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§øñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝ-2¦
Ìñ³·ñÇ Ý»ñ³ÍáõÃÛáõÝ
§øñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝ-2¦ (5 Ïñ»¹Çï)
Þ³µ³Ã³Ï³Ý 4 Å³Ù (40 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ, 8 Å³Ù ë»ÙÇÝ³ñ, 16 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý, 86 ժամ

ինքնուրույն աշխատանք), 6-ñ¹ ÏÇë³ÙÛ³Ï, »½ñ³÷³ÏÇã ·Ý³Ñ³ïáõÙáí ¹³ëÁÝÃ³ó
Üå³ï³ÏÁ.
¸³ëÁÝÃ³óÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ,
¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñÇ, ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý ¨ ³é³ÝÓÇÝ í³ñáõÛÃÝ»ñÇ
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
ÎñÃ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ.
¸³ëÁÝÃ³óÇ Ñ³çáÕ ³í³ñïÇÝ áõë³ÝáÕÁ.
1) ÏÇÙ³Ý³
¹³ï³Ï³Ý
í³ñáõÛÃÝ»ñÁ,
Ý³ËÝ³Ï³Ý
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ, ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝáõÙ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ Ï³ñ·Á:

ÉëáõÙÝ»ñÇ
¿áõÃÛáõÝÁ
¨
í³ñáõÛÃÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý

2) ÏïÇñ³å»ïÇ գիտելիքների ¹³ï³Ï³Ý í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñի, ùñ»³Ï³Ý
¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ¹ñ³Ýó ï»Õի ¨ ¹»ñի, í»ñ³ùÝÝÇã
í³ñáõÛÃի՝ áñå»ë ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ó¨Ç, ¹³ï³Ï³Ý
³Ïï»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ í×é³µ»Ï í³ñáõÛÃÇ ï»ÕÇ ¨ ¹»ñÇ, í×é³µ»Ï
¹³ï³ñ³ÝáõÙ ·áñÍ»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ·Ç ¨ Ï³Û³óíáÕ áñáßáõÙÝ»ñÇ, դատական
ակտերի հատուկ և բացառիկ վերանայման առանձնահատկություններիվերաբերյալ:
3) ÏÑ³ëÏ³Ý³
ùñ»³Ï³Ý
·áñÍ»ñáí
³é³ÝÓÇÝ
í³ñáõÛÃÝ»ñÇ
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ¨ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñÇ
¿áõÃÛáõÝÁ, Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³Ýó ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·Á:
øÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ó¨Á ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ
Ü³Ë³ï»ëí³Í 2 ÁÝÃ³óÇÏ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·ñ³íáñ »Ý (երկու խնդիր՝յուրաքանչյուրը4-³Ï³Ý
ÙÇ³íáñ): ¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ` Áëï ùÝÝ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ, ÙÇ³íáñÝ»ñÇ ù³ÛÉÁ`
³éÝí³½Ý 0,5:
º½ñ³÷³ÏÇã ùÝÝáõÃÛáõÝ
º½ñ³÷³ÏÇã ùÝÝáõÃÛáõÝÝ ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ µ³Ý³íáñ: Ð³ñó³ïáÙëÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ 4 Ñ³ñó,
áñáÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ ³é³í»É³·áõÛÝÁ 2,5 ÙÇ³íáñ: ØÇ³íáñÝ»ñÇ ù³ÛÉÁ 0,5 ¿:
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¸³ëÁÝÃ³óÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ

Թեմա 1 Ընդդատություն
( 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ սեմինար)

1. Ընդդատության հասկացությունը և նշանակությունը: Ընդդատության
տեսակները: Առարկայական ընդդատությունը: Տարածքային ընդդատությունը:
2. Վարույթիփոխանցումնըստընդդատության: Ընդդատության հարցի լուծումը մի քանի
մեղադրյալների

և

մի

քանի

հանցագործությունների

վերաբերյալ

քրեական

գործերով

վարույթները միացնելիս:Ընդդատության հետ կապված վեճերի լուծումը:

Հարցեր 1-2- Անցկացվում է դասախոսություն` խմբային քննարկման միջոցով:
Հարցեր 1-2– սեմինար (պահանջվող նյութը` ՀՀ քրեական դատավարություն: Հատուկ մաս,
Երևան, ԵՊՀ. 2010թ.):
Թեմա 2 Դատական վարույթի կարգին վերաբերող պայմաններ
( 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ սեմինար)
1. Դատաքննության հասկացությունը, տեղը և դերը քրեական դատավարության փուլերի
համակարգում: Դատաքննության կառուցվածքը:
2. Դատական վարույթի կարգին վերաբերող ընդհանուր պայմանների հասկացությունը,
տեսակները և նշանակությունը: Դրանց փոխհարաբերակցությունը վարույթի սկզբունքների
հետ:
3. Դատական վարույթի իրականացման ձևը և վայրը: Արտագնա դատալսումները:
Դատական նիստի կարգը:
4.

Դատական

վարութի

հրապարակայնությունը,

անմիջականությունը

և

բանավորությունը: Դատարանի կազմի անփոփոխելիությունը և ապացույցների հետազոտման
անընդհատությունը:
5. Դատական նիստում որոշում կայացնելու կարգը: Վարույթին ներգրավված անձանց
ներկայությունը դատական նիստին նրանց չներկայանալու հետևանքները:
6. Դատաքննության

սահմանները: Ներկայացված մեղադրանքը փոփոխելու կամ

լրացնելու կարգը:
7.Դատական

նիստում

կայացվող

որոշումների

տեսակները,

դրանց

ձևը,

բովանդակությունը և կայացման կարգը:
8. Դատալսումները հետաձգելը: Դատական նիստի արձանագրությունը:

Հարցեր 1-8- Անցկացվում է դասախոսություն` խմբային քննարկման միջոցով:
Հարցեր 1-4, սեմինար, 5-8– Ինքնուրույն աշխատանք- հանձնարարված գրականության
հիման վրա ուսանողները ծանոթանում են թեմային, այնուհետև հաջորդ դասախոսությունների
ընթացքում անցկացվում է քննարկում (պահանջվող նյութը` ՀՀ քրեական դատավարություն:
Հատուկ մաս, Երևան, ԵՊՀ. 2010թ., Ս. Հակոբյանի վերաբերյալ որոշում, ԵԿԴ/0030/01/12, Գ.
Ղազարյանի վերաբերյալ որոշում, ԱՐԴ /0121/01/11, Ա. Պպյանի վերաբերյալ որոշում,
ՏԴ/0115/01/09, 4 փետրվարի 2011 թվականի ՍԴ 934 որոշումը):

Թեմա 3 Մինչդատական վարույթի դատական երաշխիքները
( 4 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական)

1.Մինչդատական վարույթի դատական երաշխիքների հասկացությունը, հիմքերը,
3

առարկան և նշանակությունը:
2. Խափանման միջոցների կիրառման դատական երաշխիքների հասկացությունը,
հիմքերը, շրջանակը և առարկան: Խափանման միջոց կիրառելու և կիրառված խափանման
միջոցի

ժամկետը

երկարացնելու

վարույթի

հարուցման

և

իրականացման

առանձնահատկությունները:
Կալանքըվերացնելուկամկալանքիփոխարենայլընտրանքայինխափանմանմիջոցկիրառելումիջն
որդությունըևդրաքննությունը:
3.

Ապացուցողական

գործողությունների

հասկացությունը,

կատարման

առարկան

դատական

երաշխիքների

և

շրջանակը:

Ապացուցողականգործողությունկատարելումիջնորդությանհարուցման և քննության կարգը:
4.

Սեփականության

իրավունքի

սահմանափակման

դատական

երաշխիքների

հասկացությունը, առարկան և շրջանակը: Սեփականության իրավունքի սահմանափակման
միջնորդություն հարուցելու և քննելու կարգը: Սեփականության իրավունքի սահմանափակումը
վերացնելու միջնորդությունը և դրա քննությունը:
5.

