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ԱԿԱԴԵՄԻԱ 

2017-2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ, ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ 

«ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր  
 

1. Պետության հասկացությունը և հիմնական հատկանիշները։  

2. Պետության կառուցվածքի ձևը:  

3. Պետական մարմինների կազմակերպման և գործունեության սկզբունքները։  

4. Իրավունքի սկզբունքների հասկացությունը և դրանց դասակարգումը։  

5. Իրավաստեղծ գործունեության հասկացությունը, տեսակները և սկզբունքները։ 

6. Իրավունքի համակարգի և օրենսդրական համակարգի հարաբերակցությունը։  

7. Իրավունքի կենսագործումը: Տեսակները և ձևերը: 

8. Իրավունքի սուբյեկտների հասկացությունը և տեսակները։ Անհատական և կոլեկտիվ 
սուբյեկտներ։ Պետությունը որպես իրավունքի հատուկ սուբյեկտ։ 

9. Իրավունակություն և գործունակություն։ Սահմանափակ գործունակություն։ 

10. Իրավական պետության ժամանակակից բնորոշումը և սկզբունքները։ 

11. Իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման հիմքերը։ Սահմանափակման ենթա-
կա և սահմանափակման ոչ ենթակա իրավունքները։ 

12. Անձի իրավական կարգավիճակի հասկացությունը և այն պայմանավորող հանգամանքները։ 
Մարդու և քաղաքացու իրավական վիճակի սկզբունքները։ 

13. Պետության կառավարմանը մասնակցելու իրավունքի բովանդակությունը և դրսևորման ձևե-
րը (ընտրելու և ընտրվելու, հանրաքվեներին մասնակցելու իրավունք, օրենսդրական 
նախաձեռնության իրավունք, հանրային ծառայության անցնելու հավասար հնարավորության,  
արդարադատության իրականացմանը մասնակցելու իրավունքը, պատշաճ վարչարարության 
իրավունք, հանրագիր ներկայացնելու իրավունք)։ 

14. Սեփականության  իրավունքի բովանդակությունը։ Սեփականության ձևերն ու պաշտպանութ-
յունը։ Սեփականության իրավունքի անձեռնմխելիությունը։ 

15. Քաղաքացիության հասկացությունը, ձեռքբերումը և դադարեցումը։ 

16. Երկքաղաքացիության հիմնահարցերը։ Ապաքաղաքացիների և օտարերկրացիների 
իրավական վիճակը ՀՀ-ում։  

17. Հայաստանի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանի 
սահմանադրաիրավական կարգավիճակը։ 

18. Մարդու իրավունքների դատական պաշտպանությունը ՀՀ-ում։ 
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19. Սահմանադրական վերահսկողության էությունը, ընդհանուր բնութագիրն ու 
առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում: 

20. Սահմանադրական արդարադատության էությունը, բովանդակությունը, խնդիրները և 
առանձնահատկությունները: 

21. ՀՀ Սահմանադրական դատարանի գործունեության սկզբունքները, անկախության 
երաշխիքները, կազմակերպական հիմքերը և առանձնահատկությունները: 

22. Սահմանադրական դատարանի սահմանադրաիրավական կարգավիճակը: 

23. ՀՀ սահմանադրական դատարանի ակտերը Հայաստանի Հանրապտության իրավական 
ակտերի համակարգում: 

24. Բարձրագույն դատական խորհրդի կարգավիճակը, կազմն ու լիազորությունները։ 

25. Դատավորի լիազորությունների դադարեցման հիմքերը և ընթացակարգը։ 

26. Դատական իշխանության մարմինների համակարգը ՀՀում։ 

27. Դատավորի կարգավիճակի ընդհանուր բնութագիրը։ 

28. ՀՀ դատախազության տեղը պետական մարմինների համակարգում։ 

29. Փաստաբանության հասկացությունը, կազմակերպման և գործունեության սկզբունքները։ 

30. Պառլամենտական իրավունքի և պառլամենտարիզմի հասկացությունը։ Պառլամենտարիզմը 
որպես իրավաքաղաքական կատեգորիա: 

