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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3 
 «Հայաստանի Հանրապետության 

փաստաբանական ակադեմիա» հիմնադրամի 
ռեկտոր Արա Զոհրաբյանի 29.12.2022թ.  

169-Լ հրամանի 
 

 

 
 
 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր 
ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 2023Թ․ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 
 «ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿՆԵՐ» ԲԱՂԱԴՐԻՉՈՒՄ ՆԵՐԱՌՎԱԾ ԹԵՄԱՆԵՐԻ 

(ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ)  
 
 
Ա․ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ  

 
1. «Իրավունք» եզրույթի իմաստները և իրավունքի հատկանիշները  
2. «Իրավունք» հասկացության տիպաբանությունը 
3. Բնական և պոզիտիվ իրավունքի հարաբերակցությունը 
4. Լեգիստական իրավահասկացության հիմնադրույթները 
5. Իրավունքի պատմական, հոգեբանական, սոցիոլոգիական 

հայեցակարգերը 
6. Իրավունքի սկզբունքներ և իրավական աքսիոմաներ 
7. Իրավունքի սկզբունքների դասակարգումը (տեսակները) 
8. Իրավունքի աղբյուրների ընդհանուր բնութագիրը, տեսակները 
9. Նորմատիվ իրավական ակտերը՝ որպես իրավունքի աղբյուր  
10. Իրավական սովորույթը՝ որպես իրավունքի աղբյուր 
11. Դատական նախադեպը՝ որպես իրավունքի աղբյուր 
12. Իրավական դոկտրինը՝ որպես իրավունքի աղբյուր 



1
 

13. Օրենքի հասկացությունը և տեսակները 
14. Միջազգային պայմանագիրը՝ որպես իրավունքի աղբյուր 
15. Իրավագիտակցության հասկացությունը, հատկանիշները, դերը, 

գործառույթները 
16. Իրավագիտակցության կառուցվածքը, տեսակները, մակարդակները 
17. Իրավական մշակույթ  
18. Իրավական ժխտողականություն (նիհիլիզմ) և գաղափարապաշտություն 

(իդեալիզմ) 
19. Իրավական նորմի հասկացությունը և հատկանիշները 
20. Իրավական նորմերի տեսակները 
21. Իրավական նորմերի կառուցվածքը 
22. Հիպոթեզների տեսակները 
23. Դիսպոզիցիաների տեսակները 
24. Սանկցիաների տեսակները 
25. Իրավունքի համակարգի հասկացությունը և կառուցվածքային տարրերը 
26. Իրավական ինստիտուտ․ հասկացությունը, տեսակները 
27. Հանրային և մասնավոր իրավունք 
28. Միջազգային և ներպետական իրավունք, դրանց հարաբերակցությունը 
29. Նորմատիվ ակտերի գործողությունը տարածության, ժամանակի մեջ, և ըստ 

անձանց շրջանակի։ Օրենքի հետադարձ ուժը 
30. Նորմատիվ ակտերի համակարգման հասկացությունը, 

անհրաժեշտությունը, տեսակները 
31. Իրավունքը սոցիալական կարգավորման (նորմերի) համակարգում  
32. Իրավունքի և բարոյականության հարաբերակցությունը 
33. Իրավունքի և օրենքի հարաբերակցությունը: Իրավական օրենք 
34. Իրավունքի նորմերի և սովորույթի, իրավունքի նորմերի և կորպորատիվ 

նորմերի, իրավունքի նորմերի և կրոնական նորմերի հարաբերակցությունը 
35. Իրավահարաբերություն հասկացությունը և հատկանիշները 
36. Իրավահարաբերության տեսակները 
37. Իրավահարաբերության սուբյեկտ, իրավասուբյեկտություն, սահմանափակ 

իրավասուբյեկտություն 
38. Իրավահարաբերության օբյեկտ և իրավահարաբերության 

բովանդակություն 
39. Իրավաբանական փաստեր  
40. Իրավաստեղծագործության հասկացությունը և տեսակները  
41. Իրավունքի իրացման (կենսագործման) հասկացությունը և ձևերը 
42. Իրավակիրառման հասկացությունը և հատկանիշները 
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43. Իրավակիրառման տեսակները, իրավակաիրառման փուլերը և 
իրավունքի նորմի կիրառմանը բնորոշ պահանջները 

44. Իրավակիրառ ակտեր 
45. Իրավակաիրառ հայեցողության էությունը 
46. Իրավունքի նորմերի մեկնաբանման հասկացությունը, նպատակները  
47. Իրավունքի նորմերի մեկնաբանման տեսակները և եղանակները 
48. Նորմատիվ իրավական ակտերի պաշտոնական պարզաբանում 
49. Իրավական կոլիզիաների հասկացությունը և պատճառները 
50. Իրավական կոլիզիաների լուծման կառուցակարգերը 
51. Իրավունքի բացերի հասկացությունը և տեսակները 
52. Իրավունքի բացերի վերացման ուղիները․ իրավաբանական անալոգիա 
53. Իրավաչափ վարքագծի հասկացությունը և տեսակները 
54. Իրավախախտման հասկացությունը և տեսակները 
55. Իրավունքի չարաշահման էությունը 
56. Իրավաբանական պատասխանատվության հասկացությունը և  

հատկանիշները 
57. Իրավաբանական պատասխանատվության սկզբունքները 
58. Իրավաբանական պատասխանատվության տեսակները 
59. Իրավական օրինականություն և իրավակարգ  
60. Իրավական համակարգի հասկացությունը և դասակարգումը 
61. Ռոմանագերմանական իրավական ընտանիք 
62. Անգլոսաքսոնական իրավական ընտանիք 
63. Կրոնական իրավական ընտանիք 

 
 

Բ․ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՐՑԵՐ 

 
ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

 
1. «Հանցանք» հասկացությունը և տեսակները 
2. Հանցագործությունների համակցության հասկացությունը և տեսակները 
3. Մեղքի հասկացությունը 
4. Մեղքի ձևերը՝ դիտավորություն և անզգուշություն 
5. Ավարտված և չավարտված հանցագործություններ 
6. Հանցակցության հասկացությունը, հատկանիշները, ձևերը 
7. Հանցակիցների տեսակները 
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8. Հանցագործությունների ռեցիդիվը 
9. Անհրաժեշտ պաշտպանություն, դրա իրավաչափության պայմանները 
10. Ծայրահեղ անհրաժեշտություն, դրա իրավաչափության պայմանները 
11. Հակաիրավական ոտնձգություն կատարած անձին բռնելիս վնաս պատճառելը, 
դրա իրավաչափության պայմանները 
12. Սպորտային ռիսկը, որպես քրեական պատասխանատվությունը բացառող 
հանգամանք 
13. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հիմքերը 
14. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը վաղեմության ժամկետն 
անցնելու հիմքով 
15. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը հանցագործությունից կամովին 
հրաժարվելու հետևանքով 
16. Պատիժ նշանակելու ընդհանուր սկզբունքները և պատժի նպատակները 
17. Պատիժ նշանակելը հանցանքների և դատավաճիռների համակցությամբ 
18. Պատիժ նշանակելը չավարտված հանցագործության համար 
19. Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը 
20. Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելը 
21. Քրեական պատասխանատվությունը կամ պատիժը մեղմացնող և ծանրացնող 
հանգամանքները 
22. Անչափահասների քրեական պատասխանատվության 
առանձնահատկությունները 
23. Անչափահասների և 21 տարին չլրացած անձանց նկատմամբ պատիժ նշանակելը 
24. Համաներումը և ներումը 
25. Սպանության հասկացությունը և տեսակները 
26. Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ 
27. Խարդախությունը 
28. Խուլիգանությունը 
29. Կաշառք ստանալը 
30. Կաշառք տալը, կաշառքի միջնորդությունը 
31. Սուտ ցուցմունք, կեղծ եզրակացություն կամ կեղծ կարծիք տալը կամ սխալ 

թարգմանություն կատարելը 
32. Ցուցմունք, եզրակացություն կամ կարծիք տալուց կամ թարգմանություն 

կատարելուց հրաժարվելը 
33. Մարդուն առևանգելը և ազատությունից ապօրինի զրկելը 
34.  Շորթումը 
35.  Անձի ազատության, պատվի, արժանապատվության և ֆիզիկական կամ 

հոգեկան անձեռնմխելիության դեմ ուղղված հանցագործությունները 
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36. Տնտեսական հանցագործությունները 
 
ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 
 
1. Անմեղության կանխավարկածը 
2. Անձի ազատությունը և անձնական անձեռնմխելիությունը 
3. Վարույթի լեզուն 
4. Քրեական վարույթին պաշտպանի մասնակցության հիմքերը և պայմանները։ 
Պաշտպանի պարտադիր մասնակցությունը 
5. Պաշտպանի իրավունքներն ու պարտականությունները: Պաշտպանի 
մասնակցության դադարեցումը  
6. Տուժողը, նրա իրավունքները և պարտականությունները։ Մահացած տուժողի 
կամ տուժող ճանաչվելու ենթակա անձի փոխարեն տուժող ճանաչելը 
7. Կողմերի հավասարությունը և մրցակցությունը քրեական դատավարությունում  
8. Ապացույցների տեսակները: Ապացույցների թույլատրելիությունը և դրանց 
օգտագործման սահմանափակումները 
9. Հարցաքննության տեսակները և կարգը 
10. Քրեական վարույթ նախաձեռնելու պարտականությունը: Քրեական վարույթ 
նախաձեռնելու կարգը 
11. Իրեղեն ապացույցները և արտավարութային փաստաթղթերը որպես ապացույցի 
տեսակ 
12. Ապացուցման ենթակա փաստական հանգամանքները: Որոշակի 
ապացույցներով հաստատվող հանգամանքները 
13. Ձերբակալման հասկացությունը,  հիմքերը և դատավարական կարգը 
14. Խափանման միջոցների տեսակները, կիրառման իրավաչափությունը։ 
Խափանման միջոց փոխելը կամ վերացնելը  
15. Կալանքի իրավաչափության առանձնահատկությունները 
16. Խափանման միջոցների կիրառման դատական երաշխիքները  
17. Կալանքը վերացնելու կամ կալանքի փոխարեն այլընտրանքային խափանման 
միջոց կիրառելու միջնորդությունը և դրա քննությունը  
18. Գրավը որպես խափանման միջոց, դրա կիրառման պայմանները 
19. Քրեական քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքները 
20. Հանրային քրեական հետապնդումը 
21. Առերեսումը 
22. Ճանաչման ընդհանուր պայմանները 
23. Վկան որպես վարույթին օժանդակող անձ 
24. Խուզարկություն, տեսակները, կատարման հիմքերը և կարգը 
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25. Ցուցմունքի դատական դեպոնացումը և կոնֆրոնտացիւսյի իրավունքը 
26. Համաձայնեցման վարույթը 
27. Հանրային քրեական հետապնդման ժամկետը կասեցնելու հիմքերը, կարգը և 
քրեական հետապնդման կասեցված ժամկետը վերսկսելը 
28. Մինչդատական վարույթի դատական երաշխիքները 
29. Հիմնական դատալսումները, 
30. Ապացուցողական գործողությունների դատական երաշխիքները 
31. Բացառիկ վերանայումը, բողոք բերելու հիմքերը 
32. Դատական վերանայման ընդհանուր պայմանները 
33. Վերաքննությունը, վերաքննության սահմանները, բողոք բերելու ժամկետները, 
վերաքննության արդյունքով կայացվող դատական ակտերը 
34. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու պայմանները, վճռաբեկության կարգով 
բողոքարկված դատական ակտի բեկանման կամ փոփոխման հիմքերը 

 


