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Հ Ր Ա Մ Ա Ն N 328-Ա 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 
 «11» ՀՈՒԼԻՍԻ 2018 Թ.                                                       ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ 

 

 

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐ 

ՄՈՒՏՔԻ  ԵՎ ԵԼՔԻ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

մարտի 1-ի «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություն ստեղծելու մասին N 204-Ն որոշման 5-րդ կետի 9-րդ ենթակետով և 

հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 

11-ի թիվ 704-Լ որոշմամբ հաստատված հավելվածի 18-րդ կետի 2-րդ և 20-րդ 

ենթակետերը. 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝ 

 

1. Սահմանել Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության անձնակազմի՝ իրենց վերապահված գործառույթներն 

իրականացնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներ մուտքի և ելքի կարգը՝ համաձայն 

հավելվածի: 

2.  Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի սեպտեմբերի 1-ից: 

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ մտնելուց հետո, մինչև Քրեակատարողական 

բժշկության կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության անձնակազմին 

ծառայողական վկայականների տրամադրումը, բայց ոչ ուշ, քան 2018 թվականի 

հոկտեմբերի 1-ը, վերջիններիս մուտքը Հայաստանի Հանրապետության 



2 
 

արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներ 

իրականացվում է անձը հաստատող փաստաթղթով:  

4. Սույն հրամանն ուժի մեջ մտնելուց հետո, մինչև Քրեակատարողական 

բժշկության կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության անձնակազմին 

ծառայողական վկայականների տրամադրումը, Քրեակատարողական բժշկության 

կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենը Հայաստանի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական 

ծառայության պետին է ներկայացնում Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության անձնակազմի վերաբերյալ տեղեկանք՝ 

վերջիններիս մուտքը ապահովելու նպատակով: 

 

 

ԱՐՏԱԿ ԶԵՅՆԱԼՅԱՆ  
 

11.07.2018

X
Artak Zeynalyan
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 Հավելված 
Հայաստանի Հանրապետության 

 արդարադատության նախարարի  
2018 թվականի հուլիսի 11-ի 

                                                                                                                    328-Ա հրամանի  
 
 

ԿԱՐԳ 

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ 

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐ ՄՈՒՏՔԻ ԵՎ ԵԼՔԻ 

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են Քրեակատարողական բժշկության 

կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ՝ ՊՈԱԿ) բժշկական 

անձնակազմի ներկայացուցչի (այսուհետ՝ Ներկայացուցիչ)՝ իրեն վերապահված 

գործառույթներն իրականացնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներ (այսուհետ՝ 

քրեակատարողական հիմնարկ) մուտքի և ելքի հետ կապված հարաբերությունները: 

2. ՊՈԱԿ-ի Ներկայացուցիչը քրեակատարողական հիմնարկ մուտքի և ելքի 

իրավունք ունի աշխատանքային և ոչ աշխատանքային օրերին՝ առանց ժամային 

սահմանափակման: 

3. ՊՈԱԿ-ի հետ պայմանագրային հարաբերությունների մեջ գտնվող 

բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ մատուցող այլ անձինք 

քրեակատարողական հիմնարկ մուտքի և ելքի իրավունք ունեն աշխատանքային և ոչ 

աշխատանքային օրերին՝ առանց ժամային սահմանափակման: 

4. Սույն հրամանի 3-րդ կետում նշված բժշկական օգնության և սպասարկման 

ծառայություններ մատուցող այլ անձանց մուտքը քրեակատարողական հիմնարկ 

ապահովելու նպատակով ՊՈԱԿ-ի տնօրենը Հայաստանի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության պետին 

ներկայացնում է բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ մատուցող այլ 
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անձանց վերաբերյալ տեղեկանք, որում նշվում են բժշկական օգնության և սպասարկման 

ծառայություններ մատուցող անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձը հաստատող 

փաստաթղթի տվյալները: 

5. ՊՈԱԿ-ի Ներկայացուցչի ավտոմեքենաների կամ այլ տրանսպորտային 

միջոցների անխոչընդոտ մուտքն ապահովելու համար ՊՈԱԿ-ի տնօրենը Հայաստանի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական 

ծառայության պետին է ներկայացնում տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ 

անհրաժեշտ տվյալները՝ տրանսպորտային միջոցի տեսակը, մակնիշը, թողարկման 

տարեթիվը, պետհամարանիշը: 

6. ՊՈԱԿ-ի Ներկայացուցչի ավտոմեքենաների կամ այլ տրանսպորտային 

միջոցների մուտքը քրեակատարողական հիմնարկի վարչական տարածք իրականացվում 

է հսկիչ անցագրային կետում նշանակված պահակետի ծառայողների կողմից 

ավտոմեքենան կամ տրանսպորտային միջոցը զննելուց հետո: 

7. Շտապ բժշկական օգնության մեքենաների մուտքը կալանավորված անձանց 

և դատապարտյալների բնակության տեղամաս թույլատրվում է շտապ բժշկական 

օգնության կանչի դեպքում:  

8. ՊՈԱԿ-ի Ներկայացուցիչը, քրեակատարողական հիմնարկ մուտք գործելու 

նպատակով քրեակատարողական հիմնարկի վարչական տարածքի մուտքում կամ 

վարչական մասնաշենքում տեղակայված հսկիչ անցագրային կետում նշանակված 

պահակետի ծառայողին է ներկայացնում ՊՈԱԿ-ի կողմից իրեն տրված ծառայողական 

վկայականը: 

9. Սույն հրամանի 3-րդ կետում նշված բժշկական օգնության և սպասարկման 

ծառայություններ մատուցող այլ անձը քրեակատարողական հիմնարկ մուտք գործելու 

նպատակով քրեակատարողական հիմնարկի վարչական տարածքի մուտքում կամ 

վարչական մասնաշենքում տեղակայված հսկիչ անցագրային կետում նշանակված 

պահակետի ծառայողին է ներկայացնում անձը հաստատող փաստաթուղթ: 

10. Հսկիչ անցագրային կետում պահակետ նշանակված ծառայողը բժշկական 

անձնակազմի համար նախատեսված գրանցման մատյանում գրանցում է ՊՈԱԿ-ի 
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Ներկայացուցչի վկայականի կամ բժշկական օգնության և սպասարկման 

ծառայություններ մատուցող այլ անձի անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները` նշելով 

քրեակատարողական հիմնարկ մուտք գործելու ամիսը, ամսաթիվը, ժամը և րոպեն, 

բացառությամբ մշտական հիմունքներով տվյալ քրեակատարողական հիմնարկում 

բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ մատուցող ՊՈԱԿ-ի 

Ներկայացուցչի, որի վերաբերյալ տվյալները ՊՈԱԿ-ի տնօրենը ներկայացնում է 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

քրեակատարողական ծառայության պետին: 

11. ՊՈԱԿ-ի Ներկայացուցչին քրեակատարողական հիմնարկում գտնվելու ողջ 

ժամանակահատվածի ընթացքում կրելու նպատակով հանձնվում է տարբերանշան, որը 

ՊՈԱԿ-ի Ներկայացուցչի համազգեստի պարտադիր բաղկացուցիչ մասն է: 

Տարբերանշանը պետք է պարունակի ՊՈԱԿ-ի Ներկայացուցչի  անունը, ազգանունը, 

հայրանունը: 

12. Հսկիչ անցագրային կետում պահակետ նշանակված ծառայողը Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի «Հայաստանի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական 

ծառայության` կալանավորվածներին պահելու վայրերի և ուղղիչ հիմնարկների ներքին 

կանոնակարգը հաստատելու մասին» թիվ 1543-Ն որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) N 2 Ձևով 

նախատեսված արգելված իրերի, առարկաների և սննդամթերքի (այսուհետ՝ արգելված 

իրեր) ներթափանցումը կանխարգելելու նպատակով՝  ՊՈԱԿ-ի Ներկայացուցչին կամ 

բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ մատուցող այլ անձի (այսուհետ՝ 

միասին՝ Բժշկական անձնակազմի ներկայացուցիչ), արգելված իրերի ցանկը 

ներկայացնելուց հետո, առաջարկում է դրանք ինքնակամ թողնել այդ նպատակով 

ստեղծված պահախցերում՝ բացառությամբ սույն հրամանի 13-րդ կետով նախատեսված 

իրերի: 

13. Բժշկական անձնակազմի ներկայացուցչին թույլատրվում է 

քրեակատարողական հիմնարկում պահվող կալանավորված անձանց և դատապարտյալ-

ներին բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ մատուցելու նպատակով 
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քրեակատարողական հիմնարկ ներս տանել դեղեր, դեղանյութեր, դեղաբուսական հումք, 

օժանդակ նյութ, բժշկական նշանակության ապրանքներ և պարագաներ, բժշկական 

օգնության և սպասարկման ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ 

իրեր (այդ թվում՝ անձնական բջջային հեռախոս, համակարգիչ)՝ անկախ դրանց Որոշման 

N 2 Ձևով նախատեսված արգելված իրերի ցանկում ներառված լինելու հանգամանքից:  