31. Ազգային ժողովի սահմանադրաիրավական կարգավիճակի հիմնախնդիրները: 

32. Ազգային ժողովի կազմակերպման կարգը, կառուցվածքը և գործառույթները: 

33. Ազգային ժողովի գործունեության կարզմակերպման ձևերը: Օրենսդրական գործընթացը 
Ազգային ժողովում: 

34. Խորհրդարանական վերահսկողության էությունը, բովանդակությունն ու ձևերը: 

35. Ազգային ժողովի իրավասությունը պետական մարմինների ձևավորման և պաշտոնատար 
անձանց նշանակման կամ ընտրության ոլորտում: 

36. Ազգային ժողովի նախագահը և նրա լիազորությունները։ 

37. ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորի սահմանադրական կարգավիճակի ընդհանուր 
բնութագիրը և գործունեության իրավական ամրագրումը: 

38. Ազգային ժողովի և Հարապետության Նախագահի, ՀՀ կառավարության ու պետական այլ 
մարմինների փոխհարաբերությունները։ 

39. Հանրային ծառայության սահմանադրաիրավական կարգավորման հիմնախնդիրները և 
առանձնահատկությունները: 

40. Պետական և համայնքային ծառայությունը որպես հանրային ծառայության ինքնուրույն 
տեսակներ. հասկացությունը, իրավական բովանդակությունը և նշանակությունը: 

41. Պետական և համայնքային պաշտոնները հանրային ծառայության համակարգում. տեսակներ  
և նշանակությունը: 
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42. Վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուցման գործընթացը։ 

43. Վարչարարության հասկացությունը և փոխհարաբերությունը վարչական վարույթի հետ: 

44. Վարչական վարույթի և վարչարարության սահմանադրական հիմնադրույթները և 
իրավական հիմքերը: 

45. Վարչական վարույթի մասնակիցները: 

46. Վարչական վարույթի էությունը: 

47. Վարչական վարույթի և վարչարարության օրենսդրական հիմնադրույթները: 

48. Վարչական վարույթի վերաբերյալ գործերը վարելու կարգը: 

49. Վարչական վարույթի և վարչարարության հիմնարար սկզբունքները (օրինականությունը, 
հայեցողական լիազորությունները սահմանափակելը, կամայականության արգելքը, 
առավելագույնի սկզբունքը, հավաստիության կանխավարկածը, տնտեսավարությունը): 

50. Վարչական ակտի հասկացությունը, տեսակները և ձևերը: 

51. Վարչական ակտի ընդհանուր բնույթը: 

52. Վարչական բողոք բերելու հիմքերը և կարգը: 

53. Վարչական դատավարության և վարչական իրավունքի փոխադարձ կապը, վարչական 
դատավարությունն ու վարչական վարույթը, դրանց փոխադարձ կապը: 

54. Տեղական ինքնակառավարումը որպես ժողովրդավարության էական հիմք և ժողովրդաիշ-
խանության ձև։ 

55. Տեղական ինքնակառավարման հիմնական տեսությունները և դրանց տեսաիրավական ու 
գործնական նշանակությունը:  

56. Տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման ժամանակակից 
համակարգերը (մոդելները) և դրանց էությունն ու առանձնահատկությունները։ 

57. Համայնքային նշանակության հանրային հարցերը, դրանց սահմանադրաիրավական 
բովանդակությունը և նշանակությունը: Համայնքային և պետական նշանակության հարցերի 
հարաբերակցությունը: 

58. Տեղական ինքնակառավարման կազմակերպման և իրավական կարգավորման 
առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում։ 

59. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների սահմանադրաիրավական կարգավիճակը։ 

60. Տեղական ինքնակառավարման առանձնահատկությունները Երևան քաղաքում: 

61. Տեղական ինքնակառավարման սահմանադրաիրավակական հիմունքները և դրանց 
նշանակությունը 2015 թվականների սահմանադրական կարգավորումների համատեքստում: 

