
ՀԱՐՑԱՇԱՐ 
 

«ՀՀ քրեական դատավարություն» դասընթացի մագիստրատուրայի 

ընդունելության և ավարտական քննության 
 

 
 

 
 

1.   Քրեական    հետապնդում.    հասկացությունը,    սուբյեկտները    և    նրանց 
 

լիազորությունները։ 
 

2.   Քաղաքացիների հավասարությունը օրենքի և դատարանի առջև։ 
 

3.   Իրավաբանական օգնության իրավունքի ապահովումը։ 
 

4.   Մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքը և դրա ապահովումը։ 
 

5.  Մրցակցությունը քրեական դատավարությունում։ 
 

6.  Անմեղության կանխավարկածը։ 
 

7.   Անձի անձեռնմխելիության հասկացությունը և նշանակությունը։ 
 

8.   Անձի բնակարանի և գույքի անձեռնմխելիությունը։ 
 

9.   Գործի արդարացի քննությունը։ 
 

10. Կրկին անգամ դատվելու անթույլատրելիությունը։ 
 

11. Ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատ լինելը։ 
 

12. Դատարանը որպես քրեական դատավարության սուբյեկտ։ 
 

13. Դատախազը որպես քրեական դատավարության սուբյեկտ։ 
 

14. Քննիչը որպես քրեական դատավարության սուբյեկտ։ 
 

15. Քննչական բաժնի պետը։ 
 

16. Հետաքննության         մարմնի         իրավական         վիճակը         քրեական 
 

դատավարությունում։ 
 

17.  Բացարկ և ինքնաբացարկ։ Դրանց լուծման դատավարական կարգը։ 
 

18. Մեղադրյալը և նրա դատավարական վիճակը։ 
 

19. Պաշտպանը քրեական դատավարությունում։ 
 

20. Պաշտպան    հրավիրելը,    նշանակելը    և    փոխարինելը։    Պաշտպանից 
 

հրաժարվելը։ 
 

21. Տուժողը և նրա դատավարական վիճակը։ 
 

22. Ընթերակայի,      թարգմանչի      և      դատական      նիստի      քարտուղարի 
 

դատավարական վիճակը։ 
 

23. Փորձագետը քրեական դատավարությունում։ 
 

24. Վկան և նրա դատավարական վիճակը։ 
 

25. Ապացույցի հասկացությունը։ 
 

26. Ապացույցների թույլատրելիությունը և վերաբերելիությունը։ 
 

27. Ապացուցման առարկան և սահմանները։



28. Ապացույցների հավաքումը, ստուգումը և գնահատումը։ 
 

29. Ապացուցման սուբյեկտները։ Ապացուցման պարտականությունը։ 
 

30. Վկայի և տուժողի ցուցմունքները։ 
 

31. Մեղադրյալի ցուցմունքները։ 
 

32. Իրեղեն     ապացույցների     հասկացությունը     և     տեսակները։     Իրեղեն 
 

ապացույցների պահպանումը։ 
 

33. Փորձագետի եզրակացությունը որպես ապացուցման միջոց։ 
 

34. Այլ փաստաթղթեր։ 
 

35.  Ձերբակալման հասկացությունը, հիմքերը, կարգը և ժամկետները։ 
 

36. Խափանման միջոցների հասկացությունը, հիմքերը և տեսակները։ 
 

37. Կալանքը   որպես   խափանման   միջոց։   Դրա   կիրառման   հիմքերը   և 
 

դատավարական կարգը։ 
 

38. Գրավը  որպես  խափանման  միջոց  և  դրա  կիրառման  դատավարական 

կարգ։ 

39. Քրեական գործի հարուցման առիթները և հիմքերը։ 
 

40. Քրեական գործի հարուցման դատավարական կարգը։ 
 

41. Նախաքննության կատարումը քննչական խմբի կողմից։ 
 

42. Քննչական ենթակայությունը։ 
 

43. Անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու հիմքերը և կարգը։ 
 

44. Մեղադրանքի առաջադրման էությունը և դատավարական կարգը։ 
 

45. Քննչական գործողությունների կատարման ընդհանուր կանոնները։ 
 

46. Վկայի և տուժողի հարցաքննության դատավարական կարգը։ 
 

47. Մեղադրյալի և կասկածյալի հարցաքննության դատավարական կարգը։ 
 

48. Զննության հասկացությունը և տեսակները։ 
 

49. Առերեսման հասկացությունը և դատավարական կարգը։ 
 

50. Խուզարկության հասկացությունը, տեսակները և դատավարական կարգը։ 
 

51. Քննման հասկացությունը և դատավարական կարգը։ 
 

52. Առգրավման հասկացությունը և դատավարական կարգը։ 
 

53. Ճանաչման        ներկայացնելու        հասկացությունը,        տեսակները        և 
 

