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մեմատաբար դրական է, սակայն այն ևս խնդիր ունի' բարելավել դիմում-բո- 
ղոքների լուծման ընթացակարգը, հատկապես որ դատապարտյալները դժգոհ 
են ոչ թե մերժվելուց, այլ չպատասխանելուց:

19. Դատապարտյալների ու ՔԿՀ-ի վարչակազմի միջև հարաբերություն
ների վիճակը ընդհանուր առմամբ դրական է: Սակայն խորքային վերլուծութ
յան արդյունքները բերում են եզրակացության, որ ՔԿՀ-ի վարչակազմը դատա
պարտյալների նկատմամբ վերաբերմունքում ունի արդարության, իրավահա
վասարության, մարդկային վերաբերմունքի ապահովման խնդիրներ:

Ատենախոսության հիմնական դրույթներն արտացոլված են 
հեղինակի հետևյալ հրապարակումներում.

1. Մի քանի հարցեր ցմահ ազատազրկման հիմնախնդրի շուրջ, 
«Մխիթար Գոշ» գիտական հոդվածների հանդես, թիվ 2(45), Երևան, 2016, 
էջեր 240-244:

2. Իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալի 
անձի հասկացության իրավաբանական բազմիմաստությունը, «Պետություն 
և իրավունք», թիվ 2-3 (84-85), Երևան, 2019, էջեր 62-68:

3. Իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալ
ների հիմնահարցն ազատազրկման դատապարտվածների դասակարգման 
համատեքստում, «Պետություն և իրավունք», թիվ 1 (86), Երևան, 2020, էջեր 
78-88:

4. Հանցավոր ենթամշակույթը որպես իրավապահ մարմինների նախ
կին աշխատակից դատապարտյալներին անջատ պահելու օբյեկտիվ գոր
ծոն, «Օրինականություն» ՀՀ դատախազության գիտագործնական և ուսում
նամեթոդական հանդես, թիվ 117, Երևան, 2020, էջեր 19-26:

5. Իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից ազատազրկման 
դատապարտվածների քրեաիրավական բնութագիրը, «Դատական իշխա
նություն» գիտամեթոդական ամսագիր, թիվ 5-6 (251-252), Երևան, 2020, 
էջեր 57-66:

6. Իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալի 
իրավական վիճակի հիմնահարցերը, «Օրինականություն» ՀՀ դատախա
զության գիտագործնական և ուսումնամեթոդական հանդես, թիվ 118, 
Երևան, 2020, էջեր 35-42:

7. Իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից ազատազրկման 
դատապարտվածների անձի բնութագիրը և դրա տարրերը, ՇՊՀ 
«Գիտական տեղեկագիր», թիվ 1 պրակ Բ, Գյումրի, 2020, էջեր 105-115:
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The author gave a description of the criminal-executive concept of a 
convict, a former law enforcement officer. The author argues that the concept 
of “convicted former law enforcement officer” has a formal meaning. In 
addition to the characteristics characteristic of a convicted person in general, it 
is also endowed with an additional feature established by law - at the time of the 
crime or before that, this convicted person was a legally established employee 
(employee) or employee (employee) of another body on the basis of an 
employment or civil contract. The time of "cooperation in a law enforcement 
body" (limitation period, duration), legal grounds (labor or civil contract, 
employee or employee), was or was not an employee at the time of the crime - 
may have criminal and criminological significance, but have no legal significance 
for the criminal executive subjective right to separate punishment, since, the 
basis for its occurrence is the fact of cooperation.

Former law enforcement officers or persons equated to them, in case of 
conviction to imprisonment, have the right to separate their punishment, which 
corresponds to the obligation of the penal service to ensure this right. In the 
context of such legislative regulation in the criminal executive law, a “ convicted 
former law enforcement officer” can have two statuses - general and special. 
When convicted to a punishment associated with imprisonment, he turns into a 
convict with a special legal status and has the right to be punished separately 
from other convicts.

It can also be noted that the features of the legal status of convicts from 
this group, sociological and other grounds for the presence of penal institutions 
provided for them, have been revealed, and the main features of the criminal 
and criminal-executive characteristics of convicts deprived of their liberty have 
been collected and subjected to socio-legal research.

The dissertation work in the sense of the subject of the topic fills in the 
gaps in the theory of penal law.

The results of the research of the dissertation work can be used to develop 
the legislation of the Republic of Armenia, which is considered the object of 
research, to improve it, as well as to improve the activities of law enforcement 
agencies and relevant penitentiary institutions, and to develop programs to 
prevent crime.
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