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«Քաղաքացիական իրավունք»  դասընթացի
ընդհանուր ծավալը կազմում է  32 ժամ,  որից 18
դասախոսություն,  6  սեմինար,ինքնուրույն
աշխատանք 8 ժամ:

Ինքնուրույն աշխատանքի համար նախատեսված
ժամերին սովորողը կատարում է գրականության
ընթերցում և մշակում,պատրաստվում է հաջորդ
դասին:  Լսարանային  դասերը  կայանում  են
շաբաթը  մեկ անգամ`  80  րոպե  տևողությամբ:
Դասընթացն  ավարտվում  է  կիսամյակի  վերջում՝
ստուգարքի ձևով:

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ 
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Դասընթացը կառուցվում է 
«Քաղաքացիական   
     իրավունք» դասընթացի իմացության վրա

ՀԱՄԱՌՈՏ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

«Քաղաքացիական իրավունք» դասընթացի 
շրջանակներում ուսումնասիրվում է 

Հաստատված է
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ամբիոնի << 31  >> << 08>> 2018. նիստում 
(արձ. Թիվ  1)
Ամբիոնի պետ  ________________  Մ. Մուրադյան  
2018թ.



քաղաքացիական իրավունքի հասկացությունը, 
առարկան, մեթոդաբանությունը, աղբյուրները, 
սուբյեկտները, օբյեկտները:

ՆՊԱՏԱԿ

ԽՆԴԻՐ/ՆԵՐ

 
 սեփականությունից,  սեփականության

իրավունքից,  սեփականության  իրավունքի
ձեռք  բերման  և  դադարման  հիմքերից,
սեփականության  իրավունքի  տարբեր
տեսակների  քաղաքացիաիրավական
կարգավորումներից,  սեփականության
իրավունքի  իրականացման  և
պաշտպանության
եղանակներից,պարտավորական
իրավունքից, 

 պարտավորական  հարաբերությունների
առաջացման,  կատարման,  կատարման
ապահովման  և  դադարման  իրավական
ընթացակարգերից,  պայմանագրային
հարաբերությունների  առաջացման,
կնքման,

կատարման և դադարման ընթացակարգերից:
ԿՐԹԱԿԱՆ ԵԼՔԱՅԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

1. Կարողնա՝ 

գնահատել, վերլուծել և սահմանազատել 
սեփականության բոլոր ձևերը,
- տիրապետել սեփականատիրոջ իրավունքների 
ծավալին և դրանց պաշտպանության
իրավական մեխանիզմներին,
- հասկանալ պարտավորական 
հարաբերությունների էությունը,
- պատկերացնել պարտավորթյունների 
կատարման և կատարման ապահովման
միջոցների կիրառման 
առանձնահատկությունները,
- վերլուծել և գնահատել պայմանագրային 
հարաբերությունների իրավական բնույթը,
- գնահատել պայմանագրային 
հարաբերությունների առաջացման, կնքման,
կատարման և դադարման 
առանձնահատկությունները,
- հասկանալ պարտավորությունների խախտման 
համար պատասխանատվության
նշանակությունը և պարտավորությունների 
դադարման հետևանքները.

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հիմնական 1.Ամբիոնի կողմից մշակված
դասախոսություններ,
2.ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք (05.05.1998),
3.   Հայաստանի  Հանրապետության
քաղաքացիական  իրավունք,  առաջին  մաս,
Երկրորդ  հրատարակություն,
փոփոխություններով  և  լրացումներով.  (Տ.



Բարսեղյան,  Ա.Հայկյանց,  Գ.  Ղարախանյան,  Ս.
Մեղրյան) խմբ., Եր., ԵՊՀ հրատ., 2008:
4.  Հայաստանի  Հանրապետության
քաղաքացիական  իրավունք,  երկրորդ  մաս,
երկրորդ  հրատարակություն,
փոփոխություններով  և  լրացումներով.  (Տ.
Բարսեղյան,  Ա.Հայկյանց,  Գ.  Ղարախանյան,  Ս.
Մեղրյան) խմբ., Եր., ԵՊՀ հրատ., 2008:

Լրացուցիչ 1.Гражданское право. Под ред. Алексеева С.С. 3-
е изд., перераб. и доп. - М.: 2011. 
2.М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга
первая: Общие положения. М.,
2007.
3.Покровский  И.  Проблема  владения.  В  кн.:
Покровский  И.  Основные  проблемы
гражданского  права.  Серия,  Классики
российской цивилистики. М., 1998.