62. Գործարարական գործունեությամբ զբաղվելու անհրաժեշտ պայմանները։ Գործարարի 
հիմնական իրավունքներն ու պարտականությունները։ 

63. Անհատական գործարարական գործունեություն. հասկացությունը, գրանցման կարգը: 

64. Իրավաբանական անձանց ստեղծման կարգը։ 
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65. Իրավաբանական անձի վերակազմավորումը (վերակառուցումը)։ 

66. Առևտրային կազմակերպությունների տեսակները։ 

67. Գործարարական իրավունքի սուբյեկտներին պատկանող նյութական միջոցների 
դասակարգումը։ 

68. Տնտեսական ընկերությունների և ընկերակցությունների առանձնահատկությունները: 

69. Սնանկացման ինստիտուտի էությունը և սնանկացման ընթացակարգը։ 

70. Ստեղծման փուլում և գործունեության ընթացքում գործարարական իրավունքի 
սուբյեկտներին ներկայացվող պահանջները։ 

71. Ներդրումային գործունեության հասկացությունը, սուբյեկտները, օբյեկտները։ 

72. Ապրանքների մատակարարումը պետական կարիքների համար: 

73. Պետական կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական 
պայմանագիրը։ 

74. Վարձակալության պայմանագրի հասկացությունը, տարրերը և բովանդակությունը: 

75. Ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) պայմանագիր: 

76. Ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագրի հասկացությունը, տարրերը և 
բովանդակությունը: Պայմանագրի դադարումը: 

77. Հանձնարարության պայմանագրի հասկացությունը, տարրերը և բովանդակությունը: 

78. Գույքի հավատարմագրային կառավարման պայմանագրի հասկացությունը, կողմերի 
իրավունքներն ու պարտականությունները: 

79. Ապահովագրության ձևերը և տեսակները: 

80. Համատեղ գործունեության պայմանագրի էությունը և հիմնական առանձնա-
հատկությունները: 

81. Վնաս պատճառելու համար պատասխանատվության ընդհանուր հիմքերը: 

82. Քաղաքացու կյանքին և առողջությանը պատճառած վնասը հատուցելը: 

83. Ժառանգման իրավունք և ժառանգման իրավահաջորդություն: 

84. Կտակի հասկացությունը: Կտակային գործունակություն: Կտակի ազատությունը: 

85. Ըստ օրենքի ժառանգման հասկացությունը և ժառանգների շրջանակը: 

86. Պատասխանատվությունը իշխանության ակտով պատճառած վնասի համար։ 
Պատասխանատվությունը առավել վտանգի աղբյուրով պատճառված վնասի համար։ 

87. ՀՀ կենտրոնական բանկի սահմանադրաիրավական կարգավիճակի հիմնախնդիրները: 

88. ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի ձևավորման կարգը: ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 
անդամների պատասխանատվությունը։ 

89. Առևտրային բանկերի կողմից մատուցվող ծառայությունները և իրականացվող ֆինանսական 
գործառնությունները։ 
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90. Հարկի իրավաբանական բովանդակությունը, հատկանիշները և գործառույթները։ 

91. Հարկ վճարելը որպես հարկային իրավունքի ինստիտուտ: 

92. ՀՀ հարկային օրենսդրության համակարգը. հիմնախնդիրները, առանձնահատկությունները 
և զարգացման միտումները։ 

93. Հարկային հսկողության իրավաբանական բովանդակությունը, գործառույթները, 
սկզբունքները և նշանակությունը։ 

94. Հարկային ստուգման բովանդակությունը, տեսակները, ձևերը, կազմակերպման և 
անցկացման իրավական հիմքերը։ 

95. Հարկային իրավախախտման հասկացությունը, դասակարգումը և հիմնական հատկա-
նիշները։ 

96. Հարկային ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայության 
համակարգում. իրավական կարգավորման հիմնախնդիրներն ու առանձնահատկությունները։ 

