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Առևոլդ Սամվելի Կայւդանյտնի' «-Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների 
կիրառման տեսական և գործնական հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում» 
վերտառությամբ ԺԲ.00.04 ֊  Դատական իրավունք (դատարանակազմություն,
քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, 
դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական 
գործունեության տեսություն) մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների 
թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության վերաբերյալ

Ա.Կարդանյանի կողմից իրականացված հետազոտության թեման արդիական է և 

կարևոր: Մարդու իրավունքների գերակայության հաստատման և դրանց պաշտպանության 

աստիճանի բարձրացման գործընթացում ինչ խոսք իր ուրույն դերակատարությունն ունի 

պետության կողմից համապատասխան իրավական գործիքակազմերի սահմանումն ու 

գործնականում դրանց պատշաճ կիրառությունը: Քրեադատավարական ընթացակարգերում 

կանխարգելիչ բնույթի անվտանգության միջոցների և հատուկ վարույթների նախատեսումը, 

դրանց պատշաճ կիրառությունն իրենց հեթին երաշխիք են քրեական դատավարության 

համապատասխան սուբյեկտների իրավունքների լիարժեք իրացման համար:

Կատարված ուսումնասիրությունները վկայում են, որ բժշկական բնույթի հարկադրան

քի միջոցների (այսուհետ' ԲԲՀՄ) գործարկման ընթացքում տարբեր հարթություններում ի 

հայտ են գափս տարաբնույթ խնդիրներ, մասնավորապես, տեսական հարթությունում առկա 

չէ միասնական մոտեցում ԲԲՀՄ ֊ի նպատակների, քրեադատավարական այլ 

ինստիտուտների հետ հարաբերակցության շրջանակներում: Տարբեր են նաև մոտեցումները 

սույն ինստիտուտի գործնական կիրառության ընթացքում ծագող



իրավահարաբերությունների մասով: Այս ամենով է պայմանավորված ներկայացված 

ատենախոսության թեմայի արդիակւսնությունը:

Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ ԲԲ2.Մ-ի էության, բնույթի, նպատակների, 

կւսռուցւսկւսրգի և ընթւսցւսկւպպի հետազոտումը, տեսական մոտեցումների, միջազգային 

փորձի և միջազզւււյին պայմանագրերի հիման վրւս գործող մարմինների կողլքից մշակված 

չափորոշիչների վերլուծությունը, քևնարկւխղ ինստիտուտի վերաիմաստավորման և 

կատւսրելւսզործման ուղիների մշակմւսն և ներղրման տեսանկյունից ունի էական 

նշանակություն: Այն արղակւսն է նւսև ԼԼ քրեական ղատավարության նոր օրենսգրքի 

նախագծում (այսուհետ Նախագիծ) քրեաղատավարական սույն ինստիտուտը

բովանդակային փոփոխություններով և օրենսդրական նոր կարգավորումներով 

ներկայացնելու հնարավորության տեսանկյունով:

Պետք է փաստել, որ իրականացված հետազոտությունն ընղգրկել է բավական ծավալուն 

աոարկա ԲԲձՄ֊ի նշանակման հարաբերությունները կարգավորող միջազգային և ներպե

տական իրավական նորմերը, ՔԴՕ նախագծի կարգավորումները, իրավակիրաո պրակտի

կան, միջազգային փորձն ու ղոկտրինալ աղբյուրները:

հեղինակի կողմից հետազոտության առարկան կազմող վերը նկարագրված 

հիմնահարցերի ուսումնասիրման միջոցով ԲԲ2.Մ քրեաղատավարական սույն ինստիտուտի 

էության բացահայտումը թույլ է տալիս պարզել այդ ինստիտուտի

առանձնահատկությունները, ինչպես նաև նրա տեղը և ղերը հարակից դատավարական 

կարգավորումների համատեքստում:

Ատենախոսության ուսումնասիրությունը հիմք է տափս պնդելու, որ Ա-՚Վարղանյաևը 

հիմնականում իրագործել է իր առջև դրված ուսումնասիրության նպատակները:

Նշված նպատակին հասնելու համար հեղինակի կողմից խնդիր է դրվել.

- նախանշել ԲԲձՄ-ի կիրառման վարույթի' ռոմանոգերմանական և անգլոսաքսոնական 

իրավական համակարգերի հայեցակարգային առանձնահատկությունները,

- հստակեցնել ԲԲ2.Մ՜ի կիրառման հատուկ վարույթի իրավական բնույթը, դատավարա

կան նշանակությունը, հարաբերակցությունն ընդհանուր հիմունքներով անցկացվող վարույ

թի հետ,

- բացահայտել փորձաքննության ենթարկելու համար անձին բժշկական հաստատութ

յունում տեղավորելու, ինչպես նան անմեղսունակության վիճակում քրեական օրենքով արգել

ված արարք կատարած և դեպքից հետո հոգեկան հիվանդությամբ հիվանդացած անձանց 

նկատմամբ ԲԲ^Մ-ի կիրառման վարույթ հարուցելու, անվտանգության միջոցներ կիրառելու
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..րմքերի և պայմանների շրջանակը,

- որոշակիացնել հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձի դատավարական կար

գավիճակը, նրա իրավունքների և իրավաչափ շահերի պաշտպանության երաշխիքների 

շրջանւսկը,

- վեր հանել ԲԲՀՄ-ի կիրառման մինչդատական և դատական վարույթների ընթացքում 

ծագող տեսական և գործնական հիմնախնդիրները' ուսումնասիրելով դրանց առնչությամբ 

ձևավորվւսծ դատական պրակտիկան և միջազգային փորձը,

- համեմատաիրափսկան վերլուծության ենթարկել ԲԲՀՄ-ի կիրառման վարույթի վերա- 

բերյալ գործող ՔԴՕ-ի և նոր ՔԴՕ նախագծի կարգավորումները,

- կատարված հետազոտության արդյունքների հիման վրա մշակել համապատասխան 

հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված առաջարկություններ:

Ուսումնասիրության տեսական հիմք են կազմել քրեադատավարական ոլորտի 

առաջադեմ գիտնականների գիտական աշխատությունները: հեղինակն ուսումնասիրելով 

վեր հանված հիմնախնդիրները վիճահարույց հարցերի շուրջ իր գիտական միտքը համադրել 

է այլ գիտնականների տեսակետների հետ:

Ատենախոսի տեսական դատողությունների և եզրահանգումների 

հիմնավորվածությունն ապահովվել է կատարված հետազոտության մեթոդաբանական 

բազայով, գրականության մեծաքանակ աղբյուրների օգտագործմամբ, հարուստ իրավական և 

փորձառական հիմքով: հատկապես, ցանկանում ենք առանձնացնել հեղինակի կողմից 

Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի, ՀՀ սահմանադրական դատարանի, ՀՀ 

վճռաբեկ դատարանի դատական ակտերի ուսումնասիրումը և դրանց դրույթների 

ստեղծագործական օգտագործումը ատենախոսությունում արտահայտած մտքերի ու արփսծ 

հետևությունների հիմնավորման ժամանակ:

Հետազոտության գիտական նորույթն այն է, որ ատենախոսությունը հայրենական իրա

վագիտության աոաջին համապարփակ և ամբողջական գիտահետազոտական ուսումնասի

րությունն է, որտեղ փորձ է արվել հնարավորինս համալիր և բազմակողմանի քննարկել ու 

վերլուծել ԲԲՀՄ-ի կիրառման վարույթի տեսական և զործնակաև հիմնահարցերը:

Ատենախոսությունը բաղկացած է ներածությունից, 3 գլուխներից, դրանցում ընդգրկված 

11 պարագրաֆներից, եզրակացությունից, օգտագործված գրականության, իրավական ակտե

րի և պրակտիկ նյութերի ցանկից:

Ատենախոսության սեղմագիրը և հրատարակված 9 հոդվածներն արտացոլում են 

ատենախոսության հիմնական դրույթները և չեն հակասում դրան:
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1. .հեղինակի 111 > 111111«| 1111; 11.1 ււ 11 ի 111111 ււ |.> 111111 ւ ո IIII (11 ̂  1111 պայապյւաֆներու մ հիմնավորումներ 

