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ԺԲ.00.04 – ԴԱՏԱՐԱՆԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, 

ԿՐԻՄԻՆԱԼԻՍՏԻԿԱ, ԴԱՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ, 

ՓԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՕՊԵՐԱՏԻՎ-ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

Դատական իշխանությունը իշխանությունների տարանջատման սահմա-

նադրական համակարգում։ Դատական իշխանության հասկացությունը և 

հատկանիշները։ Արդարադատության հասկացությունը և բնորոշ գծերը։ 

Դատական իշխանության, արդարադատության և դատավարության 

հարաբերակցությունը։ Արդարադատության սկզբունքների հասկացու-

թյունը և համակարգը։ Բոլորի հավասարությունը օրենքի և դատարանի 

առջև։ Գործերի դատական քննության հրապարակայնությունը։ Դատա-

կան պաշտպանության իրավունքը։ Իրավաբանական օգնության իրա-

վունքի ապահովումը։ Դատական համակարգի ձևավորման սկզբունքնե-

րը։ ՀՀ դատական համակարգի հասկացությունը և հատկանիշները։ 

Ընդհանուր իրավասության դատարաններ։ Մասնագիտացված դատա-

րաններ։ Վերաքննիչ դատարաններ։ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը։ Բարձրա-

գույն դատական խորհրդի կազմավորման կարգը, կազմը և լիազորու-

թյունները։ Դատական իշխանության ինքնակառավարման մարմինները։  

Դատավորի կարգավիճակի ընդհանուր բնութագիրը։ Դատական կորպու-

սի ձևավորումը։ Դատավորի անկախության երաշխիքները։ Դատավորի 

անփոփոխելիությունը և անձեռնմխելիությունը որպես դատավորի անկա-

խության երաշխիքներ։ Դատավորին կարգապահական պատասխա-

նատվության ենթարկելու հիմքերը և կարգը։ Դատավորի լիազորություն-

ների դադարեցման հիմքերը, կարգը և պաշտոնավարման դադարումը։  

ՀՀ Սահմանադրական դատարանի տեղը դատական համակարգում։ ՀՀ 

Սահմանադրական դատարանի կազմակերպման և գործունեության  

սկզբունքները։ ՀՀ Սահմանադրական դատարանի կազմը, նրա անդամ-

ների կարգավիճակը և գործունեության կազմակերպումը։ ՀՀ Սահմա-
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նադրական դատարանի լիազորությունները։ Դիմումի քննության կարգը 

Սահմանադրական դատարանում։ 
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Քաղաքացիների և կազմակերպությունների սուբյեկտիվ իրավունքների 

պաշտպանության ձևերի ընդհանուր բնութագիրը։ Դատական պաշտպա-

նության իրավունքը և արդարադատության մատչելիության հիմնախնդի-

րը քաղաքացիական դատավարությունում։ Քաղաքացիական դատավա-

րության հասկացությունը և խնդիրները։ Քաղաքացիական դատավարու-

թյան փուլերի ընդհանուր բնութագիրը։ Քաղաքացիական դատավարու-

թյան տեսակների (վարույթների) ընդհանուր բնութագիրը։ Քաղաքացիա-

կան դատավարության աղբյուրները։ 

Քաղաքացիական դատավարության իրավունքի սկզբունքների հասկա-

ցությունը, նշանակությունը և դասակարգումը։ Կողմերի մրցակցության և 

իրավահավասարության սկզբունքները քաղաքացիական դատավարու-

թյունում։ Տնօրինչականության (դիսպոզիտիվության) սկզբունքը քաղա-

քացիական դատավարությունում։ Անմիջականության սկզբունքը քաղա-

քացիական դատավարությունում։  

Քաղաքացիական դատավարական իրավահարաբերությունների հասկա-

ցությունը, առանձնահատկությունները և ծագման նախադրյալները։ Կող-

մերի հասկացությունը և հատկանիշները։ Ոչ պատշաճ կողմի փոխարի-

նումը։ Դատավարական իրավունակություն և գործունակություն։ Կողմե-

րի դատավարական իրավունքներն ու պարտականությունները։ Դատակ-

ցություն։ Դրա տեսակները։ Դատավարական իրավահաջորդություն։ Եր-
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րորդ անձինք քաղաքացիական դատավարությունում։ Այլ անձանց իրա-

վունքների, ազատությունների և օրինական շահերի պաշտպանությամբ 

հանդես գալու իրավասություն ունեցող անձանց մասնակցությունը քա-

ղաքացիական դատավարությանը։ Քաղաքացիական դատավարությանը 

դատախազի մասնակցության հիմքերը և իրավական վիճակը։ Դատական 

ներկայացուցչության հասկացությունը և տեսակները։ Դատական ներկա-

յացուցչի լիազորությունները, դրանց ձևակերպումը։  

Քաղաքացիական գործերի ենթակայության հասկացությունը, տեսակնե-

րը։ Ենթակայության կանոնները խախտելու հետևանքները։ Քաղաքա-

ցիական գործերի ընդդատությունը հասկացությունը, տեսակները։ Ընդ-

դատության կանոնները խախտելու հետևանքները։  

Դատավարական ժամկետների հասկացությունը և տեսակները, ժամկետ-

ները հաշվելը։ Դատավարական ժամկետների երկարաձգումը և վերա-

կանգնումը։ Դատական ծախսերի հասկացությունը, տեսակները։ Դատա-

կան ծախսերի բաշխումը կողմերի միջև և դրանց հատուցումը։  

Հայցի հասկացությունը, տարրերը և տեսակները։ Հայցի իրավունք։ Պա-

տասխանողի շահերի պաշտպանության դատավարական միջոցների 

ընդհանուր բնութագիրը։ Հայցային վարույթում տնօրինչական գործո-

ղություններ կատարելու դատավարական կարգը։ Հայցի ապահովում։  

Դատական ապացույցների հասկացությունը և դասակարգումը։ Ապա-

ցույցների վերաբերելիությունը և թույլատրելիությունը։ Ապացուցման ա-

ռարկան։ Ապացուցելու և ապացույցներ ներկայացնելու պարտականու-

թյունը։ Ապացույցների հետազոտումը և գնահատումը։ Գրավոր ապա-

ցույցներ և իրեղեն ապացույցները քաղաքացիական դատավարությու-

նում։ Փորձաքննությունը և փորձագետի եզրակացությունը քաղաքացիա-

կան դատավարությունում։ Վկաների և կողմերի ցուցմունքները քաղաքա-

ցիական դատավարությունում։ Ապացույցների ապահովումը քաղաքա-

ցիական դատավարությունում։ Դատական հանձնարարությունները քա-

ղաքացիական դատավարությունում։  

Հայց հարուցելու կարգը և այն չպահպանելու հետևանքները։ Հայցադի-

մումի ընդունումը։ Հայցադիմումի ընդունումը մերժելու հիմքերը։ Քաղա-

քացիական գործը դատաքննության նախապատրաստելու նշանակու-
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թյունը և խնդիրները։ Գործը դատաքննության նախապատրաստելու դա-

տավարական գործողությունների ծավալը և բովանդակությունը։ Դատա-

կան քննության փուլի հասկացությունը և նշանակությունը։ Գործի քննու-

թյան կարգն առաջին ատյանի դատարանում։ Գործի քննության հետաձ-

գումը։ Գործի վարույթի կասեցումը։ Գործի վարույթն ավարտելն առանց 

վեճն ըստ էության լուծելու։ Դատական ակտերի հասկացությունը և տե-

սակները։ Վճռի էությունն ու նշանակությունը։ Վճռին ներկայացվող պա-

հանջները։ Վճռի օրինական ուժը։ Պարզեցված վարույթները քաղաքա-

ցիական դատավարությունում։ Հաշտարարության ինստիտուտը 

քաղաքացիական դատավարությունում։ 

Հատուկ վարույթի հասկացությունը և առանձնահատկությունները։ Իրա-

վաբանական նշանակություն ունեցող փաստերի դատական հաստատու-

մը։ Քաղաքացու որոշակի իրավական վիճակ հաստատելու վերաբերյալ 

հատուկ վարույթները։ 

Վերաքննության վարույթի հասկացությունը, սկզբունքները և տեսակնե-

րը։ Վերաքննիչ բողոքարկման իրավունքը և դրա իրականացման կարգը։ 

Գործի քննությունը վերաքննիչ դատարանում։ Վերաքննության սահման-

ները և վերաքննիչ դատարանի լիազորությունները։ 

Վճռաբեկ վարույթի հասկացությունը և խնդիրները։ Վճռաբեկ բողոք բե-

րելու իրավունքը և վճռաբեկ վարույթի հարուցումը։ Վճռաբեկ դատարա-

նում գործերի քննության դատավարական կարգը։ Գործի քննության սահ-

մանները վճռաբեկ դատարանում։ Վճռաբեկ դատարանի լիազորություն-

ները։ Վճռաբեկ դատարանի որոշումները և դրանց իրավական բնույթը։ 

Դատական ակտերը վերաքննության և վճռաբեկության կարգով բեկանե-

լու հիմքերը։ Դատական ակտերի վերանայումը նոր կամ նոր երևան եկած 

հանգամանքներով։ 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների և որոշումնե-

րի նշանակությունը Հայաստանի Հանրապետության ազգային դատա-

րանների համար։ Օտարերկրյա տարրի մասնակցությամբ գործերի ընդ-

դատությունը։ Օտարերկրյա անձանց քաղաքացիական դատավարական 

իրավունքները և պարտականությունները։ Քաղաքացիական դատավա-
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րության ոլորտում միջազգային համագործակցության ձևերի ընդհանուր 

բնութագիրը։ 

Սուբյեկտիվ իրավունքների պաշտպանության արբիտրաժային ձևի հաս-

կացությունն ու հիմնական հատկանիշները։ Արբիտրաժային համաձայ-

նության հասկացությունը և տեսակները։ Արբիտրաժային քննության 

սկզբունքների հասկացությունը և դրանց դասակարգումը։ Արբիտրաժա-

յին ակտերի հասկացությունը և տեսակները (արբիտրաժի միջանկյալ և 

վերջնական ակտերը)։ 

Կատարողական վարույթի հասկացությունը և էությունը։ Կատարման 

հիմքեր և կատարողական փաստաթղթեր։ Կատարման վաղեմություն։ 

Կատարողական վարույթի ընդհանուր կանոնները։ Բռնագանձումը պար-

տապանի գույքի վրա տարածելը։ Պարտապան-կազմակերպության գույ-

քի վրա բռնագանձում տարածելու առանձնահատկությունները։ Պարտա-

պանի աշխատավարձի և այլ եկամուտների վրա բռնագանձում տարածե-

լը։ Բռնագանձված գումարները պահանջատերերի միջև բաշխելը։ Ոչ 

գույքային բնույթի վեճերով կատարողական վարույթը։ 

 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Դալլաքյան Վ.Կ., Պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարա-
ծելը` որպես դատական ակտերի հարկադիր կատարման միջոց, Եր., 
«Հայրապետ» հրատ., 2015: 

2. Եսայան Վ.Գ., Տնօրինչականության սկզբունքը և տնօրինչական 
գործողությունները քաղաքացիական դատավարությունում, Եր., 
ԵՊՀ հրատ., 2015:  

3. Թադևոսյան Պ.Դ., Օտարերկրյա դատարանների քաղաքացիական 
գործերով կայացրած դատական ակտերի ճանաչումը և կատարումը 
ՀՀ-ում, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2014:  

4. Հովհաննիսյան Վ.Վ., Վերաքննության կարգով դատական ակտերի 
վերանայման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությու-
նում, ԵՊՀ հրատ., 2013:  

5. Հովհաննիսյան Վ.Վ., Առևտրային արբիտրաժը Հայաստանի Հան-
րապետությունում, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2011:  

6. Ղարսլյան Ա.Ռ., Գործը դատաքննության նախապատրաստելը որպես 
քաղաքացիական դատավարության փուլ, Ե., «Հայրապետ», 2015: 

7. Մարկոսյան Տ.Ա., Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական 
ակտերի վերանայման վարույթը ՀՀ-ում, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2013:,  

http://ysu.am/faculties/hy/Law/section/staff/person/Vahagn-Dallakyan
http://ysu.am/faculties/hy/Law/section/staff/person/Ashkhen-Gharslyan
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8. Մեղրյան Ս.Գ., Քաղաքացիական գործերով առաջին ատյանի 
դատարանի դատական ակտերը, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010:  

9. Մեղրյան Ս.Գ., «Ապացուցումը Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիական դատավարությունում, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2012: 

10. Պետրոսյան Ռ.Գ., Հայաստանի քաղաքացիական դատավարություն, 
4-րդ հրատ.՝ լրացումներով և ուղղումներով, Եր., 2012։ 

11. Պետրոսյան Ռ.Գ., Դատարանը և քաղաքացիական դատավարությու-
նը Արևելյան Հայաստանում XIX-XX դարերում (պատմաիրավական 
հետազոտություն և օրենսդրության իրավահամեմատական վերլու-
ծություն), Եր., ԵՊՀ հրատ., 2001։ 

12. Պողոսյան Ա.Ռ., Ներկայացուցչությունը քաղաքացիական դատավա-
րությունում, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2003։ 

Լրացուցիչ գրականություն 

1. Баулин О.В., Бремя доказывания при разбирательстве гражданских 
дел.  М., «Городец», 2004.  

2. Боннер А.Т. Традиционные и нетрадиционные средства 
доказывания в гражданском и арбитражном процессе. М.: 
Проспект, 2013. 

3. Борисова Е.А., Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе.  
М., «Городец», 2008. 

4. Брунцева Е.Б., Международный коммерческий арбитраж. СПБ, 
2001. 

5. Валеев Д.Х., Исполнительное производство.  М., 2008. 
6. Гурвич  М.А., Учение об иске.  М., 1981. 
7. Добровольский  А. А., Исковая форма защиты права.  М., 1965. 
8. Жилин Г.А., Цели гражданского судопроизводства и их реализация 

в суде первой инстанции.  М., «Городец», 2000. 
9. Основные принципы гражданского процесса. Под ред. М.К. 

Треушникова. Изд-во Моск. ун-та, 1991. 
10. Проблемы защиты государственных интересов в гражданском 

судопроизводстве. Под ред. Р.Е. Гукасяна. Томск, Том. ун-та, 1989. 
11. Сахнова Т.В., Курс гражданского процесса: теоретические начала и 

основные институты.  М., «Волтерс Клувер», 2008. 
 

 

 

ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Քրեական դատավարության էությունը և նշանակությունը։ Քրեական դա-

տավարությունում հանրային և մասնավոր շահերի փոխհարաբերակ-

ցության հիմնահարցերը։ Քրեական դատավարության գործառույթները և 

http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%D2%F0%E5%F3%F8%ED%E8%EA%EE%E2+%CC.%CA.
http://www.lawlibrary.ru/izdanie2037165.html
http://www.lawlibrary.ru/izdanie2037165.html
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դրանց դասակարգումը։ Գործառույթների տարանջատումը որպես հիմք 

