
 
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ 

ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ 2018-2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

 
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԺԲ.00.02 «ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ» 

 
1. Իրավական պետության գաղափարի ծագումն ու զարգացումը։ Իրավական պետության 

հատկանիշները։ 

2. Պետական կառավարման ձևը։ Պետական կառուցվածքի ձևը։ 

3. Պետության գործառույթի հասկացությունը, նշանակությունը։ 

4. Պետության գործառույթների իրականացման ձևերն ու մեթոդները։ 

5. Պետական մարմինների հասկացությունը, հիմնական հատկանիշները և  դասակարգումը։ 

6. Տնտեսության, պետության և իրավունքի փոխհարաբերակցությունը։ 

7. Իրավաստեղծ գործունեության հասկացությունը, տեսակները և սկզբունքները։ 

8. Հանրային իրավունք և մասնավոր իրավունք։  

9. Ժողովրդավարական պետության բնորոշումը և դրա հատկանիշները։  

10. Իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքը։ 

11. Սահմանադրության իրավաբանական բնույթը և գործողությունը։ 

12. Սահմանադրության տեսակները և ձևերը։  

13. Սահմանադրական իրավունքի աղբյուրները և համակարգը։ 

14. Սահմանադրության ընդունման և փոփոխման կարգը։ 

15. Ժողովրդաիշխանության իրականացման ձևերի բովանդակությունը և առանձնա-
հատկությունները։ 

16. Անձի հիմնական իրավունքների և ազատությունների դասակարգումը։ 

17. Անձի իրավունքների և ազատությունների ինքնապաշտպանությունը։ 

18. Սահմանադրական իրավունքների, ազատությունների և պարտականությունների 
հասկացությունը և միասնությունը։ 

19. Անձի իրավունքների և ազատությունների դատական պաշտպանությունը։ 

20. Մարդու և քաղաքացու իրավական վիճակի սկզբունքները։ 

21. Օտարերկրացիների և քաղաքացիություն չունեցողների իրավական կարգավիճակը ՀՀ-ում։ 

22. Կուսակցությունները ՀՀ քաղաքական համակարգում։ 

23. Պետությունը հասարակության քաղաքական համակարգում։ 

24. Ընտրական իրավունքի և ընտրական համակարգի հասկացությունը։ 

25. Ընտրություններին ՀՀ քաղաքացիների մասնակցության սկզբունքները։ 

26. Պատասխանատվությունը քաղաքացիների ընտրական իրավունքների խախտման համար։ 
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27. Պետական մարմինների տեսակները և սահմանադրաիրավական առանձնահատ-
կությունները։ 

28. ՀՀ  քաղաքացիության հասկացությունը և սկզբունքները։ 

29. ՀՀ  քաղաքացիության ձեռք բերման ու դադարման հիմքերը։ 

30. ՀՀ Նախագահի իրավական կարգավիճակը պետական իշխանության մարմինների 
համակարգում։  

31. ՀՀ Նախագահի ընտրության և նրա լիազորությունների դադարեցման կարգը։ 

32. ՀՀ Նախագահի լիազորությունները։ 

33. Ազգային ժողովը որպես օրենսդիր և համաժողովրդավարական ներկայացուցչական 
մարմին: 

34. Ազգային ժողովի կազմակերպման կարգն ու կառուցվածքը: 

35. Ազգային ժողովի իրավասությունը։ 

36. Կառավարությունը որպես պետական կառավարման բարձրագույն գործադիր և 
կարգադրիչ մարմին։ 

37. ՀՀ կառավարության կազմավորման կարգը և կառուցվածքը։ 

38. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները։ 

39. Տեղական ինքնակառավարման համակարգը և հասկացությունը։ 

40. ՀՀ ընդհանուր իրավասության դատական իշխանության մարմինների համակարգը։ 

41. Դատավորների սահմանադրաիրավական կարգավիճակը։ 

42. ՀՀ դատախազության կազմակերպման և իրավասության սահմանադրական հիմունքները։ 

43. ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդը։ 

44. Սահմանադրական դատարանի իրավական կարգավիճակը, կազմավորման կարգը և 
անկախության երաշխիքները։ 

45. Սահմանադրական դատարանի լիազորությունները։ 

46. Վարչական իրավունքի կարգավորման առարկան, մեթոդը և աղբյուրները։ 

47. Վարչական իրավունքի սուբյեկտները։ 

48. Գործադիր իշխանության հասկացությունը, համակարգը և նրա տեղը իշխանությունների 
տարանջատման համակարգում։ 

49. Գործադիր իշխանության մարմինների հասկացությունը և իրավական կարգավիճակը։ 

50. Վարչաիրավական հարկադրանքի էությունը, հիմքերը և տեսակները։ 

51. Վարչաիրավական պատասխանատվության հասկացությունը և տեսակները։ 

52. Վարչական իրավախախտման (զանցանքի) հասկացությունը և հատկանիշները։ 

53. Վարչաիրավական պատասխանատվությունից ազատելու հիմքերը և պայմանները։ 

54. Վարչական տույժի հասկացությունը և տեսակները։ 

55. Վարչական վարույթի հասկացությունը, խնդիրները, փուլերը։ 

56. ՀՀ նախագահի լիազորությունները կառավարման բնագավառում։ 
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57. Օրենսդիր մարմնի վերահսկողությունը կառավարման ոլորտում։ 

58. Եվրոպական հանձնաժողովը։ 

59. Եվրոպական Խորհուրդ։ 

60. Եվրոպական Միության Խորհուրդը և Եվրոպական խորհրդարանը։ 

61. Եվրոպական Միության և Եվրոպական համայնքների կազմակերպական կառուցվածքը։ 

62. Եվրոպական Միության հանրային ծառայության ձևավորման պատմությունը, ընդհանուր 
բնութագիրը։ 

63. Եվրոպական ինտեգրման նախադրյալները և հիմնական հայեցակարգերը։ 

64. Եվրոպական Միության իրավունքի առարկան, խնդիրները և մեթոդը։ 

65. ՀՀ ֆինանսական իրավունքի առարկան, մեթոդը, աղբյուրները և համակարգը։ 

66. Բյուջեի դերը և նշանակությունը: ՀՀ բյուջետային համակարգը։ 

67. Պետական բյուջեի մուտքերը և ելքերը։ 

68. Հարկերի հասկացությունը և տեսակները։ 

69. Հաստատագրված վճարների հասկացությունը, հարկվող օբյեկտի որոշումը, հաշվարկման 
կարգը։ 

70. Մաքսային վճարների հասկացությունը, տեսակները, դրույքաչափերը, հաշվարկման 
կարգը։ 

71. Պետական տուրքի հասկացությունը, տեսակները, դրույքաչափերը։ 

72. Տեղական տուրքի և վճարի հասկացությունը, դրանց տեսակները։ 

73. Ապահովագրության տեղը ՀՀ ֆինանսական համակարգում, ապահովագրության 
տեսակները։ 

74. Բանկային գործունեության իրավական կարգավորումը։ 

75. Կառավարման հասկացությունը և ընդհանուր բնութագիրը։ 

76. Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման առանձնահատկու-
թյունները։ 

77. Հանրային ծառայության պաշտոնների դասակարգումը և հանրային ծառայության 
դասային աստիճանները։ 

78. Քաղաքացիական ծառայությունը հանրային ծառայության համակարգում։ 

79. Հանրային ծառայության էությունը, սկզբունքներն ու ընդգրկման շրջանակները։ 

80. Պետական կառավարման նպատակը, խնդիրները և գործառույթները։ 

81. Պետական կառավարման համակարգի կառուցվածքային և գործառութային 
բարեփոխումները ՀՀ-ում։ 

82. Պետական վերահսկության հիմնական ձևերն ու կարգը։ 

83. Մունիցիպալ իրավունքի համակարգը և աղբյուրները։ 

84. Տարածքային կառավարման հասկացությունը և սկզբունքները։ 

85. Տարածաքային կառավարման խնդիրները և գործառույթները։ 

86. Տարածքային կառավարման մարմինները, նրանց խնդիրները և գործառույթները։ 
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87. Մարզպետը և աշխատակազմը։ Մարզպետի լիազորությունները։ 

88. Տեղական ինքնակառավարումը որպես սահմանադրական կարգի հիմունք։ 

89. Տեղական ինքնակառավարումը որպես ժողովրդաիշխանության ձև։ 

90. Տեղական ինքնակառավարման հիմնական սկզբունքները։ 

91. Տեղական ինքնակառավարման կազմակերպական-իրավական ինքնուրույնությունը։ 

92. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության իրավական հիմունքները։ 

93. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները։ 

94. Տեղական ինքնակառավարման կազմակերպական ինքնուրույնությունն ապահովող 
երաշխիքները։ 

95. Էկոլոգիական իրավունքը որպես իրավուքի համալիր ճյուղ։ 

96. Անձի էկոլոգիական իրավունքների հասկացությունը և պաշտպանության երաշխիքները։ 

97. Բնական ռեսուրսների սեփականության իրավունքի հասկացությունը և բովանդակությունը։ 

98. Պատասխանատվությունը էկոլոգիական իրավախախտումների համար։ 

99. Հատուկ պահպանվող բնական տարածքների իրավական ռեժիմները։ 

100. Ընդերքօգտագործման իրավունքի առանձնահատկությունները և ընդերքօգտագործման 
տեսակները։ 

 

 

 

Իրավագիտության ամբիոնի վարիչ`              Ա.Եզեկյան 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


