ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ /ՄՈԴՈՒԼ 3/
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
ԱՄԲԻՈՆ
ԱՌԱՐԿԱՅԻԱՆՎԱՆՈՒՄ ԵՎ
ԸՆԹԱՑԻԿ ՄՈԴՈՒԼ

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ, ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ և ՆՐԱՆՑ
ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐԻ

ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ /ՄՈԴՈՒԼ 3/

ԱՌԱՐԿԱՅԻԴԱՍԻՉ ԵՎ
ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ

1510B4/08.3, 4 ՄՈԴՈՒԼ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ /ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ/

ԿՈՒՐՍ/ԿԻՍԱՄՅԱԿ

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

ԿՐԹԱԿԱՆ
ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

3-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
Ուսանողների մոտ ձևավորել և ամրապնդել քրեական
իրավունք առարկայի հատուկ մասի դրույթները,
որոնք սահմանված են ՀՀ-ում գործող նորմատիվ
իրավական ակտերով՝ ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ
քրեական օրենսգրքով, գործող նորմատիվ իրավական
այլ ակտերով, ինչպես նաև ՀՀ կողմից վավերացված
միջազգային
իրավական
ակտերով
և
պայմանագրերով:
Ուսանողի մոտ որպես քաղաքացի ամրապնդել այն
գաղափարը, որ բոլորը հավասար են օրենքի առջև,
ինչպես նաև, որ պատժի միջոցով կարելի է
դաստիարակել հանցանք կատարած անձին կամ
կանխել հանցանքի կատարումը:
ԳԻՏԵԼԻՔ
1.Բնորոշել ՀՀ Քրեական իրավունքի հատուկ մասում
առկա պատժի տեսակները:
2.Նկարագրել ՀՀ քրեական իրավունքի հատուկ մասի
բաժինները և գլուխները:
3.Սահմանել
հանցանք
կատարած
անձանց
նշանակվող պատժի տեսակները:
4.Բացատրել Մարդու, քաղաքացու պետության
իրավունքների
ու
պարտականությունների
հարաբերակցությունը ՀՀ քրեական օրենսգրքում :
5.Բնութագրել ՀՀ Քրեական իրավունքի հատուկ
մասում
տեղ
գտած
պատժի
տեսակների
առանձնահատկությունները:
4.Բացատրել ՀՀ քրեական օրենգրքի հատուկ մասի
կառուցվածքը:
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
1Քննել ՀՀ քրեական իրավունքի հատուկ մասի
հիմնական դրույթները:
2.Մեկնաբանել ՀՀ քրեական իրավունքի հատուկ
մասում ամրագրված պատժի տեսակները:
3.Տեղեկություններ տալ ՀՀ քրեական օրնսգրքում
կատարված
վերջին
փոփոխությունների
վերաբերյալ:
4.Վերլուծել քաղաքացու և հանցանք կատարած անձի

հոգեբանական բնութագիրը՝ ըստ եղած աղբյուրների:
5.Տարանջատել
հանցանք
կատարած
անձի
(գործունակ- անգործունակ, անչափահաս-չափահաս)
նկատմամբ
նշանակվող
պատժի
տեսակների
առանձնահատկությունները:
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆ
1.ՀՀ
քրեական
իրավունքի
հատուկ
մասի
հասկացության իրավական և իրավաբանական
բնույթին,
օրենսգրքի
էությանը
և
գործառնություններին:
2.Քրեական իրավունքի հատուկ մասի հոդվածներին,
նշանակվող պատժի տեսակներին:՝
3.Քրեական
իրավունքի զարգացման հիմնական
միտումներին:
4.Քրեական
իրավունքի
նորմերին
ու
ինստիտուտներին:
5.Քրեական իրավունքի հանցակազմի տարրերին,
պատժի տեսակներին և դրանց նշանակման
առանձնահատկություններին :

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
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ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ ԺԱՄ –4

