ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ /ՄՈԴՈՒԼ 2/
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ

ԱՄԲԻՈՆ

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ, ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ԴՐԱՆՑ
ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ
ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՄՈԴՈՒԼ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ /ՄՈԴՈՒԼ 2/

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԻՉ ԵՎ
ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ

1510B4/17.2, 2 ՄՈԴՈՒԼ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ)

ԿՈՒՐՍ/ԿԻՍԱՄՅԱԿ

4-րդ կուրս, 2-րդ կիսամյակ

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Դասախոսությունների և սեմինարների միջոցով ուսանողությանը
տեղյակ պահել և մատչելի դարձնել ՀՀ վարչական իրավունքի
(օրենսդրության) նպատակը, որպեսզի նա իմանա, թե
ՀՀ
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» օրենսգրքով, որ
գործողությունը կամ անգործությունն թ համարվում վարչական
իրավախախտում (զամցանք), որ տարիքի անձինք են ենթակա
պատասխանատվության:
Պահպանել
հասարակական
կարգը,
պետական
սեփականությունը,
քաղաքացիների
սոցիալ-տնտեսական,
քաղաքական
և
անձնական
իրավունքներն
ու
պարտականությունները և այլն:
ԳԻՏԵԼԻՔ
1.Բնորոշել
օրենսգրքով
նախատեսված
վարչական
իրավախախտումները, դրանց կատարման ձևերը՝ դիտավորյալ
կատարված և անզգույշ
կատարված և հանկամանքները՝
ծայրահեղ
անհրաժեշտության
կամ
անհրաժեշտ
պաշտպանության, կամ անմեղսունակ ճանաչված անձի կողմից
կատարված:
2.Բացատրել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
գործերի
վճիռները,
որոշումների
գանգատարկելու
և
բողոքարկելու (դատախազի կողմից) կարգը:

ԿՐԹԱԿԱՆ
ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
1.քննել ձեռք բերված գիտելիքները, անել համեմատություններ,
կարծիք հայտնել այս կամ այն զանցանքի համար սահմանված
տույժերի դրական կամ բացասական հետևանքների մասին :
2.Ընդհանրացնելով տալ իր սեփական գնահատականը:
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆ
1.Վարչական
իրավունքի
և
օրենսդրության
զարգացման
ընթացքում տեղի ունեցած դրական կամ բացասական
փոփոխություններին և լրացումների՝ ըստ օրենսգրքերի:

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ՆԿԱՐԱԳԻՐ





ԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ - 4
ԼՍԱՐԱՅԻՆ ԺԱՄ –30
ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ -15

ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԵՎ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ
ՄԵԹՈԴՆԵՐ

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 ՍԵՄԻՆԱՐ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ – 15
 ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ -3 ԺԱՄ
Իմացություն վարչական իրավունքի և օրենսդրության:
Խոսքային մեթոդներ
1.
ՈՒսումնական
նյութի
բացատրումլուսաբանում
դասախոսության միջոցով
3.Պատմական մեթոդ- թեման ուսումնասիրել ծագման պահից՝
կապելով
տվյալ
երկրի
պատմական
զարգացման
օրինաչափությունների հետ
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ
 Գործնական աշխատանքի կատարում:
 Իրավիճակների և արդյունքների վերլուծում:
 Անհատական և խմբային, ինքնուրույն և
համագործակցային աշխատանքների կատարում:

 Դատավարական ժամկետներ,ծախսեր:
 Գրանցման կամ լիցենզավորման մասին հարկային տեսչության
ժամկետում չհայտնելը:Ծխելն արգելող կանոնների խախտում:
 Աշխատանքի
անվտանգության
կանոնները,
նորմաները
խախտելը: Քաղաքացիների բնակարանային հաշվառման
վերցնելու կարգը խախտելը:
 Արժույթային հարաբերությունները կարգավորող օրենքները և
իրավական այլ ակտերի խախտումները:
 Հասարակական վայրերում ոգելից խմիչքներ օգտագործելը և
հարբած վիճակում երևալը:
 Օրինական պահանջը չկատարելը պետական մարմինների
աշխատանքին
խոչընդոտելը:Զանցառուի
իրավունքներ
և
պարտականություններ:
 Հրազենը և զինամթերքը պահելու, փոխադրելու կանոնները
խախտելը:Ողորկափող որսորդական հրազենի կարգը խախտելը:
 Վարչական իրավախախտումներ զինվորական հաշվառման
բնագավառում:
 Կրոնական արարողությունների անցկացման տարածքներ
հատկացնելու սահմանված կարգը խախտելը:
 Անչափահասների վարչական պատասխանատվություն
 Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձնագրություն:
 Վարչական գործերի որոշումները գանգարկելը և բողոքարկելը:
 Վարչական տույժ նշանակելու մասին որոշումների կատարումը:
 Բռնագրավման մասին կատարումը իրականացնող մարմիններ:
 Գույքային վնասի հատուցման որոշման կատարման կարգն ու
ժամկետը
 Իրային
(գույքային)
իրավունքի
հասկացությունը
և
տեսակները:Սերվիտուտ:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ

1.Դանիելյան
Գ.,
Վարչական
պատասխանատվություն
(ուսումնական ձեռնարկ), Երևան, 2010 թ.:
2.«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» օրենսգիրք,
Երևան, 2010 թ.:
3.«Վարչական դատավարություն», օրենսգիրք, Երևան, 2012թ.:
1.

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ

«Դատական» օրենսգիրք ընդունվել է 21.02.2007 թ.
Փոփոխություններ և լրացումներ 26.11.2007 թ., 26.05.2008
թ.,29.12.2008 թ.:

ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ ԵՎ ԿՇԻՌ

Ընթացիկ ստուգումներներ
Նախատեսված են 1 ընթացիկ գրավոր ստուգում ` գրավոր
ստուգողական աշխատանք 100 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` 35, 35, 30 միավորային
արժեքով: Եզրափակիչ ստուգումը բանավոր է` 100 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`
35, 35, 30 միավորային արժեքով:
Միավորների քայլը 5 է:
1.
2.
3.
1.

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿ

Բաղադրիչ 1 – 10% (հաճախումներ)
Բաղադրիչ 2- 10%( ընթացիկ ակտիվություն)
Բաղադրիչ 3-30% (ընթացիկ ստուգում/անհատական
աշխատանք)
Բաղադրիչ 4-50% (ամփոփիչ ստուգում)

Գնահատման
թվային միավորը

Տառային
գնահատական

96-100
91-95
86-90
81-85
76-80
71-75
66-70
61-65
40-60
Մինչև 39

A+
A
AB+
B
BC+
C
CD

Գնահատականի
պաշտոնական
թվային
համարժեքը
5+
5
54+
4
43+
3
32

Ուսուցման
կազմակերպման ձևերը

Հ/Հ
Թեմա

դ.

1.

2.

Գրանցման կամ լիցենզավորման մասին
հարկային տեսչության ժամկետում
չհայտնելը:Ծխելն արգելող կանոնների
խախտում:

4.

Հասարակական վայրերում ոգելից
խմիչքներ օգտագործելը և հարբած
վիճակում երևալը:

5.

Վարչական իրավախախտում
արդարադատության իրակաանցման
բնագավառում:

6.

7.

8.

9.
10.
11
12.
13.

2

Աշխատանքի անվտանգության
կանոնները, նորմաները խախտելը:
Քաղաքացիների բնակարանային
հաշվառման վերցնելու կարգը խախտելը:

Արժույթային հարաբերությունները
կարգավորող օրենքները և իրավական
այլ ակտերի խախտումները:

3.

Օրինական պահանջը չկատարելը
պետական մարմինների աշխատանքին
խոչընդոտելը:Զանցառուի իրավունքներ և
պարտականություններ:
Հրազենը և զինամթերքը պահելու,
փոխադրելու կանոնները
խախտելը:Ողորկափող որսորդական
հրազենի կարգը խախտելը:

3

2

3

2

1

1

2
2
2
2
2

գ.

լ.

Ուս.
պր.

4

6

6

9

4

2

Վարչական իրավախախտումներ
զինվորական հաշվառման
բնագավառում:
Կրոնական արարողությունների
անցկացման տարածքներ հատկացնելու
սահմանված կարգը խախտելը:
Անչափահասների վարչական
պատասխանատվություն
Վարչական իրավախախտման
վերաբերյալ արձնագրություն:
Վարչական գործերի որոշումները
գանգարկելը և բողոքարկելը:
Վարչական տույժ նշանակելու մասին

ս.

Ուսանողի
ընդհանուր
աշխատաժամանակը

կրեդիտ/կրեդիտ ժամ – 4/ 120

Ուսանողի
ինքնուրույն
աշխատաժամանակը

Ուսանողի ծանրաբեռնվածության աշխատաժամանակը

6

6

8

4

7

4

6
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14.
15.

16.
17
18
19

որոշումների կատարումը:
Բռնագրավման մասին կատարումը
իրականացնող մարմիններ:
Գույքային վնասի հատուցման որոշման
կատարման կարգն ու ժամկետը
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6
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15

6
12
80
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1

Իրային (գույքային) իրավունքի
հասկացությունը և
տեսակները:Սերվիտուտ:
1 ընթացիկ ստուգում
Ամփոփիչ ստուգում
Ընդամենը
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