դատավարության մրցակցային բնույթի և գործով ճշմարտության հաս-

տատման։ Քրեադատավարական ձևը, դրա արժեքայնությունը, դատա-

վարական ձևի միասնակության և տարբերակման հիմնահարցերը։ 

Քրեական դատավարության մասնակիցների իրավական վիճակը և 

նրանց իրավունքների ապահովման երաշխիքները։ Քրեական դատա-

վարությունում անձի իրավունքների և ազատությունների սահմանափակ-

ման հիմքերը և սահմանները։ Քրեական դատավարության սկզբունքները 

որպես անձի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության 

ապահովման երաշխիքներ։ 

Քրեական հետապնդում. հասկացությունը, սուբյեկտները և նրանց լիազո-

րությունները։ Մրցակացության սկզբունքը և կողմերի իրավական 

վիճակը դատական քննության փուլում։ Կասկածյալի, մեղադրյալի 

պաշտպանության իրավունքը և դրա ապահովումը։ Կրկին անգամ 

դատվելու անթույլատրելիությունը։ Անմեղության կանխավարկածի տեղը 

և դերը քրեական դատավարության սկզբունքների համակարգում։ 

Քրեական գործի արդարացի քննության սկզբունքի էությունը և 

նշանակությունը քրեական դատավարությունում։ Ձերբակալման 

ինստիտուտը քրեադատավարական հարկադրանքի միջոցների 

համակարգում։ Խափանման միջոցները դատավարական հարկադրանքի 

միջոցների համակարգում, դրանց տեսակները և կիրառման 

պայմանները։ Կալանավորման տեղը և դերը քրեական դատավարության 

խափանման միջոցների համակարգում։ 

Դատարանը որպես արդարադատություն իրականացնող մարմին։ Նրա 

լիազորությունների ընդհանուր բնութագիրը։ Դատախազի իրավական 

վիճակը քրեական դատավարությունում։ Հետաքննության մարմնի 

իրավական վիճակը քրեական դատվարությունում։ Քննիչի իրավական 

վիճակը քրեական դատավարությունում։ Բացարկ և ինքնաբացարկ։ 

Դրանց լուծման դատավարական կարգը։ 

Կասկածյալի իրավական վիճակը քրեական դատավարությունում։ Մե-

ղադրյալի իրավունքների և օրինական շահերի ապահովումը քրեական 
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դատավարությունում։ Պաշտպանի իրավական վիճակը քրեական դատա-

վարությունում։ 

Տուժողի իրավունքների և օրինական շահերի ապահովումը քրեական 

դատավարությունում։ Դատավարության մասնակիցների բողոքների և 

միջնորդությունների քննարկումը և լուծումը։ Դատավարությանը 

մասնակցող այլ անձանց իրավական վիճակը քրեական 

դատավարությունում։ 

Ապացույցների և ապացուցման պրոցեսի հասկացությունը և դրանց 

բնութագրական հատկանիշները։ Ապացույցների թույլատրելիությունը և 

վերաբերելիությունը քրեական դատավարությունում։ Ապացուցման 

առարկան և սահմանները քրեական դատավարությունում։ Ապացույց-

ների տեսակների ընդհանուր բնութագիրը։ Ապացուցման սուբյեկտները։ 

Ապացուցման պարտականություն։ 

Քաղաքացիական հայցի հասկացությունը և նշանակությունը։ Քրեական 

գործի հարուցման փուլի տեղը և դերը քրեական դատավարության 

փուլերի համակարգում։ Նախնական քննության հասկացությունը, ձևերը 

և կատարման ընդհանուր պայմանները։ Նախաքննության ընթացքում 

քրեական դատավարության սկզբունքների կիրառման առանձնահատ-

կությունները և դրանց ապահովման երաշխիքները։ Անձին որպես 

մեղադրյալը ներգրավելը և մեղադրանքի առաջադըրումը։  

Քննչական գործողությունների հասկացությունը և համակարգը։ Անձի 

իրավունքների ապահովման երաշխիքները քննչական գործողություններ 

կատարելիս։ Քննչական գործողությունների կատարման ընդհանուր 

կանոնները։ Հարցաքննության տեղը և դերը քննչական գործողություն-

ների համակարգում։ Փորձաքննության հասկացությունը, տեսակները, 

նշանակման և կատարման դատավարական կարգը։ Խուզարկության, 

առգրավման տեսակները, կատարելու հիմքերը և դատավարական 

կարգը։ Ճանաչման ներկայացնելու հասկացությունը, տեսակները և 

դատավարական կարգը։ Զննման տեղը և դերը քննչական գործողու-

թյունների համակարգում։ 

Քրեական գործի կասեցման հասկացությունը, հիմքերը և դատավարա-

կան կարգը։ Քրեական գործի կարճումը կամ քրեական հետապնդման 
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դադարեցումը որպես նախնական քննության ավարտման ինքնուրույն 