Նախնական գիտելիքներ
քրեական իրավունքի
ընդհանուր մասից, քաղաքացիական իրավունք
առարկայից, ընտանեկան իրավունքից, պետության և
իրավունքի տեսությունից
Խոսքային մեթոդներ
1. ՈՒսումնական նյութի բացատրում- լուսաբանում
դասախոսության միջոցով
2.ՀՀ քրեական օրենսգրքի և այլ իրավական ակտերի
ներկայացում, վերլուծություն և քննարկում:

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԵՎ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ
ՄԵԹՈԴՆԵՐ

Գործնական մեթոդներ
1.Քրեական իրավունքի հատուկ մասին վերաբերող
խնդիրերի լուծում:
2. Գործնական աշխատանքների կատարում:
3.Իրավիճակների և արդյունքների վերլուծում:
4.Անհատական և խմբային, ինքնուրույն և
համագործակցային աշխատանքների կատարում:
1.

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Կյանքի և առողջության դեմ ուղղված
հանցագործություններ
 Սպանությունը:

Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում
կատարված սպանությունը:

Մոր կողմից նորածին երեխայի
սպանությունը:


Անհրաժեշտ
պաշտպանության
սահմանազանցմամբ սպանությունը:

Անզգուշությամբ մահ պատճառելը:

Ինքնասպանության հասցնելը:

Ինքնասպանոթյան հակելը:

Ծեծը

Խոշտանգումը:

Անզգուշությամբ առողջությանը ծանր
վնաս հասցնելը:
2. Անձի
ազատության,
պատվի
և
արժանապատվու
թյան
դեմ
ուղղված
հանցագործություններ:
 Մարդուն առևանգելը
 Մարդու թրաֆիքինգը կամ շահագործումը:
 Շահագործման վիճակում գտնվող անձի
ծառայությունից օգտվելը:
 Ազատությունից ապօրինի զրկելը:
 Վիրավորանքը:
3.





4.








5.





Սեռական անձեռնմխելիության և սեռական
ազատության
դեմ
ուղղված
հանցագործությունները:
Բռնաբարությունը
Սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունները:
Սեռական հարաբերության կամ սեքսուալ
բնույթի գործողություններին հարկադրելը:
Անառակաբար գործողությունները:
Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական
իրավունքների ու ազատությունների դեմ
ուղղված հանցագործությունները:
Մարդու
և
քաղաքացու
իրավահավասարությունը խախտելը
Բժշկական գաղտնիքը հրապարակելը:
Բնակարանի
անձեռնմխելիությունը
խախտելը:
Անձին
տեղեկություն
ներկայացնելուց
հրաժարվելը:
Աշխատանքի պաշտպանության կանոնները
խախտելը:
Հեղինակային և հարակից իրավունքները
խախտելը:
Արտոնագրային իրավունքը խախտելը:
Ընտանիքի և երեխայի շահերի դեմ ուղղված
հանցագործությունները:
Անչափահասին
հանցանքի
կատարմանը
ներգրավելը
Ծնողներից երեխային ապօրինի բաժանելը
կամ երեխային փոխելը:
Երեխային
դաստիարակելու
պարտականությունը չկատարելը:
Ծնողի
կողմից
երեխային
պահելուց
չարամտորեն խուսափելը:

6.Սեփականության
հանցագործություններ:
 Ավազակությունը
 Կողոպուտը
 Գողությունը
 Խարդախությունը:

դեմ

ուղղված




Յուրացնելը կամ վատնելը:
Շորթումը:

6.

Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված
հանցագործությունները:
Օրինական ձեռնարկատիրական և այլ
տնտեսական գործունեությանը խոչընդոտելը::
Ապօրինի ձեռնարկատիրությունը:
Վարկը ոչ նպատակային օգտագործելը:
Կանխամտածված սնանկությունը:
Կեղծ սնանկությունը:
Կեղծ գովազդը:
Առևտրային կաշառքը:
Մաքսանենգությունը










ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ

1. ՀՀ քրեական իրավունք /հատուկ մաս/ դասագիրք
բուհերի համար, Գ.Ղազինյան, ԵՊՀ հրատ.,2014 թ.:
2. ՀՀ քրեական իրավունք /հատուկ մաս / դասագիրք
բուհերի համար, Գրիգորյան, ԵՊՀ հրատ.,2013թ
3. ՀՀ
քրեական
իրավունք
/ընդհանուր
մաս/
դասագիրք բուհերի համար, Գ.Ղազինյան, ԵՊՀ
հրատ.,2014 թ.:
4. ՀՀ քրեական իրավունք /ընդհանուր մաս /
դասագիրք բուհերի համար, Գրիգորյան, ԵՊՀ
հրատ.,2013թ
5. Քրեական իրավունքի հատուկ մասի խնդիրների
ժողովածու:

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ

1.Մարդու իրավունքերի համընդհանուր հռչակագիր
2.Արտասահմանյան երկրների գործող քրեական
օրնսգրքեր
3.Уголовное право РФ/Обшая часть/учебник для
вузов/,2012 г., Инногамавой-Хегай

ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ՁԵՎԵՐԸ

Ընթացիկ ստուգումներ
Նախատեսված են 2 ընթացիկ գրավոր ստուգում `
յուրաքանչյուրը` 100
միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` 35,
35, 30 միավորային արժեքով: Եզրափակիչ ստուգումը
գրավոր է՝ 100 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 35,35, 30
միավորներով:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ ԵՎ
ԿՇԻՌ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿ

1.Բաղադրիչ1 10 %
/հաճախումներ/
2.Բաղադրիչ2 20%
/ընթացիկ ստուգում 1-ին/
3.Բաղադրիչ 3 20%
/ընթացիկ ստուգում 2-րդ/
4. Բաղադրիչ 4 40% /ամփոփի չստուգում/
5. Բաղադրիչ 5 10% /ընթացիկ ակտիվություն/
Գնահատման
թվային
միավորը

Տառային
գնահատական

96-100
91-95
86-90
81-85

A+
A
AB+

Գնահատականի
պաշտոնական
թվային
համարժեքը
5+
5
54+

76-80
71-75
66-70
61-65
40-60
Մինչև 39

B
BC+
C
CD

4
43+
3
32

4
4
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Ուս. պրակտիկա

Գործնական

Ուսանողի ընդհանուր
աշխատաժամանակը

Կյանքի և առողջության դեմ
ուղղված հանցագործություններ
Կյանքի և առողջության դեմ
2.
ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և
3.
արժանապատվության դեմ
ուղղված հանցագործություններ:
Անձի ազատության, պատվի և
4.
արժանապատվության դեմ
ուղղված հանցագործություններ:
Սեռական անձեռնմխելիության և
5.
սեռական ազատության դեմ
ուղղված հանցագործությունները:
Սեռական անձեռնմխելիության և
6.
սեռական ազատության դեմ
ուղղված հանցագործությունները:
Մարդու և քաղաքացու
սահմանադրական իրավունքների
7.
ու ազատությունների դեմ
ուղղված հանցագործությունները:
Մարդու և քաղաքացու
սահմանադրական իրավունքների
8.
ու ազատությունների դեմ
ուղղված հանցագործությունները:
Ընտանիքի և երեխայի շահերի
9.
դեմ ուղղված
հանցագործությունները:
Ընտանիքի և երեխայի շահերի
10.
դեմ ուղղված
հանցագործությունները:
Սեփականության դեմ ուղղված
11.
հանցագործություններ՞
Սեփականության դեմ ուղղված
12.
հանցագործություններ՞
Տնտեսական գործունեության դեմ
13.
ուղղված հանցագործությունները:
Տնտեսական գործունեության դեմ
14.
ուղղված հանցագործությունները
Ընթացիկ ստուգում 1
Ընթացիկ ստուգում 2
Ամփոփիչ ստուգում
Ընդամենը
1.

Լաբորատոր

Թեմա

Սեմինար

Հ/Հ

Դասախոսություն

Ուսուցման
կազմակերպման ձևերը

Ուսանողի ինքնուրույն
աշխատաժամանակը

Ուսանողի ծանրաբեռնվածության աշխատաժամանակը կրեդիտ/կրեդիտ ժամ-5/150
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