Հանրային

մասնակիցների

վարույթային

ակտերի

(մինչդատական

ակտերի)

իրավաչափության դատական երաշխիքների հասկացությունը, առարկան և շրջանակը:
Մինչդատական ակտի դատական բողոքարկման ընթացակարգը: Մինչդատական ակտի
վիճարկման վարույթի հարուցումը և բողոքի քննությունը:
6. Ցուցմունքի դատական դեպոնացման հասկացությունը և նշանակությունը: Ցուցմունքի
դեպոնացման դատական երաշխիքի շրջանակը: Ցուցմունքի դեպոնացման միջնորդությունը և
դեպոնացման ընթացակարգը:

Հարցեր 1-6- Անցկացվում է դասախոսություն` խմբային քննարկման միջոցով:
Հարցեր 1-6– գործնական՝ դատական-ուսումնական խաղի կազմակերպում, դրա համար
համապատասխան

նյութերի

նախապատրաստում

և

անհրաժեշտ

փաստաթղթերի

կազմում,(պահանջվող նյութը` ՀՀ քրեական դատավարություն: Հատուկ մաս, Երևան, ԵՊՀ.
2010թ., Վ. Բաղդասարյանի վերաբերյալ որոշում, ԳԴ4/0002/01/11, Մ. Մարգարյանի վերաբերյալ
որոշում ԵԿԴ/0081/01/11, Ժ. Պարոնյանի վերաբերյալ որոշում, ԵԿԴ/0185/06/12, 12 սեպտեմբերի
2009 թվականի ՍԴ 827 որոշումը, 7 դեկտեմբերի 2009 թվականի ՍԴ 844 որոշումը):

Թեմա 4 Դատաքննությունն առաջին ատյանի դատարանում: Նախնական
դատալսումները
( 4 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ սեմինար, 1 ժամ գործնական)
1. Նախնական դատական լսման նախապատրաստման հասկացությունը և խնդիրները:
Դատական նիստի նշանակման հիմքերը և դատավարական կարգը: Դատարանում ստացված
գործով լուծման ենթակա հարցերը:
2. Դատավորի լիազորությունները դատական նիստ նշանակելիս: Դատավորի կայացրած
որոշման բովանդակությունը և ձևը:
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3. Նախնական դատական լսումներ նշանակելու հասկացությունը, խնդիրները և ձևերը:
Նախնական դատալսումներ նշանակելու հիմքերը և դատավարական կարգը:
4.

Նախնական

հարցերը`ինքնաբացարկի,

դատալսումների
բացարկը

և

ընթացքում

վարույթին

քննարկման

մասնակցելուց

ենթակա

ազատելու,վարույթի

ընդդատության, քրեական հետապնդումը դադարեցնելու և (կամ) վարույթը կարճելու,
մեղադրյալի նկատմամբ խափանման միջոց կիրառելու, գույքային պատասխանող ճանաչելու և
այլ վերաբերելի հարցերի քննարկումը: Ապացույցների գնահատումը դատական լսումներ
նշանակելիս:
5. Նախնական դատալսումների անցկացման կարգը: Նախնական դատալսումների
մասնակիցների միջնորդությունների քննարկումը: Հետազոտման ենթակա ապացույցների
ծավալի և ապացույցներն անթուլյատրելի ճանաչելու հարցերի քննարկումը:
6. Նախնական դատալսումների ընթացքում դատավորի կողմից ընդունվող որոշումները:
7. Հիմնական դատալսում նշանակելու մասին որոշումը, դրա բովանդակությունը և ձևը:

Հարցեր 1-6- Անցկացվում է դասախոսություն` խմբային քննարկման միջոցով:
Հարցեր 1-2– Ինքնուրույն աշխատանք- հանձնարարված գրականության հիման վրա
ուսանողները ծանոթանում են թեմային, այնուհետև հաջորդ դասախոսությունների ընթացքում
անցկացվում է քննարկում, 3-4 սեմինար, 5-7 գործնական՝ խնդիրների լուծում (պահանջվող
նյութը` ՀՀ քրեական դատավարություն: Հատուկ մաս, Երևան, ԵՊՀ. 2010թ.):

Թեմա 5 Հիմնական դատալսումներ
( 4 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ սեմինար, 2 ժամ գործնական)
1. Հիմնական դատալսումների հասկացությունը, խնդիրները և նշանակությունը:
Հիմնական դատալսումների կառուցվածքը:
2. Նախապատրաստական գործողություները հիմնական դատալսումներից առաջ:
Դատական նիստի բացումը և դատավարության մասնակիցների ներկայության ստուգումը:
Վկաների հեռացումը դատական նիստերի դահլիճից:
3. Մեղադրանքի և պաշտպանության կողմերի բացման խոսքերը, դրանց
բովանդակությունը և ձևը:
4. Ապացուցման հետազոտման ընդհանուր կանոնները: Դատական գործողությունների
համակարգը:
5. Հարցաքննության հասկացությունը և նշանակությունը: Հարցաքննության ընդհանուր
կարգը:

Հարցաքննության

հատուկ

կարգը:

Հարցաքննության

կարգի

առանձնահատկություններն ըստ հարցաքննվողի կարգավիճակի: Անչափահաս տուժողի կամ
վկայի հարցաքննության առանձնահատկությունները: Ցուցմունքների հրապարակումը:
6.

Իրեղեն

ապացույցի,

ապացուցողական

և

այլ

վարութային

գործողության

արձանագրության և արտավարութային փաստաթղթի հետազոտումը:
7. Փորձագետի եզրակացության և փորձագետի կարծիքի հետազոտումը:
8. Այլ ապացուցողական գործողություններ կատարելը:
9. Հետազոտման ենթակա ապացույցների ծավալը լրացնելը:

Հարցեր 1-8- Անցկացվում է դասախոսություն` խմբային քննարկման միջոցով:
Հարցեր 1-2, սեմինար, 3-8 գործնական՝ ուսումնական դատական խաղի կազմակերպում,
դատավարական փաստաթղթերի կազմում, 9 Ինքնուրույն աշխատանք- հանձնարարված
գրականության հիման վրա ուսանողները ծանոթանում են թեմային, այնուհետև հաջորդ
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դասախոսությունների ընթացքում անցկացվում է քննարկում (պահանջվող նյութը` ՀՀ քրեական
դատավարություն: Հատուկ մաս, Երևան, ԵՊՀ. 2010թ.):

Թեմա 6 Լրացուցիչ դատալսումները և դատավճիռ կայացնելը
( 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական)

1. Լրացուցիչ դատալսումների հասկացությունը և նշանակությունը: Լրացուցիչ
դատալսումների
ընթացքում
քննարկման
ենթակա
հարցերը:
Լրացուցիչ
դատալսումների անցկացման կարգը:
2. Դատավճռ: Դատավճռի հասկացությունը, նշանակությունը և հատկանիշները:
Դատավճռի և վերդիկտի փոխհարաբերակցությունը: Դատավճռի օրինականության,
հիմնավորվածության, պատճառաբանվածության և արդարացության պահանջները:
Դատավճիռ կայացնելիս դատարանի լուծման ենթակա հարցերը:
3. Դատավճռի տեսակները: Արդարացման և մեղադրական դատավճիռների
կայացման հիմքերը:
4. Դատավճռի բովանդակությունը, կառուցվածքը և այն կազմելու կարգը:
Դատավճռիհրապարակումը: Մեղադրյալին և արդարացվածին դատավճռի պատճեն
հանձնելը: Դատարանի լրացուցիչ որոշման հասկացությունը, հիմքերը և կայացման
կարգը:
Հարցեր 1-4- Անցկացվում է դասախոսություն` խմբային քննարկման միջոցով:
Հարցեր 1-2 Ինքնուրույն աշխատանք- հանձնարարված գրականության հիման վրա
ուսանողները ծանոթանում են թեմային, այնուհետև հաջորդ դասախոսությունների ընթացքում
անցկացվում է քննարկում, 3-4 գործնական՝ դատավարական փաստաթղթի կազմում, դրա
հմտությունների քննարկում (պահանջվող նյութը` ՀՀ քրեական դատավարություն: Հատուկ
մաս, Երևան, ԵՊՀ. 2010թ., Հ. Հակոբյանի վերաբերյալ որոշում, ԵԱՔԴ/0128/01/10, ):

Թեմա 7
պայմանները

Դատական

վերանայումը:

Դատական

վերանայման

ընդհանուր

( 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ սեմինար)
1.

Դատական

վերանայումների

հասկացությունը

և

նշանակությունը:

Դատական

վերանայումների կառուցակարգերի ընդհանուր բնութագիրը:
2. Դատական վերանայումների տեսակները: Վերաքննիչ և վճռաբեկ վարույթների
հասկացությունը և դրանց հարաբերակցությունը:
3. Դատական որոշումների վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքարկման սուբյեկտները, կարգը և
ժամկետները: Բողոքարկման բաց թողնված ժամկետի վերականգնումը:
4. Դատական վերանայման բողոքը և հիմքերը: Դատական վերանայման բողոքը հետ
վերցնելը:
5.

Դատականվերանայմանբողոքիհիմանվրադատալսումների

էությունը

և

նշանակությունը: Դատական վերանայման բողոքի հիման վրա կոլեգիալ կազմով եզրափակիչ
դատական ակտ կայացնելը:
6. Բողոքարկված դատական ակտի բեկանման կամ փոփոխման հիմքերը:
7. Դատական վերանայման արդյունքում կայացվող դատական ակտի բովանդակությունը
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և ձևը:

Հարցեր 1-7- Անցկացվում է դասախոսություն` խմբային քննարկման միջոցով:
Հարցեր 1-3 սեմինար, 4-7 Ինքնուրույն աշխատանք- հանձնարարված գրականության
հիման վրա ուսանողները ծանոթանում են թեմային, այնուհետև հաջորդ դասախոսությունների
ընթացքում անցկացվում է քննարկում (պահանջվող նյութը` ՀՀ քրեական դատավարություն:
Հատուկ մաս, Երևան, ԵՊՀ. 2010թ., Վ. Բաղդասարյանի վերաբերյալ որոշում, ԳԴ4/0002/01/11):
Թեմա 8 Վերաքննությունը
( 4 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ սեմինար, 2 ժամ գործնական)
1.

Վերքննության

վերաքննության

հասկացությունը

կարգով:

և

նշանակությունը:

Վերաքննության

առարկան:

Գործի

վերանայումը

Վերաքննությանսահմանները:

Վերաքննիչ բողոքարկման ժամկետները և կարգը: Վերաքննիչ բողոքի պատասխանը:
Վերաքննիչ դատալսումների մասնակիցները: Վերաքննիչ դատաքննության կարգը և դրա
առանձնահատկությունները:
2. Եզրափակիչ դատական ակտ կայացնելը: Վերաքննության արդյունքում կայացվող
դատական ակտերը:
3. Վերաքննության կարգով բողոքարկված դատական ակտի բեկանման կամ փոփոխման
հիմքերը. (փաստական հանգամանքների մասին դատավճռում կամ որոշման մեջ շարադրված
հետևությունների անհամապատասխանությունն ապացույցներին, միջազգային պայմանագրի
ոչ ճիշտ կիրառումը, նյութական օրենքի ոչ ճիշտ կիրառումը, քրեադատավարական օրենքի
էական խախտումը, նշանակված պատժի անարդարացիությունը, նոր փաստական կամ
իրավական հանգամանքի առկայությունը):

Հարցեր 1-3- Անցկացվում է դասախոսություն` խմբային քննարկման միջոցով:
Հարցեր 1—2 սեմինար, 3 գործնական՝ խնդիրների լուծում և դատական-ուսումնական
խաղի կազմակերպում, 3- Ինքնուրույն աշխատանք- հանձնարարված գրականության հիման
վրա ուսանողները ծանոթանում են թեմային, այնուհետև հաջորդ դասախոսությունների
ընթացքում անցկացվում է քննարկում (պահանջվող նյութը` ՀՀ քրեական դատավարություն:
Հատուկ մաս, Երևան, ԵՊՀ. 2010թ., Ա. Խուրշուդյանի վերաբերյալ որոշումը, ԵԱՔԴ/ 0065/01/11,
Ս. Հովհաննիսյանի վերաբերյալ որոշումը, ՍԴ/0204/01/11/. Գ. Գրիգորյանի վերաբերյալ
որոշումը, ԼԴ/01/0113/06/11,Ֆ. Ոսկանյանի վերաբերյալ որոշումը, ԵԿԴ/0025/15/12, Գ. Ճղլյանի
վերաբերյալ որոշումը, ԵԿԴ/0112/11/12, Հ. Մակարյանի վերաբերյալ որոշում, ՍԴ3/0019/01/11, 19
հունվարի 2010 թվականի ՍԴ 852 որոշումը):
Թեմա 9 Վճռաբեկություն
( 4 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ սեմինար, 1 ժամ գործնական)
1.

Վճռաբեկության

լիազորություները:

հասկացությունը

Վճռաբեկության

և

նշանակությունը:
կարգով

Վճռաբեկ

դատական

դատարանի
վերանայման

առանձնահատկությունները: Վճռաբեկության առարկան: Վճռաբեկ ատյանում գործի քննության
մասնակիցները, նրանց իրավուքներն ու պարտականությունները: Վճռաբեկ բողոքարկման
ժամկետները և կարգը:
2. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու հասկացությունը և պայմանները:
3. Վճռաբեկ բողոքի բովանդակությունը և ձևը:
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4. Վճռաբեկ բողոքով նախնական վարույթի կարգը: Վճռաբեկ բողոքի պատասխանը:
Վճռաբեկության կարգով դատաքննության նապապատրաստումը և կարգը: Վճռաբեկության
սահմանները:
5. Վճռաբեկ դատարանի եզրափակիչ դատական ակտերի հասկացությունը, տեսակները և
կարգը:
6. Վճռաբեկության կարգով բողոքարկված դատական ակտի բեկանման կամ փոփոխման
հիմքերը: Վճռաբեկությամբ եզրափակիչ որոշման հրապարակմանը հաջորդող վարույթը:

Հարցեր 1-6- Անցկացվում է դասախոսություն` խմբային քննարկման միջոցով:
Հարցեր 1-2 սեմինար, 3-4 գործնական՝ խնդիրների լուծում, 6– Ինքնուրույն աշխատանքհանձնարարված գրականության հիման վրա ուսանողները ծանոթանում են թեմային,
այնուհետև հաջորդ դասախոսությունների ընթացքում անցկացվում է քննարկում (պահանջվող
նյութը` ՀՀ քրեական դատավարություն: Հատուկ մաս, Երևան, ԵՊՀ. 2010թ., Գ. Հարությունյան
վերաբերյալ որոշում, ԵԿԴ/0211/01/10,24 ÑáõÉÇëÇ 2007 Ãí³Ï³ÝÇê¸à-710, 11 ³åñÇÉÇ 2007
Ãí³Ï³ÝÇ ê¸à-691, 11 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2007 Ãí³Ï³ÝÇ ê¸à-720, 20 ÑáõÉÇëÇ 2007 Ãí³Ï³ÝÇ ê¸à709):

Թեմա 10 Հատուկ վերանայումը
( 1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական)

