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ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐՑԱՇԱՐ
(2017/2018 ուս. տարի)
1. Քրեական օրենքի գործողությունը տարածության մեջ. պետության տարածքի
հասկացությունը, նավերի և օդանավերի վրա կատարվող հանցագործությունների համար
քրեական պատասխանատվության հարցը
2. Տարածության մեջ քրեական օրենքի գործողության մեխանիզը ըստ անձանց
շրջանակի (քաղաքացիության, ունիվերսալ, ռեալ սկզբունքներ, դիվանագիտական
անձեռնմխելիությամբ օժտված անձինք)
3.
Քրեական օրենքի գործողությունը ժամանակի ընթացքում
4.
Քրեական օրենքի հետադարձ ուժը
5.
Հանցագործության
հասկացությունը,
հատկանիշները,
հանցագործությունների դասակարգումը
6.
Հանցակազմի տարրերն ու հատկանիշները
7.
Հանցակազմի տեսակները
8.
Հանցագործության օբյեկտի հասկացությունը, հանցագործության օբյեկտը և
առարկան։ Հանցագործության օբյեկտի տեսակները
9.
Տարիքը որպես հանցագործության սուբյեկտի հատկանիշ
10.
Մեղսունակություն
և
անմեղսունակություն,
սահմանափակ
մեղսունակություն
11.
Հանցագործության հատուկ սուբյեկտ
12.
Հանցագործության սուբյեկտիվ կողմի հասկացությունը, նշանակությունը
13.
Դիտավորությունը որպես մեղքի ձև, դրա տեսակները
14.
Անզգուշությունը որպես մեղքի ձև, դրա տեսակները
15.
Մեղքի երկու ձևով կատարվող հանցագործություններ
16.
Փաստական սխալը օբյեկտի և ծանրացնող հանգամանքների մեջ
17.
Փաստական սխալը միջոցների և պատճառական կապի մեջ
18.
Հանցագործության օբյեկտիվ կողմի հասկացությունը, նշանակությունը
19.
Հանրորեն վտանգավոր արարք
20.
Հանրորեն վտանգավոր հետևանքներ
21.
Պատճառական կապը և դրա քրեաիրավական նշանակությունը
22.
Հանցագործությունների բազմակիության հասկացությունը
23.
Հանցագործությունների համակցություն
24.
Հանցագործությունների ռեցիդիվ
25.
Քրեաիրավական նորմերի մրցակցություն
26.
Հանցագործության փուլերի հասկացությունը
27.
Հանցագործության նախապատրաստություն
28.
Հանցափորձ. հասկացությունը, տեսակները
29.
Հանցագործությունից կամովին հրաժարվելը
30.
Հանցակցության հասկացությունը, հատկանիշները
31.
Հանցակիցների տեսակները
32.
Հանցակցության ձևերը
33.
Չհաջողված հանցակցություն, հանցակիցների պատասխանատվությունը
կատարողի կամքից անկախ հանգամանքներով հանցանքը ավարտին չհասցնելու
դեպքում,հանցակցի սահմանազանցում
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34.
Անհրաժեշտ պաշտպանության հասկացությունը
35.
Անհրաժեշտ պաշտպանության ժամանակ ոտնձգությանը վերաբերող
իրավաչափության պայմանները
36.
Անհրաժեշտ պաշտպանության ժամանակ պաշտպանությանը վերաբերող
իրավաչափության պայմանները
37.
Ծայրահեղ
անհրաժեշտություն.
հասկացությունը,
իրավաչափության
պայմանները
38.
Հանցանք կատարած անձին բռնելը. հասկացությունը, իրավաչափության
պայմանները
39.
Հիմնավորված ռիսկ. հասկացությունը, իրավաչափության պայմանները
40.
Հրաման կամ կարգադրություն կատարելը
41.
Պատժի հասկացությունը, նպատակները
42.
Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը
43.
Օրենքով նախատեսվածից ավելի մեղմ պատիժ նշանակելը
44.
Պատիժ
նշանակելը
հանցագործությունների
և
դատավճիռների
համակցությամբ
45.
Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը տուժողի հետ հաշտվելու
դեպքում
46.
Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը վաղեմության ժամկետներն
անցնելու հետևանքով
47.
Դատվածություն
48.
Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ. հասկացությունը, տեսակները,
նշանակելը, փոփոխելը, դադարեցնելը
49.
Անչափահասների
քրեական
պատասխանատվության
ու
պատժի
առանձնահատկությունները
50.
Երկու կամ ավելի անձանց սպանություն
51.
Սպանություն շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով
52.
Առանձին դաժանությամբ սպանություն
53.
Շահադիտական դրդումներով և պատվերով սպանություն
54.
Անձի կամ նրա մերձավորի սպանությունը կապված անձի կողմից իր
ծառայողական կամ հասարակական պարտքի կատարման հետ
55.
Սպանություն հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում
56.
Ինքնասպանության հասցնելը, հակելը
57.
Դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը
58.
Բռնաբարությունը և դրա ծանրացնող հանգամանքները
59.
Մարդուն առևանգելը կամ ազատությունից զրկելը
60.
Հափշտակության հասկացությունը, հատկանիշները, հափշտակությունների
ծանրացնող հանգամանքները
61.
Գողությունը և դրա ծանրացնող հանգամանքները
62.
Կողոպուտը և դրա ծանրացնող հանգամանքները
63.
Ավազակությունը և դրա ծանրացնող հանգամանքները
64.
Խարդախությունը և դրա ծանրացնող հանգամանքները
65.
Յուրացում և վատնում, դրանց ծանրացնող հանգամանքները
66.
Շորթումը և դրա ծանրացնող հանգամանքները
67.
Գույքային
վնաս պատճառելը
խաբեության
կամ վստահությունը
չարաշահելու միջոցով
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68.
Կաշառք ստանալը և դրա ծանրացնող հանգամանքները
69.
Կաշառք տալը
70.
Պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահում
71.
Պաշտոնեական լիազորությունների անցում
72.
Կեղծ փող կամ արժեթղթեր պատրաստելը, իրացնելը կամ պահելը
73.
Ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ սարքեր ձեռք
բերելը, իրացնելը, պահելը, փոխադրելը կամ կրելը
74.
Պետական դավաճանություն
75.
Ինքնիրավչություն
76.
Սուտ ցուցմունք կամ կեղծ եզրակացություն տալը
77.
Ցուցմունք տալուն հարկադրելը
78.
Սուտ մատնություն
79.
Հրամանը չկատարելը
80.
Դասալքություն

Ամբիոնի վարիչ

Ա. Գաբուզյան
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