տեսակ։  

Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության հաս-

կացությունը, նշանակությունը և դատավարական կարգը։ Դատա-

խազական հսկողությունը հետաքննության և նախաքննության օրինա-

կանության նկատմամբ։ Դատախազական հսկողության և դատական 

վերահսկողության փոխհարաբերակցությունը քրեական 

դատավարությունում։ Մեղադրական եզրակացությամբ նախաքննության 

ավարտման դատավարական կարգը։ Մեղադրական եզրակացության 

կառուցվածքը և բովանդակությունը։ 

Ընդդատություն. հասկացությունը և տեսակները։ Դատական քննության 

նախապատրաստման հասկացությունը և նշանակությունը։ Գործը 

դատական քննության նախապատրաստելիս ընդունվող որոշումների 

ընդհանուր բնութագիրը։ 

Դատական քննությունը քրեական դատավարության փուլերի համակար-

գում։ Դատական քննության մրցակցային բնույթը և դատարանի կարգա-

վիճակը։ Դատական քննության նախապատրաստման մասի էությունը և 

նշանակությունը։ Դատաքննության ընդհանուր բնութագիրը և դատավա-

րական կարգը։ Դատական վիճաբանությունների հասկացությունը և 

մասնակիցները։ Ամբաստանյալի վերջին խոսքը։ Դատական քննության 

արագացված կարգի էությունը և նշանակությունը։ Դատավճռի հասկա-

ցությունը, դերն ու նշանակությունը։ Դատավճռի տեսակները, կառուց-

վածքը և բովանդակությունը։ 

Վերաքննության հասկացությունը, խնդիրները և նշանակությունը։ Վերա-

քննության ինստիտուտի զարգացման հիմնահարցերը։ Վերաքննիչ դա-

տարանում գործի քննության սահմանները։  Վերաքննիչ բողոքարկման 

կարգը և առարկան։ Վերաքննիչ դատարանում գործի քննության կարգը։ 

Վճռաբեկության տեղը և դերը քրեական դատավարության փուլերի 

համակարգում։ Վճռաբեկության կարգով դատական որոշումները բողո-

քարկելու իրավունք ունեցող սուբյեկտները, բողոքարկման հիմքերը և 

կարգը։ Վճռաբեկ դատարանում գործերի քննության կարգը և կայացվող 

որոշումները։ Վճռաբեկ դատարանի իրավասության շրջանակը։ Նոր և 
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նոր ի հայտ եկած հանգամանքների հետևանքով գործի նորոգումը. 

հիմքերը, ժամկետները և կարգը։ 

Անմեղսունակ անձանց նկատմամբ բժշկական բնույթի հարկադրական 

միջոցներ կիրառելու վարույթի հասկացությունը, նշանակությունը և 

դատավարական կարգը։ Անչափահասների գործերով վարույթի առանձ-

նահատկությունները։ Քրեական գործերով իրավական օգնություն ցույց 

տալու էությունը և նշանակությունը։ Հանձնումը։   
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ԿՐԻՄԻՆԱԼԻՍՏԻԿԱ 

Կրիմինալիստիկայի ժամանակակից գիտությունը և դրա զարգացման հե-

ռանկարները ՀՀ-ում։ Կրիմինալիստիկական դոկտրինան, դրա տեղը 

իրավաբանական ու այլ գիտությունների համակարգում։ Կրիմինալիս-

տիկայի համակարգն ու գիտագործնական հիմնախնդիրները։ Կրիմինա-

լիստիկայի մեթոդաբանությունը և մեթոդների տեսակները։ Կրիմինալիս-

տիկական մեթոդոլոգիայի ուսմունքը։  Կրիմինալիստիկական տեխնիկայի 

հիմունքները։ Կրիմինալիստիական տեխնիկայի ժամանակակից հնարա-

վորություններն ու դրա ճյուղերը։ Կրիմինալիստիկական մոդելավորման 

տեսությունը։ Կրիմինալիստիկական իդեոլոգիայի ժամանակակից ընկա-

լումը։ Հանցագործության մեխանիզմի ուսմունքը ժամանակակից կրիմի-

նալիստիկայում։ Հանցագործության մեխանիզմի մոդելավորման հիմքերն 

ու տեսակները։ Կրիմինալիստիկական գիտատեխնիկական միջոցներն ու 

եղանակները։ 

Պոլիգրաֆի կիրառման հիմնախնդիրը հանցագործությունների քննու-

թյան ընթացքում։ Կրիմինալիստիկական իդենտիֆիկացման գիտական 
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հիմքերը։ Խմբային պատկանելության, նույնացման որոշման և կրիմի-

նալիստիկական դիագնոստիկայի հասկացությունը, նշանակությունը 

քննչական և դատական պրակտիկայում։ Նույնացման հետազոտման 

մեթոդիկան ու դրա առանձնահատկությունները։ Կրիմինալիստիկական 

լուսանկարչության գիտական հիմքերը և տեսակները։ Կրիմինալիստիկա-

կան հետքաբանության (տրասոլոգիայի) գիտական հիմքերն ու հետքա-

բանական օբյեկտների ժամանակակից դասակարգումը։ Անտրոպոլոգիա-

կան հետքերի դասակարգումն ու դրանց առանձնահատկությունները։ 

Տրասոլոգիական հետքերի տեսակներն ու դրանց կրիմինալիստիկական 

նկարագրերը։ Կրիմինալիստիկական միկրոլոգիայի տեսական հիմքերն ու  

հնարավորությունները։ Կրիմինալիստիկական օդորոլոգիայի տեսական 

հիմքերն ու հնարավորությունները։ Կրիմինալիստիկական ֆոնոսկո-

պիայի տեսական հիմքերն ու հնարավորությունները։ Կրիմինալիստիկա-

կան հրազենագիտության տեսական հիմքերն ու խնդիրները։ Կրիմինա-

լիստիկական հրազենագիտության օբյեկտները և դրանց հետազոտման 

մեթոդիկան։  

Փաստաթղթի հասկացության հիմնախնդիրը ժամանակակից կրիմինա-

լիստիկայի գիտության մեջ Սպեկտրի անտեսանելի ճառագայթների օգ-

տագործման հնարավորությունները փաստաթղթերի հետազոտման ժա-

մանակ։ Գրավոր խոսքի հատկանիշները և նրանց կրիմինալիստիկական 

բնութագիրը։ Գրի կրիմինալիստիկական հետազոտման գիտական 

հիմքերը։ Ձեռագրի իդենտիֆիկացման (նույնացման) հատկանիշները։ 

Կրիմինալիստիկական գրանցման խնդիրներն ու տեսակները։ Կրիմինա-

լիստիկական հաբիդոսկոպիայի գիտական հիմքերն ու տեսակները։ Անձի 

արտաքին ֆունկցիոնալ հատկանիշները և դրանց նշանակությունը։ 

Կրիմինալիստիկական տակտիկայի գիտական ընդհանուր դրույթները։ 

Քննության պլանավորման ու կազմակերպման հիմունքները։ Կրիմինա-

լիստիկական հիպոթեզն ու ճանաչողության պրոցեսի առանձնահատկու-

թյունները քննչական պրակտիկայում։ 

Աշխատանքի գիտական կազմակերպման տեսական դրույթների կիրա-

ռումն առանձին քննչական գործողություններ պլանավորելիս։ Տակտիկա-

կան հնարքի կիրառման թույլատրելիության սահմաններն առանձին 
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քննչական գործողությունների կատարման ժամանակ։ Քննչական և 

