը, այդ թվում՝ Ձեր իրավասության սահմաններում նշանակել 

ծառայողական քննություն՝ նկարագրված դեպքն ուսումնասիրելու, խախտումները բացահայտելու և 

դրանցում մեղավոր անձանց պարզելու և պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով: 

2. Ռ․ Ս․-ի մոտ առողջական, այդ թվում՝ հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրների 

առկայության դեպքում ապահովել անհրաժեշտ և բավարար բժշկական օգնության տրամադրում: 

 

Հարգանքով՝ 

 Խմբի նախագահ  Զարուհի Հովհաննիսյան 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


