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ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԾՐԱԳԻՐ

Դասընթաց՝ 1907/B02 «Քաղաքացիական դատավարություն2»

Որակավորման
աստիճան՝

Կազմել են`

բակալավրի կրթական ծրագիր

իրավ. գիտ. թեկն., դոց. Ս.Գ.Մեղրյանը
իրավ. գիտ. թեկն., դոց. Վ.Վ.Հովհաննիսյանը

ԵՊՀ հրատարակչություն
ԵՐԵՎԱՆ - 2013

ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1907/B02. Քաղաքացիական դատավարություն-2 (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն՝ 40, սեմինար՝ 8, գործնական՝
16, ինքնուրույն աշխատանք՝ 86 ժամ)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
Դասընթացի նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել առանձին
կատեգորիայի գործերի հարուցման, նախապատրաստման, քննության
և լուծման առանձնահատկություններին, դատական ակտերի վերանայման ու կատարման ընթացակարգերին։
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
Կունենա

Գիտելիք և իմացություն




հայցային և հատուկ վարույթների կարգով քննվող քաղաքացիական գործերի հարուցման, նախապատրաստման, քննության և լուծման առանձնահատկություններից,
դատական ակտերը վերաքննության, վճռաբեկության, ինչպես
նաև նոր կամ նոր երևան եկած հանգամանքներով բողոքարկելու և վերանայելու ընթացակարգերից,
դատական ակտերի հարկադիր կատարման համակարգից,
միջոցներից և կատարողական առանձին գործողությունների
կատարման կարգից:

Ունակ կլինի (բուն մասնագիտական կարողություններ)




վերլուծել կոնկրետ քաղաքացիական գործեր և լուծել գործնական խնդիրներ,
մասնակցել դատավարությունների,
կազմել քաղաքացիական գործի հարուցումը, նախապատրաստումը, դատաքննությունը, վճռահատությունը, դատական
ակտերի վերանայումը և հարկադիր կատարումը միջնորդավորող դատավարական փաստաթղթեր:

Գիտելիքների
չափանիշները

ստուգման

ձևերը,

մեթոդները

և

գնահատման

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված են երկու ընթացիկ գրավոր քննություններ,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Դասընթացն ավարտվում է եզրափակիչ բանավոր քննությամբ՝ 10
միավոր առավելագույն արժեքով:
Գիտելիքների ստուգման մեթոդները և գնահատման չափանիշները
ներկայացված են սույն ծրագրում:
2

ԲԱԺԻՆ l
ՎԱՐՈՒՅԹՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ
ԵՆԹԱԲԱԺԻՆ I.
ՀԱՅՑԱՅԻՆ ՎԱՐՈՒՅԹ
ԹԵՄԱ 1.
Հայցային գործերով քաղաքացիական գործի հարուցումը դատարանում

(դասախոսություն՝ 6, գործնական՝ 2 ժամ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Հայց հարուցելու իրավունքի ծագման նախադրյալները:
Հայց հարուցելու իրավունքի իրականացման պայմանները (հայց
հարուցելու կարգը):
Հայցադիմում. հասկացությունը, ձևին և բովանդակությանը ներկայցվող պահանջները, կցվող փաստաթղթերը և այլ նյութերը:
Հայց հարուցելու կարգը չպահպանելու հետևանքները: Հայցադիմումի
թերությունները վերացնելու կարգը:
Հայցադիմումի ընդունումը մերժելու հիմքերը և դատավարական կարգը:
Հայցադիմումի ընդունումը:
Քաղաքացիական գործ հարուցելու իրավական հետևանքները:

Հարցեր 1-6  Անցկացվում է դասախոսություն՝ գծապատկերների և
դատավարական փաստաթղթերի ցուցադրմամբ:
Հարց 3-6  Գործնական պարապմունք: Ուսանողները վերլուծում են
հայցադիմումներ, հայցի հարուցման փուլում կայացվող միջանկյալ
դատական
ակտեր,
ձեռք
են բերում
նշված
դատավարական
փաստաթղթերը կազմելու հմտություններ:
Հարց 7  Ինքնուրույն աշխատանք:
Իրավական ակտեր, պարտադիր գրականություն և
ուսումնաօժանդակ նյութեր






Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք:
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենք, հոդվածներ 7-9, 21-22, 31-32, 34,
36, 38:
Պետրոսյան Ռ.Գ., Հայաստանի քաղաքացիական դատավարություն, 4րդ հրատ., - Եր., «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2013:
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Մեղրյան Ս.Գ., Քաղաքացիական դատավարությունը սխեմաներում,
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2011:

Լրացուցիչ գրականություն







Борисова В.Ф. Возбуждение гражданского судопроизводства. М.:
«Юрлитинформ», 2009.
Жилин Г.А. Суд первой инстанции в гражданском процессе. - М.:
«Юрайт-М», 2001.
Жилин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в
суде первой инстанции. - М.: «Городец», 2000.
Жилин Г.А. Гражданское дело в суде первой инстанции. - М.: Рос. акад.
правосудия: «Городец», 2000.
Гражданский процесс: Учебник. Отв. ред. проф. В.В. Ярков. -8-ое изд., М.: «Инфотропик», 2012.



Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации. Под ред. М.С. Шакарян. - М.: «Проспект», 2007.



Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации. Под ред. В.М. Жуйкова, М.К. Треушникова. - М.:
«Городец», 2007.

ԹԵՄԱ 2.
Գործը դատաքննության նախապատրաստելը

(դասախոսություն՝ 4, գործնական՝ 2 ժամ)
1.

2.

Գործը դատաքննության նախապատրաստելու փուլի նշանակությունը
և
խնդիրները:
Գործը
դատաքննության
նախապատրաստելու
ժամկետները:
Գործը դատաքննության նախապատրաստելու դատավարական գործողությունների ծավալը և բովանդակությունը: Այն դատավարական
գործողությունները, որոնք պետք է պարտադիր կատարվեն գործը դատաքննության նախապատրաստելու ընթացքում:

3.

Հայցադիմումի պատասխան. ներկայացնելու
բովանդակությունը, կցվող փաստաթղթերը
հետևանքները:

4.

Հակընդդեմ հայցի հարուցումը և այն վարույթ ընդունելու
դատավարական կարգը:
Նախնական դատական նիստ. նշանակելու հիմքերը և դատավարական
կարգը: Նախնական դատական նիստում կատարվող նախապատրաստական
գործողությունների
ծավալը,
բովանդակությունը
և
իրականացման դատավարական կարգը: Այն նախապատրաստական

5.
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ժամկետները, ձևը,
և չներկայացնելու

6.

7.

գործողությունները, որոնք պետք է կատարվեն միայն նախնական
դատական նիստում:
Գործը դատաքննության նշանակելը. հիմքերը և դատավարական
կարգը: Գործը դատաքննության նշանակելու մասին որոշումը (ձևը,
ընդունման կարգը, ներկայացվող պահանջները):
Դատավարության մասնակիցների ծանուցումը դատական նիստի
ժամանակի և վայրի մասին: Ծանուցագրի ձևը և բովանդակությունը:
Ծանուցագրի հետ գործին մասնակցող անձանց ուղարկվող
փաստաթղթերը: Պատշաճ ծանուցում: Պատասխանողի փաստացի
գտնվելու վայրն անհայտ լինելու դեպքում ծանուցման կարգը:

Հարցեր 1-7  Անցկացվում է դասախոսություն՝ գծապատկերների
ցուցադրմամբ:
Հարցեր 1-2, 6-7  Գործնական պարապմունք: Ուսանողները նախապես
ծանոթանում են Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումներին և
կազմակերպվում է դրանց քննարկում: Ուսանողները վերլուծում են գործը
դատաքննության նշանակելու մասին որոշում և դատական ծանուցագրեր,
ձեռք են բերում նշված դատավարական փաստաթղթերը կազմելու
հմտություններ:
Հարց 5  Գործնական պարապմունք: Ուսանողները դատական նիստերի
դահլիճում ունկնդրում են նախնական դատական նիստ, որից հետո նիստը
նախագահող դատավորի մասնակցությամբ կազմակերպվում է դրա
քննարկում:
Հարցեր 3-4  Ինքնուրույն աշխատանք: Ուսանողները կրկնում են հայցի
դեմ պատասխանողի շահերի պաշտպանության դատավարական
միջոցների վերաբերյալ նյութը (աղբյուրը՝ Պետրոսյան Ռ.Գ., Հայաստանի
քաղաքացիական դատավարություն, 4-րդ հրատ., - Եր., «Ոսկան Երևանցի»
հրատ., 2013) և ուսումնասիրում են Վճռաբեկ դատարանի որոշումները:
Իրավական ակտեր, պարտադիր գրականություն և
ուսումնաօժանդակ նյութեր






Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք:
Պետրոսյան Ռ.Գ., Հայաստանի քաղաքացիական դատավարություն, 4րդ հրատ., - Եր., «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2013:
Մեղրյան Ս.Գ., Քաղաքացիական դատավարությունը սխեմաներում,
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2011:
Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԷԴ/1637/02/09 քաղաքացիական գործով
27.05.2011 թ. որոշումը (Ի՞նչ նպատակ է հետապնդում գործը
դատաքննության նախապատրաստելը):
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Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԷԴ/0272/02/08 քաղաքացիական գործով
28.11.2008 թ. որոշումը (Արդյո՞ք դատարանը կաշկանդված է
հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու երկշաբաթյա ժամկետով և
պարտավոր է դատական նիստ նշանակել այդ ժամկետի ավարտից
հետո):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ 3-2236/Ա քաղաքացիական գործով
21.12.2006 թ. որոշումը (Անձանց ո՞ր իրավունքներն են խախտվում, երբ
դատարանը նրանց պատշաճ չի ծանուցում դատական նիստի
ժամանակի և վայրի մասին և գործը քննում է նրանց բացակայությամբ):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ 3-21/Ա քաղաքացիական գործով 01.02.2008
թ. որոշումը (Ու՞մ կողմից ստորագրված ծանուցագրով կարող է
հաստատվել գործին մասնակցող անձին դատական նիստի ժամանակի
և վայրի մասին պատշաճ ձևով ծանուցելու փաստը)։
Վճռաբեկ դատարանի թիվ 3-20/ՏԴ քաղաքացիական գործով
01.02.2008 թ. որոշումը (Արդյո՞ք ՀՀ որևէ մարզի դատախազի
մասնակցությամբ գործի քննության ընթացքում վերջինս համարվում է
պատշաճ ծանուցված, եթե դատական ծանուցագրերը ուղարկվել են ՀՀ
գլխավոր դատախազության հասցեով):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ ՎԴ/4071/05/09 վարչական գործով
27.12.2011 թ. որոշումը (Ո՞վ է կրում գործի քննության ընթացքում
գործին մասնակցող անձի հասցեի փոփոխության մասին դատարանին
հայտնելու պարտականություն):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵՇԴ/0883/02/10 քաղաքացիական գործով
29.07.2011 թ. որոշումը (Ինչպե՞ս պետք է իրականացվի գործի
քննության վերաբերյալ գործին մասնակցող անձի պատշաճ
ծանուցումը):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԿԴ/0964/02/10 քաղաքացիական գործով
29.11.2011 թ. որոշումը (Արդյո՞ք դատարանը պատասխանողին
ծանուցելու անհնարինության դեպքում պարտավոր է ծանուցագիր
ուղարկել ոչ միայն հայցվորի նշած հասցեով այլև պատասխանողին
սեփականության իրավունքով պատկանող և գործում առկա մեկ այլ
բնակարանի հասցեով):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵՇԴ/0531/02/10 քաղաքացիական գործով
04.03.2011 թ. որոշումը (Արդյո՞ք անձը համարվում է դատական նիստի
օրվա և ժամի մասին պատշաճ ծանուցված, եթե ծանուցագիրը
ուղարկվել է այդ անձի հասցեով, սակայն ստացվել է նույն հասցեում
բնավող մեկ այլ անձի կողմից):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԱՔԴ/1424/02/09 քաղաքացիական գործով
01.10.2010 թ. որոշումը (Արդյո՞ք դատական ծանուցագիրն ընկերության
գտնվելու վայրի հասցեով ուղարկելու և այն ստանալու փաստի
պայմաններում, ընկերությունը համարվում է պատշաճ ծանուցված։ Ո՞վ
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է կրում փոստային ծառայության կողմից փոստային առաքումը
հասցեատիրոջը չհանձնելու կամ ոչ պատշաճ անձի հանձնելու փաստի
ապացուցման բեռը):
Դատարանների նախագահների խորհրդի 01.12.2009 թ. թիվ 124
որոշումը «Դատական ծանուցումներն ուղարկելու դատական
պրակտիկայի մասին»:

Լրացուցիչ գրականություն












Гражданский процесс: Учебник. Отв. ред. проф. В.В. Ярков. -8-ое изд., М.: «Инфотропик», 2012.
Жилин Г.А. Суд первой инстанции в гражданском процессе. - М.:
«Юрайт-М», 2001.
Жилин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в
суде первой инстанции. - М.: «Городец», 2000.
Жилин Г.А. Гражданское дело в суде первой инстанции. - М.: Рос. акад.
правосудия: «Городец», 2000.
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации. Под ред. М.С. Шакарян. - М.: «Проспект», 2007.
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации. Под ред. В.М. Жуйкова, М.К. Треушникова. - М.:
«Городец», 2007.
Макаров Ю.Я. Подготовка гражданских дел к судебному
разбирательству. - М.: «Проспект», 2009.
Нестерова О.С. Оценка достаточности доказательств при
предъявлении иска и при подготовке дела к судебному разбирательству
// В кн.: Иски и судебные решения: сборник статей. Отв. ред.: Рожкова
М.А. - М.: «Статут», 2009.
Скуратовский М.Л. Подготовка дела к к судебному разбирательству. М.: «Волтерс Клувер», 2007.

ԹԵՄԱ 3.
Դատաքննություն

(դասախոսություն՝ 4, գործնական՝ 2 ժամ)
1.
2.

Գործի դատաքննության փուլի հասկացությունը և նշանակությունը:
Գործի քննության կարգն առաջին ատյանի դատարանում: Դատական
նիստը
նախագահողը
և
նրա
գործառույթները:
Նիստում
լուսանկարահանում, ձայնագրություն, տեսաձայնագրում, ինչպես նաև
նիստի հեռարձակում կատարելու դատավարական կարգը: Նիստերի
դահլիճում ներկա գտնվող անձանց վարքագծի հիմնական կանոնները:
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3.

4.

5.

6.

Դատական սանկցիաներ. հասկացությունը, կիրառման հիմքերը,
տեսակները, անձանց շրջանակը, ում նկատմամբ կարող է կիրառվել
այս կամ այն սանկցիան, կիրառման դատավարական կարգը, սանկցիա
կիրառելու որոշման ձևը և բողոքարկումը:
Դատական նիստի բաղկացուցիչ մասերը: Դատական նիստի նախապատրաստական մասը. խնդիրները, կատարվող դատավարական գործողությունները: Գործի ըստ էության քննության մասը. խնդիրները, կատարվող դատավարական գործողությունները: Գործի քննությունն
ավարտելը և վճռի հրապարակման ժամանակը և վայրը հայտարարելը:
Վճռահատություն և վճռի հրապարակում: Վճիռ կայացնելու կարգը:
Վճիռ կայացնելիս լուծման ենթակա հարցերը: Գործի քննությունը
վերսկսելու հիմքերը և կարգը: Վճռի հրապարակման կարգը: Վճռի
օրինակը գործին մասնակցած անձանց հանձնելու ժամկետները:
Դատական նիստի արձանագրումը. հասկացությունը, նշանակությունը
և ձևերը: Գործին մասնակցող անձանց` դատական նիստի արձանագրությանը ծանոթանալու և դրա վերաբերյալ դիտողություններ անելու իրավունքները:

Հարցեր 1-2, 4-5  Անցկացվում է դասախոսություն՝ գծապատկերների
ցուցադրմամբ:
Հարցեր 2-4  Գործնական պարապմունք: Ուսանողները դատական
նիստերի դահլիճում ունկնդրում են դատական նիստ, որից հետո նիստը
նախագահող դատավորի մասնակցությամբ կազմակերպվում է դրա
քննարկում, կամ լուծում են խնդիրներ և քննարկում են խնդրահարույց
հարցերը:
Հարցեր 3, 6  Ինքնուրույն աշխատանք:
Իրավական ակտեր, պարտադիր գրականություն և
ուսումնաօժանդակ նյութեր



Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք:




Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք:
Պետրոսյան Ռ.Գ., Հայաստանի քաղաքացիական դատավարություն, 4րդ հրատ., - Եր., «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2013:



Մեղրյան Ս.Գ., Քաղաքացիական դատավարությունը սխեմաներում,
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2011:



Վճռաբեկ դատարանի թիվ 3-118/ՎԴ քաղաքացիական գործով
02.03.2007 թ. որոշումը (Անձանց ո՞ր իրավունքներն են խախտվում, երբ
դատարանը դատական նիստը սկսում է նշանակված ժամից ուշ):
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Լրացուցիչ գրականություն








Гражданский процесс: Учебник. Отв. ред. проф. В.В. Ярков. -8-ое изд., М.: «Инфотропик», 2012.
Жилин Г.А. Суд первой инстанции в гражданском процессе. - М.:
«Юрайт-М», 2001.
Жилин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в
суде первой инстанции. - М.: «Городец», 2000.
Жилин Г.А. Гражданское дело в суде первой инстанции. - М.: Рос. акад.
правосудия: «Городец», 2000.
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации. Под ред. М.С. Шакарян. - М.: «Проспект», 2007.
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации. Под ред. В.М. Жуйкова, М.К. Треушникова. - М.:
«Городец», 2007.

ԹԵՄԱ 4.
Գործի քննության հետաձգումը և վարույթի կասեցումը

(դասախոսություն՝ 2, գործնական՝ 2 ժամ)
1.
2.

Գործի քննության հետաձգումը. հասկացությունը, հիմքերը, դատավարական կարգը:
Գործի վարույթի կասեցումը. հասկացությունը, տարբերությունը գործի
քննությունը հետաձգելուց, հիմքերը, դատավարական կարգը: Գործի
քննությունը վերսկսելը:

Հարցեր 1-2  Անցկացվում է դասախոսություն՝ գծապատկերների և
դատավարական փաստաթղթերի ցուցադրմամբ:
Հարցեր 1-2  Գործնական պարապմունք, որի ընթացքում քննարկվում են
խնդրահարույց
հարցերը,
Վճռաբեկ
դատարանի
նախադեպային
որոշումները և լուծվում են խնդիրներ:
Իրավական ակտեր, պարտադիր գրականություն և
ուսումնաօժանդակ նյութեր





Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք:
Պետրոսյան Ռ.Գ., Հայաստանի քաղաքացիական դատավարություն, 4րդ հրատ., - Եր., «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2013:
Մեղրյան Ս.Գ., Քաղաքացիական դատավարությունը սխեմաներում,
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2011:
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Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԿԴ/1766/02/08 քաղաքացիական գործով
11.08.2009 թ. որոշումը (Արդյո՞ք գործի քննությունը հետաձգելու
հայեցողական լիազորությունը իրականանցելու դատարանի
իրավունքը կրում է բացարձակ բնույթ):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ 3-59/ՏԴ քաղաքացիական գործով
01.02.2008 թ. որոշումը (Արդյո՞ք գործի քննությունը հետաձգելու
վերաբերյալ միջնորդությունը դատարանի համար պարտադիր է գործի
քննությունը հետաձգելու համար և արդյո՞ք գործի քննությունը
հետաձգելու հիմքի առկայության դեպքում գործի քննությունը
չհետաձգելը հանգեցնում է անձի արդար դատաքննության իրավունքի
խախտման):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ 3-378/ՏԴ քաղաքացիական գործով
02.03.2007 թ. որոշումը (Արդյո՞ք ապացույցների ներկայացման և
իրավական պաշտպանության կազմակերպման համար ողջամիտ
ժամկետի տրամադրման անհրաժեշտությունը դատարանի համար
պարտադիր հիմք է գործի քննությունը հետաձգելու համար):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ 3-346/ՏԴ քաղաքացիական գործով
18.05.2007 թ. որոշումը (Արդյո՞ք դատարանը, մերժելով Ընկերության
ներկայացուցչի միջնորդությունը գործի քննությունը հետաձգելու
վերաբերյալ, խախտել է անձի՝ Սահմանադրության 19-րդ հոդվածով և
«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների
պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով
երաշխավորված` արդար դատաքննության իրավունքը):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ 3-1822/ՏԴ քաղաքացիական գործով
26.10.2006 թ. որոշումը (Արդյո՞ք դատական նիստը հետաձգելու
վերաբերյալ միջնորդությունը դատարանի համար պարտադիր հիմք է
գործի քննությունը հետաձգելու համար):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵՇԴ/1216/02/10 քաղաքացիական գործով
29.06.2010 թ. որոշումը (Արդյո՞ք բնակարանից վտարելու հայցի
քննության ընթացքում այլ դատարանում պատասխանող կողմում
հանդես եկող անձի կողմից տվյալ բնակարանի նկատմամբ
սեփականության իրավունքի ձեռքբերման հայց ներկայացնելը հիմք է
վտարման պահանջով գործի վարույթը կասեցնելու համար):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԷԴ/1048/02/08 քաղաքացիական գործով
27.05.2011 թ. որոշումը (Արդյո՞ք դատարանը կասեցված գործի
վարույթը վերսկսելիս պետք է անդրադառնա կասեցման համար հիմք
հանդիսացող բոլոր հանգամանքներին: Ո՞ր դեպքում է գործի վարույթի
կասեցման համար հիմք հանդիսացող հանգամանքը համարվում
վերացված, երբ այն կասեցվել է մինչև այլ քաղաքացիական կամ
քրեական գործով որոշում կայացնելը գործի քննության
անհնարինության հիմքով):
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ԹԵՄԱ 5.
Գործի վարույթն ավարտելը՝ առանց վեճն ըստ էության լուծելու

(դասախոսություն՝ 2, գործնական՝ 2 ժամ)
1.

2.

Հայցը (դիմումը) առանց քննության թողնելը. հասկացությունը, հիմքերը,
դատավարական կարգը և հետևանքները: Հայցը (դիմումը) առանց
քննության թողնելու մասին դատարանի որոշումը (ձևը, բողոքարկման
կարգը, վերացնելու հետևանքները): Գործի քննությունը վերսկսելը:
Սկզբնական հայցն առանց քննության թողնելու ազդեցությունը
հակընդդեմ հայցի վրա:
Գործի վարույթը կարճելը. հասկացությունը, տարբերությունը հայցը
(դիմումը) առանց քննության թողնելուց, հիմքերը, դատավարական
կարգը և հետևանքները: Գործի վարույթը կասեցնելու և վերսկսելու
մասին դատարանի որոշումները (ձևը, բողոքարկումը, վերացնելու
հետևանքները):

Հարցեր 1-2  Անցկացվում է դասախոսություն՝ գծապատկերների և
դատավարական փաստաթղթերի ցուցադրմամբ:
Հարցեր 1-2  Գործնական պարապմունք, որի ընթացքում քննարկվում են
խնդրահարույց
հարցերը,
Վճռաբեկ
դատարանի
նախադեպային
որոշումները և լուծվում են խնդիրներ:
Իրավական ակտեր, պարտադիր գրականություն և
ուսումնաօժանդակ նյութեր



Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք:
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Պետրոսյան Ռ.Գ., Հայաստանի քաղաքացիական դատավարություն, 4րդ հրատ., - Եր., «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2013:
Մեղրյան Ս.Գ., Քաղաքացիական դատավարությունը սխեմաներում,
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2011:
ՀՀ դատարանների նախագահների խորհրդի 2000 թ. փետրվարի 2-ի
թիվ 19 որոշումը «Հայցը կամ դիմումն առանց քննության թողնելու
վերաբերյալ օրենսդրության կիրառման դատական պրակտիկայի
մասին» // http://www.court.am/files/news/23_am.pdf
Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի թիվ ԱՐԱԴ2/0304/02/09
քաղաքացիական գործով11.05.2011 թ. որոշումը (հայցերի
նույնություն):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԿԴ/0335/02/09 քաղաքացիական գործով
05.02.2010 թ. որոշումը (Արդյո՞ք բնակելի տան կառուցման և
սպասարկման համար օրինական հողամասերին կից ավելի
օգտագործվող հողամասերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի
ճանաչման պահանջով գործերը ենթական են դատարանում
քննության):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԱՔԴ/0773/02/09 քաղաքացիական գործով
30.07.2010 թ. որոշումը (Արդյո՞ք մուտքի ուղի համարվող ընդհանուր
սեփականության ներքո գտնվող հողամասից բաժինն առանձնելու
պահանջ ներկայացված լինելու դեպքում գործի վարույթը ենթակա է
կարճման, եթե ՀՀ քաղաքացիական գործերով վերաքննիչ դատարանի
օրինական ուժի մեջ մտած վճռով մերժվել է նույն հասցեում ընդհանուր
մուտքի ճանապարհ հանդիսացող վիճելի հողամասի բաժանման մասին
պահանջը):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԿԴ/0407/02/11 քաղաքացիական գործով
25.12.2012 թ. որոշումը (Գործի վարույթի կարճումը նույն անձանց միջև,
նույն առարկայի մասին միևնույն հիմքերով վեճի վերաբերյալ
դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռի առկայության
պարագայում):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵՇԴ/0473/02/10 քաղաքացիական գործով
27.05.2011 թ. որոշումը (Արդյո՞ք հայցի հիմքը կազմող փաստական
հանգամանքները հիմնավորող ապացույցը տվյալ դատավարության
շրջանակներում չներկայացնելու պարագայում նույն փաստական
հանգամանքների հիման վրա հայց ներկայացնելու դեպքում տվյալ
ապացույցը ներկայացնելը կարող է որակվել որպես այլ հիմքով հայցի
ներկայացում):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԿԴ/2633/02/08 քաղաքացիական գործով
25.12.2012 թ. որոշումը (Արդյո°ք առուվաճառքի պայմանագրի կողմ
գնորդի մահից հետո նրա կողմից անշարժ գույքի վերաբերյալ կնքված
առուվաճառքի պայմանագրի և դրա հիման վրա կատարված
սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վիճարկումը կարող
է գնահատվել որպես անձնական, ժառանգատուի անձի հետ
անխզելիորեն կապված իրավունքի վիճարկում, որի դեպքում
իրավահաջորդությունը բացառվում է):
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Լրացուցիչ գրականություն







Гражданский процесс: Учебник. Отв. ред. проф. В.В. Ярков. -8-ое изд., М.: «Инфотропик», 2012.
Жилин Г.А. Суд первой инстанции в гражданском процессе. - М.:
«Юрайт-М», 2001.
Жилин Г.А. Гражданское дело в суде первой инстанции. - М.: Рос. акад.
правосудия : «Городец», 2000.
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации. Под ред. М.С. Шакарян. - М.: «Проспект», 2007.
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации. Под ред. В.М. Жуйкова, М.К. Треушникова. - М.:
«Городец», 2007.

ԹԵՄԱ 6.
Առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտերը

(դասախոսություն՝ 4, գործնական՝ 2 ժամ)
1.

Դատական ակտերի
որոշումներ):

հասկացությունը

2.

Վճռի ձևը, կառուցվածքը և բովանդակությանը
ընդհանուր և հատուկ պահանջները:

3.

Վճռին
ներկայացվող
պահանջները
(օրինականություն,
հիմնավորվածություն, պատճառաբանվածություն, որոշակիություն,
անպայմանականություն, լրիվություն):

4.

Վճռի թերությունների վերացումն այն կայացնող դատարանի կողմից.
հասկացությունը, հիմքերը և սահմանները: Լրացուցիչ վճիռ.
հասկացությունը, կապը հիմնական վճռի հետ, կայացնելու հիմքերը,
դատավարական կարգը և ժամկետները: Վրիպակների և թվաբանական սխալների ուղղումը. հիմքերը, սահմանները, դատավարական
կարգը և ժամկետները: Վճռի պարզաբանումը. հասկացությունը,
հիմքերը, սահմանները, դատավարական կարգը և ժամկետները:

5.

Վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու ժամկետները: Հրապարակման
պահից օրինական ուժի մեջ մտնող վճիռներ: Վճիռը հրապարակման
պահից օրինական ուժի մեջ հայտարարելու հիմքերը:

6.

Վճռի օրինական ուժի իրավական հետևանքները (անփոփոխելիություն, բացառիկություն, պարտադիրություն, նախադատելիություն,
կատարելիություն): Իրավական որոշակիության սկզբունքը և վճռի
օրինական ուժը:

7.

Միջանկյալ դատական ակտերի հասկացությունը, նշանակությունը և
դասակարգումը (առանձին ակտով ձևակերպվող որոշումներ և
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և

տեսակները

(վճիռներ,

ներկայացվող

արձանագրային որոշումներ, բողոքարկման ենթակա և ոչ ենթակա
որոշումներ, նախապատրաստական, արգելող և լրացնող որոշումներ):
8.

Առանձին ակտի ձևով կայացվող միջանկյալ դատական ակտերի բովանդակությունը:

9.

Միջանկյալ դատական ակտերի ուժի մեջ մտնելու պահը:

Հարցեր 1-3, 5-6  Անցկացվում է դասախոսություն՝ գծապատկերների և
դատավարական փաստաթղթերի ցուցադրմամբ:
Հարցեր 2-4  Գործնական պարապմունք, որի ընթացքում քննարկվում են
ՄԻԵԴ-ի, ՀՀ ՍԴ-ի և Վճռաբեկ դատարանի որոշումները, լուծվում են
խնդիրներ և վերլուծվում են ուսանողներին ներկայացված վճիռներ:
Հարցեր 7-9  Ինքնուրույն աշխատանք:
Իրավական ակտեր, պարտադիր գրականություն և
ուսումնաօժանդակ նյութեր












Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք:
Մեղրյան Ս.Գ., Առաջին ատյանի դատարանի քաղաքացիական գործերով դատական ակտերը, - Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2010:
Մեղրյան Ս.Գ., Քաղաքացիական դատավարությունը սխեմաներում,
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2011:
ՀՀ դատարանների նախագահների խորհրդի 2008 թ. հունիսի 13-ի թիվ
122 որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության առաջին ատյանի դատարանի գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերի կառուցվածքը
հաստատելու մասին»:
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ 3-365/ՎԴ քաղաքացիական գործով 2008
թ. ապրիլի 4-ի որոշումը (Ո՞ր դատական ակտերն են գործն ըստ էության
լուծող):
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ 3-2504/ՏԴ քաղաքացիական գործով 2006
թ. դեկտեմբերի 21-ի որոշումը (Դատական ակտի իրավական
հիմնավորվածության հարցի վերաբերյալ):
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ 3-130(Ա) քաղաքացիական գործով 2008 թ.
փետրվարի 1-ի որոշումը (Ինչպիսի՞ տարրեր է իր մեջ ներառում
դատական ակտի իրավական հիմնավորվածությունը):
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ ՎԴ/0292/05/08 վարչական գործով 2008 թ.
հոկտեմբերի 30-ի որոշումը (Ի՞նչպիսի հիմնավորումը կարող է վկայել
գործի բազմակողմանի հետազոտության մասին):
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԱՔԴ/0466/02/08 քաղաքացիական գործով 2009 թ. փետրվարի 13-ի որոշումը (Ինչպիսի՞ն պետք է լինի
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դատական ակտի պատճառաբանական և եզրափակիչ մասերի
հարաբերակցությունը):
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ ԱՐԴ/0062/02/08 քաղաքացիական գործով
2009 թ. փետրվարի 13-ի որոշումը (Ի՞նչն է կազմում իրավական
որոշակիության սկզբունքի բովանդակությունը):
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԿԴ/3468/02/08 քաղաքացիական գործով
2010 թ. ապրիլի 2-ի որոշումը (Դատական ակտը պարզաբանելու
լիազորության մասին):

Լրացուցիչ գրականություն
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Հաջիանաստասիուն ընդդեմ Հունաստանի գործով ՄԻԵԴ-ի 16.12.1992
թ. վճիռը:
Բուրդովն ընդդեմ Ռուսաստանի գործով ՄԻԵԴ-ի 07.05.2002 թ. վճիռը:
ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումը քաղաքացի Արուսյակ
Աթանեսյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 221րդ հոդվածի երկրորդ մասի 3-րդ կետի և ՀՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 221-րդ հոդվածի առաջին մասի 1-ին
կետի՝ ՀՀ սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը
որոշելու վերաբերյալ գործով:

ԹԵՄԱ 7.
Պարզեցված վարույթները քաղաքացիական դատավարությունում

(դասախոսություն՝ 2 ժամ)
1.

Պարզեցված վարույթների էությունը, տեսակները և հիմնական
առանձնահատկությունները:
2. Արագացված դատաքննություն հասկացությունը, նշանակությունը,
թույլատրելիության պայմանները և կիրառման հիմքերը:
3. Արագացված դատաքննության հարուցումը և գործի ըստ էության լուծումը: Արագացված դատաքննության կարգով կայացված վճռի
առանձնահատկությունները:
4. Արագացված դատաքննություն կիրառելու մասին որոշման վերացումը
և գործի ըստ էության քննությունը:
5. Վճարման կարգադրություն արձակելու գործերի վարույթի էությունը և
թույլատրելիության պայմանները:
6. Վճարման կարգադրություն արձակելու վարույթի հարուցումը:
7. Վճարման կարգադրություն արձակելու դատավարական կարգը: Դիմումը մերժելու հիմքերը և հետևանքները:
8. Վճարման կարգադրությունը որպես դատական ակտ: Վճարման կարգադրության ձևը և բովանդակությունը:
9. Պարտապանի կողմից առարկություններ ներկայացնելու և չներկայացնելու հետևանքները:
10. Վճարման կարգադրությունը բողոքարկելու հիմնախնդիրը:
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11. Քաղաքացու կյանքին կամ առողջությանը
կանխելու վերաբերյալ վարույթը:

Հարց 1  Անցկացվում է դասախոսություն՝
դատավարական փաստաթղթերի ցուցադրմամբ:
Հարցեր 2-11  Ինքնուրույն աշխատանք:

սպառնացող

վտանգը

գծապատկերների

և

Իրավական ակտեր, պարտադիր գրականություն և
ուսումնաօժանդակ նյութեր



Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք:



Պետրոսյան Ռ.Գ., Հայաստանի քաղաքացիական դատավարություն, 4րդ հրատ., - Եր., «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2013:



Մեղրյան Ս.Գ., Առաջին ատյանի դատարանի քաղաքացիական գործերով դատական ակտերը, - Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2010:



Մեղրյան Ս.Գ., Քաղաքացիական դատավարությունը սխեմաներում,
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2011:



ՀՀ դատարանների նախագահների խորհրդի 2005 թ. դեկտեմբերի 8-ի
թիվ 81 որոշումը «ՀՀ դատարանների կողմից արձակվող վճարման կարգադրության օրինակելի ձևը հաստատելու մասին»:



Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԱՔԴ/1494/02/10 քաղաքացիական գործով
14.10.2011 թ. որոշումը (Արագացված դատաքննություն կիրառելու
հարցի մասին):



Վճռաբեկ դատարանի թիվ 3-2431/ՎԴ քաղաքացիական գործով
26.01.2007 թ. որոշումը (Ակնհայտ անհիմն հայց ներկայացրած անձի
պատասխանատվության մասին):



Վճռաբեկ դատարանի թիվ ՎԴ1/0522/05/09 վարչական գործով
01.10.2010 թ. որոշումը (Արդյո՞ք վճարման կարգադրությունը անձին
պատշաճ ձևով չուղարկելով՝ դատարանը խախտում է վերջինիս՝
հակընդդեմ հայց ներկայացնելու իրավունքը):



Վճռաբեկ դատարանի թիվ ՎԴ3/0627/03/09 վարչական գործով
02.04.2010 թ. որոշումը (Արդյո՞ք վճարման կարգադրության արձակման
մասին պատասխանողին ոչ պատշաճ ծանուցելը խոչընդոտում է
վերջինիս՝ վարչական ակտը վիճարկելու իրավունքի իրականացմանը):

Լրացուցիչ գրականություն



Гражданский процесс: Учебник. Отв. ред. проф. В.В. Ярков. -8-ое изд., М.: «Инфотропик», 2012.
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Громошина Н.А. О законной силе судебного приказа // В кн.: Тенденции
развития гражданского процессуального права России. Сборник
научных статей. Гл. ред.: Дамения И.Х. - СПб.: «Юрид. центр Пресс»,
2008.



Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации. Под ред. М.С. Шакарян. - М.: «Проспект», 2007.



Крымский Д.И. Упрощение гражданского судопроизводства:
Российский и зарубежный опыт. - М.: «Юриспруденция», 2008.



Решетняк В.И., Черных И.И. Заочное производство и судебный приказ
в гражданском процессе. «Городец», М., 1997.

ԵՆԹԱԲԱԺԻՆ II.
ՀԱՏՈՒԿ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐ
ԹԵՄԱ 8.
Հատուկ վարույթների գործերի քննության դատավարական
առանձնահատկությունները

(ինքնուրույն աշխատանք)
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Հատուկ վարույթների հասկացությունը, հատկանիշները և տեսակները:
Հատուկ վարույթների գործերի քննության կարգը:
Իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստերի հաստատման
գործերով վարույթի առանձնահատկությունները:
Քաղաքացու որոշակի կարգավիճակ հաստատելու վերաբերյալ գործերով վարույթների առանձնահատկությունները (երեխային որդեգրելու
վերաբերյալ, քաղաքացուն անհայտ բացակայող ճանաչելու և մահացած հայտարարելու, քաղաքացուն անգործունակ կամ սահմանափակ
գործունակ ճանաչելու, անչափահասին լրիվ գործունակ ճանաչելու (էմանսիպացիայի), քաղաքացուն հոգեբուժական ստացիոնարում հարկադրաբար տեղավորելու գործերով վարույթները):
Կորցված իրավունքների վերականգնման վերաբերյալ գործերով վարույթը (կոչի վարույթ):
Գույքը տիրազուրկ ճանաչելու գործերով վարույթի առանձնահատկությունները:
Հարկադիր կատարողի դիմումով կողմերի հաշտության համաձայնության հիման վրա դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը վերանայելը:

Հարցեր 1-6  Ինքնուրույն աշխատանք:
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Իրավական ակտեր, պարտադիր գրականություն և
ուսումնաօժանդակ նյութեր













Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք, հոդվածներ 164-204:
Պետրոսյան Ռ.Գ., Հայաստանի քաղաքացիական դատավարություն, 4րդ հրատ., - Եր., «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2013:
Մեղրյան Ս.Գ., Քաղաքացիական դատավարությունը սխեմաներում,
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2011:
Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի թիվ ԵԱՆԴ/0873/02/11
քաղաքացիական գործով 29.08.2011 թ. որոշումը (Փաստը դիմողի
համար պետք է ունենա իրավաբանական նշանակություն):
Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի թիվ ԵԿԴ/0458/02/10
քաղաքացիական գործով 07.04.2010 թ. որոշումը (Դատական կարգով
հաստատման ենթակա փաստերի շրջանակը):
Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի թիվ ԵԷԴ/0061/02/10
քաղաքացիական գործով 26.02.2010 թ. որոշումը (Իրավաբանական
նշանակություն ունեցող փաստի հաստատման մասին դիմումը
ենթակա չէ դատական քննության, եթե հարցը կարող է լուծվել
արտադատարանական կարգով):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵՄԴ/1028/02/10 քաղաքացիական գործով
27.12.2011 թ. որոշումը (Իրավունքի վերաբերյալ վեճի առկայությունը
ստուգելիս ինչ հանգամանքներ պետք է պարզի դատարանը):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ 3-1805/Ա քաղաքացիական գործով
28.09.2006 թ. որոշումը (Արդյո՞ք իրավաբանական նշանակություն
ունեցող փաստերի հաստատման մասին վճիռը բեկանվում է, և դիմումը
թողնվում է առանց քննության, եթե իրավունքի մասին վեճ է ծագում
առաջին ատյանի դատարանում գործի քննությունից հետո):
Դատարանների նախագահների խորհրդի 22.12.2000 թ. թիվ 39
որոշումը «Իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստերի
հաստատման գործերով դատական պրակտիկայի մասին»:

Լրացուցիչ գրականություն






Պետրոսյան Ռ.Գ., Իրավաբանական փաստերի դատական
հաստատումը, Եր., 1974:
Гражданский процесс: Учебник. Отв. ред. проф. В.В. Ярков. -8-ое
изд., - М.: «Инфотропик», 2012.
Елисейкин П.Ф. Судебное установление юридических фактов. М.,
1956.
Калистратова Р.Ф. Установление юридических фактов судом. М., 1958.
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации. Под ред. М.С. Шакарян. - М.: «Проспект», 2007.
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Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации. Под ред. М.С. Шакарян. - М.: «Проспект», 2007.
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации. Под ред. В.М. Жуйкова, М.К. Треушникова. - М.:
«Городец», 2007.
Крючков Г.К. Судебное установление юридических фактов. М., 1955.
Чудиновская Н.А. Установление юридических фактов в гражданском и
арбитражном процессе. М.: «Волтерс Клувер», 2008.

ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գիտելիքների ստուգման ձևը, մեթոդը և գնահատման չափանիշները
Առաջին ընթացիկ քննության արդյունքներով ստուգվում է սույն
ծրագրի 1-ից 8-րդ թեմաների մեջ ներառված հարցերի իմացությունը և
գործնական հմտությունների առկայությունը:
Քննությունը գրավոր է:
Քննության ընթացքում ուսանողին տրվող քննական թերթիկը
պարունակում է դատավարական փաստաթղթեր վերլուծելու և/կամ
կազմելու
գործնական
հմտությունները
ստուգելուն
ուղղված
2
առաջադրանք և գործող իրավակարգավորման իմացությունն ու կոնկրետ
իրավիճակները վերլուծելու ունակությունը ստուգելուն ուղղված 2 խնդիր:
Առաջադրանքի
կատարումը
ենթադրում
է
ներկայացված
դատավարական փաստաթղթի (դրա մասի) ուսումնասիրություն, դրանում
առկա թերությունների հայտնաբերում և գրավոր վերլուծություն կամ
համապատասխան դատավարական փաստաթղթի կազմում: Խնդրի
լուծումը ենթադրում է պատասխան և դրա հիմնավորում:
Խնդիրների և առաջադրանքների պատասխանը շարադրելիս
ուսանողը պետք է սպառիչ և հնարավորինս հակիրճ շարադրի տվյալ
իրավահարաբերությունը
կարգավորող
դատավարական
նորմերը,
վերջիններիս
կիրառման
կապակցությամբ
ՀՀ
Սահմանադրական
դատարանի և Վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշումները
(առկայության դեպքում), տա խնդրում (առաջադրանքում) առկա
հանգամանքների իրավական գնահատականը՝ վերջում ձևակերպելով իր
վերջնական եզրահանգումը:
Յուրաքանչյուր առաջադրանքի կատարումը և խնդրի լուծումը
գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Առավելագույն միավորը շնորհվում է համապատասխան շարադրանքի
սպառիչ և ճիշտ լինելու դեպքում: Ճիշտ, սակայն թերի պատճառաբանված
պատասխանը կամ ոչ էական թերություններով կազմված դատավարական
փաստաթուղթը գնահատվում է «0.5» միավոր: Սխալ, չպատճառաբանված
կամ խիստ թերի պատճառաբանված պատասխանը և կազմված
դատավարական փաստաթուղթը գնահատվում է «0» միավոր:
Վերջնական գնահատականը որոշվում է բոլոր առաջադրանքների
կատարման և խնդիրների լուծման համար շնորհված միավորների հանրագումարով:
Տրամադրվող ժամանակը` 80 րոպե:
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ԲԱԺԻՆ lII
ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ
ԹԵՄԱ 9.
Դատական ակտերի վերանայումը վերաքննության կարգով

(դասախոսություն՝ 4, սեմինար՝ 4, գործնական՝ 2 ժամ)
1.

Վերաքննիչ վարույթի հասկացությունը և վերաքննության տեսակները.
լրիվ վերաքննություն և ոչ լրիվ վերաքննություն:
2. Վերաքննիչ բողոքարկման իրավունքը: Վերաքննիչ բողոք բերելու իրավունք ունեցող անձինք: Վերաքննության կարգով բողոքարկման ենթակա դատական ակտերը: Վերաքննիչ բողոք բերելու ժամկետները:
Վերաքննիչ բողոք բերելու սահմանափակումները:
3. Դատական սխալի հասկացությունը: Վերաքննիչ բողոք բերելու (դատական ակտը բեկանելու) հիմքերը. նյութական իրավունքի խախտումները, դատավարական իրավունքի խախտումները, նոր և նոր երևան եկած հանգամանքները:
4. Վերաքննիչ բողոք բերելու կարգը: Վերաքննիչ բողոքի կառուցվածքը և
բովանդակությունը:
5. Վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելը. հիմքերը, հետևանքները, դատավարական կարգը:
6. Վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելը: Վերաքննիչ բողոքի պատասխանը:
7. Վերաքննիչ դատարանի կողմից գործի քննության ժամկետները և դատավարական կարգը:
8. Վերաքննիչ բողոքի քննության սահմանները: Վերաքննիչ դատարանի իրավունքը նոր փաստեր հաստատված կամ ժխտված համարելու և նոր
ապացույցներ հետազոտելու հարցում:
9. Վերաքննիչ դատարանի լիազորությունները:
10. Միջանկյալ դատական ակտերի բողոքարկումը, դրանց վերաբերյալ
բերված վերաքննիչ բողոքների քննության առանձնահատկությունները:
11. Վերաքննիչ դատարանի որոշումը և դրա օրինական ուժը:

Հարցեր 1-9  Անցկացվում է դասախոսություն՝ գծապատկերների և
դատավարական փաստաթղթերի ցուցադրմամբ:
Հարցեր 2-3, 8-9  Սեմինար պարապմունք, որի ընթացքում քննարկվում են
խնդրահարույց հարցերը, ՀՀ սահմանադրական դատարանի, վճռաբեկ
դատարանի որոշումները և դրանց կիրառմամբ լուծվում են խնդիրներ:
Հարցեր 4-5, 11  Գործնական պարապմունք, որի ընթացքում ուսանողներն
ուսումնասիրում և վեր են լուծում ներկայացված վերաքննիչ բողոքները և
Վերաքննիչ դատարանի որոշումները, ձեռք են բերում նշված
դատավարական փաստաթղթերը կազմելու հմտություններ:
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Հարց 10  Ինքնուրույն աշխատանք:
Իրավական ակտեր, պարտադիր գրականություն և
ուսումնաօժանդակ նյութեր





















Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության
օրենսգիրք:
Պետրոսյան Ռ.Գ., Հայաստանի քաղաքացիական դատավարություն, 4րդ հրատ., - Եր., «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2013:
Մեղրյան Ս.Գ., Քաղաքացիական դատավարությունը սխեմաներում,
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2011:
ՀՀ սահմանադրական դատարանի 18.07.2012 թ. թիվ ՍԴՈ-1037
որոշումը (ՔԴՕ 208-րդ հոդվածի 2-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը
համապատասխանության հարցը որոշելու մասին):
ՀՀ սահմանադրական դատարանի 06.12.2011 թ. թիվ ՍԴՈ-1004
որոշումը (ՔԴՕ 208-րդ հոդվածի 3-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը
համապատասխանության հարցը որոշելու մասին):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԳԴ4/0092/02/11 քաղաքացիական գործով
23.03.2012 թ. որոշումը (Կողմի կամքից անկախ ապացույցը
չներկայացնելու հարցի մասին):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ ՀՔԴ3/0049/02/08 քաղաքացիական գործով
02.04.2010 թ. որոշումը (Արդյո՞ք գումար բռնագանձելու մասին վճիռ
կայացնելուց հետո գումարի մասնակի մարում կատարելու մասին
ապացույցը կարող է համարվել առաջին ատյանի դատարանում
կողմերի կամքից անկախ չներկայացված ապացույց և հիմք
հանդիսանալ առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտը
բեկանելու համար):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԱՎԴ1/0381/02/11 քաղաքացիական գործով
25.12.2012 թ. որոշումը (Վերաքննիչ դատարանում նոր ապացույց
ներկայացնելը):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԳԴ4/0092/02/11 քաղաքացիական գործով
23.03.2012 թ. որոշումը (Կողմի կամքից անկախ ապացույցը չներկայացնելու հարցը):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԿԴ/2082/02/08 քաղաքացիական գործով
29.06.2012 թ. որոշումը (Վերաքննիչ դատարանը դատական ակտը
վերանայում է բողոք բերած անձի կողմից վերաքննիչ բողոքում
ներկայացված հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններում և չի կարող
քննության առարկա դարձնել և որոշում կայացնել ստորադաս
դատական ատյանի վճռի այն մասի վերաբերյալ, որը չի բողոքարկվել):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԿԴ/3468/02/08 քաղաքացիական գործով
02.04.2010 թ. որոշումը (Արդյո՞ք ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական
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դատարանն ունի իր կողմից կայացրած որոշումը պարզաբանելու
լիազորություն):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵՔԴ/0443/02/08 քաղաքացիական գործով
27.12.2010 թ. որոշումը (Արդյո՞ք վերաքննիչ դատարանի կողմից
դատական ակտը բեկանել և այն փոփոխելը բխում են
արդարադատության արդյունավետությունից, եթե բողոքաբերը զրկված
է եղել առաջին ատյանի դատարանում գործի քննությանը մասնակցելու
իրավունքից):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ ՏԴ3/0026/02/08 քաղաքացիական գործով
26.06.2009 թ. որոշումը (Արդյո՞ք վերաքննիչ դատարանը դուրս է գալիս
վերաքննիչ բողոքի հիմքերից, երբ բեկանում և փոփոխում է դատական
ակտը, այն դեպքում, երբ ներկայացված է լինում դատական ակտը
բեկանելու և նոր քննության ուղարկելու պահանջ):

Լրացուցիչ գրականություն
















Հովհաննիսյան Վ.Վ., Վերաքննության կարգով դատական ակտերի
վերանայման հիմնախնդիրները քաղաքացիական
դատավարությունում, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2013:
Հովհաննիսյան Վ.Վ., Քաղաքացիական գործերով դատական
վերանայման ինստիտուտի զարգացման հիմնախնդիրները
Հայաստանում, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2011:
Арсёнов И.Г. Некоторые проблемы апелляционного пересмотра в
арбитражном процессе // В кн.: Проблемы пересмотра судебных актов в
гражданском и арбитражном процессах. Сборник научных статей. Отв.
ред.: Р.Ф. Каллистратова, М.А. Фокина. - М.: РАП, 2008.
Будак Е.В. Пределы проверки судом апелляционной инстанции
решений по делам, вытекающим из частных правоотношений //
Арбитражный и гражданский процесс. - М.: «Юристъ», 2008, № 12.
Борисова Е.А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе. - М.:
«Городец», 2008.
Виноградова Е.А., Филатова М.А. Проверка законности и
обоснованности судебных решений, не вступивших в законную силу, в
гражданском процессе (производство в суде апелляционной и
кассационной инстанции). - М., 2007.
Гражданский процесс: Учебник. Отв. ред. проф. В.В. Ярков. -8-ое изд., М.: «Инфотропик», 2012.
Жилин Г.А. Основные проблемы пересмотра в гражданском
судопроизводстве // В кн.: Проблемы пересмотра судебных актов в
гражданском и арбитражном процессах. Сборник научных статей. Отв.
ред.: Р.Ф. Каллистратова, М.А. Фокина. - М.: РАП, 2008.
Зайцев М.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе.
Саратов, 1985.
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Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации. Под ред. М.С. Шакарян. - М.: «Проспект», 2007.
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации. Под ред. В.М. Жуйкова, М.К. Треушникова. - М.:
«Городец», 2007.
Осипова М.С. Некоторые проблемы совершенствования института
апелляционного обжалования в гражданском процессе России // В кн.:
Тенденции развития гражданского процессуального права России.
Сборник научных статей. Гл. ред.: Дамения И.Х. - СПб.: «Юрид. центр
Пресс», 2008.
Смагина Е.С. Апелляционное производство в гражданском процессе. М.: «Юрлитинформ», 2007.

ԹԵՄԱ 10.
Դատական ակտերի վերանայումը վճռաբեկության կարգով

(դասախոսություն՝ 4, սեմինար՝ 4, գործնական՝ 2 ժամ)
1.
2.

Վճռաբեկ վարույթի հասկացությունը և խնդիրները:
Դատական ակտերը վճռաբեկության կարգով բողոքարկելու իրավունքը: Վճռաբեկ բողոք բերելու իրավունք ունեցող անձինք: Վճռաբեկության կարգով բողոքարկման ենթակա դատական ակտերը: Վճռաբեկ
բողոք բերելու ժամկետները: Վճռաբեկ բողոք բերելու սահմանափակումները:
3. Վճռաբեկ բողոք բերելու (դատական ակտերը բեկանելու) հիմքերը.
նյութական իրավունքի խախտումները, դատավարական իրավունքի
խախտումները, նոր և նոր երևան եկած հանգամանքները:
4. Վճռաբեկ բողոք բերելու կարգը: Վճռաբեկ բողոքի կառուցվածքը և բովանդակությունը:
5. Վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելը. հիմքերը, հետևանքները, դատավարական կարգը:
6. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը. հիմքերը և դատավարական կարգը:
7. Վճռաբեկ բողոքի պատասխանը:
8. Գործի քննության սահմանները վճռաբեկ դատարանում:
9. Գործի քննության կարգը վճռաբեկ դատարանում:
10. Վճռաբեկ դատարանի լիազորությունները:
11. Վճռաբեկ դատարանի որոշումները, դրանց օրինական ուժը և իրավական բնույթը:

Հարցեր 1-2, 5-6, 8-11  Անցկացվում է դասախոսություն՝ գծապատկերների
և դատավարական փաստաթղթերի ցուցադրմամբ:
Հարցեր 1-2, 8, 10-11  Սեմինար պարապմունք, որի ընթացքում
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քննարկվում են խնդրահարույց հարցերը, Վճռաբեկ դատարանի
նախադեպային որոշումները և դրանց կիրառմամբ լուծվում են խնդիրներ:
Հարցեր 3, 4, 7, 9  Ինքնուրույն աշխատանք:
Իրավական ակտեր, պարտադիր գրականություն և
ուսումնաօժանդակ նյութեր













Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն:
Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք:
Պետրոսյան Ռ.Գ., Հայաստանի քաղաքացիական դատավարություն, 4րդ հրատ., - Եր., «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2013:
Մեղրյան Ս.Գ., Քաղաքացիական դատավարությունը սխեմաներում,
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2011:
ՀՀ սահմանադրական դատարանի 22.09.2009 թ. թիվ ՍԴՈ-832 որոշումը
(ՔԴՕ 240-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի` ՀՀ Սահմանադրությանը
համապատասխանության հարցը որոշելու մասին):
ՀՀ սահմանադրական դատարանի 14.09.2010 թ. թիվ ՍԴՈ-914 որոշումը
(ՔԴՕ 228-րդ հոդվածի երկրորդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը
համապատասխանության հարցը որոշելու մասին):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ 3-480/ՎԴ քաղաքացիական գործով
25.07.2008 թ. որոշումը (Վճռաբեկ դատարանի և ՄԻԵԴ-ի դատական
ակտով տրված իրավական մեկնաբանության՝ համապատասխան
գործով կիրառելիության հարցը որոշելու կարգը):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԿԴ1/0345/02/08 քաղաքացիական գործով
29.10.2010 թ. որոշումը (Ո՞րն է նույն գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի
որոշմամբ արտահայտած իրավական դիրքորոշումը չկիրառելու
դատավարական հետևանքը):

Լրացուցիչ գրականություն







Борисова Е.А. Проверка судебных постановлений в гражданском
процессе стран ЕС и СНГ. - М.: «Норма», 2007.
Гражданский процесс: Учебник. Отв. ред. проф. В.В. Ярков. -8-ое изд., М.: «Инфотропик», 2012.
Жилин Г.А. Основные проблемы пересмотра в гражданском
судопроизводстве // В кн.: Проблемы пересмотра судебных актов в
гражданском и арбитражном процессах. Сборник научных статей. Отв.
ред.: Р.Ф. Каллистратова, М.А. Фокина. - М.: РАП, 2008.
Жукова О.В. Расширение оснований к отмене судебных постановлений
как гарантия реализации права на судебную защиту // В кн.: Тенденции
развития гражданского процессуального права России. Сборник
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научных статей. Гл. ред.: Дамения И.Х. - СПб.: «Юрид. центр Пресс»,
2008.
Зайцев М.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе.
Саратов, 1985.
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации. Под ред. М.С. Шакарян. - М.: «Проспект», 2007.
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации. Под ред. В.М. Жуйкова, М.К. Треушникова. - М.:
«Городец», 2007.
Мкртумян А.Ю. Судебный прецедент в современном гражданском
праве. Ер., 2009.
Попова Ю.А. Некоторые проблемы пересмотра судебных актов
вышестоящими судебными инстанциями // В кн.: Проблемы пересмотра
судебных актов в гражданском и арбитражном процессах. Сборник
научных статей. Отв. ред.: Р.Ф. Каллистратова, М.А. Фокина. - М.: РАП,
2008.
Рязановский В.А. Единство процесса. - М., 1996.
Рожкова М.А. Судебный прецедент и судебная практика // В кн.: Иски и
судебные решения: сборник статей. Отв. ред.: Рожкова М.А. - М.:
«Статут», 2009.
Терехова Л.А. Система пересмотра судебных актов в механизме
судебной защиты. - М.: «Волтерс Клувер», 2007.

ԹԵՄԱ 11.
Դատական ակտերի վերանայումը նոր երևան եկած կամ նոր
հանգամանքներով

(դասախոսություն՝ 2 ժամ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Նոր երևան եկած և նոր հանգամանքների հասկացությունը:
Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով դատական ակտերի
վերանայման հիմքերը:
Դատական ակտերը նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով
վերանայող դատարանը:
Վերանայման բողոք բերելու իրավունքը և դրա իրականացման
նախադրյալները:
Վերանայման բողոքի կառուցվածքը և բովանդակությունը:
Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով դատական ակտերի
վերանայման վարույթի հարուցումը: Բողոքը վերադարձնելու հիմքերը:
Վերանայման քննության կարգը և դատարանի որոշումը:
Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով դատական ակտի
բեկանման (վերանայման) հիմքերը:
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Հարցեր 1-8  Անցկացվում է ներածական դասախոսություն՝ գծապատկերների և դատավարական փաստաթղթերի ցուցադրմամբ:
Իրավական ակտեր, պարտադիր գրականություն և
ուսումնաօժանդակ նյութեր










Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք:
Պետրոսյան Ռ.Գ., Հայաստանի քաղաքացիական դատավարություն, 4րդ հրատ., - Եր., «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2013:
Մեղրյան Ս.Գ., Քաղաքացիական դատավարությունը սխեմաներում,
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2011:
ՀՀ սահմանադրական դատարանի 15.07.2011 թ. թիվ ՍԴՈ-984 որոշումը
(ՔԴՕ 204.38-րդ հոդվածի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու մասին):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵՄԴ/0771/02/08 քաղաքացիական գործով
26.06.2009 թ. որոշումը:
Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵՇԴ/0611/02/09 քաղաքացիական գործով
27.05.2011 թ. որոշումը (Արդյո՞ք դատական ակտի կայացումից հետո
առաջացած և գործի լուծման համար նշանակություն ունեցող
հանգամանքը հանդիսանում է նոր երևան եկած և հիմք է դատական
ակտը բեկանելու համար):
Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԿԴ1/0253/02/09 քաղաքացիական գործով
04.03.2011 թ. որոշումը (Արդյո՞ք հայցվորի մահվան փաստը կարող է
հանդիսանալ նոր երեւան եկած հանգամանք, այն դեպքում, երբ
հայցվորի մահից հետո վերջինիս լիազորված անձը շարունակել է
հանդես գալ դատարանում):

Լրացուցիչ գրականություն





Մարկոսյան Տ.Ա., Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական
ակտերի վերանայման վարույթի էությունը և նշանակությունը //
Պետություն և իրավունք, Եր., 2012, թիվ 3 (57), էջեր 42-59:
Մարկոսյան Տ.Ա., Նոր երևան եկած հանգամանքներով վերանայման
օբյեկտները քաղաքացիական դատավարությունում, ԵՊՀ
իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի
գիտաժողովի նյութերի ժողովածու՝ նվիրված Հայաստանի
Հանրապետության անկախության հռչակման 20-ամյակին, ԵՊՀհրատ.,
Երևան, 2012, էջեր 506-517:
Մարկոսյան Տ.Ա., Քրեական գործի հարուցումը մերժելու, քրեական
գործով վարույթը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը
դադարեցնելու մասին որոշումներով հաստատված հանգամանքները
նոր երևան եկած հանգամանքներ դիտարկելու հիմնախնդիրը
քաղաքացիական դատավարությունում // Պետություն և իրավունք, Եր.,
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2011, թիվ 1 (51), էջեր 88-93:
АлиевТ.Т. Производство по пересмотру судебных постановлений ввиду
вновь открывшихся обстоятельств в гражданском судопроизводстве:
теоретическиеи практические аспекты, перспективы развития. Дис. …
док. юрид. наук - Саратов, 2005.
Гражданский процесс: Учебник. 3-е изд., Под ред. М.К. Треушникова.
М.: «Городец», 2010.
Гражданский процесс: Учебник. Отв. ред. проф. В.В. Ярков. -8-ое изд., М.: «Инфотропик», 2012.
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации. Под ред. М.С. Шакарян. - М.: «Проспект», 2007.
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации. Под ред. В.М. Жуйкова, М.К. Треушникова. - М.:
«Городец», 2007.
Петрова И.А. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствамв гражданском и арбитражном процессах
(сравнительно-правовой аспект). Дис. … канд. юрид. наук – Москва,
2010.









ԲԱԺԻՆ IV
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
ԹԵՄԱ 12.
Օտարերկրյա անձանց մասնակցությամբ գործերի վարույթի
առանձնահատկությունները

(ինքնուրույն աշխատանք)
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Օտարերկրյա անձանց քաղաքացիական դատավարական իրավունքները և պարտականությունները: Օտարերկրյա անձանց քաղաքացիական
դատավարական իրավունքների սահմանափակումները:
Օտարերկրյա անձանց մասնակցությամբ վեճերով քաղաքացիական
գործերի ընդդատությունը:
Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների
դեմ հարուցվող հայցեր: Դատական իմունիտետի հիմնախնդիրը:
Քաղաքացիական դատավարության ոլորտում միջազգային համագործակցության ձևերը. իրավական օգնություն ցույց տալը, իրավունքի
հարցերով տեղեկատվություն փոխանակելը, օտարերկրյա դատարանների և արբիտրաժների վճիռների ճանաչումը և կատարումը:
ՀՀ-ում ճանաչման և կատարման ենթակա դատական ակտերը:
Օտարերկրյա դատական ակտերի ճանաչման և կատարման կարգը:
Ճանաչումը և կատարումը մերժելու հիմքերը:
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Հարցեր 1-4  Ինքնուրույն աշխատանք:
Իրավական ակտեր, պարտադիր գրականություն և
ուսումնաօժանդակ նյութեր








Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության
օրենսգիրք:
«Քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական գործերով իրավական
օգնության և իրավական հարաբերությունների մասին» կոնվենցիան
(1993 թ., Մինսկ)։
«Քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական գործերով իրավական
օգնության և իրավական հարաբերությունների մասին» կոնվենցիան
(2002 թ., Քիշնև)։
«Օտարերկրյա արբիտրաժային որոշումների ճանաչման և կատարման
մասին» կոնվենցիա (1958 թ., Նյու Յորք):
Պետրոսյան Ռ.Գ., Հայաստանի քաղաքացիական դատավարություն, 4րդ հրատ., - Եր., «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2013:
Մեղրյան Ս.Գ., Քաղաքացիական դատավարությունը սխեմաներում,
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2011:

Լրացուցիչ գրականություն












Հովհաննիսյան Վ.Վ., Առևտրային արբիտրաժը Հայաստանի Հանրապետությունում, ԵՊՀ հրատ., - Եր., 2010:
Հովհաննիսյան Վ.Վ., Արբիտրաժային վճիռների (որոշումների)
ճանաչումը և կատարումը Հայաստանի Հանրապետությունում, Եր.,
ԵՊՀ հրատ., 2009:
Артамонова Е.М. Научно-методический комментарий к Конвенции о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам. - М., «Юрлитинформ», 2007.
Евдокимов В.Б. Международная правовая помощь по гражданским и
уголовным делам: на примере стран СНГ. - М., 2004.
Зайцев Р.В. Признание и приведение в исполнение в России
иностранных судебных актов. - М.: «Волтерс Клувер», 2007.
Карабельников Б.Р. Признание и приведение в исполнение
иностранных арбитражных решений: Науч.-практ. коммент. к Нью-Йорк.
конвенции 1958 г. - М.: «Юстицинформ», 2001.
Карабельников Б.Р. Исполнение решений международных
коммерческих арбитражей, ФБК-ПРЕСС, 2003.
Массарский С.Л. Международные договоры о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам и
их исполнение. - М., 2008.
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Никульшина О.Г. Международная правовая помощь по гражданским и
семейным делам: вопросы теории, международные соглашения,
российское законодательство - М., 2006.
Нешатаева Т.Н. Гражданин и предприниматель в российском и
зарубежном суде: правовая помощь. - М.: «Деловой экспресс», 2002.
Тимохов Ю.А. Иностранное право в судебной практике. М.: «Волтерс
Клувер», 2004.
Ярков В.В. Киевское соглашение или Минская конвенция: проблемы
соотношения при признании и приведении в исполнение решений судов
государств СНГ по экономическим спорам // Закон. - М., 2007, Ноябрь.
№ 11:

ԲԱԺԻՆ V
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԻՏՐԱԺԱՅԻՆ ՁԵՎԸ
(ՀԱՄԱՌՈՏ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ)
ԹԵՄԱ 13.
Արբիտրաժային վարույթ

(ինքնուրույն աշխատանք)
1.
2.
3.
4.

Սուբյեկտիվ իրավունքների պաշտպանության արբիտրաժային ձևի
հասկացությունն ու հիմնական հատկանիշները:
Արբիտրաժային քննության ընդհանուր պայմանները: Արբիտրաժային
համաձայնության հասկացությունը, տեսակները և բովանդակությունը:
Արբիտրաժային քննության սկզբունքների հասկացությունն ու կազմը:
Առևտրային արբիտրաժի վճիռը: Արբիտրաժի վճռի վիճարկումը և
կատարումը:

Հարցեր 1-4  Ինքնուրույն աշխատանք:
Իրավական ակտեր, պարտադիր գրականություն և
ուսումնաօժանդակ նյութեր







Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք:
«Առևտրային արբիտրաժի մասին» ՀՀ օրենք:
«Օտարերկրյա արբիտրաժային որոշումների ճանաչման և կատարման
մասին» կոնվենցիա (1958 թ., Նյու Յորք):
Հովհաննիսյան Վ.Վ., Առևտրային արբիտրաժը Հայաստանի Հանրապետությունում, ԵՊՀ հրատ., - Եր., 2010:
Պետրոսյան Ռ.Գ., Հայաստանի քաղաքացիական դատավարություն, 4րդ հրատ., - Եր., «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2013:
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Լրացուցիչ գրականություն










Հովհաննիսյան Վ.Վ., Իրավունքների պաշտպանության արբիտրաժային
ձևը, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2008:
Հովհաննիսյան Վ.Վ., Արբիտրաժային վճիռների (որոշումների)
ճանաչումը և կատարումը Հայաստանի Հանրապետությունում, Եր.,
ԵՊՀ հրատ., 2009:
Брунцева Е.Б. Международный Коммерческий Арбитраж. СПБ. 2001.
Дмитриева Г.К. Международный коммерческий арбитраж. М.:
«Проспект», 1997.
Комаров В.В. Международный коммерческий арбитраж. Харьков:
«Основа», 1995.
Поздняков В.С. Международный коммерческий арбитраж в Российской
Федерации. Закон, регламент, комментарий. М.: изд-во
«Международный центр финансово-экономического развития», 1996.
Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в практике Международного коммерческого арбитражного суда. М.:
«Статут», 2000.
Регламенты международных арбитражных судов. Сборник. Сост.:
Павлов И.М., Орлов Л.Н. - М.: «Юристъ», 2001.

ԲԱԺԻՆ VI
ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ
ԹԵՄԱ 14.
Կատարողական վարույթ

(դասախոսություն՝ 6 ժամ)
1.
2.
3.
4.

5.

Կատարողական վարույթի հասկացությունը և էությունը:
Կատարողական վարույթի իրավական կարգավորումը:
Հարկադիր կատարման ենթակա դատական ակտերը (կատարման հիմքեր):
Կատարողական վարույթի սուբյեկտները, նրանց դատավարական իրավունքները և պարտականությունները: Հարկադիր կատարման ծառայությունը և հարկադիր կատարողները: Կողմերը կատարողական վարույթում: Ներկայացուցչությունը և իրավահաջորդությունը կատարողական վարույթում: Դատարանի դերը կատարողական վարույթում: Վարույթին օժանդակող անձինք (ընթերակա, փորձագետ, թարգմանիչ):
Կատարողական փաստաթղթերը: Կատարողական թերթ տալու կարգը:
Կատարողական թերթի բովանդակությունը: Կատարման վաղեմությու-
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6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

նը: Կատարողական փաստաթուղթը կատարման ներկայացնելու բաց
թողնված ժամկետը վերականգնելը:
Կատարողական վարույթի ընդհանուր կանոնները: Վարույթի փուլերը:
Կատարողական թերթը ներկայացնելը և վարույթի հարուցումը: Կատարողական գործողությունների իրականացման վայրը և ժամանակը: Կամավոր կատարման ժամկետ նշանակելը:
Կատարողական գործողությունների իրականացման ժամկետը: Կատարողական գործողությունների կատարումը հետաձգելը. հասկացությունը, հիմքերը և կարգը: Կատարողական վարույթը կասեցնելը. հասկացությունը, տարբերությունը կատարողական գործողությունների կատարումը հետաձգելուց, հիմքերը և կարգը: Վարույթը վերսկսելու հիմքերը և կարգը:
Կատարողական վարույթն ավարտելու ձևերը: Վարույթն ավարտելը.
հասկացությունը, հիմքերը և հետևանքները: Կատարողական վարույթը
կարճելը. հասկացությունը, հիմքերը և հետևանքները:
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման միջոցների ընդհանուր
բնութագիրը:
Պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելը. հասկացությունը
և հաջորդականությունը: Պարտապանի դրամական միջոցների վրա
բռնագանձում տարածելը: Գույքի վրա արգելանք դնելը, այն առգրավելը, իրացնելը, իրացումից ստացված կամ առգրավված գումարի հաշվին
պարտավորությունը մարելը: Գույք, որի վրա բռնագանձում չի տարածվում:
Երրորդ անձանց մոտ գտնվող պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում
տարածելու առանձնահատկությունները:
Պարտապան կազմակերպության գույքի վրա բռնագանձում տարածելու առանձնահատկությունները:
Պարտապանի աշխատավարձի և այլ եկամուտների վրա բռնագանձում
տարածելը: Թույլատրելիության պայմանները: Եկամուտներ, որոնց
վրա բռնագանձում չի տարածվում: Սոցիալական նպաստների վրա
բռնագանձում տարածելու հիմքերը: Պարտապանի եկամուտներից կատարվող պահումների չափը:
Ոչ գույքային բնույթի վեճերով կատարողական վարույթի առանձնահատկությունները:
Կատարողական թերթում նշված գույքը պահանջատիրոջը հանձնելը:
Բռնագանձված գումարները պարտատերերի միջև բաշխելը:

Հարցեր 1-6, 8-9  Անցկացվում է դասախոսություն՝ գծապատկերների և
դատավարական փաստաթղթերի ցուցադրմամբ:
Հարցեր 7, 10-16  Ինքնուրույն աշխատանք:
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Իրավական ակտեր, պարտադիր գրականություն և
ուսումնաօժանդակ նյութեր








«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենք:
Պետրոսյան Ռ.Գ., Հայաստանի քաղաքացիական դատավարություն, 4րդ հրատ., - Եր., «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2013:
Մեղրյան Ս.Գ., Քաղաքացիական դատավարությունը սխեմաներում,
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2011:
Դատարանների նախագահների խորհրդի 13.06.2006 թ. թիվ 102
որոշումը «Կատարողական թերթ տալու և կատարողական թերթերի
օրինակելի ձևը հաստատելու մասին»:
Դատարանների նախագահների խորհրդի 02.06.2000 թ. թիվ 26
որոշումը «Դատական ակտերի կատարումը հետաձգելու կամ
տարաժամկետելու, կատարման եղանակը և կարգը փոփոխելու
վերաբերյալ դիմումների քննության դատական պրակտիկայի մասին»:

Լրացուցիչ գրականություն

1. Валеев Д.Х. Исполнительное производство. - М., 2008.
2. Горбунова Я.П. Исполнительное производство как институт
3.
4.
5.
6.

административного права: проблемы организации, практической
реализации и перспективы правового регулирования. Воронеж, 2008.
Исполнительное производство процессуальная природа и
цивилистические основы. Под ред. Д.Х. Валеева и М.Ю. Челышева. М.: «Статут», 2007.
Малешин Д.Я. Исполнительное производство (функции суда). - М.:
«Городец», 2005.
Синенко В.С. Судебные постановления и исполнительное
производство в гражданском процессе. Белгород, БелГУ, 2007.
Шумилов Ю.И. Исполнительное производство в период становления
правового государства в России понятие, содержание, динамика
развития. - М.: «Манускрипт», 2008.
Ярков В.В. Основные мировые системы принудительного исполнения //
В кн.: Проблемные вопросы гражданского и арбитражного процессов.
Под ред. Лесницкая Л.Ф., Рожкова М.А. - М.: «Статут», 2008.

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԱՑԻԿ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գիտելիքների ստուգման ձևը, մեթոդը և գնահատման չափանիշները
Երկրորդ ընթացիկ քննության արդյունքներով ստուգվում է սույն
ծրագրի 9-ից 14-րդ թեմաների մեջ ներառված հարցերի իմացությունը և
գործնական հմտությունների առկայությունը:
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Քննությունը գրավոր է:
Քննության ընթացքում ուսանողին տրվող քննական թերթիկը
պարունակում է 2 խնդիր:
Խնդրի լուծումը ենթադրում է պատասխան և դրա հիմնավորում:
Խնդիրների պատասխանը շարադրելիս ուսանողը պետք է սպառիչ
շարադրի տվյալ իրավահարաբերությունը կարգավորող դատավարական
նորմերը, վերջիններիս կիրառման կապակցությամբ ՄԻԵԴ-ի, ՀՀ
Սահմանադրական դատարանի և Վճռաբեկ դատարանի իրավական
դիրքորոշումները (առկայության դեպքում), տա խնդրում (առաջադրանքում)
առկա
հանգամանքների
իրավական
գնահատականը՝
վերջում
ձևակերպելով իր վերջնական եզրահանգումը:
Յուրաքանչյուր խնդրի լուծումը գնահատվում է առավելագույնը 2
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Առավելագույն միավորը շնորհվում է համապատասխան շարադրանքի
սպառիչ և ճիշտ լինելու դեպքում: Ճիշտ, սակայն թերի պատճառաբանված
պատասխանը գնահատվում է առավելագույնը «1,5» միավոր: Այդ դեպքում
միավորի արժեքը կախված է հիմնավորման խորությունից, հիմնավորման
մեջ դատավարական օրենսդրության և տեսության իմացությունն
արտացոլելու աստիճանից: Չպատճառաբանված կամ խիստ թերի
պատճառաբանված պատասխանները գնահատվում են «0» միավոր:
Վերջնական գնահատականը որոշվում է բոլոր առաջադրանքների
կատարման և խնդիրների լուծման համար շնորհված միավորների հանրագումարով:
Տրամադրվող ժամանակը` 80 րոպե:

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՍՏՈՒԳՈՒՄ
Դասընթացն ավարտվում է եզրափակիչ բանավոր քննությամբ՝ 10
միավոր
առավելագույն
արժեքով:
Ուսանողին
տրվող
քննական
hարցատոմսը պարունակում է 4 տեսական հարց, որոնցից յուրաքանչյուրի
առավելագույն արժեքը 2,5 միավոր է: Միավորների քայլը 0,5 է:
Պատասխանը
նախապատրաստելու
համար
ուսանողին
տրամադրվում է 15-20 րոպե:
Ուսանողի միավորի արժեքը կախված է պատասխանի խորությունից,
մասնավորապես՝ տեսության, դատավարական օրենսդրության և հարցին
վերաբերող
նախադեպային
որոշումների
իմացությունից
և
այն
արտացոլելու աստիճանից ու որակից:
Վերջնական գնահատականը որոշվում է բոլոր հարցերի համար շնորհված միավորների հանրագումարով:
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ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՑԱՆԿ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

Հայց հարուցելու իրավունքի ծագման նախադրյալները:
Հայց հարուցելու իրավունքի իրականացման պայմանները:
Հայցադիմումը վերադարձնելու հիմքերը և դատավարական կարգը:
Հայցադիմումը
վերադարձնելու
հետևանքները:
Վերադարձված
հայցադիմումը կրկին ներկայացնելու կարգը:
Հայցադիմումի ընդունումը մերժելու հիմքերը, դատավարական կարգը:
Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հիմքերը և դատավարական
կարգը:
Քաղաքացիական գործ հարուցելու իրավական հետևանքները:
Գործը դատաքննության նախապատրաստելու փուլի նշանակությունը
և
հիմնական
նպատակը:
Գործը
դատաքննության
նախապատրաստելու ժամկետները:
Գործը դատաքննության նախապատրաստելու դատավարական գործողությունների ծավալը և բովանդակությունը:
Հայցադիմումը և դրան կից փաստաթղթերը պատասխանողին
ուղարկելը: Գործին մասնակցող անձանց կողմից հայցադիմումին կից
փաստաթղթերին ծանոթանալու իրավունքի իրացման կարգը:
Հայցադիմումի պատասխան. ներկայացնելու ժամկետները, ձևը,
բովանդակությունը, կցվող փաստաթղթերը և չներկայացնելու
հետևանքները:
Հակընդդեմ հայցի հարուցումը և այն վարույթ ընդունելու
դատավարական կարգը:
Նախնական դատական նիստ նշանակելու հիմքերը և դատավարական
կարգը:
Նախնական դատական նիստերում կատարվող դատավարական
գործողությունները:
Գործը դատաքննության նշանակելու հիմքերը և դատավարական
կարգը:
Դատավարության մասնակիցների ծանուցումը դատական նիստի
ժամանակի և վայրի մասին: Պատշաճ ծանուցում:
Դատական քննության փուլի հասկացությունը և նշանակությունը:
Գործի քննության կարգն առաջին ատյանի դատարանում:
Դատական նիստի նախապատրաստական մասը. հիմնական
նպատակը,
խնդիրները
և
կատարվող
դատավարական
գործողությունները:
Գործի ըստ էության քննության մաս. հիմնական նպատակը,
խնդիրները և կատարվող դատավարական գործողությունները:
Գործի քննությունը ավարտելը և վճռի հրապարակման ժամանակը և
վայրը հայտարարելը:
Վճռահատություն և վճռի հրապարակում:
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23. Գործի քննության հետաձգումը. հասկացությունը, հիմքերը, դատավարական կարգը:
24. Գործի վարույթի կասեցումը. հասկացությունը, հիմքերը, դատավարական կարգը: Գործի քննությունը վերսկսելը:
25. Հայցը (դիմումը) առանց քննության թողնելը. հասկացությունը, հիմքերը, դատավարական կարգը և հետևանքները: Գործի քննությունը
վերսկսելը:
26. Գործի վարույթը կարճելը. հասկացությունը, տարբերությունը հայցը
(դիմումը) առանց քննության թողնելուց, հիմքերը, դատավարական
կարգը և հետևանքները:
27. Դատական նիստի արձանագրումը. հասկացությունը, նշանակությունը
և ձևերը:
28. Դատական ակտերի հասկացությունը և տեսակները:
29. Վճռի ձևը, կառուցվածքը և բովանդակությունը:
30. Վճռին ներկայացվող պահանջները:
31. Վճռի թերությունների վերացումն այն կայացնող դատարանի կողմից.
հասկացությունը, հիմքերը և սահմանները:
32. Լրացուցիչ վճիռ. հասկացությունը, կապը հիմնական վճռի հետ,
կայացնելու հիմքերը, դատավարական կարգը և ժամկետները:
33. Վրիպակների և թվաբանական սխալների ուղղումը. հիմքերը,
սահմանները, դատավարական կարգը և ժամկետները:
34. Վճռի պարզաբանումը. հասկացությունը, հիմքերը, սահմանները,
դատավարական կարգը և ժամկետները:
35. Վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու ժամկետները:
36. Վճռի օրինական ուժի իրավական հետևանքները:
37. Միջանկյալ դատական ակտերի հասկացությունը, նշանակությունը,
դասակարգումը և ուժի մեջ մտնելու պահը: Առանձին ակտի ձևով կայացվող միջանկյալ դատական ակտերի բովանդակությունը:
38. Արագացված
դատաքննության
հասկացությունը,
հիմքերը
և
դատավարական կարգը:
39. Վճարման կարգադրություն արձակելու գործերի վարույթի էությունը և
թույլատրելիության պայմանները:
40. Վճարման կարգադրություն արձակելու դատավարական կարգը: Դիմումը մերժելու հիմքերը և հետևանքները:
41. Վճարման կարգադրությունը որպես դատական ակտ: Ձևը և բովանդակությունը:
42. Հատուկ վարույթների հասկացությունը, հատկանիշները, տեսակները:
43. Իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստերի հաստատման
գործերով վարույթի առանձնահատկությունները:
44. Երեխային որդեգրելու վերաբերյալ գործերով վարույթը:
45. Քաղաքացուն անհայտ բացակայող ճանաչելու և մահացած հայտարարելու գործերով վարույթը:
46. Քաղաքացուն անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչե-
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լու գործերով վարույթը:
47. Անչափահասին լրիվ գործունակ ճանաչելու (էմանսիպացիայի) գործերով վարույթը:
48. Քաղաքացուն
հոգեբուժական
ստացիոնարում
հարկադրաբար
բուժման տեղավորելու գործերով վարույթը:
49. Կոչի վարույթը:
50. Գույքը տիրազուրկ ճանաչելու գործերով վարույթի առանձնահատկությունները:
51. Հարկադիր կատարողի դիմումով կողմերի հաշտության համաձայնության հիման վրա դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը վերանայելը:
52. Վերաքննիչ վարույթի հասկացությունը և վերաքննության տեսակները.
լրիվ վերաքննություն և ոչ լրիվ վերաքննություն:
53. Վերաքննիչ բողոքարկման իրավունքը: Վերաքննիչ բողոք բերելու իրավունք ունեցող անձինք: Վերաքննության կարգով բողոքարկման ենթակա դատական ակտերը:
54. Վերաքննիչ բողոք բերելու ժամկետները:
55. Վերաքննիչ բողոք բերելու (դատական ակտը բեկանելու) հիմքերը:
56. Վերաքննիչ բողոք բերելու կարգը: Վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելը:
57. Վերաքննիչ բողոքի կառուցվածքը և բովանդակությունը:
58. Վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելը. հիմքերը, հետևանքները, դատավարական կարգը:
59. Վերաքննիչ դատարանի կողմից գործի քննության և լուծման դատավարական կարգը:
60. Վերաքննիչ բողոքի քննության սահմանները: Վերաքննիչ դատարանի
իրավունքը նոր փաստեր հաստատված կամ ժխտված համարելու և
նոր ապացույցներ հետազոտելու հարցում:
61. Միջանկյալ դատական ակտերի բողոքարկումը, դրանց վերաբերյալ
բերված վերաքննիչ բողոքների քննության առանձնահատկությունները:
62. Վերաքննիչ դատարանի լիազորությունները և որոշումը:
63. Վճռաբեկ վարույթի հասկացությունը և խնդիրները:
64. Դատական ակտերը վճռաբեկության կարգով բողոքարկելու իրավունքը: Վճռաբեկ բողոք բերելու իրավունք ունեցող անձինք: Վճռաբեկության կարգով բողոքարկման ենթակա դատական ակտերը:
65. Վճռաբեկ բողոք բերելու ժամկետները: Վճռաբեկ բողոք բերելու սահմանափակումները:
66. Վճռաբեկ բողոք բերելու (դատական ակտերը բեկանելու) հիմքերը:
67. Վճռաբեկ բողոք բերելու կարգը: Վճռաբեկ բողոքի կառուցվածքը և բովանդակությունը:
68. Վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելը. հիմքերը, հետևանքները, դատավարական կարգը:
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69. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը. հիմքերը և դատավարական կարգը:
70. Գործի քննության կարգը վճռաբեկ դատարանում:
71. Վճռաբեկ դատարանի լիազորությունները:
72. Վճռաբեկ դատարանի որոշումները, դրանց օրինական ուժը և իրավական բնույթը:
73. Նոր կամ նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերը
վերանայելու վարույթի առանձնահատկությունները:
74. Օտարերկրյա անձանց քաղաքացիական դատավարական իրավունքները և պարտականությունները: Օտարերկրյա անձանց քաղաքացիական դատավարական իրավունքների սահմանափակումները:
75. Օտարերկրյա անձանց մասնակցությամբ վեճերով քաղաքացիական
գործերի ընդդատությունը:
76. Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների դեմ հարուցվող հայցեր: Դատական իմունիտետի հիմնախնդիրը:
77. Քաղաքացիական դատավարության ոլորտում միջազգային համագործակցության ձևերը:
78. ՀՀ-ում ճանաչման և կատարման ենթակա դատական ակտերը:
79. Օտարերկրյա դատական ակտերի ճանաչման և կատարման կարգը:
Ճանաչումը և կատարումը մերժելու հիմքերը:
80. Սուբյեկտիվ իրավունքների պաշտպանության արբիտրաժային ձևի
հասկացությունն ու հիմնական հատկանիշները:
81. Արբիտրաժային քննության ընդհանուր պայմանները: Արբիտրաժային
համաձայնության հասկացությունը, տեսակները և բովանդակությունը:
82. Արբիտրաժային քննության սկզբունքների հասկացությունն ու կազմը:
83. Առևտրային արբիտրաժի վճիռը: Արբիտրաժի վճռի վիճարկումը և
կատարումը:
84. Կատարողական վարույթի հասկացությունը և էությունը: Կատարողական վարույթի իրավական կարգավորումը:
85. Հարկադիր կատարման ենթակա դատական ակտերը (կատարման
հիմքեր):
86. Կատարողական վարույթի սուբյեկտները, նրանց դատավարական իրավունքները և պարտականությունները:
87. Կատարողական փաստաթղթերը:
88. Կատարողական թերթ տալու կարգը և բովանդակությունը:
89. Կատարման վաղեմությունը: Կատարողական փաստաթուղթը կատարման ներկայացնելու բաց թողնված ժամկետը վերականգնելը:
90. Կատարողական վարույթի ընդհանուր կանոնները: Վարույթի փուլերը:
91. Կատարողական գործողությունների իրականացման վայրը և ժամանակը: Կատարողական գործողությունների իրականացման ժամկետը:
92. Կատարողական գործողությունների կատարումը հետաձգելը. հասկացությունը, հիմքերը և կարգը:
93. Կատարողական վարույթը կասեցնելը. հասկացությունը, հիմքերը և

38

կարգը: Վարույթը վերսկսելու հիմքերը և կարգը:
94. Վարույթն ավարտելը. հասկացությունը, հիմքերը և հետևանքները:
95. Կատարողական վարույթը կարճելը. հասկացությունը, հիմքերը և հետևանքները:
96. Պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելը. հասկացությունը
և հաջորդականությունը: Գույք, որի վրա բռնագանձում չի տարածվում:
97. Պարտապան կազմակերպության գույքի վրա բռնագանձում տարածելու առանձնահատկությունները:
98. Պարտապանի աշխատավարձի և այլ եկամուտների վրա բռնագանձում տարածելը: Եկամուտներ, որոնց վրա բռնագանձում չի
տարածվում:
99. Ոչ գույքային բնույթի վեճերով կատարողական վարույթի առանձնահատկությունները:
100. Բռնագանձված գումարները պարտատերերի միջև բաշխելը:
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