օպերատիվ-հետախուզական մարմինների փոխգործողության հիմնա-

խնդիրները քրեական գործի քննության տարբեր փուլերում։ Քննչական 

փոխգործողությունը հատուկ գիտելիքներ կիրառող սուբյեկտների հետ 

քրեական գործի քննության տարբեր փուլերում։ Տեղազննության տակ-

տիկայի հիմունքներն ու առանձնահատկությունները։ Խուզարկության 

տակտիկայի հիմունքներն ու առանձնահատկությունները։ Ճանաչման 

ներկայացնելու տակտիկայի հիմունքներն ու տեսակները։ Քննչական 

փորձարարություն տակտիկայի հիմունքներն ու տեսակները։ Ցուցմունքի 

ձևավորման հոգեբանական պրոցեսի հիմնախնդիրը կրիմինալիստի-

կայում։ Հարցաքննության տակտիկայի առանձնահատկություններն ըստ 

հարցաքննության տարբեր տեսակների։  

Կրիմինալիստիկական մեթոդիկայի գիտական հիմքերը։ Մասնավոր 

կրիմինալիստիկական մեթոդիկաների ձևավորման սկզբնաղբյուրները և 

դրանց դերը հանցագործությունների քննության ընթացքում։  

Քննության փուլերի առանձնահատկությունները սպանության գործերով ։ 

Ակնհայտ սպանության քննության մեթոդիկան։ Ոչ ակնհայտ սպանության 

(անձի անհետացման) քննության մեթոդիկան։ Տեղազննության և 

օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների առանձնահատկու-

թյուները սպանության գործերով։ Պատվիրված սպանությունների 

քննության մեթոդիկան։ Պատվիրված սպանությունների մեխանիզմի 

կրիմինալիստիկական առանձնահատկությունները։ Գողության 

կրիմինալիստիկական բնութագիրն ու քննության մեթոդիկայի առանձնա-

հատկությունները։ Կողոպուտի կրիմինալիստիկական բնութագիրն ու 

քննության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները։ Ավազակության 

կրիմինալիստիկական բնութագիրն ու քննության մեթոդիկայի 

առանձնահատկությունները։ Խարդախության կրիմինալիստիկական 

բնութագիրն ու քննության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները։ 

Խուզարկության և որոնողական գործողությունների կատարման 

առանձնահատկությունները հափշտակությունների գործերով։ 

Դատական փորձաքննություների հնարավորություններն ու առանձնա-

հատկությունները  հափշտակությունների գործերով։ Կաշառքի 
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քննության կրիմինալիստիկական առանձնահատկությունները։ 

Քննության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները հրկիզումների և 

հակահրդեհային անվտանգության կանոնների հանցավոր խախ-

տումների գործերով։ Տրանսպորտի երթևեկության անվտանգության և 

շահագործման կանոնների հանցավոր խախտումների քրեաիրավական և 

կրիմինալիստիկակական բնութագրերը։ Քննության փուլերի առանձնա-

հատկությունները տրանսպորտի երթևեկության անվտանգության և 

շահագործման կանոնների հանցավոր խախտումների գործերով։ 

Հարկային հանցագործությունների կրիմինալիստիկական բնութագրերն 

ու դրանց քննության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները։ Քննու-

թյան փուլերի առանձնահատկությունները հարկային հանցագործություն-

ների քննության ժամանակ։ Հատուկ գիտելիքների կիրառման հնարա-

վորությունները հարկային հանցագործությունների քննության ժամանակ։ 

Համակարգչային բնագավառի հանցագործությունների քննության մեթո-

դիկայի առանձնահատկությունները։ Քննչական գործողությունների 

առանձնահատկությունները համակարգչային բնագավառի հանցագոր-

ծությունների քննության ժամանակ։ Կազմակերպված հանցագործու-

թյունների կրիմինալիստիկական բնութագիրն ու քննության մեթոդիկայի 

առանձնահատկությունները։ Ահաբեկչության քրեաիրավական և կրիմի-

նալիստիկական բնութագրերը։ Զանգվածային անկարգությունների կրի-

մինալիստիկական բնութագիրն ու քննության մեթոդիկայի առանձնա-

հատկությունները։ Խուլիգանության կրիմինալիստիկական բնութագիրն 

ու քննության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները։ 

Անչափահասների հանցագործությունների քննության առանձնահատկու-

թյունները։  
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ԴԱՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Դատական փորձաքննությունների հասկացությունն ու գիտական հիմ-

