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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) 

ստացված ահազանգերի հիման վրա 2022 թ․ դեկտեմբերի 14-ին ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» ՔԿՀ կատարած 

այցելության ընթացքում առանձնազրույց են ունեցել կալանքի տակ գտնվող Ռ. Ս.-ի և Է. Վ.-ի հետ: 

Ի լրումն Ռ. Ս.-ի ծնողների կողմից Խմբին ուղղված հաղորդման հիման վրա 13.12.2022 թ. ՀՀ 

արդարադատության նախարարություն ուղարկված գրության` ստորև ներկայացնում ենք այցի 

արդյունքում Ռ․ Ս․-ի, ինչպես նաև Է․ Վ․-ի առողջական խնդիրների վերաբերյալ արձանագրված 

խնդիրները՝ ակնկալելով Ձեր կողմից դրանց լուծմանն ուղղված անհրաժեշտ, բավարար և 

ամբողջական միջոցառումների ձեռնարկում: 

 

1. Ռ․ Ս․ 

ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» ՔԿՀ կատարած այցելության ընթացքում Խմբի անդամները խոսել են ՍԻՀԱԲ-

ի պետի հետ՝ Ռ․ Ս․-ի հետ կատարվող աշխատանքների վերաբերյալ։ Վերջինս Ռ․ Ս․ -ին նկարագրել է 

որպես հիմնականում դրական անձնավորություն, գրագետ, օրինապահ: Վերջինս նաև նշել է, որ Ռ․ Ս․-

ը մեկուսի է մնում, քանի որ, ըստ նրա, Ռ․ Ս․-ն իմպուլսիվ է, ունի կպչուն մտքեր և անընդհատ մտածում 

է, որ իրեն վնաս կտան, կսպանեն, կվերացնեն և այլն։ Խմբի անդամները նաև տեղեկացել են, որ ՀՀ ԱՆ 

«Արմավիր» ՔԿՀ կատարած այցին նախորդող շաբաթվա ընթացքում Ռ․ Ս․-ը ենթարկվել է «Մագնիսա-

ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ)» հետազոտության, որի վերաբերյալ վերջինս Խմբի անդամներին 

բանավոր հայտնել է, որ իր մոտ ախտորոշվել են մի շարք խնդիրներ, որոնք վտանգ են ներկայացնում 

հետագայում հենաշարժողական խնդիրների առաջացման համար։ Ըստ Ռ․ Ս․-ի՝ հետազոտության 

արդյունքում իր մոտ ախտորոշվել է 5-րդ ողի վրա առկա սերտաճում, ինչպես նաև ողնուղեղի խոռոչի 

մեջ գոյացած պարկ, որի արդյունքում իր վերջույթներն «անջատվում են» և չի կարողանում կառավարել 

իր շարժումները։ Ըստ Ռ․ Ս․-ի՝ երկարատև նման վիճակում իր գտնվելը և հետևողական բուժում 

չստանալը կգամի նրան սայլակին։ 
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Ռ․ Ս․-ը հայտնել է, որ քրեակատարողական հիմնարկում որևէ բուժում չի ստանում: Մինչև 

քրեակատարողական հիմնարկում գտնվելը՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունում աշխատելու 

ժամանակահատվածում պարբերաբար անցել է բժշկական հետազոտություններ, որոնք մշտապես 

ամրագրել են, որ ինքն ունի «տիեզերագնացի առողջություն»: Ըստ Ռ․ Ս․-ի՝ իր մոտ առկա առողջական 

վիճակի վատթարացումը սկսվել է իրեն բերման ենթարկելիս և ոստիկանության բաժանմունքում ծեծի 

ենթարկվելուց հետո և խորացել է քրեակատարողական հիմնարկում գտնվելու ընթացքում: 

Ռ․ Ս․-ը պնդեց, որ 13․12․2022 թ․ Խմբի կողմից ՀՀ ԱՆ ներկայացված 22-58 գրությամբ 

ներկայացված տեղեկատվությունը, որը կապված էր անվտանգության աշխատակցի հետ ունեցած 

ընդհարման հետ, եղել է, և հարցի քննարկման կարևորությունը պնդեց։ 

 

2. Է․ Վ․ 

Կալանավորված Է․ Վ․-ը, ըստ «Ազատություն ռադիոկայան» լրատվական կայքում 

հրապարակված նյութի1, Ոստիկանության բաժանմունքում ենթարկվել էր ծեծի և ստացել մարմնական 

տարբեր աստիճանի վնասվածքներ: Է․ Վ․-ը Խմբին հայտնել է, որ տեղաշարժվում է ձեռնափայտով և 

ստացած վնասվածների արդյունքում վիճակը վատթարացել է, առաջացել է լսողական խնդիր, քանի որ 

ականջի թաղանթները վնասվել են (ըստ նրա՝ «պայթեցրել են»)։ Ըստ Է․ Վ․-ի՝ տրավմաների 

արդյունքում առաջացած առողջական խնդիրներից բացի, վերջինիս մոտ ախտորոշվել է նաև 

«ողնաշարի հեմանգիոմա», որը բուժելու նպատակով ազատության մեջ գտնվելու ընթացքում 

կատարվել է վիրահատություն, սակայն նույն խնդիրը առաջացել է նաև մյուս ողի վրա, որը ևս ենթակա 

է վիրահատության, որը շուտով պետք է կատարվեր, իսկ ոստիկանության բաժանմունքում ծեծի 

ենթարկվելուց հետո առողջական վիճակը վատթարացել է: Է․ Վ․-ը նաև հայտնել է, որ 

քրեակատարողական հիմնարկում գտնվելու ընթացքում, ցավազրկողներից բացի այլ բուժում չի 

ստանում: 

Առաջարկություն 

1. Ձեռնարկել անհրաժեշտ, բավարար և ամբողջական միջոցառումներ՝ ապահովելու Ռ․ 

Ս․-ի պատշաճ բժշկական օգնություն ստանալու իրավունքը, այդ թվում՝ Ռ․ Ս․-ին ապահովել 

                                           
1 Տե՛ս «Իրավապաշտպաններն ահազանգում են՝ ոստիկանական բաժանմունքում քաղաքացու են խոշտանգել» 

վերնագրով նյութը նշված հողումով. 

https://www.azatutyun.am/a/32173132.html?fbclid=IwAR1ep2Cj6HHMlR4Ku-

Zq61nwt_oH6w4tXHYQdp8hfxcEDZsVh4yd4mh tWWI 

https://www.azatutyun.am/a/32173132.html?fbclid=IwAR1ep2Cj6HHMlR4Ku-Zq61nwt_oH6w4tXHYQdp8hfxcEDZsVh4yd4mhtWWI
https://www.azatutyun.am/a/32173132.html?fbclid=IwAR1ep2Cj6HHMlR4Ku-Zq61nwt_oH6w4tXHYQdp8hfxcEDZsVh4yd4mhtWWI
https://www.azatutyun.am/a/32173132.html?fbclid=IwAR1ep2Cj6HHMlR4Ku-Zq61nwt_oH6w4tXHYQdp8hfxcEDZsVh4yd4mhtWWI
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անհրաժեշտ բժշկական հետազոտություններով, մասնագիտացված բժշկական օգնությամբ, 

անհրաժեշտ հոգեբանական աջակցությամբ, ինչպես նաև վերջինիս տրամադրել իր առողջական 

խնդիրների վերաբերյալ կատարված հետազոտությունների, դրանց եզրակացությունների վերաբերյալ 

կազմված փաստաթղթերը, իր առողջական վիճակի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկություններ: 

2. Ձեռնարկել անհրաժեշտ, բավարար և ամբողջական միջոցառումներ՝ ապահովելու Է․ Վ․-

ի պատշաճ բժշկական օգնություն ստանալու իրավունքը, այդ թվում՝ ձեռնարկել Է․ Վ․-ի առողջական 

խնդիրների հետազոտման և բուժման համար անհրաժեշտ միջոցներ, ինչպես նաև քննարկել և 

անհրաժեշտության դեպքում ապահովել Է․ Վ․-ի մոտ առկա առողջական խնդիրներով 

պայմանավորված մասնագիտացված բժշկական օգնության տրամադրումը: 

 

Հարգանքով՝ 

Խմբի նախագահ  Զարուհի Հովհաննիսյան 


