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«ՊԵՏԱԿԱՆ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր  

 

1. Շահի հասկացությունը իրավունքում։ 

2. Պետական շահերի սահմանազատումը այլ շահերից։ 

3. Պետական շահերի պաշտպանության հասկացությունը ՀՀ օրենսդրությամբ։ 

4. Պետական շահերի պաշտպանության հայց հարուցելու կարգն ըստ «Դատախազության մասին» 
ՀՀ օրենքի։ 

5. Պետական շահերի խախտումների մասին հաղորդումների քննարկման կարգը։ 

6. Պետական շահերի խախտումների անմիջական հայտնաբերումը պետական իրավասու 
մարմինների կամ դատախազի կողմից։ 

7. Ստուգումներ իրականացնելու իրավասությամբ օժտված մարմինների իրավական 
կարգավիճակը, դրանց իրավունքները և պարտականությունները։ 

8. Պետական շահերի խախտումների վերացումը արտադատարանական կարգով։ 

9. Հայցի հասկացությունը և տարրերը։ 

10. Հայցի իրավունքը։ 

11. Հայցի տեսակները։ 

12. Հայցի հարուցումը պետական իրավասու մարմինների կողմից։  

13. Հայցի հարուցումը դատախազի կողմից։ 

14. Դատախազի կողմից պետական շահերի պաշտպանության հայց հարուցելու հիմքերը։ 

15. Դատախազի իրավունքները պետական շահերի պաշտպանության հայց հարուցելու հիմքերի 
առկայության դեպքում նյութեր նախապատրաստելիս։ 

16. Պետական շահերի պաշտպանության հայցի հարուցումը քրեական գործի քննության 
ժամանակ։ 

17. Պարտապանին պատկանող գույքի մասին տեղեկություններ հավաքելը։ 

18. Պարտապանին պատկանող գույքի արգելադրումը։ 

19. Վերաքննիչ բողոք բերելու իրավունքը ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում։ 

20. Վերաքննիչ բողոք բերելու հիմքերը ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում։ 

21. Վերաքննիչ բողոքի բովանդակությունը ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում։ 

22. Վերաքննիչ բողոք բերելու ժամկետը ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում։ 

23. Վերաքննիչ բողոքը ետ վերցնելու կարգը ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում։ 

24. Դատարանի որոշմամբ հայցադիմումը մերժելու, վերացնելու դեպքում դատախազի 
բողոքարկելու իրավունքը։ 

25. Պետական տուրքից ազատման հիմքերը։ 

26. Բողոքը հետ վերցնելու կարգը։ 

27. Վճռաբեկ բողոք բերելու կարգը  ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում։ 
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28. Վճռաբեկ բողոքի բովանդակությունը ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում։ 

29. Վճռաբեկ բողոք բերելու իրավունք ունեցող անձինք ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում։ 

30. Վճռաբեկ բողոք բերելու հիմքերը ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում։ 

31. Վճռաբեկ բողոք բերելու ժամկետները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում։ 

32. Վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելը ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում։ 

33. Վճռաբեկ դատարանի լիազորությունները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում։ 

34. Հայցվոր պետական մարմինների կարգավիճակը հօգուտ պետության կայացրած դատական 
ակտերի հարկադիր կատարման գործընթացում։ 

35. Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտի վերացման հիմքերը։ 

36. Նոր հանգամանքներով վճիռների և որոշումների վերանայման հիմքերը։ 

37. Դատախազի կարգավիճակը հօգուտ պետության կայացված դատական ակտերի հարկադիր 
կատարման գործընթացում։ 

38. Դատախազի իրավունքները և պարտականությունները որպես հայցվոր հանդես գալու 
ժամանակ։ 

39. Դատախազի գործառույթները այլ պետական մարմինների հայցերով հօգուտ պետության 
կայացված դատական ակտերի հարկադիր կատարման գործընթացում։ 

40. Կատարողական թերթ ստանալը և այն կատարման ներկայացնելը։ 

41. Հօգուտ պետության կայացված դատական ակտերի հարկադիր կատարման 
առանձնահատկությունները։ 

42. Վարչական դատավարության կարգով պետության գույքային և ոչ գույքային շահերի 
պաշտպանության հայցի հարուցումը։ 

43. Նյութերի նախապատրաստումը վարչական իրավախախտումների կապակցությամբ 

44. Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն կազմելը։ 

45. Ստուգումների և ուսումնասիրությունների իրականացման կարգը ՀՀ օրենսդրությամբ։ 

46. Դատախազական ստուգման կազմակերպման և անցկացման կարգը։ 

47. Արագացված դատաքննության հասկացությունը և նշանակությունը։ 

48. Արագացված դատաքննության հիմքերը ՀՀ քաղաքացիական դատավարության 
օրենսդրությամբ: 

49. Պետական շահերի պաշտպանությունը հատուկ վարույթի գործերով ու դրա 
առանձնահատկությունները։ 

50. Հատուկ վարույթի հասկացությունը։ 

 

 

Իրավագիտության ամբիոնի վարիչ`     Ա.Եզեկյան 
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Ն Ո Ր Մ Ա Տ Ի Վ  Ի Ր Ա Վ Ա Կ Ա Ն  Ա Կ Տ Ե Ր  Ե Վ  Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն  
 
 

ա) նորմատիվ-իրավական ակտեր 
1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն 
2. «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենք 
3. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք 
4. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք 
5. «Ստուգումների մասին» ՀՀ օրենք 

 
բ) հիմնական գրականություն 

1. Բարսեղյան Տ.  ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, հ.1 Եր., 2000: 

2. Բարսեղյան Տ.  ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, հ.2 Եր., 2001: 

3. Պետրոսյան Ռ. Հայաստանի քաղաքացիական դատավարություն, Երևան 2007:   

 
գ) լրացուցիչ գրականություն 

1. Սիրունյան Ա.  Պետական շահերի դատական պաշտպանությունը, ԵՊՀ, 2010: 

2. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենք։ 
 

 
 