քերը։ Դատական փորձաքննությունների առարկան, խնդիրներն ու 

հնարավորությունները։ Դատական փորձաքննությունների գիտական 

սկզբունքները։ Դատական փորձաքննությունների տեսության սկզբնա-

վորման և զարգացման պատմությունը։ Դատական փորձաքննություն-

ների հրատապ հիմնախնդիրները ՀՀ-ում։ Փորձագիտական հետազոտու-

թյան հասկացությունը և դերն իրեղեն ապացույցների գնահատաման ու 

օգտագործման գործում։ 

Հատուկ գիտելիքների հասկացությունն ու դրանց տեսական հիմքերը։ 

Հատուկ գիտելիքների կիրառման ձևերը քրեական դատավարությունում։ 

Հատուկ գիտելիքներ կիրառող անձանց շրջանակն ու իրավասություն-

ները։ Փորձագետի կարգավիճակը քրեական դատավարությունում։ 

Փորձագետի և մասնագետի կարգավիճակի առանձնահատկությունները 

քրեական դատավարությունում։ Փորձագետի հարցաքննության առանձ-

նահատկությունները և դրա դերը քրեական գործի քննության համար։ 

Դատական փորձաքննությունների դասակարգման գիտական չափանիշ-

ները։ Դատական փորձաքննությունների տեսակները և դրանց նշանա-

կությունը։ Միանձնյա և հանձնաժողովային փորձաքննությունների 

առանձնահատկությունները։ Փորձագիտական հիմնարկում և դրանից 

դուրս կատարվող  դատական փորձաքննությունների առանձնահատ-

կությունները։ Դատական փորձաքննությունների դատավարական և ոչ 
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դատավարական տեսակները։ Փորձագիտական հետազոտության օբյեկ-

տիվության սկզբունքի հիմունքները և դրա դրսևորումները։ Փորձա-

գիտական հետազոտության հիմնավորվածության սկզբունքի հիմունք-

ները և դրա դրսևորումները։ Փորձագիտական հետազոտության գիտա-

կանության սկզբունքի հիմունքները և դրա դրսևորումները։ Փորձա-

գիտական հետազոտության արժանահավատության սկզբունքի հիմունք-

ները և դրա դրսևորումները։ Փորձագիտական նախաձեռնության ինստի-

տուտի դերն ու հիմնախնդիրները քրեական դատավարությունում։ 

Փորձաքննություն նշանակելը և դրան նախապատրաստվելը։ Փորձագի-

տական հետազոտման մեթոդիկան և դրա գիտական հիմքերը։ Փորձագի-

տական հետազոտության ընթացքի և արդյունքների ամրագրման գիտա-

կան և քրեադատավարական պահանջները։ Փորձագետի եզրակա-

ցության գնահատման գիտական չափանիշները։ Փորձագետի եզրակա-

ցության կառուվածքային տարրերը և դրանց ապացուցողական նշանա-

կությունը քրեական դատավարությունում։ Համալիր և հանձնաժողովային 

փորձաքննությունների իրավական և գիտական հիմնախնդիրները։ Դա-

տական փորձաքննությունների և կրիմինալիստիկական տեխնիկայի ճյու-

ղերի փոխհարաբերակցության արդի հիմնախնդիրները։ Իդենտիֆիկաց-

նող և դիագնոստիկ խնդիրների գիտական լուծման հնարավորություն-

ները փորձագիտական հետազոտությունների կատարման ընթացքում։ 
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ՓԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Փաստաբանության և փաստաբանական գործունեության հասկացությու-

նը, նշանակությունը և սոցիալական արժեքը։ Փաստաբանության խնդիր-

ները։ Հանրային և մասնավոր շահերի համատեղումը փաստաբանական 

գործունեության մեջ։ Փաստաբանության և պետության փոխհարաբերու-

թյունների առանձնահատկությունները։ Անձի իրավաբանական օգնու-

թյուն ստանալու իրավունքը որպես փաստաբանական գործունեության 

իրականացման սահմանադրական հիմք։ 

Փաստաբանության կազմակերպման ու գործունեության սկզբունքները։ 

Փաստաբանների պալատի կարգավիճակը և դրա առանձնահատկու-

թյունները։ Փաստաբանների պալատի ղեկավար մարմինները և դրանց 

լիազորությունները։ Հանրային պաշտպանությունը և հանրային պաշտ-

պանի գրասենյակը։ Փաստաբանական գործունեության արտոնագրումը։ 

Փաստաբանական գործունեության հիմնական ուղղությունները։ Փաս-

տաբանի կարգավիճակի առանձնահատկությունները։ Փաստաբանի 

պրոֆեսիոնալ գործունեության ապահովման երաշխիքները։ Փաստա-

բանի վարձատրության կարգը և առանձնահատկությունները։ Փաստա-

բանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու կարգը և 

կարգապահական պատասխանատվության տեսակները։ Փաստաբանի 

մասնակցությունը քաղաքացիական և վարչական դատավարությանը։ 

Փաստաբանը որպես կասկածյալի կամ մեղադրյալի պաշտպան։ 

Փաստաբան-ներկայացուցիչը քրեական դատավարությունում։ 

Փաստաբանական էթիկայի հասկացությունը և բովանդակությունը։ Փաս-

տաբանական էթիկայի հիմնական սկզբունքները։ Փաստաբանական էթի-

կայի դրսևորման առանձնահատկությունները փաստաբան-վստահորդ 

փոխհարաբերություններում։ Փաստաբանական էթիկայի դրսևորման 

առանձնահատկությունները փաստաբան-գործընկեր փոխհարաբերու-

թյուններում։ Փաստաբանական էթիկայի դրսևորման առանձնա-

հատկությունները փաստաբան-դատարան փոխհարաբերություններում։ 

Փաստաբանի և վստահորդի փոխհարաբերությունների հոգեբանական 

ասպեկտները։ Փաստաբանական գործունեության իրականացման ըն-

թացքում առաջացող կոնֆլիկտային իրավիճակները և դրանց հաղթա-
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հարման եղանակները։ Փաստաբանի և դատավարության մյուս սուբյեկտ-

ների միջև հոգեբանական կոնտակտի հաստատումը և հոգեբանական 

արգելքների հաղթահարումը։ 

Փաստաբանական ճառի տրամաբանական և հաղորդակցական հատկա-

նիշները։ Փաստաբանական ճառի կառուցվածքը (բաղկացուցիչ մասերը)։ 

Փաստաբանական ճառի առանձին տեսակները և դրանց առանձ-

նահատկությունները։ Դատավարության առանձնահատկությունները 

Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում՝ կապված փաստա-

բանական գործունեության իրականացման հետ։ Փաստաբանի մասնակ-

ցությունը գործի նախապատրաստմանն ու քննությանը Մարդու իրա-

վունքների Եվրոպական դատարանում։ 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
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ՕՊԵՐԱՏԻՎ-ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ում 

ՕՀ իրավունքի հասկացությունը և առարկան, տեղը իրավաբանական 

գիտությունների համակարգում։ ՕՀ գործունեության հասկացությունը, 

նպատակը և խնդիրները, դրանց դասակարգումը։ ՕՀ ֆունկցիաների 

հասկացությունը և դասակարգումը, ՕՀ հարաբերություններ։ ՕՀ իրա-

վունքի աղբյուրները, ՕՀԳ իրավական հիմքը։ ՕՀ իրավունքի մեթոդը, 

նորմերը,, դրանց դասակարգումը,, ՕՀ իրավունքի սոցիալական դերը և 

ֆունկցիաները։ ՕՀ իրավունքի սկզբունքների հասկացությունը, նշանա-

կությունը և համակարգը։ ՕՀ իրավունքի սկզբունքների բովանդակու-

թյունը։ ՕՀ իրավունքի աղբյուրները, ՕՀԳ իրավական հիմքը։ ՕՀԳ սուբ-

յեկտների հասկացությունը և համակարգը, ՕՀԳ սուբյեկտների իրա-

վասությունը և իրավաբանական պատասխանատվությունը։ 

Օպերատիվ ստորաբաժանման հասկացությունը և տեսակները, ՕՀ 

ենթակայություն։ ՕՀ մարմնի պարտականություններն ու իրավունքները։ 

Օպերատիվ աշխատակցի հասկացությունը, դասակարգումը, իրավունք-

ներն ու պարտականությունները։ ՕՀԳ նկատմամբ հսկողությունը 

(գերատեսչական հսկողություն, դատախազական հսկողություն)։ ՕՀԳ 

նկատմամբ դատական վերահսկողությունը։ Ներգրավվող անձանց հաս-

կացությունը և դասակարգումը, ներգրավվման հիմքը և պայմանները։ 

Գործակալի հասկացությունը, իրավունքներն ու պարտականությունները, 

պաշտպանության երաշխիքները։ ՕՀԳ մեջ ներգրավված այլ անձինք 

(ուսումնասիրվող և պաշտպանվող անձանց հասկացությունն ու դասա-

կարգումը, նրանց իրավունքներն ու պարտականությունները)։ 

ՕՀՄ-ի հասկացությունն ու տեսակները։ ՕՀՄ-ի իրականացման հիմքերը 

և պայմանները։ Օպերատիվ հարցում, օպերատիվ տեղեկությունների 

ձեռքբերում (իրականացման կարգը և արդյունքների ամրագրումը)։ Հսկիչ 

գնում, վերահսկելի մատակարարում և գնում (իրականացման կարգը և 

արդյունքների ամրագրումը)։ 

Իրերի եւ փաստաթղթերի հետազոտում, անձի նույնացում (իրականաց-

ման կարգը և արդյունքների ամրագրումը)։ Արտաքին դիտում, ներքին 

դիտում (իրականացման կարգը և արդյունքների ամրագրումը)։ Շենքերի, 
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կառույցների, տեղանքի, շինությունների և տրանսպորտային միջոցների 

հետազոտում (իրականացման կարգը և արդյունքների ամրագրումը)։ 

Նամակագրության, փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումների 

վերահսկում, հեռախոսային խոսակցությունների վերահսկում (իրա-

կանացման կարգը և արդյունքների ամրագրումը)։ Օպերատիվ ներդրում, 

օպերատիվ փորձարարություն (իրականացման կարգը և արդյունքների 

ամրագրումը)։ Ֆինանսական տվյալների մատչելիության ապահովում եւ 

ֆինանսական գործարքների գաղտնի վերահսկում (իրականացման 

կարգը և արդյունքների ամրագրումը)։ Կաշառք ստանալու կամ կաշառք 

տալու նմանակում (իրականացման կարգը և արդյունքների 

ամրագրումը),  կաշառք ստանալու կամ կաշառք տալու պրովոկացիա։ 

ՕՀ գործունեության  արդյունքների օգտագործման հասկացությունը և 

եղանակները։ ՕՀ գործունեության  արդյունքների օգտագործումը քրեա-

կան դատավարությունում։ 
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