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ՀՀ արդարադատության նախարար՝  

 պարոն Ռուստամ Բադասյանին 

 

Ընթացիկ հաշվետվություն 

 

  Հարգելի պարոն Բադասյան, 

 

  ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական 

վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի անդամները ՀՀ 

ԱՆ «Նուբարաշեն» ՔԿՀ կատարած այցելության ժամանակ առանձնազրույց են ունեցել 

կալանավորված անձ Հայկ Մուրադյանի հետ: Վերջինս խմբի անդամներին 

տեղեկացրել է, որ շուրջ 2 տարի առաջ իր աջ ոտքի ծունկը ենթարկվել է 

վիրահատության։ Վիրահատության ժամանակ ծնկի մեջ տեղադրվել են մետաղական 

կոնստրուկցիաներ, որոնք պետք է վիրահատությունից հետո հանվեն՝ մինչև երկու 

տարին լրանալը։  2019թ. դեպտեմբերին ՀՀ ԱՆ «Դատապարտյալների հիվանդանոց» 

ՔԿՀ-ում իրականացրել են ռենտգեն հետազոտություն և տեղեկացրել են, որ 

անհրաժեշտ է վիրահատություն, որը տեղի կունենա պետպատվերի շրջանակներում, 

որի թույլտվությունն արդեն առկա է: Սակայն հաջորդել են ԿՈՎԻԴ-19 համավարակի 

կանխարգելման նպատակով կիրառված սահմանափակումները, և այն բժշկական 

կենտրոններում, որտեղ պետք է կազմակերպվեր վիրահատությունը, սպասարկել են 

միայն կորոնավիրուսով հիվանդ անձանց, ուստի մինչև օրս վիրահատությունը չի 

կազմակերպվել։  Հ. Մուրադյանը մտահոգություն է հայտնել, որ ոտքի մեջ 

մետաղական մասերի երկար մնալը կարող է վնասակար ազդեցություն թողնել իր 

առողջության վրա, բացի այդ ունենում է պարբերաբար ցավեր: 

  Խմբի անդամները հարցի շուրջ զրուցել են հիմնարկի պետի հետ, ով խնդիրը 

քննարկել է «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Նուբարաշեն» 

ստորաբաժանման պետի հետ։ Վերջինս հաստատել է, որ անհրաժեշտ է 
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վիրահատւթյուն, որը կատարվելու է պետպատվերի շրջանակներում, սակայն քանի որ 

վիրահատությունը պլանային է, ԿՈՎԻԴ-19 համավարակի պատճառով ձգձգվում է այն 

կազմակերպելու պրոցեսը՝ հաշվի առնելով բժշկական կենտրոնների 

ծանրաբեռնվածությունը: 

  Խումբը իր նախկին գրություններում կիսել է այն մտահոգությունը, որ ԿՈՎԻԴ-

19 համավարակի պայմաններում կարող են սահմանափակվել ազատությունից 

զրկված անձանց որոշ իրավունքներ, սակայն դա չպետք է առիթ հանդիսանա 

անհարկի սահմանափակումների և հիմնարար իրավունքների խախտումների համար։  

  Հաշվի առնելով վերը ներկայացվածը՝ առաջարկում ենք քննարկել Հայկ 

Մուրադյանի վիրահատությունը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում պետպատվերի 

շրջանակներում կազմակերպելու հարցը։ 

  

Հարգանքով՝ 

 

Խմբի նախագահ                      Հասմիկ Հարությունյան  
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