97. Հայաստանի Հանրապետության հարկային քաղաքականությունը. սահմանադրական 
հիմունքները և դրանց նշանակությունը: 

98. Հայաստանի Հանրապետության հարկերի համակարգը. պետական և տեղական հարկերի ի-
րավական կարգավորման առանձնահատկությունները։ 

99. Սահմանադրության տեսական հիմունքները. հասկացությունը, էությունը, հատկանիշները, 
հատուկ իրավաբանական բնույթը, տեսակները, ընդունման և փոփոխման կարգը։  

100. Սահմանադրաիրավական պատասխանատվությունը. հասկացությունը, բովանդակությունն ու 
նշանակությունը արտասահմանյան երկրներում։ 

101. Քաղաքացիության հասկացութունն ու հատկանիշներն արտասահմանյան երկրներում: 
Ապաքաղաքացիությունն ու բազմաքաղաքացիությունը: Քաղաքացիություն չունեցող 
անձանց, օտարերկրացիների, բազմաքաղաքացիների և հատուկ կարգավիճակով օժտված 
անձանց սահմանադրաիրավական կարգավիճակն արտասահմանյան երկրներում։ 

102. Ժողովրդավարության դրսևորման ձևերն արտասահմանյան երկրներում: Անմիջական և 
ներկայացուցչական ժողովրդավարության ձևերն արտասահմանյան երկրներում։ 

103. Ընտրական իրավունքն ու ընտրական համակարգերն արտասահմանյան երկրներում։ 

104. Արտասահմանյան երկրներում պետության գլխի ընտրությունները և պաշտոնավարման 
ժամկետը: Պետության գլխի լիազորությունները։ 

105. Արտասահմանյան երկրների խորհրդարանների հասկացությունն ու տեսակները: 
Պառլամենտի կառուցվածքը, նրա ձևավորման և լիազորությունների դադարեցման կարգը։  

106. Կառավարությունների իրավասությունն արտասահմանյան երկրներում: Պատվիրակված 
օրենսդրության ինստիտուտն արտասահմանյան երկներում։ 

107. Արտասահմանյան երկրների մունիցիպալ համակարգերը: Տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների համակարգը և նրանց լիազորություններն արտասահմանյան երկրներում։ 

108. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը։ 
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109. Եվրոպական համայնքների և Եվրոպական Միության կազմավորման հիմնական փուլերը: 

110. Եվրոպական Միության իրավունքի սկզբունքների հասկացությունը և դասակարգումը: 

111. Եվրոպական Միության իրավասության կառուցվածքը և բովանդակությունը: 

112. Նախարարների Խորհուրդը և նրա տեղը Եվրոպական Միության ինստիտուցիոնալ 
համակարգում: 

113. Եվրոպական Խորհրդարանը և նրա տեղը Եվրոպական Միության ինստիտուցիոնալ 
համակարգում: 

114. Մարդու և քաղաքացու իրավական կարգավիճակի հիմունքները Եվրոպական Միությունում: 

115. Մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության միջազգային իրավական 
մեխանիզմները։  

116. Միջազգային իրավունքի սուբյեկտի հասկացությունը և տեսակները։ 

117. Միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքների հասկացությունը և դասակարգումը։  

118. Միջազգային պայմանագրեր կնքելու իրավունակությունը։ Պայմանագրի կողմերը։ 
Պայմանագրերի կնքման փուլերը։ 

119. Միավորված ազգերի կազմակերպությունը։ ՄԱԿ-ի  նպատակները և սկզբունքները, ՄԱԿ-ին 
անդամակցելը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր մարմինները: 

120. Դիվանագիտական և հյուպատոսական իրավունքի հասկացությունը, նրա աղբյուրները։ 
Դիվանագիտական ներկայացուցչության աշխատողների դիվանագիտական արտոնու-
թյունները և իմունիտետները։ 

 

 
Իրավագիտության ամբիոնի վարիչ՝     Ա.Եզեկյան 