1. Հատուկ վերանայման հասկացությունը և նշանակությունը: Հատուկ
վերանայման առարկան: Հատուկ վերանայման տեսակները:
2. Վերաքննիչ դատարանում հատուկ վերանայման ենթակա դատական ակտերի
շրջանակը, բողոքը բերելու ժամկետը և կարգը: Վերաքննիչ դատարանում հատուկ
վերանայման բողոքի կապակցությամբ դատարանի կողմից ընդունվող որոշումները:
Վերաքննիչ դատարանում հատուկ վերանայման սահմանները և ժամկետները:
Վերաքննիչ դատարանում հատուկ վերանայման արդյունքում կայացվող դատական
ակտերը և դրանց հրապարակմանը հաջորդող վարույթը:
3. Վճռաբեկ դատարանում հատուկ վերանայման ենթակա դատական ակտերի շրջանակը,
բողոքը բերելու ժամկետը և կարգը: Վճռաբեկ դատարանում հատուկ վերանայման բողոքը
վարույթ

ընդունելու

պայմանները:

Վճռաբեկ

դատարանում

հատուկ

վերանայման

բողոքը:Վճռաբեկ դատարանում հատուկ վերանայման բողոքով նախնական վարույթը:
Վճռաբեկ դատարանում հատուկ վերանայման սահմանները և դատալսումները:

Հարցեր 1-3- Անցկացվում է դասախոսություն` խմբային քննարկման միջոցով:
Հարցեր 1-3– գորնական՝ խնդիրների լուծում (պահանջվող նյութը` ՀՀ քրեական
դատավարություն: Հատուկ մաս, Երևան, ԵՊՀ. 2010թ.):

Թեմա 11 Բացառիկ վարանայում
( 1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական)
1.Բացառիկ վերանայման հասկացությունը և նշանակությունը: Բացառիկ վերանայման
վարույթի

առանձնահատկությունները:

Բացառիկ

վերանայման

տեսակները:

Բացառիկ

վերանայման առարկան և հիմքերը: Բացառիկ վերանայման բողոք բերելու իրավունք ունեցող
անձինք:
2. Նոր հանգամանքներով կամ հիմնարար խախտման հիմքով բողոք բերելու ժամկետները:
Նոր հանգամանքներով նախնական վարույթի հարուցումը: Դատախազի գործողությունները
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նոր հանգամանքներով նախնական վարույթն ավարտելուց հետո:
3. Բացառիկ վերանայման բողոքի բովանդակությունը և ձևը:Բացառիկ վերանայման
վարույթի հարուցումը: Բացառիկ վերանայման արդյունքում կայացվող դատական ակտերը և
դրանց հրապարակմանը հաջորդող վարույթը:

Հարցեր 1-3- Անցկացվում է դասախոսություն` խմբային քննարկման միջոցով:
Հարցեր 1-2– Ինքնուրույն աշխատանք- հանձնարարված գրականության հիման վրա
ուսանողները ծանոթանում են թեմային, այնուհետև հաջորդ դասախոսությունների ընթացքում
անցկացվում է քննարկում, 3 գործնական՝ խնդիրների լուծու և դատավարական փաստաթղթի
կազմում (պահանջվող նյութը` ՀՀ քրեական դատավարություն: Հատուկ մաս, Երևան, ԵՊՀ.
2010թ., Կ. Ստենգաչուի վերաբերյալ որոշում, ՍԴ3/0019/01/11, Ա. Մանուկյանի վերաբերյալ
որոշումը, ԵԿԴ/0106/01/08, Ս. Ասատրյանի վերաբերյալ որոշում, ԵՔՐԴ/0105/01/08):

Թեմա 12 Անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթը
( 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական)
1. Անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթի հասկացությունը և դրա
առանձնացման

հիմքերը:Անչափահասին

վերագրվող

հանցանքի

վերաբերյալ

վարույթի

առանձնացումը՝ որպես դատավարական ձևի տարբերակում: Անչափահասին վերագրվող
հանցանքի վերաբերյալ վարույթի միջազգային իավական կարգավորումը:
2. Անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթի ընդհանուր պայմանները:
Անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթում ապացուցման ենթակա
հանգամանքները: Անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթի արագությունը
և առանձնացումը: Պաշտպանի և օրինական ներկայացուցչի մասնակցությունն անչափահասին
վերագրվող

հանցանքի

վերաբերյալ

վարույթին:

Անչափահասի

ձերբակալումը

կամ

կալանավորումը:
3. Անչափահասմ եղադրյալի հարցաքննության առանձնահատկությունները:
4.

Անչափահասին

վերագրվող

հանցանքի

վերաբերյալ

վարույթով

քրեական

հետապնդումը դադարեցնելը:
5. Անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ մինչդական և դատական
վարույթների առանձնահատկությունները:
6.

Դաստիարակչականբնույթիհարկադրանքիմիջոցներկիրառելը:

Անչափահասինկատմամբդատավճիռկայացնելիսլուծմանենթակահարցերը:

Ուսումնա

դաստիարակչական կամ բժշկական‐դաստիարակչական հաստատությունում տեղավորելը:

Հարցեր 1-6- Անցկացվում է դասախոսություն` խմբային քննարկման միջոցով:
Հարցեր 1-6– գործնական՝ խնդիրների լուծում, Ինքնուրույն աշխատանք- հանձնարարված
գրականության հիման վրա ուսանողները ծանոթանում են թեմային, այնուհետև հաջորդ
դասախոսությունների ընթացքում անցկացվում է քննարկում (պահանջվող նյութը` ՀՀ քրեական
դատավարություն: Հատուկ մաս, Երևան, ԵՊՀ. 2010թ.):

Թեմա 13 Բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու վարույթը
( 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական)
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1. Բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու վարույթի հասկացությունը,
խնդիրները և նշանակությունը:
2.

Բժշկական

բնույթի

հարկադրական

միջոցներ

կիրառելու

վարույթը՝

որպես

դատավարական ձևի տարբերակման տեսակ: Բժշկական բնույթի հարկադրանքի վարույթի
կիրառման հիմքերը և սահմանները:
3. Բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու մինչդատական վարույթի
առանձնահատկությունները: Ապացուցման առարկայի առանձնահատկությունները: Քրեական
գործերով

վարույթի

անջատումը:

Փորձաքննության

պարտադիր

կատարումը:

Անձին

հոգեբուժական հաստատությունում տեղավորելը: Պաշտպանի և օրինական ներկայացուցչի
մասնակցությունը: Նշված գործերով նախաքննության ավարտման առանձնահատկությունները:
4. Բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու դատական վարույթի
առանձնահատկությունները:
վարույթով:

Նախնական

Դատալսումների

դատալսումները

մասնակիցները:

Հիմնական

բժշկական

հարկադրանքի

դատալսումները

բժշկական

հարկադրանքի վարույթով: Դատական որոշում կայացնելիս՝ դատարանի լուծմանը ենթակա
հարցերը:

Դատական

ակտերի

տեսակները:

Լրացուցիչ

դատալսումները

բժշկական

հարկադրանքի վարույթով:
5. Բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցը վերացնելը կամ փոփոխելը:

Հարցեր 1-5- Անցկացվում է դասախոսություն` խմբային քննարկման միջոցով:
Հարցեր 1-5– գործնական՝ խնդիրների լուծում (պահանջվող նյութը` ՀՀ քրեական
դատավարություն: Հատուկ մաս, Երևան, ԵՊՀ. 2010թ.):

Թեմա
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Միջազգային

պայմանագրով

սահմանված

արտոնություններից

և

անձեռնմխելիությունից օգտվող անձանց վերաբերյալ վարույթը
( 1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ սեմինար)
1.

Միջազգային

անձեռնմխելիությունից

պայմանագրով
օգտվող

անձանց

սահմանված
վերաբերյալ

արտոնություններից

վարույթի

հասկացությունը

և
և

նշանակությունը:
2.