14. Սույն հրամանի 13-րդ կետով նախատեսված դեպքերում Բժշկական 

անձնակազմի ներկայացուցիչը քրեակատարողական հիմնարկի պետին, իսկ վերջինիս 

բացակայության դեպքում՝ նրան փոխարինող անձին գրավոր ներկայացնում է սույն 

հրամանի 13-րդ կետում նշված իրերը ցանկը: 

15. Արգելված իրերը, բացառությամբ սույն հրամանի 13-րդ կետով նշված 

իրերի, ինքնակամ այդ նպատակով ստեղծված պահախցերում թողնելուց հետո, հսկիչ 

անցագրային կետում պահակետ նշանակված ծառայողը Բժշկական անձնակազմի 

ներկայացուցչի մուտքի համար բացում է միջանցիկ դուռը և վերջինիս ներս մտնելուց 

հետո փակում այն: 

16. Բժշկական անձնակազմի ներկայացուցչի իրերը ենթակա են զննման, իսկ 

հագուստը ենթակա է զննության, եթե բավարար հիմքեր կան կասկածելու, որ վերջինիս 

կողմից փորձ է արվում քրեակատարողական հիմնարկ անցկացնել արգելված իր, 

բացառությամբ սույն հրամանի 13-րդ կետով նշված իրերի: 

17. Բժշկական անձնակազմի ներկայացուցչի իրերի զննման ընթացքում 

առաջարկվում է ցույց տալ պայուսակի, ճամպրուկի, փաթեթի կամ այլ պահոցի 

պարունակությունը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` զննման համար տրամադրել նաև 

հագուստը: 

18. Բժշկական անձնակազմի ներկայացուցչի հագուստի զննումն 

իրականացվում է նույն սեռին պատկանող քրեակատարողական ծառայողի կողմից: 

19.  Բժշկական անձնակազմի ներկայացուցչի իրերի զննման կամ 

խուզարկության ժամանակ արգելված իրերի հայտնաբերման դեպքում, բացառությամբ 

սույն հրամանի 13-րդ կետով նշված իրերի, առաջարկվում է դրանք թողնել այդ 

նպատակով ստեղծված պահախցերում` քրեակատարողական հիմնարկի տարածքից 
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դուրս գալիս դրանք հետ վերցնելու նպատակով, բացառությամբ սույն հրամանի 20-21-րդ 

կետերով նախատեսված առգրավված իրերի: 

20. Բժշկական անձնակազմի ներկայացուցչի իրերի զննման կամ 

խուզարկության ժամանակ արգելված իրերի հայտնաբերման դեպքում, բացառությամբ 

սույն հրամանի 13-րդ կետով նշված իրերի, դրանք առգրավվում են համապատասխան 

քրեակատարողական ծառայողի կողմից` կազմելով դրանց հայտնաբերման և 

առգրավման մասին արձանագրություն: 

21. Բժշկական անձնակազմի ներկայացուցչի իրերի զննման կամ 

խուզարկության ժամանակ առգրավված իրերը փոխանցվում են իրավասու 

ստորաբաժանումներին կամ մարմիններին՝ սահմանված կարգով դրանց հետագա 

ընթացքը որոշելու համար: 

22. Բժշկական անձնակազմի ներկայացուցչի անձնական խուզարկությունն 

իրականացվում է Որոշման հավելվածի 10-րդ գլխով նախատեսված 

քրեակատարողական հիմնարկ մուտք ու ելք ունեցող այլ անձանց անձնական 

խուզարկության համար նախատեսված կարգով՝ միայն վերջինիս կողմից 

քրեակատարողական հիմնարկ արգելված իր անցկացնելու հիմնավոր կասկածի 

դեպքում, որից հետո քրեակատարողական հիմնարկի պետը գրավոր հաշվետվություն է 

ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին: 

23. Քրեակատարողական հիմնարկի կալանավորված անձանց կամ 

դատապարտյալների բնակության տեղամասից դուրս գալիս կալանավորված անձանց 

կամ դատապարտյալների բնակության տեղամասին հարակից հսկիչ անցագրային 

կետում նշանակված պահակետի ծառայողը բժշկական անձնակազմի համար 

նախատեսված գրանցման մատյանում նշում է Բժշկական անձնակազմի ներկայացուցչի` 

քրեակատարողական հիմնարկի կալանավորված անձանց կամ դատապարտյալների 

բնակության տեղամասից դուրս գալու ամիսը, ամսաթիվը, ժամը և րոպեն: 


	Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝

