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ՀԱՐՑԱՇԱՐ 
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 

 
Հարց 1. 
 Մասնագետի հայտնած կարծիքը՝ 
 
Չի փոխարինում փորձագետի եզրակացությանը: 

 (հոդ. 84, մաս 3) 
 

Հարց 2. 
Քրեական գործով վարույթին իրավաբանական հարցերով՝ 
 
Փորձագետ չի ներգրավվում: 

(հոդ. 85, մաս 3) 
 
Հարց 3. 
Փորձագետի կողմից իր պարտականությունները չկատարելը՝ 
 
Առաջ է բերում օրենքով նախատեսված պատասխանատվություն: 

(հոդ. 85, մաս 5) 
 
Հարց 4. 
Փորձագետին հայտնված բացարկը՝  
 
Լուծում է քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը: 

 (հոդ. 97, մաս 3) 
 
 
Հարց 5. 
Փորձագետի հարցաքննության արձանագրությունը՝ 
 
Չի կարող փոխարինել փորձագետի եզրակացությանը: 

(հոդ. 114, մաս 3) 
 
Հարց 6. 
Քննիչի համաձայնությամբ և փորձագետի թույլտվությամբ փորձաքննությանը՝ 
 
Կարող են մասնակցել նաև դատավարության մասնակիցները, եթե դա չի խոչընդոտի 
գործի քննությանը: 

(հոդ. 248, մաս 3) 
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Հարց 7. 
Փորձագետի հետազոտած իրեղեն ապացույցները, նմուշները և այլ նյութեր, ինչպես նաև 
փորձագետի հետևությունները պարզաբանող լուսանկարները, սխեմաները՝ 
 
Պետք է կցվեն փորձագետի եզրակացությանը:  

(հոդ. 250, մաս 3) 
Հարց 8. 
Փորձագետին՝ 
 
Չի թույլատրվում հարցաքննել` մինչև նրա կողմից եզրակացություն ներկայացնելը: 

(հոդ. 252, մաս 2) 
 

 
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 

Հարց 1 

Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի՝ դատավարական 

գործունակությունը հիմնարկների համար ծագում է. 

հիմնարկի ստեղծման պահից: 

   (հոդված 2, մաս 5) 

Հարց 2 

Նշվածներից ո՞րը եզրափակիչ դատական ակտ չէ. 

հայցադիմումը վերադարձնելու մասին որոշումը: 

   (հոդված 5, մաս 2) 

Հարց 3  

Դատարանը քաղաքացիական գործով փորձագետին նախազգուշացնում է քրեական 

պատասխանատվության մասին. 

 ակնհայտ կեղծ եզրակացություն տալու համար: 

  

   (հոդված 86, մաս 7) 

Հարց 4 

Գործը կամ դրա մի մասը դռնփակ նիստում քննելու հարցը լուծվում է. 

դռնփակության պայմաններում:                                    (հոդված 17, մաս 3) 
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Հարց 5 

Անշարժ գույքն արգելանքից հանելու վերաբերյալ հայցը ներկայացվում է. 

անշարժ գույքի գտնվելու վայրի առաջին ատյանի դատարան: 
 

  (հոդված 24, մաս 2) 

 

Հարց 6 

Միմյանց հետ փոխկապակցված մի քանի պահանջներով գործը, եթե այդ պահանջներից 

մեկը ենթակա է առաջին ատյանի դատարանին, իսկ մյուսը՝ վարչական դատարանին, 

քննում է. 

այն դատարանը, որին ենթակա է հիմնական պահանջը: 
 

 (հոդված 20, մաս 1) 

 

Հարց 7 

Գործն ըստ տարածքային ընդդատության ստացած դատարանը. 

 

յոթնօրյա ժամկետում որոշում է կայացնում այն վարույթ ընդունելու կամ գործը Վճռաբեկ 

դատարանի նախագահին ուղարկելու մասին, եթե համաձայն չէ գործի տարածքային 

ընդդատությանը: 

 (հոդված 26, մաս 1) 

Հարց 8 

 Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի՝ վկա կարող է լինել. 

 

ցանկացած ֆիզիկական անձ, որին կարող է հայտնի լինել տվյալ գործի լուծման համար 

նշանակություն ունեցող որևէ փաստի մասին տեղեկություն: 

 (հոդված 43, մաս 1) 

Հարց 9 

Պայմանագիրը փոխելու հետ կապված վեճով առաջին ատյանի դատարանի վճռի 

եզրափակիչ մասը պետք է պարունակի. 
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պայմանագրի յուրաքանչյուր վիճելի պայմանի վերջնական ձևակերպումը: 

 (հոդված 194, մաս 1) 

Հարց 10 

 Վճիռ կայացրած առաջին ատյանի դատարանը կայացնում է լրացուցիչ վճիռ. 

 

գործին մասնակցող անձանց միջնորդությամբ կամ իր նախաձեռնությամբ: 

(հոդված 196, մաս 1) 

 


	Անշարժ գույքն արգելանքից հանելու վերաբերյալ հայցը ներկայացվում է.
	անշարժ գույքի գտնվելու վայրի առաջին ատյանի դատարան:


