
 
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 

 «Հայաստանի Հանրապետության 
փաստաբանական ակադեմիա» հիմնադրամի 

ռեկտոր Արա Զոհրաբյանի 29.12.2022թ.  
169-Լ հրամանի 

 
 

 

 
 

 
Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր 

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 2023Թ․ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ 
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 

 «ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿՆԵՐ» ԲԱՂԱԴՐԻՉՈՒՄ ՆԵՐԱՌՎԱԾ ԹԵՄԱՆԵՐԻ 
(ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԻՐԱՎԱԿԱՆ (ՎԱՐՉԱԻՐԱՎԱԿԱՆ) ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 

ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ)  
 

 
 Ա․ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ  

 
1. «Իրավունք» եզրույթի իմաստները և իրավունքի հատկանիշները  
2. «Իրավունք» հասկացության տիպաբանությունը 
3. Բնական և պոզիտիվ իրավունքի հարաբերակցությունը 
4. Լեգիստական իրավահասկացության հիմնադրույթները 
5. Իրավունքի պատմական, հոգեբանական, սոցիոլոգիական հայեցակարգերը 
6. Իրավունքի սկզբունքներ և իրավական աքսիոմաներ 
7. Իրավունքի սկզբունքների դասակարգումը (տեսակները) 
8. Իրավունքի աղբյուրների ընդհանուր բնութագիրը, տեսակները 
9. Նորմատիվ իրավական ակտերը՝ որպես իրավունքի աղբյուր  
10. Իրավական սովորույթը՝ որպես իրավունքի աղբյուր 
11. Դատական նախադեպը՝ որպես իրավունքի աղբյուր 
12. Իրավական դոկտրինը՝ որպես իրավունքի աղբյուր 
13. Օրենքի հասկացությունը և տեսակները 
14. Միջազգային պայմանագիրը՝ որպես իրավունքի աղբյուր 
15. Իրավագիտակցության հասկացությունը, հատկանիշները, դերը, 

գործառույթները 
16. Իրավագիտակցության կառուցվածքը, տեսակները, մակարդակները 



17. Իրավական մշակույթ  
18. Իրավական ժխտողականություն (նիհիլիզմ) և գաղափարապաշտություն 

(իդեալիզմ) 
19. Իրավական նորմի հասկացությունը և հատկանիշները 
20. Իրավական նորմերի տեսակները 
21. Իրավական նորմերի կառուցվածքը 
22. Հիպոթեզների տեսակները 
23. Դիսպոզիցիաների տեսակները 
24. Սանկցիաների տեսակները 
25. Իրավունքի համակարգի հասկացությունը և կառուցվածքային տարրերը 
26. Իրավական ինստիտուտ․ հասկացությունը, տեսակները 
27. Հանրային և մասնավոր իրավունք 
28. Միջազգային և ներպետական իրավունք, դրանց հարաբերակցությունը 
29. Նորմատիվ ակտերի գործողությունը տարածության, ժամանակի մեջ, և ըստ 

անձանց շրջանակի։ Օրենքի հետադարձ ուժը 
30. Նորմատիվ ակտերի համակարգման հասկացությունը, 

անհրաժեշտությունը, տեսակները 
31. Իրավունքը սոցիալական կարգավորման (նորմերի) համակարգում  
32. Իրավունքի և բարոյականության հարաբերակցությունը 
33. Իրավունքի և օրենքի հարաբերակցությունը: Իրավական օրենք 
34. Իրավունքի նորմերի և սովորույթի, իրավունքի նորմերի և կորպորատիվ 

նորմերի, իրավունքի նորմերի և կրոնական նորմերի հարաբերակցությունը 
35. Իրավահարաբերություն հասկացությունը և հատկանիշները 
36. Իրավահարաբերության տեսակները 
37. Իրավահարաբերության սուբյեկտ, իրավասուբյեկտություն, սահմանափակ 

իրավասուբյեկտություն 
38. Իրավահարաբերության օբյեկտ և իրավահարաբերության 

բովանդակություն 
39. Իրավաբանական փաստեր  
40. Իրավաստեղծագործության հասկացությունը և տեսակները  
41. Իրավունքի իրացման (կենսագործման) հասկացությունը և ձևերը 
42. Իրավակիրառման հասկացությունը և հատկանիշները 
43. Իրավակիրառման տեսակները, իրավակաիրառման փուլերը և իրավունքի 

նորմի կիրառմանը բնորոշ պահանջները 
44. Իրավակիրառ ակտեր 
45. Իրավակաիրառ հայեցողության էությունը 
46. Իրավունքի նորմերի մեկնաբանման հասկացությունը, նպատակները  
47.   Իրավունքի նորմերի մեկնաբանման տեսակները և եղանակները 
48. Նորմատիվ իրավական ակտերի պաշտոնական պարզաբանում 
49. Իրավական կոլիզիաների հասկացությունը և պատճառները 
50. Իրավական կոլիզիաների լուծման կառուցակարգերը 
51. Իրավունքի բացերի հասկացությունը և տեսակները 
52. Իրավունքի բացերի վերացման ուղիները․ իրավաբանական անալոգիա 
53. Իրավաչափ վարքագծի հասկացությունը և տեսակները 



54. Իրավախախտման հասկացությունը և տեսակները 
55. Իրավունքի չարաշահման էությունը 
56. Իրավաբանական պատասխանատվության հասկացությունը և  

հատկանիշները 
57. Իրավաբանական պատասխանատվության սկզբունքները 
58. Իրավաբանական պատասխանատվության տեսակները 
59. Իրավական օրինականություն և իրավակարգ  
60. Իրավական համակարգի հասկացությունը և դասակարգումը 
61.  Ռոմանագերմանական իրավական ընտանիք 
62.  Անգլոսաքսոնական իրավական ընտանիք 
63. Կրոնական իրավական ընտանիք 
 
 

Բ․ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՐՑԵՐ 

 
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 
1. Քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանությունը 
2. Քաղաքացիական իրավունքների օբյեկտները 
3. Իրավաբանական անձի հասկացությունը և հատկանիշները։ 

Իրավաբանական անձանց տեսակները 
4.  Իրավաբանական անձի ծագումն ու դադարումը: Իրավաբանական անձի 

ռեդոմիցիլացումը 
5. Առևտրային կազմակերպություններ 
6. Ոչ առևտրային կազմակերպություններ 
7. Ապահովված իրավունք 
8. Հարևանային իրավունք 
9. Գործարքներ: Գործարքների վավերության պայմանները: Անվավեր 

գործարքներ 
10. Ներկայացուցչության հասկացությունը և տեսակները: Լիազորագիր 
11. Հայցային վաղեմությունը քաղաքացիական իրավունքում 
12. Սեփականության իրավունքի հասկացությունը և բովանդակությունը, ձեռք 

բերման և դադարման հիմքերը 
13. Ուրիշի գույքից սահմանափակ օգտվելու իրավունքները (սերվիտուտները) 
14. Պարտավորության հասկացությունը, տեսակները և տարրերը, ծագման 

հիմքերը 
15. Պայմանագրի հասկացությունը, տեսակները, բովանդակությունը և ձևը 
16. Պայմանագրի փոփոխումը և լուծումը 
17. Պարտավորությունների կատարման հասկացությունը և սկզբունքները 
18. Պարտավորությունների ծագման և դադարման հիմքերը 
19. Գույքի օտարման պայմանագրեր (առուվաճառք, ռենտա) 
20. Գույքի օտարման պայմանագրեր (փոխանակություն, նվիրատվություն) 
21. Գույքի վարձակալության պայմանագիր 
22. Աշխատանք կատարելու պայմանագրեր 



23. Ծառայություններ մատուցելու պայմանագրեր (ծառայությունների վճարովի 
մատուցում, հանձնարարություն) 