Միջազգային

պայմանագրով

սահմանված

արտոնություններից

և

անձեռնմխելիությունից օգտվող անձանց վերաբերյալ վարույթի առանձնահատկությունները:
3.
ԴիվանագիտականանձեռնմխելիությունիցօգտվողանձանցգտնվելըՀայաստանիՀանրապետությ
անիրավազորությաններքո: Դիվանագիտական անձեռնմխելիությունից օգտվող անձինք:
4. Անձնական անձեռնմխելիությունը: Քրեական հետապնդումից անձեռնմխելիությունը:
5.Ցուցմունք չտալու և նյութեր չներկայացնելու արտոնությունը:
6. Շինությունների և փաստաթղթերի անձեռնմխելիությունը:

Հարցեր 1-6- Անցկացվում է դասախոսություն` խմբային քննարկման միջոցով:
Հարցեր 1-3 սեմինար, 4-6 Ինքնուրույն աշխատանք- հանձնարարված գրականության
հիման վրա ուսանողները ծանոթանում են թեմային, այնուհետև հաջորդ դասախոսությունների
ընթացքում անցկացվում է քննարկում (պահանջվող նյութը` ՀՀ քրեական դատավարություն:
Հատուկ մաս, Երևան, ԵՊՀ. 2010թ.):
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Թեմա 15 Մասնավոր մեղադրանքով վարույթը
( 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական)
1. Մասնավոր մեղադրանքով վարույթի հասկացությունը, խնդիրները և նշանակությունը:
2. Մասնավոր մեղադրանքով վարույթը՝ որպես դատավարական ձևի տարբերակում:
Հանրային և մասնավոր մեղադրանքով վարույթների հարաբերակցությունը: Մասնավոր
մեղադրանքով վարույթի առանձնացման հիմքերը: Մասնավոր մեղադրանքով վարույթի
առանձնահատկությունները:
3. Մասնավոր մեղադրանքով վարույթ նախաձեռնելու սուբյեկտները, հիմքերը և կարգը:
4. Քրեական վարույթը սկսելուց առաջ դատարանի գործողությունները: Քրեական
վարույթը սկսելու մասին որոշումը:
5. Մասնավոր մեղադրանքով նախնական դատալսումները: Մասնավոր մեղադրանքով
հիմնական դատալսումները:Հիմնական դատալսումների ընթացքում քրեական հետապնդումը
դադարեցնելը:
6. Եզրափակիչ դատական ակտերը:

Հարցեր 1-6- Անցկացվում է դասախոսություն` խմբային քննարկման միջոցով:
Հարցեր 1-3 Ինքնուրույն աշխատանք- հանձնարարված գրականության հիման վրա
ուսանողները ծանոթանում են թեմային, այնուհետև հաջորդ դասախոսությունների ընթացքում
անցկացվում է քննարկում, 4-6 գործնական՝ խնդիրների լուծում և մասնավոր բողոքների
կազմում (պահանջվող նյութը` ՀՀ քրեական դատավարություն: Հատուկ մաս, Երևան, ԵՊՀ.
2010թ.):

Թեմա 16 Համաձայնեցման վարույթ
( 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական)

1. Համաձայնեցման վարույթի հասկացությունը, խնդիրները և նշանակությունը:
Համաձայնեցման վարույթը՝ որպես դատավարական ձևի տարբերակում:
2. Համաձայնեցման վարութի հիմքերը և պայմանները: Մեղադրանքի հետ
մեղադրյալի համաձայն լինելու դեպքում հատուկ վարույթի ընդհանուր բնութագիրը:
3. Համաձայնեցման վարույթ կիրառելու մասին միջնորդության լուծումը:
Համաձայնության վերաբերյալ բանակցությունների դատավարական նշանակությունը:
4.

Համաձայնության

մասին

արձանագրությունը

ստանալուց

հետո

դատարանի

գործողությունները: Համաձայնեցման վարույթով լրացուցիչ դատալսումները:
5. Համաձայնեցման վարույթով դատավճիռ կայացնելը և դրա առանձնահատկությունները:
Համաձայնեցման վարույթով դատավճռի բողոքարկման սահմանները:

Հարցեր 1-5- Անցկացվում է դասախոսություն` խմբային քննարկման միջոցով:
Հարցեր 1-5– գործնական խնդիրների լուծում (պահանջվող նյութը` ՀՀ քրեական
դատավարություն: Հատուկ մաս, Երևան, ԵՊՀ. 2010թ., Ա. Առուստամյանի վերաբերյալ որոշում,
ՏԴ/0145/01/09, Ա. Խոջոյանի և Ա. Հակոբյանի վերաբերյալ որոշում, ԵԿԴ/0219/01/11):

Թեմա 17 Համագործակցության վարույթ
( 1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական)
1.Համագործակցության վարույթի հասկացությունը, նպատակը և նշանակությունը:
Համագործակցության վարույթի կիրառման հիմքերը:
2. Համագործակցության միջնորդության ներկայացնելու կարգը: Համագործակցության
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միջնորդության լուծումը: Համագործակցության համաձայնագիր կազմելու կարգը:
3.

Համագործակցության

վարույթով

իրականացվող

նախաքննության

առանձնահատկությունները: Համագործակցությունից հրաժարվելը:
4.

Համագործակցության

համաձայնագիր

կնքած

մեղադրյալի

նկատմամբ

դատաքննության հատուկ կարգ կիրառելու միջնորդությունը: Համագործակցության վարույթով
դատաքննությունը հատուկ կարգով անցկացնելու հիմքը և պայմանները: Համագործակցության
վարույթով լրացուցիչ դատալսումները:
5.

Համագործակցության

վարույթով

դատավճիռ

կայացնելը:

Համագործակցության

վարույթով դատավճռի վերանայման առանձնահատկությունները:

Հարցեր 1-5- Անցկացվում է դասախոսություն` խմբային քննարկման միջոցով:
Հարցեր 1-5– Ինքնուրույն աշխատանք- հանձնարարված գրականության հիման վրա
ուսանողները ծանոթանում են թեմային, այնուհետև հաջորդ դասախոսությունների ընթացքում
անցկացվում է քննարկում, 2 գործնական՝ համագործակցության միջնորդություն կազմելը
(պահանջվող նյութը` ՀՀ քրեական դատավարություն: Հատուկ մաս, Երևան, ԵՊՀ. 2010թ.):
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Հարցաշար
<<Քրեական դատավարություն- 2>> դասընթացի
առաջին ընթացիկ քննության
Ընդդատության հասկացությունը և նշանակությունը:
Ընդդատության
տեսակները:
Առարկայական
ընդդատությունը:
Տարածքային
ընդդատությունը:
Վարույթիփոխանցումնըստընդդատության:
Ընդդատության
հարցի
լուծումը
մի
քանի
մեղադրյալների
և
մի
քանի
հանցագործությունների վերաբերյալ քրեական գործերով վարույթները միացնելիս:
Դատաքննության հասկացությունը, տեղը և դերը քրեական դատավարության փուլերի
համակարգում:
Դատական վարույթի կարգին վերաբերող ընդհանուր պայմանների հասկացությունը,
տեսակները և նշանակությունը:
Դատական վարութի հրապարակայնությունը, անմիջականությունը և բանավորությունը:
Դատական վարույթի իրականացման ձևը և վայրը: Արտագնա դատալսումները:
Դատական նիստի կարգը:
Դատարանի
կազմի
անփոփոխելիությունը
և
ապացույցների
հետազոտման
անընդհատությունը:
Դատական նիստում որոշում կայացնելու կարգը:
Վարույթին ներգրավված անձանց ներկայությունը դատական նիստին նրանց
չներկայանալու հետևանքները:
Դատաքննության սահմանների հասկացությունը և նշանակությունը:
Դատաքննության ընթացքումներկայացված մեղադրանքը փոփոխելու կամ լրացնելու
կարգը:
Դատական նիստում կայացվող որոշումների տեսակները, դրանց ձևը, բովանդակությունը
և կայացման կարգը:
Մինչդատական վարույթի դատական երաշխիքների հասկացությունը, հիմքերը, առարկան
և նշանակությունը:
Խափանման միջոցների կիրառման դատական երաշխիքների հասկացությունը, հիմքերը,
շրջանակը և առարկան:
Կալանքընտրելու,
այն
վերացնելուկամկալանքիփոխարենայլընտրանքայինխափանմանմիջոցկիրառելումիջնորդ
ությունըևդրաքննությունը:

18. Ապացուցողական
գործողությունների
կատարման
դատական
երաշխիքների
հասկացությունը, առարկան և շրջանակը:
19. Ապացուցողականգործողությունկատարելումիջնորդությանհարուցման
և
քննության
կարգը:
20. Սեփականության
իրավունքի
սահմանափակման
դատական
երաշխիքների
հասկացությունը, առարկան և շրջանակը:
21. Սեփականության իրավունքի սահմանափակման միջնորդություն հարուցելու և քննելու
կարգը:
22. Հանրային
մասնակիցների
վարույթային
ակտերի
(մինչդատական
ակտերի)
իրավաչափության դատական երաշխիքների հասկացությունը, առարկան և շրջանակը:
23. Մինչդատականակտիդատականբողոքարկմանընթացակարգը:
24. Մինչդատականակտիվիճարկմանվարույթիհարուցումը և բողոքի քննությունը:
25. Ցուցմունքի դատական դեպոնացման հասկացությունը և նշանակությունը:
26. Ցուցմունքիդեպոնացմանդատականերաշխիքիշրջանակը:
27. Ցուցմունքիդեպոնացմանմիջնորդությունը և դեպոնացման ընթացակարգը:
28. Նախնական դատական լսումներ նշանակելու հասկացությունը, խնդիրները և
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նշանակությունը:
29. Նախնական դատական լսումներ նշանակելու հիմքերը և դատավարական կարգը:
30. Դատավորի լիազորությունները դատական նիստ նշանակելիս: Դատավորի կայացրած
որոշման բովանդակությունը և ձևը:
31. Նախնական դատալսումների ընթացքում դատավորի կողմից ընդունվող որոշումները:

32. Հիմնական դատալսում նշանակելու մասին որոշումը, դրա բովանդակությունը և ձևը:
33. Հետազոտման ենթակա ապացույցների ծավալի և ապացույցներն անթուլյատրելի
ճանաչելու հարցերի քննարկումը նախնական լսումների ընթացքում:
34. Հիմնական
դատալսումների
հասկացությունը,
խնդիրները,
կառուցվածքը
և
նշանակությունը:
35. Նախապատրաստական գործողություները հիմնական դատալսումներից առաջ:
36. Մեղադրանքի և պաշտպանության կողմերի բացման խոսքերը, դրանց բովանդակությունը
և ձևը:
37. Ապացուցման հետազոտման ընդհանուր կանոնները: Դատական գործողությունների
համակարգը:
38. Հարցաքննության հասկացությունը և նշանակությունը: Հարցաքննության ընդհանուր և
հատուկ կարգը:
39. Հարցաքննության կարգի առանձնահատկություններն ըստ հարցաքննվողի կարգավիճակի:
40. Անչափահաս տուժողի կամ վկայի հարցաքննության առանձնահատկությունները:
41. Ցուցմունքների հրապարակումը:
42. Իրեղեն ապացույցի, ապացուցողական և այլ վարութային գործողության արձանագրության
և արտավարութային փաստաթղթի հետազոտումը:
43. Փորձագետի եզրակացության և փորձագետի կարծիքի հետազոտումը:
44. Հետազոտման ենթակա ապացույցների ծավալը լրացնելը:
45. Լրացուցիչդատալսումներիհասկացությունը,
նշանակությունը,
քննարկմանենթակահարցերը և անցկացման կարգը:
46. Դատավճռիհասկացությունը, նշանակությունըևհատկանիշները:
47. Դատավճռիօրինականության,
հիմնավորվածության,
պատճառաբանվածությանևարդարացությանպահանջները:
48. Դատավճռիտեսակները: Արդարացմանևմեղադրականդատավճիռներիկայացմանհիմքերը:
49. Դատավճռիբովանդակությունը,
կառուցվածքըևայնկազմելուկարգը:
Դատավճռիհրապարակումը:

Հարցաշար
<<Քրեական դատավարություն - 2>> դասընթացի
երկրորդընթացիկ քննության
1. Դատական վերանայումների հասկացությունը և նշանակությունը:
2. Դատական վերանայումների կառուցակարգերի ընդհանուր բնութագիրը:
3. Վերաքննիչ

և

վճռաբեկ

վարույթների

հասկացությունը

և

դրանց

փոխհարաբերակցությունը:
4. Դատական որոշումների վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքարկման սուբյեկտները, կարգը և
ժամկետները:
5. Բողոքարկման բաց թողնված ժամեկետի վերականգնումը:
6. Դատականվերանայմանբողոքըև հիմքերը: Դատականվերանայմանբողոքըհետվերցնելը:
7. Դատականվերանայմանբողոքիհիմանվրադատալսումների
էությունը
և
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

նշանակությունը:
Բողոքարկվածդատականակտիբեկանմանկամփոփոխմանհիմքերը:
Վերքննության հասկացությունը և նշանակությունը:
Վերաքննիչ բողոքարկման ժամկետները և կարգը:
Վերքննության առարկան և սահմանները:
Վերաքննիչ դատալսումների մասնակիցները և նրանց դատավարական վիճակը:
Վերաքննիչ դատաքննության կարգը և դրա առանձնահատկությունները:
Վերաքննությանկարգովբողոքարկվածդատականակտիբեկանմանկամփոփոխմանհիմքե
րը:
Եզրափակիչդատականակտկայացնելը:
Վերաքննությանարդյունքումկայացվողդատականակտերը:
Վճռաբեկության հասկացությունը և նշանակությունը:
Վճռաբեկ դատարանի լիազորություները:
Վճռաբեկության կարգով դատական վերանայման առանձնահատկությունները:
Վճռաբեկության առարկան և սահմանները:
Վճռաբեկ ատյանում գործի քննության մասնակիցները, նրանց իրավուքներն ու
պարտականությունները:
Վճռաբեկ բողոքարկման ժամկետները և կարգը:
Վճռաբեկ բողոքով նախնական վարույթի կարգը: Վճռաբեկ բողոքի պատասխանը:
Վճռաբեկության կարգով դատաքննության նապապատրաստումը և կարգը:
Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու հասկացությունը և պայմանները:
Վճռաբեկ բողոքի բովանդակությունը և ձևը:
Վճռաբեկության կարգով բողոքարկված դատական ակտի բեկանման կամ փոփոխման
հիմքերը:
Հատուկվերանայմանհասկացությունըևնշանակությունը:
Հատուկվերանայմանառարկան ևտեսակները:
Բացառիկ վերանայման հասկացությունը, տեսակները, հիմքերը, ժամկետները և
առանձնահատկությունը:
Բացառիկ վերանայման բողոքի բովանդակությունը և ձևը: Բացառիկ վերանայման
վարույթի հարուցումը:
Անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթի հասկացությունը և դրա
առանձնացման հիմքերը:
Անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթում ապացուցման ենթակա
հանգամանքները:
Բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու վարույթի հասկացությունը,
խնդիրները և հիմքերը:
Բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու մինչդատական վարույթի
առանձնահատկությունները:
Մասնավոր մեղադրանքով վարույթի հասկացությունը, խնդիրները և նշանակությունը:
Մասնավոր մեղադրանքով վարույթ նախաձեռնելու սուբյեկտները, հիմքերը և կարգը:
Համաձայնեցմանվարույթիհասկացությունը ևխնդիրները:
Համաձայնության վերաբերյալ բանակցությունների դատավարական նշանակությունը:
Համաձայնեցման վարութի հիմքերը, պայմաններըևդատավարական կարգը:
Համաձայնեցման վարույթ կիրառելու մասին միջնորդության լուծումը:
Համաձայնեցման վարույթով դատավճիռ կայացնելը և դատավճռի բողոքարկման
սահմանները:
Համագործակցության
վարույթի
հասկացությունը,
նպատակը,
հիմքերը
և
նշանակությունը:
Համագործակցության համաձայնագիր կնքած մեղադրյալի նկատմամբ դատաքննության
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44.
45.
46.
47.
48.

հատուկ կարգ կիրառելու միջնորդությունը:
Համագործակցության վարույթով դատաքննությունը հատուկ կարգով անցկացնելու
հիմքը և պայմանները:
Համագործակցության վարույթով լրացուցիչ դատալսումները:
Համագործակցության միջնորդության ներկայացնելու կարգը և լուծումը:
Համագործակցության վարույթով դատավճիռ կայացնելը և դատավճռի վերանայման
առանձնահատկությունները:
Միջազգային պայմանագրով սահմանված արտոնություններից և անձեռնմխելիությունից
օգտվող անձանց վերաբերյալ վարույթի հասկացությունը և նշանակությունը:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Հարցաշար
<<Քրեական դատավարություն- 2>> դասընթացի
եզրափակիչ քննության
Ընդդատության հասկացությունը և նշանակությունը:
Ընդդատության
տեսակները:
Առարկայական
ընդդատությունը:
Տարածքային
ընդդատությունը:
Վարույթիփոխանցումնըստընդդատության:
Ընդդատության
հարցի
լուծումը
մի
քանի
մեղադրյալների
և
մի
քանի
հանցագործությունների վերաբերյալ քրեական գործերով վարույթները միացնելիս:
Դատաքննության հասկացությունը, տեղը և դերը քրեական դատավարության փուլերի
համակարգում:
Դատական վարույթի կարգին վերաբերող ընդհանուր պայմանների հասկացությունը,
տեսակները և նշանակությունը:
Դատական վարութի հրապարակայնությունը, անմիջականությունը և բանավորությունը:
Դատական վարույթի իրականացման ձևը և վայրը: Արտագնա դատալսումները:
Դատական նիստի կարգը:
Դատարանի
կազմի
անփոփոխելիությունը
և
ապացույցների
հետազոտման
անընդհատությունը:
Դատական նիստում որոշում կայացնելու կարգը:
Վարույթին ներգրավված անձանց ներկայությունը դատական նիստին նրանց
չներկայանալու հետևանքները:
Դատաքննության սահմանների հասկացությունը և նշանակությունը:
Դատաքննության ընթացքում ներկայացված մեղադրանքը փոփոխելու կամ լրացնելու
կարգը:
Դատական նիստում կայացվող որոշումների տեսակները, դրանց ձևը, բովանդակությունը
և կայացման կարգը:
Մինչդատական վարույթի դատական երաշխիքների հասկացությունը, հիմքերը, առարկան
և նշանակությունը:
Խափանման միջոցների կիրառման դատական երաշխիքների հասկացությունը, հիմքերը,
շրջանակը և առարկան:
Կալանքընտրելու,
այն
վերացնելուկամկալանքիփոխարենայլընտրանքայինխափանմանմիջոցկիրառելումիջնորդ
ությունըևդրաքննությունը:

18. Ապացուցողական
գործողությունների
կատարման
դատական
երաշխիքների
հասկացությունը, առարկան և շրջանակը:
19. Ապացուցողականգործողությունկատարելումիջնորդությանհարուցման
և
քննության
կարգը:
20. Սեփականության
իրավունքի
սահմանափակման
դատական
երաշխիքների
հասկացությունը, առարկան և շրջանակը:
21. Սեփականության իրավունքի սահմանափակման միջնորդություն հարուցելու և քննելու
կարգը:
22. Հանրային
մասնակիցների
վարույթային
ակտերի
(մինչդատական
ակտերի)
իրավաչափության դատական երաշխիքների հասկացությունը, առարկան և շրջանակը:
23. Մինչդատականակտիդատականբողոքարկմանընթացակարգը:
24. Մինչդատականակտիվիճարկմանվարույթիհարուցումը և բողոքի քննությունը:
25. Ցուցմունքի դատական դեպոնացման հասկացությունը և նշանակությունը:
26. Ցուցմունքիդեպոնացմանդատականերաշխիքիշրջանակը:
27. Ցուցմունքիդեպոնացմանմիջնորդությունը և դեպոնացման ընթացակարգը:
28. Նախնական դատական լսումներ նշանակելու հասկացությունը, խնդիրները և
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նշանակությունը:
29. Նախնական դատական լսումներ նշանակելու հիմքերը և դատավարական կարգը:
30. Դատավորի լիազորությունները դատական նիստ նշանակելիս: Դատավորի կայացրած
որոշման բովանդակությունը և ձևը:
31. Նախնական դատալսումների ընթացքում դատավորի կողմից ընդունվող որոշումները:

32. Հիմնական դատալսում նշանակելու մասին որոշումը, դրա բովանդակությունը և ձևը:
33. Հետազոտման ենթակա ապացույցների ծավալի և ապացույցներն անթուլյատրելի
ճանաչելու հարցերի քննարկումը նախնական լսումների ընթացքում:
34. Հիմնական
դատալսումների
հասկացությունը,
խնդիրները,
կառուցվածքը
և
նշանակությունը:
35. Նախապատրաստական գործողություները հիմնական դատալսումներից առաջ:
36. Մեղադրանքի և պաշտպանության կողմերի բացման խոսքերը, դրանց բովանդակությունը
և ձևը:
37. Ապացուցման հետազոտման ընդհանուր կանոնները: Դատական գործողությունների
համակարգը:
38. Հարցաքննության հասկացությունը և նշանակությունը: Հարցաքննության ընդհանուր և
հատուկ կարգը:
39. Հարցաքննության կարգի առանձնահատկություններն ըստ հարցաքննվողի կարգավիճակի:
40. Անչափահաս տուժողի կամ վկայի հարցաքննության առանձնահատկությունները:
41. Ցուցմունքների հրապարակումը:
42. Իրեղեն ապացույցի, ապացուցողական և այլ վարութային գործողության արձանագրության
և արտավարութային փաստաթղթի հետազոտումը:
43. Փորձագետի եզրակացության և փորձագետի կարծիքի հետազոտումը:
44. Հետազոտման ենթակա ապացույցների ծավալը լրացնելը:
45. Լրացուցիչդատալսումներիհասկացությունը,
նշանակությունը,
քննարկմանենթակահարցերը և անցկացման կարգը:
46. Դատավճռիհասկացությունը, նշանակությունըևհատկանիշները:
47. Դատավճռիօրինականության,
հիմնավորվածության,
պատճառաբանվածությանևարդարացությանպահանջները:
48. Դատավճռիտեսակները: Արդարացմանևմեղադրականդատավճիռներիկայացմանհիմքերը:
49. Դատավճռիբովանդակությունը,
կառուցվածքըևայնկազմելուկարգը:
Դատավճռիհրապարակումը:
50. Դատական վերանայումների հասկացությունը և նշանակությունը:
51. Դատական վերանայումների կառուցակարգերի ընդհանուր բնութագիրը:
52. Վերաքննիչ և վճռաբեկ վարույթների հասկացությունը և դրանց փոխհարաբերակցությունը:
53. Դատական որոշումների վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքարկման սուբյեկտները, կարգը և
ժամկետները:
54. Բողոքարկման բաց թողնված ժամեկետի վերականգնումը:
55. Դատականվերանայմանբողոքըև հիմքերը: Դատականվերանայմանբողոքըհետվերցնելը:
56. Դատականվերանայմանբողոքիհիմանվրադատալսումների էությունը և նշանակությունը:
57. Բողոքարկվածդատականակտիբեկանմանկամփոփոխմանհիմքերը:
58. Վերքննության հասկացությունը և նշանակությունը:
59. Վերաքննիչ բողոքարկման ժամկետները և կարգը:
60. Վերքննության առարկան և սահմանները:
61. Վերաքննիչ դատալսումների մասնակիցները և նրանց դատավարական վիճակը:
62. Վերաքննիչ դատաքննության կարգը և դրա առանձնահատկությունները:
63. Վերաքննությանկարգովբողոքարկվածդատականակտիբեկանմանկամփոփոխմանհիմքեր
ը:
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64. Եզրափակիչդատականակտկայացնելը:
Վերաքննությանարդյունքումկայացվողդատականակտերը:
65. Վճռաբեկության հասկացությունը և նշանակությունը:
66. Վճռաբեկ դատարանի լիազորություները:
67. Վճռաբեկության կարգով դատական վերանայման առանձնահատկությունները:
68. Վճռաբեկության առարկան և սահմանները:
69. Վճռաբեկ ատյանում գործի քննության մասնակիցները, նրանց իրավուքներն ու
պարտականությունները:
70. Վճռաբեկ բողոքարկման ժամկետները և կարգը:
71. Վճռաբեկ բողոքով նախնական վարույթի կարգը: Վճռաբեկ բողոքի պատասխանը:
72. Վճռաբեկության կարգով դատաքննության նապապատրաստումը և կարգը:
73. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու հասկացությունը և պայմանները:
74. Վճռաբեկ բողոքի բովանդակությունը և ձևը:
75. Վճռաբեկության կարգով բողոքարկված դատական ակտի բեկանման կամ փոփոխման
հիմքերը:
76. Հատուկվերանայմանհասկացությունըևնշանակությունը:
77. Հատուկվերանայմանառարկան ևտեսակները:
78. Բացառիկ վերանայման հասկացությունը, տեսակները, հիմքերը, ժամկետները և
առանձնահատկությունը:
79. Բացառիկ վերանայման բողոքի բովանդակությունը և ձևը: Բացառիկ վերանայման
վարույթի հարուցումը:
80. Անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթի հասկացությունը և դրա
առանձնացման հիմքերը:
81. Անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթում ապացուցման ենթակա
հանգամանքները:
82. Բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու վարույթի հասկացությունը,
խնդիրները և հիմքերը:
83. Բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու մինչդատական վարույթի
առանձնահատկությունները:
84. Մասնավոր մեղադրանքով վարույթի հասկացությունը, խնդիրները և նշանակությունը:
85. Մասնավոր մեղադրանքով վարույթ նախաձեռնելու սուբյեկտները, հիմքերը և կարգը:
86. Համաձայնեցմանվարույթիհասկացությունը ևխնդիրները:
87. Համաձայնության վերաբերյալ բանակցությունների դատավարական նշանակությունը:
88. Համաձայնեցման վարութի հիմքերը, պայմաններըևդատավարական կարգը:
89. Համաձայնեցման վարույթ կիրառելու մասին միջնորդության լուծումը:
90. Համաձայնեցման վարույթով դատավճիռ կայացնելը և դատավճռի բողոքարկման
սահմանները:
91. Համագործակցության վարույթի հասկացությունը, նպատակը, հիմքերը և նշանակությունը:
92. Համագործակցության համաձայնագիր կնքած մեղադրյալի նկատմամբ դատաքննության
հատուկ կարգ կիրառելու միջնորդությունը:
93. Համագործակցության վարույթով դատաքննությունը հատուկ կարգով անցկացնելու հիմքը
և պայմանները:
94. Համագործակցության վարույթով լրացուցիչ դատալսումները:
95. Համագործակցության միջնորդության ներկայացնելու կարգը և լուծումը:
96. Համագործակցության վարույթով դատավճիռ կայացնելը և դատավճռի վերանայման
առանձնահատկությունները:
97. Միջազգային պայմանագրով սահմանված արտոնություններից և անձեռնմխելիությունից
օգտվող անձանց վերաբերյալ վարույթի հասկացությունը և նշանակությունը:
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øñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝ - 2 ¹³ëÁÝÃ³óÇ Ñ³Ù³ñ
³é³ç³ñÏíáÕ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
ÜàðØ²îÆì ²Îîºð
1. ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝ, 2005Ã.:
2. ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·Çñù, 2010Ã.:
3. ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·Çñù, 2012Ã.:
4. ÐÐ ¹³ï³Ï³Ý ûñ»Ýë·Çñù, 2012Ã.,
5. ÐÐ ûñ»Ýù §ö³ëï³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, 2004Ã.:
6. ÐÐ ûñ»Ýù §¸³ï³Ë³½áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, 2007Ã.:
7. Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñéã³Ï³·ÇñÁ (10.12.1948Ã.):
8. ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ¹³ßÝ³·ÇñÁ (16.12.1966Ã.):
9. Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ÑÇÙÝ³ñ³ñ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ
»íñáå³Ï³Ý ÏáÝí»ÝóÇ³Ý (1950Ã.):
10. ¸³ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ñ³ñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ (1985Ã.):
¶ð²Î²ÜàôÂÚàôÜ
³) ¹³ë³·ñù»ñ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ
1. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝ: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ë. ºñ¨³Ý,
ºñ¨³ÝÇ Ñ³Ù³Éë. Ññ³ï., 2006Ã.:
2. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝ: Ð³ïáõÏ Ù³ë. ºñ¨³Ý,
ºñ¨³ÝÇ Ñ³Ù³Éë. Ññ³ï., 2010Ã.:
3. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹³ï³Ë³½áõÃÛáõÝÁ, ºñ¨³Ý, ºñ¨³ÝÇ Ñ³Ù³Éë. Ññ³ï.,
2004Ã.:
4. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
¹³ï³ñ³Ý³Ï³½ÙáõÃÛáõÝÁ ¨ Çñ³í³å³Ñå³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, ºñ¨³Ý, ºñ¨³ÝÇ Ñ³Ù³Éë. Ññ³ï., 2010Ã.:
5. Уголовныйпроцесс (подред. П.А.Лупинской,М., 2002).
6. Уголовныйпроцесс (подред. К.Ф.Гуценко,М., 2001).
7. Уголовныйпроцесс (подред. В.П. Божьева,М., 2002):
µ) Ù»Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ·Çï³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñ
8. Ô³½ÇÝÛ³Ý ¶.ê. øñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý å³ïÙ³Ï³Ý ¨ ³ñ¹Ç ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ºñ¨³Ý, ºñ¨³ÝÇ Ñ³Ù³Éë. Ññ³ï., 2001Ã.:
9. ¸ÇÉµ³Ý¹Û³Ý ê.². ²ÝÓÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý
³å³ÑáíáõÙÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³-å»ïáõÃÛ³Ý
ùñ»³Ï³Ý
¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý
ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃáõÙ, ºñ¨³Ý, §îÇ·ñ³Ý Ø»Í¦ Ññ³ï., 2011Ã.,
10. ¸ÇÉµ³Ý¹Û³Ý ê.². îáõÅáÕÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙÁ ùñ»³Ï³Ý
¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝáõÙ, ºñ¨³Ý, §îÇ·ñ³Ý Ø»Í¦ Ññ³ï.,1998Ã.
11. ¸ÇÉµ³Ý¹Û³Ý
ê.².
ÐÐ
ùñ»³Ï³Ý
¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ÑÇÙÝ³ñ³ñ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ »íñáå³Ï³Ý ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ 5-ñ¹, 6-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇÝ ¨ 7-ñ¹
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý 2-ñ¹, 3-ñ¹, 4-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇÝ, ºñ¨³Ý, 2001Ã.:
12. Ø»ÉÇùÛ³Ý
è.Ü.
ì»ñ³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ùñ»³Ï³Ý
¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝáõÙ: - ºñ.: ºñ¨³ÝÇ Ñ³Ù³Éë. Ññ³ï., 2007Ã.:
13. ÔáõÏ³ëÛ³Ý Ð.Ð. ä³ßïå³ÝÇ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ Ý³ËÝ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ÷áõÉáõÙ,
ºñ¨³Ý, ºñ¨³ÝÇ Ñ³Ù³Éë. Ññ³ï., 2001Ã.:
14. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, / ¶.
Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ ¨ ². ì³Õ³ñßÛ³ÝÇ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ/, ºñ.: 2010 Ã.:
15. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍ»ñáí áñáßáõÙÝ»ñÇ
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