ՀԱՐՑԱՇԱՐ

«Նախաքննության հիմնահարցերը
քրեական դատավարությունում» առարկայի քննության
1.

Նախնական քննության կատարման ժամկետները, դրանց երկարացման

հիմքերը և կարգը։
2.

Վաղեմության ժամկետներն անցնելը՝ որպես քրեական վարույթը բացառող

հանգամանք:
3.

Ձերբակալման հասկացությունը և հիմքերը:

4.

Միջնորդությունների քննարկումը և լուծումը։

5.

Կրկին

դատվելու

անթույլատրելիությունը

որպես

քրեական

վարույթը

բացառող հանգամանք:
6.

Կալանքի ժամկետի երկարաձգման իրավաչափությունը:

7.

Նախաքննության ընթացքում քրեական գործերի միացումը և անջատումը:

8.

Տուժողի և կասկածյալի կամ մեղադրյալի հաշտությունը որպես քրեական

հետապնդումը դադարեցնելու հիմք:
9.

Ձերբակալման օրինականության նկատմամբ դատախազական հսկողությունը

և դատական վերահսկողությունը:
10.

Հետաքննությունը որպես քրեական դատավարության ենթափուլ։

11.

Անձի մահը՝ որպես քրեական վարույթը բացառող հանգամանք:

12.

Բերվածի և ձերբակալվածի իրավական վիճակը:

13.

Անձին

որպես

մեղադրյալ

ներգրավելու

նշանակությունը,

հիմքերը

և

դատավարական կարգը։
14.

Անձի՝ քրեական պատասխանատվության տարիքի հասած չլինելը որպես

քրեական վարույթը բացառող հանգամանք:
15.

Հիմնավոր կասկածը՝ որպես կալանավորում խափանման միջոցի պայման:

16.

Մեղադրանքի հասկացությունը, առաջադրված մեղադրանքի փոփոխումը և

լրացումը:

17.

Անձի

համաձայնության

իրավական

նշանակությունը

ոչ

արդարացնող

հիմքերով քրեական գործի հարուցումը մերժելիս կամ քրեական հետապնդումը
դադարեցնելիս:
18.

Ձերբակալման տեսակները և ժամկետի հաշվարկը:

19.

Դատական վերահսկողությունն առանձին քննչական գործողությունների

կատարման նկատմամբ։
20.

Քրեական վարույթը բացառող արդարացնող հիմքերը, դրանց իրավական

նշանակությունը:
21.

Կալանքի հիմքերը:

22.

Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության սկզբունքները։

23.

Քրեական գործի հարուցման առիթները և հիմքերը:

24.

Ձերբակալման և կալանքի հարաբերակցությունը:

25.

Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության և քրեական դատավարության

փոխհարաբերակցությունը։
26.

Բնակարանի անձեռնմխելիության սկզբունքի ապահովումը խուզարկություն

քննչական գործողության իրականացման շրջանակներում:
27.

Կալանքի ժամկետները:

28.

Օպերատիվ

հետախուզական

տվյալների

օգտագործումը

նախնական

քննության փուլում։
29.

Մինչդատական

վարույթի

նկատմամբ

դատական

վերահսկողության

սահմանները:
30.

Կալանավորման միջնորդության կապակցությամբ կայացված դատական

ակտի բողոքարկումը և դրա վերաքննիչ վերանայումը:
31.

Օպերատիվ-հետախուզական

միջոցառումների

տեսակները,

դրանց

օրինականության երաշխիքները:
32.

Անձի՝ հակընդդեմ հարցման (կոնֆրոնտացիայի) իրավունքի ապահովումը

մինչդատական վարույթում:
33.

Գրավը՝ որպես կալանքին այլընտրանքային միջոց (պայմանները և հիմքերը):

34.

Նախաքննության կասեցման հասկացությունը, հիմքերը և դատավարական

կարգը։
35.

Լեզվի սկզբունքի ապահովումը նախնական քննության փուլում:

36.

Կալանքից ազատելը և կալանքից ազատված անձին կրկին կալանավորելը:

37.

Քրեական գործի կարճման հիմքերի տեսակները և դրա դատավարական

կարգը։
38.

Դատախազական

հսկողությունը

քրեական

գործի

հարուցման

փուլի

նկատմամբ:
39.

Գրավի թույլատրելիության հարցի քննարկման ընթացակարգը:

40.

Քրեական գործի հարուցման փուլը՝ որպես քրեական դատավարության

առանձին փուլ:
41.

Դատական վերահսկողությունը օպերատիվ-հետախուզական գործունեության

նկատմամբ:
42.

Կալանքը՝ որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ դատարանի

որոշման չափանիշները:
43.

Քրեական գործի հարուցման փուլի նկատմամբ դատական վերահսկողության

կառուցակարգերը:
44.

Անմեղության

կանխավարկածի

սկզբունքի

ապահովումը

նախնական

քննության փուլում:
45.

Ձերբակալման ընթացակարգի խախտման իրավական հետևանքները:

46.

Դատախազական հսկողությունը և դատական վերահսկողությունը կալանքի

կիրառման օրինականության նկատմամբ:
47.

Քրեական հետապնդման դադարեցման հայեցողական հիմքերը և դրա

դատավարական կարգը:
48.

Հետախուզվող անձի նկատմամբ կալանքի կիրառման իրավաչափությունը:

