
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԱԿԱԴԵՄԻԱ 

2016/2017 ուսումնական տարի 
 

«ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԴԱՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ 
Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր  

1. Հայաստանի Հանրապետությունում փորձագիտական ոլորտի կայացման հիմնական փուլերը։ 

2. Հայաստանի Հանրապետությունում գործող փորձագիտական կառույցները, նրանց 
հիմնական ուղղվածությունը։ 

3. Դատական փորձաքննության հասկացությունը՝ որպես հատուկ գիտելիքների կիրառման 
համակարգ։ 

4. Փորձագիտական կառույցի գործունեության առարկան և նպատակները։ 

5. Փորձագիտական կառույցի հիմնական գործառույթները։ 

6. Փորձագիտական կառույցի կառուցվածքային առանձնահատկությունները, մասնագիտական 
ներուժը։ 

7. Փորձագետների նախապատրաստման համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում։ 

8. Փորձագետների որակավորման հավաստման գործընթացի իրավական կարգավորումը։ 

9. Դատական փորձաքննությունների դասակարգման անհրաժեշտությունը, հիմնական 
սկզբունքները։ 

10. Դատական փորձաքննությունների հիմնական տեսակները և ենթատեսակները։ 

11. Փորձաքննությունների դասակարգումը ըստ հետազոտության ծավալի՝ հիմնական և 
լրացուցիչ փորձաքննություններ։ 

12. Փորձաքննությունների դասակարգումը ըստ կատարման հաջորդականության՝ առաջնային և 
կրկնակի փորձաքննություններ։ 

13. Քրեագիտական և ոչ քրեագիտական փորձաքննություններ։ 

14. Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող դատական փորձաքննությունների 
տեսակները և ենթատեսակները։ 

15. Դատական փորձաքննությունների միջազգային դասակարգումը։ 

16. Հայաստանի Հանրապետությունում փորձագիտական ոլորտը կարգավորող հիմնական 
իրավական ակտերը։ 

17. Նախաքննության և հետաքննության ընթացքում փորձաքննությունների նշանակումը և 
կատարումը կանոնակարգող հիմնական իրավական ակտերը։ 

18. Վարչական վարույթի ընթացքում փորձաքննությունների նշանակումը և կատարումը 
կանոնակարգող հիմնական իրավական ակտերը։ 

19. Դատարանում փորձաքննությունների նշանակումը և կատարումը կանոնակարգող 
հիմնական իրավական ակտերը։ 

20. Պայմանագրային հիմունքներով իրականացվող փորձաքննությունների պատվիրման և 
կատարման իրավական հիմքերը և հիմնախնդիրները։ 

21. Պետական, գիտատեխնիկական փորձաքննությունների նշանակման և կատարման 
առանձնահատկությունները։ 



 

22. Փորձագիտության ոլորտում իրավական, գիտագործնական միջազգային 
համագործակցության ներկայիս մակարդակը։ 

23. Հայաստանի Հանրապետությունում քրեական դատավարության շրջանակներում 
փորձաքննությունների նշանակումը և կատարումը։ 

24. Փորձաքննության նշանակումը և կատարումը որպես կարևոր քննչական գործողություն։ 

25. Քննչական գործողությունների կատարման ընդհանուր կանոնները։ 

26. Հետաքննության մարմնի լիազորությունները փորձաքննությունների նշանակման 
իրավասության առումով։ 

27. Քննիչի լիազորությունները փորձաքննությունների նշանակման իրավասության առումով։ 

28. Մասնագետի և փորձագետի կարգավիճակները՝ քրեադատավարական օրենսգրքի ներքո։ 

29. Փորձագետը որպես քրեական դատավարության առանձնահատուկ սուբյեկտ։ 

30. Փորձագետի իրավական դրությունը (կարգավիճակը)։ 

31. Փորձագետի իրավասությունը և ձեռնահասությունը։ 

32. Փորձագետի իրավունքները։ 

33. Փորձագետի պարտականությունները։ 

34. Փորձագետի պատասխանատվությունն ակնհայտ կեղծ եզրակացություն տալու համար։ 

35. Փորձագետի վարձատրությունը։ 

36. Փորձաքննություն նշանակելու և կատարելու հիմքերը։ 

37. Դատական փորձաքննությունների պարտադիր նշանակման դեպքերը՝ քրեադատավարական 
օրենսգրքի պահանջների ներքո։ 

38. Փորձագետի եզրակացությունը որպես ապացույցի ինքնուրույն տեսակ։ 

39. Փորձագետի եզրակացության հանդեպ ներկայացվող պահանջները, հիմնական 
կառուցվածքային բաժինները (մասերը)։ 

40. Փորձագետի եզրահանգումների (պատասխանների) հիմնական տեսակները։ 

41. Փորձագիտական եզրակացություն տալու անհնարինության հիմքերը։ 

42. Քրեական հետապնդում իրականացնող մարմնի կողմից փորձաքննություն նշանակելու 
մասին որոշման հանդեպ ներկայացվող պահանջները։ 

43. Միանձնյա, հանձնաժողովային և համալիր փորձաքննությունների նշանակման և կատարման 
առանձնահատկությունները։ 

44. Լրացուցիչ և կրկնակի փորձաքննությունների նշանակման և կատարման 
առանձնահատկությունները։ 

45. Փորձաքննություն նշանակելիս և կատարելիս կասկածյալի, մեղադրյալի և տուժողի 
իրավունքները։ 

46. Փորձաքննության կատարումը փորձագիտական հիմնարկում։ 

47. Փորձաքննության կատարումը փորձագիտական հիմնարկից դուրս։ 

48. Փորձագետի եզրակացության գնահատումը։ 

49. Փորձագետի հարցաքննությունը։ 

50. Փորձաքննության նշանակումը և կատարումը դատական քննության ընթացքում։ 

51. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության շրջանակներում 
փորձաքննությունների նշանակումը և կատարումը։ 



 

52. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության շրջանակներում 
փորձաքննությունների նշանակման հիմքերը։ 

53. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության շրջանակներում 
փորձագետի կարգավիճակը, իրավունքները և պարտականությունները։ 

54. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության շրջանակներում 
փորձաքննության անցկացման կարգը։ 

55. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության շրջանակներում 
փորձագիտական եզրակացության հանդեպ ներկայացվող պահանջները, նրա 
ապացուցողական նշանակությունը։ 

56. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության շրջանակներում 
քաղաքացուն անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչելու  գործերի վարույթում 
փորձաքննությունների դերը։ 

57. Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության շրջանակներում և վարչական 
իրավախախտումների գործերով փորձաքննությունների նշանակումը և կատարումը։ 

58. Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության շրջանակներում փորձագետի 
կարգավիճակը, իրավունքներն և պարտականությունները։ 

59. Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության շրջանակներում 
փորձաքննությունների նշանակման կարգը և առանձնահատկությունները։ 

60. Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության շրջանակներում փորձագետի 
եզրակացության հանտեպ ներկայացվող պահանջները։ 

61. Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության շրջանակներում փորձագետի 
ցուցմունքի, փորձագետի եզրակացության ապացուցողական դերը։ 

62. Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության շրջանակներում փորձագետի 
եզրակացությունը որպես փաստական տվյալներ հաստատող փաստաթուղթ վարչական 
իրավախախտումների գործերում։ 

63. Իրեղեն ապացույցների հասկացությունը։ 

64. Իրեղեն ապացույցների տեսակները։ 

65. Քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված ապացուցման ենթակա 
հանգամանքները։ 

66. Իրեղեն ապացույցների և առգրավված այլ առարկաների պահպանումը։ 

67. Փորձանմուշների տեսակները։ 

68. Փորձանմուշներ ստանալու իրավական հիմքերը, դրանց ձևակերպումն ու փաթեթավորումը։ 

69. Փորձանմուշները որպես իրեղեն ապացույց ճանաչելու համար անհրաժեշտ իրավական 
ձևակերպումները և քրեական գործին կցելու կարգը։ 

70. Համեմատական նմուշների ձեռք բերման իրավական հիմքերը, դրանց ձևակերպումն  ու 
փաթեթավորումը։ 

71. Ձեռագրաբանական և փաստաթղթաբանական փորձաքննությունների առարկան և 
էությունը։ 

72. Ֆոտոտեխնիկական, դիմանկարային, տեսա- և աուդիոձայնագրառման 
փորձաքննությունների առարկան և էությունը։ 

73. Հետքաբանական փորձաքննությունների առարկան և էությունը։ 

74. Ձգաբանական փորձաքննությունների առարկան և էությունը։ 



 

75. Հրդեհատեխնիկական և պայթյունատեխնիկական փորձաքննությունների առարկան և 
էությունը։ 

76. Նյութագիտական փորձաքննությունների առարկան և էությունը։ 

77. Ավտոտեխնիկական փորձաքննությունների առարկան և էությունը։ 

78. Ձեռագրաբանական և փաստաթղթաբանական փորձաքննությունների հետազոտելի և 
համեմատական օբյեկտները, փորձագիտական լուծման համար առաջադրվող նույնացման 
(իդենտիֆիկացման) և դիագնոստիկ բնույթի խնդիրների շրջանակը։ 

79. Ֆոտոտեխնիկական, դիմանկարային, տեսա- և աուդիոձայնագրառման 
փորձաքննությունների հետազոտելի և համեմատական օբյեկտները։ 

80. Ֆոտոտեխնիկական, դիմանկարային, տեսա- և աուդիոձայնագրառման 
փորձաքննությունների գծով փորձագիտական լուծման համար առաջադրվող նույնացման 
(իդենտիֆիկացման) և դիագնոստիկ բնույթի խնդիրների շրջանակը։ 

81. Հետքաբանական փորձաքննությունների հետազոտելի և համեմատական օբյեկտները, 
փորձագիտական լուծման համար առաջադրվող նույնացման (իդենտիֆիկացման) և 
դիագնոստիկ բնույթի խնդիրների շրջանակը։ 

82. Ձգաբանական փորձաքննությունների հետազոտելի և համեմատական օբյեկտները, 
փորձագիտական լուծման համար առաջադրվող նույնացման (իդենտիֆիկացման) և 
դիագնոստիկ բնույթի խնդիրների շրջանակը։ 

83. Հրդեհատեխնիկական և պայթյունատեխնիկական փորձաքննությունների հետազոտելի և 
համեմատական օբյեկտները, փորձագիտական լուծման համար առաջադրվող նույնացման 
(իդենտիֆիկացման) և դիագնոստիկ բնույթի խնդիրների շրջանակը։ 

84. Նյութագիտական փորձաքննությունների հետազոտելի և համեմատական օբյեկտները։ 

85. Նյութագիտական փորձաքննությունների գծով փորձագիտական լուծման համար 
առաջադրվող նույնացման (իդենտիֆիկացման) և դիագնոստիկ բնույթի խնդիրների 
շրջանակը։ 

86. Ավտոտեխնիկական փորձաքննությունների հետազոտելի և հիմնական օբյեկտները, 
փորձագիտական լուծման համար առաջադրվող նույնացման (իդենտիֆիկացման) և 
դիագնոստիկ բնույթի խնդիրների շրջանակը։ 

87. Ապրանքագիտական փորձաքննությունների առարկան, օբյեկտները, հիմնական 
հետազոտելի նյութերը։ 

88. Ապրանքագիտական փորձաքննությունների կարողությունները և հիմնական խնդիրները։ 

89. Տնտեսագիտական և հաշվապահական փորձաքննությունների առարկան, օբյեկտները և 
հետազոտելի նյութերը։ 

90. Տնտեսագիտական և հաշվապահական փորձաքննությունների մեթոդոլոգիական 
հնարավորությունները և փորձագիտական լուծման համար առաջադրվող հիմնական 
հարցերի շրջանակը։ 

91. Հոգեբանական փորձաքննությունների առարկան և հետազոտելի օբյեկտները։ 

92. Հոգեբանական փորձաքննությունների հիմնական տեսակները, նրանց մեթոդոլոգիական 
հնարավորությունները։ 

93. Հոգեբանական փորձաքննությունների նշանակման և իրականացման 
առանձնահատկությունները նախատեսված ՀՀ դատավարական օրենսգրքերով։ 

94. Դատաբժշկական փորձաքննությունները որպես դատական փորձաքննությունների 
առանձնահատուկ տեսակ։ 



 

95. Դատաբժշկական փորձաքննությունների առարկան, օբյեկտները և ներկայիս 
հնարավորությունները։ 

96. Բժշկակենսաբանական փորձաքննությունների հիմնական օբյեկտները, ներկայիս 
հնարավորությունները։ 

97. Դատագենետիկական փորձաքննությունների հիմնական էությունը, հնարավորությունները 
հանցագործությունների բացահայտման գործում։ 

98. Կլինիկատոքսիկոլագիական (դատաքիմիական) փորձաքննությունների դերը և 
հնարավորությունները թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարում և տվյալ 
տեսակի հանցագործությունների նախականխման գործում։ 

99. Հոգեբանական ազդեցությունների, բռնության հետ կապված փորձաքննությունների 
հիմնական էությունը և հնարավորությունները։ 

100. Գովազդի և առևտրային ապրանքանիշերի հետազոտման հետ կապված 
փորձաքննությունները։ 

101. Լինգվիստիկական հետազոտությունների դերը հեղինակային փորձաքննությունների 
կատարման ընթացքում։ 

102. Ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաների դերը փորձագիտական աշխատանքի 
կազմակերպման գործում։ 

103. Համակարգչատեխնիկական փորձաքննությունների ներկայիս հնարավորությունները 
հանցավորության դեմ պայքարում։ 

 

 

 

Իրավագիտության ամբիոնի վարիչ՝     Ա.Եզեկյան 
 



 

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ա) նորմատիվ իրավական ակտեր  
1. ՀՀ Քրեական օրենսգիրք՝ ընդունված 2003թ. ապրիլի 18-ին։ 
2. ՀՀ Քրեական դատավարության օրենսգիրք՝ ընդունված 1998թ. հուլիսի 1-ին։ 
3. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք՝ ընդունված 1998թ. մայիսի 5-ին։ 
4. ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք՝ ընդունված 1998 հունիսի 17-ին։ 
5. ՀՀ Վարչական իրավախատումների վերաբերյալ օրենսգիրք՝ ընդունված 1985թ. դեկտեմբերի 6-ին։ 
6. ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգիրք՝ ընդունված 2007թ. նոյեմբերի 28-ին։ 

 

բ) հիմնական գրականություն  
1. ՀՀ Քրեական դատավարություն (ընդհանուր մաս). Հեղինակային խմբի ղեկավար Ղազինյան Գ.Ս.։ 

Երևան 2006։ 
2. ՀՀ Քրեական դատավարություն (հատուկ մաս). Հեղինակային խմբի ղեկավար Ղազինյան Գ.Ս.։ Երևան 

2005։ 
3. Օհանյան Լ.Պ. Կրիմինալիստիկան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Երևան, 2007։ 
4. Օհանյան Լ.Պ. Կրիմինալիստիկական ֆոնոսկոպիա։ Երևան, 2002։ 
5. «Փորձաքննության և փորձագիտական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի վերաբերյալ հայեցակարգային դրույթներ. Ջավադյան Ա.Ս., Երեմյան Ա.Վ. և 
համահեղինակներ: Երևան, 2006։ 

6. Возможности производства судебной экспертизы в государственных судебно-экспертных учреждениях 
Минюста России. Под ред. Москвиной Т.П.  М., 2004. 

7. Давтян А.Г. Экспертиза в гражданском процессе.М., 1995. 
8. Долженко Н.И. Понятие образцов для сравнительного исследования и их природа. М., 2000. 
9. Комментарий к законодательству о судебной экспертизе. Отв. ред. Орлова В.Ф.  М., 2004. 

10. Комментарий к федеральному закону «O государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации». Кашепова В.П. М., 2003. 

11. Корухов Ю.Г. и др. Криминалистическая экспертная диагностика. М., 2003. 
12. Корухов Ю.Г. Судебная экспертиза в гражданском процессе. М., 2007. 
13. Вызовы времени и експертные технологии правоприминение Под ред. Смирновой С.А., Москва., 2011. 
14. Силлабусы по судебной экспертизе: Учебно-методический комплекс. Под ред Смирновой С.А.., Москва., 

2011. 
15. Криминалистика. Под ред. Белкина Р.С. М., 1999. 
16. Криминалистика. Под ред. Герасимова И.Ф. Драпкина Л.Я.  М., 2000. 
17. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. М., 2000. 
18. Назначение и производство судебных экспертиз, пособие для следователей, судей и экспертов, ВНИИВЭ. 

Отв.ред. Аринушкин Г.П., Шляхов А.Р.  М., 1988. 
19. Орлова Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. М., 2005. 
20. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовным 

процессе. М., 2005. 
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