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ՀՀ արդարադատության նախարար՝  

 պարոն Ռուստամ Բադասյանին 

 

 

  Հարգելի պարոն Բադասյան, 

 

  Դիտորդների խումբը գնահատում է ՀՀ ԱՆ կողմից համավարակի 

պայմաններում վիրուսի ներթափանցումը ՔԿՀ-ներ կանխելուն ուղղված ջանքերն ու 

ձեռնարկվող քայլերը: Միևնույն ժամանակ, ելնելով ռիսկերը նվազեցնելու և 

ազատազրկված անձանց, որպես խոցելի խումբ, իրավունքները պաշտպանելու 

անհրաժեշտությունից, Ձեզ ենք ներկայացնում Խմբի հերթական առաջարկը:  

 Այսպես, Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն կողմից 2020թ․ 

մարտի 15-ին հրապարակված <<ԿՈՎԻԴ-19. պատրաստվածությունը, կանխարգելումը 

և վերահսկումը բանտերում և ազատությունից զրկելու այլ վայրերում>> միջանկյալ 

ուղեցույցում նշված է, որ ազատությունից զրկված անձինք, հավանաբար ավելի խոցելի 

են կորոնավիրուսային հիվանդության (ԿՈՎԻԴ-19) բռնկման նկատմամբ, քան՝ 

ընդհանուր բնակչությունը, քանի որ նրանք տևական ժամանակ միասին բնակվում են 

փակ տարածքներում: Ավելին, փորձը ցույց է տալիս, որ բանտերը և նմանօրինակ այլ 

վայրերը, որոնցում մարդիկ հավաքված են փոքր տարածքում, կարող են վարակման 

աղբյուր լինել և նպաստել վարակիչ հիվանդությունների տարածմանը բանտերում և 

դրանցից դուրս:  

  ՀՀ Քրեադատավարական օրենսդրությունը նախատեսում է պատժից ազատման 

որոշ մեխանիզմներ: Մասնավորապես, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 434-

րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատումը 

կամ պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժով փոխարինումը դատարանի կողմից 

մերժվելու դեպքում այդ հարցի կրկին քննարկում կարող է տեղի ունենալ ոչ շուտ, քան 
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մերժման վերաբերյալ դատական ակտն օրինական ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամիս 

անց, իսկ ցմահ ազատազրկման դատապարտված անձանց դեպքում՝ երեք տարի անց: 

  Կիսելով ԱՀԿ մտահոգությունը և ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում 

հնարավոր ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով՝ առաջարկում ենք մշակել 

օրանսդրական փոփոխության նախագիծ՝ պայմանական վաղաժամկետ ազատ 

արձակման կրկին քննարկման 6 ամսվա և 3 տարվա ժամկետների արգելքը 

ժամանակավորապես վերացնելու և ազատազրկված անձանց վաղաժամկետ ազատ 

արձակման առավել ճկուն և արդյունավետ մեխանիզմ նախատեսելու համար: 

  Միևնույն ժամանակ, մեր պատրաստակամությունն ենք հայտնում մասնակցել 

հարցի կապակացությամբ բովանդակային քննարկման: 

 

 

 

Հարգանքով՝ 

 

Խմբի նախագահ                           Հասմիկ Հարությունյան  

 

 