դատավարական կարգը։ 
 

54. Քննչական փորձարարության հասկացությունը և դատավարական կարգը։ 
 

55. Փորձաքննության նշանակման և կատարման դատավարական կարգը։ 
 

56. Նամակագրության,   փոստային,   հեռագրական   և   այլ   հաղորդումները 
 

վերահսկելու,    հեռախոսային    խոսակցությունները    լսելու    հասկացությունը    և



դատավարական կարգը։ 
 

57. Հետազոտության համար նմուշներ ստանալը։ 
 

58. Գույքի վրա կալանք դնելու հիմքերը և դատավարական կարգը։ 
 

59. Քրեական գործով վարույթի կասեցման հիմքերը և դատավարական կարգը։ 
 

60. Քրեական գործով վարույթի կարճման հիմքերը և դատավարական կարգը։ 
 

61. Կալանքը   որպես   խափանման   միջոց   ընտրելու   կամ   կալանավորման 

ժամկետը երկարացնելու մասին միջնորդությունների քննումը։ 

62. Դատարանի     որոշմամբ     իրականացվող     օպերատիվ-հետախուզական 

միջոցառումները։ 

63. Հետաքննության     մարմնի,     քննիչի,     դատախազի     և     օպերատիվ- 

հետախուզական  գործունեություն   իրականացնող  մարմինների   անօրինական   և 

անհիմն որոշումների ու գործողությունների բողոքարկումը դատարան։ 
 

64. Ընդդատության հասկացությունը և տեսակները։ 
 

65. Գործը      դատական      քննության      նախապատրաստելիս      ընդունվող 
 

որոշումները։ 
 

66. Դատական քննության սահմանները։ Առաջադրված մեղադրանքը լրացնելու 

կամ փոփոխելու սահմանները։ 

67. Դատարանի կողմից կիրառվող սանկցիաները։ 
 

68. Դատական նիստի նախապատրաստական մասը։ 
 

69. Ամբաստանյալի հարցաքննությունը։ 
 

70. Վկայի և տուժողի հարցաքննության դատավարական կարգը։ 
 

71.  Փորձագետի     եզրակացության     հետազոտումը     դատական     քննության 

ընթացքում։  Փորձաքննություն կատարելը դատական քննության ժամանակ։ 

72.  Իրեղեն ապացույցների զննումը։ 
 

73.  Դատական վիճաբանությունների բովանդակությունը և կարգը։ 
 

74. Դատավճռի       հասկացությունը,        տեսակները,       կառուցվածքը       և 
 

բովանդակությունը։ 
 

75. Դատական    քննության    արագացված    կարգի    հիմքերը,     քննություն 

անցկացնելու և դատավճիռ կայացնելու կարգը։ 

76. Վերաքննիչ բողոք բերելու սուբյեկտները, ժամկետները, հիմքերը և բողոքը 

վարույթ ընդունելը։ 

77. Վերաքննիչ       դատարանում       գործի       քննության       սահմանները       և 

դատավարական կարգը։



78. Վճռաբեկ բողոք բերելու իրավունք ունեցող սուբյեկտները, բողոքարկման 

հիմքերը և կարգը։ 

79. Վճռաբեկ    դատարանում    բողոքի    քննության    սահմանները։    Վճռաբեկ 

դատարանում գործի քննության կարգը։ Վճռաբեկ դատարանի լիազորությունները։ 

80. Նոր և նոր ի հայտ եկած հանգամանքների հետևանքով գործի նորոգումը. 

հիմքերը, ժամկետները և կարգը։ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Քրեական դատավարության  և կրիմինալիստիկայի 
 

ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր                                                      Ս.Ա. ԴԻԼԲԱՆԴՅԱՆ 
 

 