24. Ծառայություններ մատուցելու պայմանագրեր (պահատվություն, կոմիսիա) 
25. Ծառայություններ մատուցելու պայմանագրեր (վարկ, փոխառություն) 
26. Ծառայություններ մատուցելու պայմանագրեր (ֆակտորինգ, բանկային 

ավանդ) 
27. Ծառայություններ մատուցելու պայմանագրեր (ապահովագրություն, 

ֆրանչայզինգ) 
28. Միակողմանի գործողություններից ծագող պարտավորություններ 
29.  Վնաս պատճառելու հետևանքով ծագած պարտավորություններ 
30. Անհիմն հարստացման հետևանքով ծագած պարտավորություններ 
31.  Մտավոր սեփականության իրավունք 
32.  Հեղինակային իրավունք և հարակից իրավունքներ 
33.  Արտոնագրային իրավունք 
34. Ժառանգման իրավունք և ժառանգական իրավահարաբերություններ 
35.  Ժառանգությունն ըստ կտակի և օրենքի, դրա հասկացությունը և 

առանձնահատկությունները 
 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 
1. Վարչարարության հիմնարար սկզբունքները 
2. Վարչական վարույթի փուլերը 
3. Վարչական ակտը, դրա տեսակները և ձևերը 
4. Վարչական բողոք բերելու հիմքերն ու կարգը 
 
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 
1. Քաղաքացիական դատավարության սկզբունքները 
2. Գործերի ենթակայությունը և ընդդատությունը 
3. Դատավարական իրավունակությունը և գործունակությունը: Կողմերի 

դատավարական իրավունքներն ու պարտականությունները 
4. Երրորդ անձինք քաղաքացիական դատավարությունում 
5. Դատական ներկայացուցչության հասկացությունը և տեսակները: 

Ներկայացուցչի լիազորությունները 
6. Դատական ծախսերի հասկացությունը և տեսակները: Դատական ծախսերի 

բաշխումը գործին մասնակցող անձանց միջև 
7. Հայցային վարույթի էությունը, առանձնահատկությունները 
8. Հայցի ապահովում 
9. Հաշտության համաձայնությունը քաղաքացիական դատավարությունում 
10. Դատական ապացույցների հասկացությունը և դասակարգումը 
11. Ապացուցելուց ազատելու հիմքերը: Դատարանի կողմից հանրահայտ 

ճանաչված փաստեր: Նախադատելի փաստեր: Անվիճելի փաստեր 
12. Ապացուցելու և ապացույցներ ներկայացնելու պարտականությունը: 

Ապացուցման առարկան 
13. Գործը դատական քննության նախապատրաստելու փուլի նշանակությունը և 

խնդիրները 



14. Դատական ծանուցումներ: Պատշաճ ծանուցում 
15. Արագացված դատաքննության հասկացությունը և հիմքերը 
16. Հեռակա դատաքննություն, պարզեցված վարույթի 

առանձնահատկությունները 
17. Հատուկ վարույթի էությունը, առանձնահատկությունները, գործերի 

տեսակները 
18. Հատուկ հայցային վարույթի էությունը, առանձնահատկությունները, գործերի 

տեսակները 
19. Վերաքննության վարույթի էությունը, առանձնահատկությունները և 

վերաքննիչ բողոքի հիմքերը  
20. Գործի քննությունը վերաքննիչ դատարանում 
21. Վճռաբեկ վարույթի էությունը, առանձնահատկությունները և վճռաբեկ բողոք 

բերելու հիմքերը 
22. Դատական ակտերի վերանայումը նոր երևան եկած կամ նոր 

հանգամանքներով 
23. Դատական ակտերի կատարողական վարույթի էությունը և 

առանձնահատկությունները 
  
 ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 
1. Վարչական դատավարության սկզբունքները 
2. Վարչական դատավարության մասնակիցները 
3. Ապացույցները վարչական դատավարությունում 
4. Հայցի տեսակները և առանձնահատկությունները վարչական 

դատավարությունում 
 
 
  
 

 


