
ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

2022-2023 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱԺՆԻ 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ 
 

1. Պետության և իրավունքի տեսությունը՝ որպես հիմնարար գիտություն 

2. Պետության և իրավունքի տեսության ուսումնասիրման առարկան և մեթոդները 

3. Պետության հասկացությունը և հիմնական հատկանիշները 

4. Պետության ծագման մասին հիմնական տեսությունները 

5. Պետական ապարատի հասկացությունը և կառուցվածքը 

6. Իրավական պետության հասկացությունը և հատկանիշները 

7. Պետությունների պատմական  տիպերը 

8. ՀՀ Ազգային ժողովը` որպես օրենսդիր, ներկայացուցչական մարմին 

9. ՀՀ Կառավարության սահմանադրական կարգավիճակը 

10. ՀՀ Նախագահի սահմանադրական լիազորությունները 

11. Տարածքային կառավարման մարմինները ՀՀ-ում 

12. Տեղական ինքնակառավարման մարմինները ՀՀ-ում 

13. ՀՀ դատական իշխանության համակարգը  

14. Պետության գործառույթների հասկացությունը և  դասակարգումը  

15. Պետության գործառույթների իրականացման ձևերն ու մեթոդները 

16. Հասարակության քաղաքական համակարգի հասկացությունը և կառուցվածքը 

17. Պետության դերը հասարակության քաղաքական համակարգում 

18. Իրավունքի հասկացությունը և սոցիալական նշանակությունը 

19. Իրավունքի ուսումնասիրման անհրաժեշտությունը և մեթոդաբանությունը 

20. Իրավունքի սկզբունքների հասկացությունը և դասակարգումը 

21. Իրավունքի հիմնական հատկանիշները  

22. Սոցիալական նորմերի հասկացությունը  և տեսակները 

23. Իրավական  նորմի  հասկացությունը և հատկանիշները 

24. Իրավական նորմերի  դասակարգումը 

25. Իրավական նորմերի կառուցվածքը 

26. Բնական իրավունք և պոզիտիվ իրավունք 

27. Իրավունքի  ձևի   /աղբյուրի/ հասկացությունը և տեսակները 

28. Սահմանադրությունը որպես պետության հիմնական օրենք 

29. Դատական նախադեպը որպես իրավունքի աղբյուր 

30. Միջազգային պայմանագիրը իրավունքի աղբյուրների համակարգում 

31. Իրավական ակտերի  տեսակները  և դրանց հատկանիշները 

32. Օրենսդրության համակարգման  հասկացությունը, նշանակությունը և ձևերը 

33. Իրավունքի համակարգի հասկացությունը  և կառուցվածքային տարրերը 

34. Իրավահարաբերությունների հասկացությունը  և կառուցվածքը 

35. Իրավահարաբերությունների սուբյեկտների իրավաբանական բնութագիրը 

36. Իրավաբանական փաստերի հասկացությունը և  դասակարգումը 



37. Ազգային իրավունք և միջազգային իրավունք 

38. Իրավունքի բացի հասկացությունը և լրացման ձևերը 

39. Իրավունքի մեկնաբանման հասկացությունը  և տեսակները 

40. Իրավագիտակցության հասկացությունը  

41. Իրավաչափ վարքագծի հասկացությունը  և տեսակները 

42. Իրավախախտման հասկացությունը  և տեսակները 

43. Իրավաբանակական պատասխանատվության  հասկացությունը, հիմքերը  և 

սկզբունքները 

44. Իրավահարաբերությունների սուբյեկտների իրավունակությունը և 

գործունակությունը  

45. Մարդը, նրա արժանապատվությունը, իրավունքները և ազատությունները` որպես 

բարձրագույն արժեք 

46. Մարդու իրավունքների ներպետական և միջազգային-իրավական  երաշխիքները   

47. Ժողովրդաիշխանության հասկացությունը և իրականացման ձևերը 

48. Քաղաքացիական հասարակության հիմնական հատկանիշները 

49. Սահմանադրական վերահսկողության հասկացությունը, նշանակությունը և  ձևերը   

50. Սահմանադրական դատարանը որպես սահմանադրական արդարադատության 

մարմին 

51. Իրավական դաստիարակության  հասկացությունը, իրականացման ձևերը 

52. Սահմանադրական իրավունքը որպես իրավունքի ճյուղ 

53. Քրեական իրավունքի հասկացությունը, խնդիրները և նպատակները 

54. Քրեական իրավունքի աղբյուրները 

55. Քրեական պատասխանատվության հիմքը 

56. Քրեական օրենսդրության սկզբունքները 

57. Հանցագործության հասկացությունը, հատկանիշները և դասակարգումը 

58. Հանցակազմի հասկացությունը և տարրերը 

59. Մեղքի հասկացությունը և ձևերը 

60. Պատժի հասկացությունը, նպատակները և  տեսակները 

61. Պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող հանգամանքները 

62. Պատասխանատվությունը և պատիժը ծանրացնող հանգամաքները 

63. Համաներում, ներում, դատվածություն 

64. Անչափահասների քրեական պատասխանատվության և պատժի 

առանձնահատկությունները 

65. Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների հասկացությունը և տեսակները 

66. Կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունների ընդհանուր 

բնութագիրը  

67. Արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործությունները 

68. Քրեական դատավարության հասկացությունը և խնդիրները 

69. Քրեական դատավարության փուլերի հասկացությունը և նշանակությունը 

70. Քրեական դատավարության սկզբունքների հասկացությունը և համակարգը 



71. Քաղաքացիական իրավունքի հասկացությունը, կարգավորման առարկան և 

մեթոդները 

72. ՀՀ քաղաքացիական իրավունքի աղբյուրները 

73. Քաղաքացիական իրավունքի սկզբունքները 

74. Իրավաբանական անձի հասկացությունը և հատկանիշները 

75. Սեփականության և սեփականության իրավունքի հասկացությունը 

76. Քաղաքացիաիրավական պայմանագրի հասկացությունը և տեսակները 

77. Քաղաքացիական դատավարության հասկացությունը և խնդիրները 

78. Վարչական իրավունքի ընդհանուր բնութագիրը 

79. Աշխատանքային իրավունքի կարգավորման առարկան 

80. Բնապահպանական իրավունքի աղբյուրները և նշանակությունը 

81. Ընտանեկան իրավունքի հասկացությունը  և հիմնական ինստիտուտները 

82.  Միջազգային իրավունքի հասկացությունը և կառուցվածքը 