1ւէւ ւո|ւփա1 <111111111 ւ1|ւ շարք իրավական ակաեյւամ Նւ)|ւ կարղավորու մնեյւ նախաաեււե|/ս 

վհրաըհրյալ, ւաւււաւ)!, ըստ էության յ«ւււ(|ւււ1յւււ)ու ւ/ են ներկայացված ղաղափարննրն 

1111111111111ւՏ1.1111 նպատակով նշված |ւ|ւււււ|ա1|ւււ)ւ ակտերում փոփոխությունների հ յյւացամների 

տ1<11|)ա| 1111 Ո 11 •.>! 11 111 | I | 1111 11111111 11 1. 111 I I I. I լ 11*111111111111111 1111II111IIII յ II111 1|11|ք|րյ|այ|» |1 1 1 1 |/1|Լ| | ( 1  (’օյ»|| »1 III 1| 

հիշատակվող օրենքի որն!, հողվածում յյւացում կամ ւ|աւ|ւււ|ււա յ-> յ 111 ն կատարելու ւյ1<յււււ|*1«|»|՛̂  | 

հստակ <\ 11111 կ 1. 1111111 ս ւ <Տ տեքստ), լ.1ւ>|> մեր կածիքով առափդ քան մաաչեյի և առարկայական 

կդարձներ արված եզրահանգումներն ա առաջարկները (ատենախոսության 11քք-րղ !.րի 

«հղումներ» հատփսձում էքիա/ն նհրկայարէիսե ! արւ)1,ն /ակ րրրահատոր/ան մեր ղրւ/ահ - - 

րյ\հական ււատաւ/ա/ւարյահ օրենտւրրա մ ւրաքյոոքներ հ փա/ա/սաթյուններ կատար!,/ա 

մասին» ՀՀ օրենքի նա/սաղեի տեր սար):

2. Պաշտպանության 1ւԼ|ւկայսւքյւ|սւ6 ւյրու յթնևրի 1 ին կետով հեղինակի կողմից 

ս 11 >ւ 11 «.> 111 յ 11 յ 11 ո 111 I. ու էւ|ւ*|>)ւ1|1ււ(յէւԼ| սւնւք|<է)սու1ւտկ անձանց ն դեպքից հհտո հոզեկան հ|ւփււնւլւււ թ 

յտմ|< հիվանդացած անձանց նկատմամը ԲԲ2Ս՜ ի կիրառման երկու հատուկ վարույթները, 

սրստձւսռտըւսնեյով, որ դրանք չունեն այն աստիճան հական ն կայուն աոտնձնահտտկութ 

յուններ, որոնր կարող 1;իև հիմր հանդիսանալ րյրանր միմյանցից աոանձին վարույթների մա 

կսղսյսւ կով կարգավորելու համար: Նկատի ունենալոփ որ լատ I.ու [«յան, գործ անենենր 

սկզբունքորեն տարրեր իրավիճակների հետ, իրավական հետևանքների ծավալ]։ սաումով աո 

կա I; որոշակի աոանձնահատկություն, (յտնում ենր, որ ղրանց ուղղակի նույնացման 

վերարերյալ առաջարկն համոզիչ չէ և պաշտպանության ընթացքում ւրացուցի) հիմնավորման 

կտրիր ունի: Առավել ևս, պետք նկատի ունենանք, որ երկու վարույթների ունիֆիկացմամը. 

ըստ հա թյան, ին) որ րրեաղտսւավարակտն նշանակու թյան էական խնդիր չի լուծվելու:

3. Պարտապանության ներկայացված 3-րղ առաջարկը վերարերամ 1. փորձաքննության 

ենթարկելու համար անձին րժշկական հաստատությունում տեղավորելա և նույն մամանա 

կահատվածում կալանավորումը որպես խափւսնման միջոց կիրառելու ձնով անձի ֆիզիկա 

կան ազատությունը սահմանափակող դատավարական հարկադրանքի միջոցների կրկնակի 

կիրառման սւնթայ|ատրելիաթյւււնր:

հիշատակված րրևադատավարական հարկադրանքի միջոցներն ըստ էության տարրեր 

նպւստակներ ն խնդիրներ են հետապնդում, ինչպես նաև կիրառման համար տարրեր
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բավական հիմքեր են նախատեսում: Ըստ այդմ, ղրանց մեկը մյուսով պարզապես 

փոխարինումը կւսմ նույնւսցումը, մեր կարծիքով ճիշտ չէ: Օրինակ, ինչպես ենք 

պւստկերւսցնում առանձնաւդես ծանր հանցւսզործությաև կատարման մեջ մեղադրվող անձի 

դեւղքում փորձաքննության ենթւպւկելու համւսր բժշկական հաստատությունում տեղավորելու 

ն նույն ժամանակահատվածում կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու կամ 

չկիրառելու գործընթացը:

Բացի այղ, ցանկալի կլիներ ներկայացված դրույթի հիմնավորումը տեսնել նան 

արձանագրված վիճակագրւսկան տվյալների պրիզմայի ներքո:

4. Պաշտպանության ներկայացվող 4-րդ դրույթում արտացոլված հեղինակի առաջարկը, 

ըստ որի' անձի հոգեկան հիվանդությամբ տառապելու վերաբերյալ հիմնավոր կասկածների 

ծագման պահից մասնավոր կարգով իրակւսնացվող քրեական հետապնդումը պետք է վերաճի 

հանրային քրեական հետապնդման, ենթակա է հղկման, քանի որ պրակտիկորեն շատ դժվար 

կամ անհնար է հստակ որոշել հիմնավոր կասկածների ծագման պահը, որպես այղպիսին 

համարել քննիչի մոտ այղ կասկածների առաջացմա և պահը, թե համապատասխան 

փորձաքննություն նշանւսկելու մասին որոշումը կայացնելու պահը: Արդյունավետ 

իրավակիրառման տեսանկյունից առավել նպատակահարմար է մասնավոր քրեական հե

տապնդումը հանրային քրեական հետապնդման վերաճման ձևական հիմք դիտել 

փորձաքննություն նշանակելու մասին որոշումը: Բացի այդ' հեղինակի այդ առաջարկը չի 

ներառում մասնավոր քրեական հետապնդումը հանրային քրեական հետապնդման վերա

ճման կոնկրետ իրավական-ընթացակարգային լուծումներ, մասնավորապես' այդ 

կասկածների առաջացումն ինքնին բավարար է արդյո ք մասնավոր քրեական հետապնդումը 

հանրային քրեական հետապնդման վերաճման համար, թե' դրւս համար պետք է առանձին 

դատավարական որոշում (օր.' հսկող դատախազի) և ւսյլն:

Ինչպես երևում է նշված նկատառումների բովանդակությունից, դրանք հիմնականում 

կրում են մասնավոր բնույթ և չեն արժեզրկում ընդհանուր առմամբ հաջողված 

ատենախոսությունը ու պայմանավորված են հեղինակի հետագա աշխատանքներն առավել 

կատարյալ տեսնելու ցանկությամբ:

ձետեություն. Աոնոլդ Սամվելի Վարդանյանի ատենախոսությունը համապատասխանում է 

ԲՈՎ-ի կողմից ներկայացվող պահանջներին, իրենից ներկայացնում է բժշկական բնույթի 

հարկադրանքի միջոցների կիրառման տեսական և գործնական հիմնախնղիյւներին 

վերաբերող համակարգված, համալիր և ավարտուն հետագոտություն, իսկ դրա հեղինակն 

արժանի է իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի շնոյւհման '
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յ-Բ .00.04 - «Դատական իրավունք (դատարանակազմություն, քաղաքացիական

դատավայւություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական 

փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուղական գործունեության 

տեսություն)» մասնագիտությամբ:

£այ ֊ռուսական եամալսարաեի իրավունքի 
և քաղաքականության ինստիտուտի քրեական 
իրավունքի և քրեական դատավարության 
իրավունքի ամբիոնի վարիչ, 
ի.գ.թ., դոցենտ' Ն.Յու.Զոհրարյան

հաստատում եմ'
£Ռ2, գիտքարտոպար, 
ր.գ.թ.
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