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<<Իրավագիտություն>>- մասնագիտության 

<<Քաղաքացիական իրավունք>> առարկայի 

1. Քաղաքացիական իրավունքի  առարկան, մեթոդը,համակարգը,աղբյուրները և սկզբունքները: 

2. Քաղաքացիական իրավահարաբերություններ,տարրերը,դասակարգումը, 

իրավահարաբերությունների(ծագումը),առաջացման հիմքերը, իրավունքների 

պաշտպանությունը,ձևերը և եղանակները: 

3. Քաղաքացիները որպես քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտներ,նրանց իրավունակությունը և 

գործունակությունը,քաղաքացուն անհայտ բացակայող ճանաչելը և մահացած հայտարարելը; 

4. Իրավաբանական անձինք,հասկացությունը և հատկանիշները,իրավասուբյեկտությունը և նրա 

մարմինները: 

5. Իրավաբանական անձերի  ծագումն ու դադարումը,տեսակները ,անհատականացման 

հատկանիշները: 

6. Առևտրային և ոչ առևտրային իրավաբանական անձինք,ներկայացուցչություններ և 

մասնաճյուղեր: 

7. Հայաստանի հանրապետությունը և համայնքները որպես քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտ  

8. Քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտները`իրերի հասկացությունը և իրավական 

դասակարգումը(դրամը և արժեթղթերը,մտավոր գործունեության արդյունքները,անձնական ոչ 

գույքային  աշխատանքները և ծառայությունները որպես քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտ): 

9. Գործարքներ հասկացությունը և տեսակները,ձևը,վավերության պայմանները:Անվավեր 

գործարքներ: 

10. Ներկայացուցչություն,հասկացությունը և տեսակները:Լիազորագիր: 

11. Ժամկետները քաղաքացիական իրավունքում,դրանց հաշվարկման կարգը,հայցային 

վաղեմության հասկացությունը և նշանակությունը,կասեցումը և ընդհատումը: 

12. Սեփականության իրավունք`հասկացությունը,բովանդակությունը,ձեռք բերման հիմքերը և 

դադարման հիմքերը: 

13. Ընդհանուր սեփականության իրավունք,հասկացությունը ընդհանուր բաժնային և ընդհանուր 

համատեղ սեփականություն,սեփականության  իրավունքիպաշտպանությունը և դրա 

քաղաքացիաիրավական եղանակները: 

14. Սահմանափակ իրային իրավունքներ,տեսակները,տնտեսավարման իրավունք և օպերատիվ 

կառավարում: 

15. Պարտավորության հասկացությունը,տեսակները և տարրերը,դասակարգումը,ծագման հիմքերը: 



16. Պարտավորությունների կատարումը,կատարման սկզբունքները ,պատշաճ կատարման 

պայմանները ,կատարման ապահովման հասկացությունը և միջոցները: 

17. Պատասխանատվությունը պարտավորությունների չկատարման և ոչ պատշաճ կատարման 

համար պատասխանատվության տեսակները,պայմանները(հիմքերը)պատասխանատվության 

չափը և ազատվելու պայմանները: 

18. Պարտավորությունների դադարումը,հասկացությունը և դրա տեսակները,դադարման ընդհանուր 

հիմքերը: 

19. Գույքի օտարման հետ կապված պայմանագրեր: 

20. Գույքի օգտագործման հետ կապված պայմանագրեր: 

21. Գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագիր: 

22. Կապալի պայմանագիր,պայմանագրի տարրերը,բովանդակությունը: 

23. Շինարարական կապալի և նախագծային ,հետազոտական աշխատանքների կապալի 

պայմանագիր: 

24. Գիտահետազոտական և փորձարարական-կոնստրուտորական ու տեխնոլոգիական 

աշխատանքների կատարման պայմանագրեր: 

25. Փոխադրման պարտավորություններ,դրանց իրավական կարգավորումը  բեռերի փոխադրման 

նախադրյալները,ուղևորի և ուղեբեռի փոխադրումը: 

26. Վարկային և հաշվարկային պարտավորություններ հասկացությունը,փոխառության,դրամական 

պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման բանկային ավանդի,հաշվի,պայմանագրեր 

հաշվարկային պարտավորություններ: 

27. Համալիր ձեռնարկատիրական գործունեության թույլտվության 

պայմանագիր,հասկացությունը,բովանդակությունը ,կողմերի 

պատասխանատվությունը,դադարումը : 

28. Ապահովագրություն,դրա սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը և իրավական կարգավորումը: 

29. Համատեղ գործունեության պայմանագիր,հասկացությունը,պայմանագրի տարրերը,կողմերի 

իրավունքներն ու պարտականությունները: 

30. Խաղեր և գրազ  անցկացնելու պայմանագրեր: 

31. Միակողմանի գործողություններից ծագող պարտավորություններ: 

32. Վնաս պատճառելու հետևանքով ծագած պարտավորություններ ,իշխանական ակտերով 

պատճառված ,առավել վտանգի աղբյուրով պատճառված վնասի հատուցման 

առանձնահատկությունները: 

33. Անհիմն հարստացման հետևանքով ծագող պարտավորություններ,տեսակները 

բովանդակությունը: 

34. Քաղաքացիների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասը հատուցելը: 

35. Պատասխանատվությունը անչափահաս ,անգործունակ,սահմանափակ  գործունակ և իր 

գործողությունների նշանակությունը գիտակցելու անընդունակ անձանց պատճառած վնասի 

համար: 



36. Ժառանգման իրավունքի հասկացությունը և հիմքերը ըստ օրենքի ժառանգների շրջանակը 

,ժառանգումն ըստ կտակի,կտակի հասկացությունը,ձևը. ձևը չպահպանելու հետևանքները: 

37. Ժառանգության ընդունումն և ժառանգությունից հրաժարվելը,ժառանգությունը պահպանելը և 

կառավարելը,ժառանգության հետ կապված ծախսերը հատուցելը: 

38. Գույքի առանձին տեսակների ժառանգման առանձնահատկությունները: 

39. Հեղինակային իրավունք,հեղինակային անձնական ոչ գույքային և գույքային 

իրավունքները,հեղինակային պայմանագիր,հասկացությունը,տարրերը և բովանդակությունը: 

  

 