Ներկայությու
ն  Դասապլանի որևէ փոփոխություն նախօրոք կտեղեկացվի

ուսանողին: 

Ուսանողի  դասերին  ներկայությունը  բխում  է  նրա  իսկ
շահերից, քանի որ ներկայությունը ենթադրում է ունկընդրում,
մասնակցություն  քննարկումներին,  չհասկացված  կամ  վատ
հասկացված  խնդիրների  պարզաբանում,  ինքնուրույն  և
գործնական  աշխատանքների  հանձնում:   Ուսանողն  այս
դեպքում  հնարավորություն  է  ունենում  լսել  ոչ  միայն
ծրագրային  նյութը,  այլև  մասնակցել   քննարկումներին,
բանավեճերին,  անել  ինքնուրույն  դատողություններ  և
հայտնել սեփական տեսակետը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵ
Ր ԵՎ ԿՇԻՌ

Ստուգարք (ստուգված, չստուգված)

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

Սովորողըդասընթացիցկարողէհանդեսբերելմինչև 100 % 
(ստուգված) առաջադիմություն:

            Գնահատման  միավոր Գնահատականը տառանշումով

      9-10 Գերազանց

                               7-8 Լավ

                               4-6 Բավարար

                               0-3 Անբավարար

                                0 Չներկայացած



ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵ
Ր

Սովորողների գիտելիքները ունակությունները և 
հմտությունները գնահատվում են <<Գերազանց>>, 
<<Լավ>>, <<Բավարար>> և <<Անբավարար>>
Սովորողների գիտելիքները գնահատվում են հետևյալ չափանիշներով`
ա) 9-10<<Գերազանց>> եթե ունկդիրը խոր և հիմնավոր է   յուրացրել  ամբողջ 
ծրագրային նյութը, սպառիչ, հաջորդական , գրագետ ու տրամաբանորեն 
կառուցված է շարադրում այն չի դժվա
րանում պատասխանել ,ընդունակ է ինքնուրույն ընդհանրացնել և շարադրել 
նյութը` 
սխալներ թույլ չտալով.
բ) 7-8<<Լավ>>, եթե սովորողը հիմնավոր գիտի գրագետ է և ըստ էության 
շարադրում է
այն,հարցին պատասխանելիս թույլ չի տալիս էական անճշտություներ.
գ) 4-6<<Բավարար>>, եթե սովորողը յուրացրել է միայն 
հիմնական նյութը, բայց չգիտի դրա առանձին 
մանրամասները թույլ է տալիս անճշտություններ, խախտում է
ուսումնական նյութի շարադրման հաջորդականությունը.
դ) 0-3<<Անբավարար>>, եթե սովորողը չգիտի ծրագրային 
նյութի զգալի մասը,թույլ է տալիս էական սխալներ:

ԱՅԼ 
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈ
ՒՆՆԵՐ

Ներկայությու
ն

Դասապլանիորևէփոփոխություննախօրոքկտեղեկացվիուսանողի
ն:
Ուսանողի դասերին ներկայությունը բխում է  նրա իսկ շահերից,
քանի  որ  ներկայությունը  ենթադրում  է  ունկընդրում,
մասնակցություն  քննարկումներին,  չհասկացված  կամ  վատ
հասկացված  խնդիրների  պարզաբանում,  ինքնուրույն  և
գործնական աշխատանքների հանձնում:  Ուսանողն այս դեպքում
հնարավորություն է ունենում լսել ոչ միայն ծրագրային նյութը, այլև
մասնակցել   քննարկումներին,  բանավեճերին,  անել  ինքնուրույն
դատողություններ և հայտնել սեփական տեսակետը:



ԹԵՄԱՏԻԿ ՏՐՈՀՄԱՆ ՔԱՐՏԵԶ

ՕՐ/ՇԱԲԱ
Թ

ԹԵՄԱ/ԺԱՄ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

1-ին
շաբաթ

Սեփականության 
և այլ իրային 
իրավունքներ:
դասախոսություն 
/2 ժամ/

Տեսակը՝ դասախոսություն
Նպատակը՝ 

Սեփականության իրավունքի 
հասկացությունը և 
բովանդակությունը:
Սեփականության իրավունքի 
ձեռքբերման և դադարման հիմքերը,

Քննարկվող հարցերը՝
Սեփականության իրավունքի 
հասկացությունը և 
բովանդակությունը:
Սեփականության իրավունքի 
ձեռքբերման և դադարման հիմքերը,

Ներկայացնում է 
Սեփականության 
իրավունքի 
հասկացությունը և 
բովանդակությունը:
Սեփականության 
իրավունքի ձեռքբերման և 
դադարման հիմքերը,

Իմանա
 Սեփականության 
իրավունքի 
հասկացությունը և 
բովանդակությունը:
Սեփականության 
իրավունքի 
ձեռքբերման և 
դադարման հիմքերը:

2-րդ 
շաբաթ

Սեփականության 
և այլ իրային 
իրավունքներ:
դասախոսություն 
/2 ժամ/

Տեսակը՝ դասախոսություն
Նպատակը՝ 

Ընդհանուր սեփականության
իրավունքի
առանձնահատկությունները:

Ներկայացնում է
 Ընդհանուր
սեփականության
իրավունքի
առանձնահատկություններ
ը:

Իմանա
Ընդհանուր
սեփականության
իրավունքի
առանձնահատկություննե
րը:



3-րդ
շաբաթ

Սեփականության 
և այլ իրային 
իրավունքներ:
սեմինար /2 ժամ/

Տեսակը՝ սեմինար
 հարցուպատասխան
Նպատակը՝ Սեփականության 
իրավունքի հասկացությունը և 
բովանդակությունը,
Սեփականության իրավունքի 
ձեռքբերման և դադարման հիմքերը,
Ընդհանուր սեփականության 
իրավունքի 
առանձնահատկությունները,
Քննարկվող հարցերը՝ 
Սեփականության իրավունքի 
հասկացությունը և 
բովանդակությունը,
Սեփականության իրավունքի 
ձեռքբերման և դադարման 
հիմքերը:
Ընդհանուր սեփականության 
իրավունքի 
առանձնահատկությունները:

Ներկայացնում է 
Սեփականության իրավունքի
հասկացությունը, ընդհանուր
բնութագիրը,   դերը և
նշանակությունը:

Իմանա
Սեփականության 
իրավունքի 
հասկացությունը և 
բովանդակությունը:
Սեփականության 
իրավունքի 
ձեռքբերման և 
դադարման հիմքերը:
Ընդհանուր 
սեփականության 
իրավունքի 
առանձնահատկություն
ները:

4-րդ 
շաբաթ

Սեփականության 
և այլ իրային 
իրավունքներ:
դասախոսություն 
/2 ժամ/

Տեսակը՝ դասախոսություն
Նպատակը՝ 

Սահմանափակ իրային 
իրավունքներ:
Իրային իրավունքի 
պաշտպանության միջոցները։

Ներկայացնում է
 Սահմանափակ իրային 
իրավունքներ:
Իրային իրավունքի 
պաշտպանության 
միջոցները։

Իմանա
Սահմանափակ իրային 
իրավունքներ:
Իրային իրավունքի 
պաշտպանության 
միջոցները։

5-րդ
շաբաթ

Սեփականության 
և այլ իրային 
իրավունքներ:

Տեսակը՝ գործնական պարապմունք
Նպատակը՝ 
Սահմանափակ իրային 

Ներկայացնում է:
Սահմանափակ իրային 
իրավունքներ:

Իմանա 
Սահմանափակ իրային 
իրավունքներ:



Գործնական 
պարապմունք  /2 
ժամ/

իրավունքներ:
Իրային իրավունքի 
պաշտպանության միջոցները։

Իրային իրավունքի 
պաշտպանության 
միջոցները։

Իրային իրավունքի 
պաշտպանության 
միջոցները։

6-րդ
շաբաթ

Պարտավորական
իրավունք:

դասախոսություն 
/2 ժամ/

Տեսակը՝ դասախոսություն
Նպատակը՝ 
Պարտավորության
հասկացությունը,  տեսակները և
տարրերը:
Պարտավորությունների
դասակարգումը և ծագման
հիմքերը:

Ներկայացնում է 
Պարտավորության
հասկացությունը,
տեսակները և տարրերը:
Պարտավորությունների
դասակարգումը և ծագման
հիմքերը:

Ներկայացնի 
Պարտավորության
հասկացությունը,
տեսակները և
տարրերը:
Պարտավորությունների
դասակարգումը և
ծագման հիմքերը:

7-րդ
շաբաթ

Պարտավորական
իրավունք:

դասախոսություն 
/2 ժամ/

Տեսակը՝ դասախոսություն
Նպատակը՝ 

Անձանց բազմաթիվությունը և
փոփոխությունը  պարտա-
վորության մեջ:

Ներկայացնում է 
Անձանց
բազմաթիվությունը և
փոփոխությունը  պարտա-
վորության մեջ:

Ներկայացնի 
Անձանց
բազմաթիվությունը և
փոփոխությունը  պար-
տավորության մեջ:

8-րդ
շաբաթ

Պարտավորական
իրավունք:

սեմինար /2 ժամ/

Տեսակը՝ սեմինար
 հարցուպատասխան
Նպատակը՝ ներկայացնել 
Պարտավորության
հասկացությունը,  տեսակները և
տարրերը:
Պարտավորությունների
դասակարգումը և ծագման
հիմքերը:
Անձանց բազմաթիվությունը և
փոփոխությունը  պարտա-
վորության մեջ:

Ներկայացնում է 
Պարտավորության
հասկացությունը,
տեսակները և տարրերը:
Պարտավորությունների
դասակարգումը և ծագման
հիմքերը:
Անձանց
բազմաթիվությունը և
փոփոխությունը  պարտա-
վորության մեջ:

Ներկայացնի 
Պարտավորության
հասկացությունը,
տեսակները և
տարրերը:
Պարտավորությունների
դասակարգումը և
ծագման հիմքերը:
Անձանց
բազմաթիվությունը և
փոփոխությունը  պար-
տավորության մեջ:



9-րդ
շաբաթ

Պարտավորական
իրավունք:

դասախոսություն 
/2 ժամ/

Տեսակը՝ դասախոսություն
Նպատակը՝ 

Պարտավորությունների կատարման
ապահովումը:
Պարտավարության դադարման
հիմքերը:

Ներկայացնում է 
Պարտավորությունների
կատարման ապահովումը:
Պարտավարության
դադարման հիմքերը:

Ներկայացնի 
Պարտավորությունների
կատարման
ապահովումը:
Պարտավարության
դադարման հիմքերը:

10-րդ
շաբաթ

Պարտավորական
իրավունք:

դասախոսություն 
/2 ժամ/

Տեսակը՝ դասախոսություն
Նպատակը՝ 

Պարտավորության չկատարման
կամ ոչ պատշաճ կատարման
համար պատասխանատվության
հիմնական դրույթները:

Ներկայացնում է 
Պարտավորության
չկատարման կամ ոչ
պատշաճ կատարման
համար պատասխանա-
տվության հիմնական
դրույթները:

Ներկայացնի 
Պարտավորության
չկատարման կամ ոչ
պատշաճ կատարման
համար պատասխանա-
տվության հիմնական
դրույթները:

11րդ
շաբաթ

Պարտավորական
իրավունք:

Գործնական 
պարապմունք  /2 
ժամ/

Տեսակը՝ գործնական պարապմունք
Նպատակը՝ ներկայացնել
Պարտավորությունների կատարման
ապահովումը:
Պարտավարության դադարման
հիմքերը:

Ներկայացնում է:
Պարտավորությունների
կատարման ապահովումը:
Պարտավարության
դադարման հիմքերը:

Իմանա 
Պարտավորությունների
կատարման
ապահովումը:
Պարտավարության
դադարման հիմքերը:



12-րդ
շաբաթ

Պարտավորական
իրավունք:

Գործնական 
պարապմունք  /2 
ժամ/

Տեսակը՝ գործնական պարապմունք
Նպատակը՝ ներկայացնել
Պարտավորության չկատարման
կամ ոչ պատշաճ կատարման
համար պատասխանատվության
հիմնական դրույթները:

Ներկայացնում է:
Պարտավորության
չկատարման կամ ոչ
պատշաճ կատարման
համար պատասխանա-
տվության հիմնական
դրույթները:

Իմանա 
Պարտավորության
չկատարման կամ ոչ
պատշաճ կատարման
համար պատասխանա-
տվության հիմնական
դրույթները:

13-րդ
շաբաթ

                      
Քաղաքացիաիրա
վական 
պայմանագիր
դասախոսություն  
/2 ժամ/

Տեսակը՝ դասախոսություն
Նպատակը՝ ներկայացնել
Պայմանագրի հասկացությունը և
տեսակները:
Պայմանագրի բովանդակությունը  և
ձևը:

Ներկայացնում է 
Պայմանագրի
հասկացությունը և
տեսակները:
Պայմանագրի
բովանդակությունը և ձևը:

Ներկայացնի
Պայմանագրի
հասկացությունը և
տեսակները:
Պայմանագրի
բովանդակությունը  և
ձևը:

14-րդ
շաբաթ

Քաղաքացիաիրա
վական 
պայմանագիր
դասախոսություն 
/2 ժամ/

Տեսակը՝ դասախոսություն
Նպատակը՝ ներկայացնել
Պայմանագրի կնքման կարգը:
Պայմանագրի լուծման և
փոփոխման կարգը։

Ներկայացնում է
Պայմանագրի կնքման
կարգը:
Պայմանագրի լուծման և
փոփոխման կարգը։

Իմանա:
Պայմանագրի կնքման
կարգը:
Պայմանագրի լուծման
և փոփոխման կարգը։

15-րդ
շաբաթ

Քաղաքացիաիրա
վական 
պայմանագիր
սեմինար /2 ժամ/

Տեսակը՝ սեմինար
 հարցուպատասխան
Նպատակը՝ ներկայացնել 
Պայմանագրի հասկացությունը և
տեսակները:
Պայմանագրի բովանդակությունը  և
ձևը

Ներկայացնում է 
Պայմանագրի
հասկացությունը և
տեսակները:
Պայմանագրի
բովանդակությունը և ձևը:

Ներկայացնի 
Պայմանագրի
հասկացությունը և
տեսակները:
Պայմանագրի
բովանդակությունը  և
ձևը:



 16-րդ 
շաբաթ

Գործարքներ
դասախոսություն/
2 ժամ/

Տեսակը՝ դասախոսություն
Նպատակը՝ ներկայացնել 
Պայմանագրի կնքման կարգը:
Պայմանագրի լուծման և
փոփոխման կարգը։
Քննարկվող հարցերը՝
Պայմանագրի լուծման և
փոփոխման կարգը։

Ներկայացնում է 
Պայմանագրի կնքման
կարգը:
Պայմանագրի լուծման և
փոփոխման կարգը։

Ներկայացնի 
Պայմանագրի լուծման
և փոփոխման կարգը։

Հարցաշար

1. Քաղաքացիական իրավունքը, որպես իրավունքի ճյուղ:
2. Քաղաքացիական իրավունքի աղբյուրները:
3.  Քաղաքացիները, որպես քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտներ,  իրավունակություն և

գործունակություն: 
4. Քաղաքացուն անհայտ բացակայող ճանաչելը և մահացած հայտարարելը:
5. Հայաստանի Հանրապետությունը,  մարզերը և համայնքները`  որպես քաղաքացիական իրավունքի

սուբյեկտ:
6. Քաղաքացիական իրավունքների իրականացման եղանակները և կապը պարտականությունների

կատարման հետ:
7. Քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության եղանակները:



8. Ֆիզիկական  անձինք  որպես  քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտ: ֆիզիկական անձանց
իրավունակության և  գործունակության հասկացությունը և տեսակները:

9. Խնամակալություն և հոգաբարձություն, Պատրոնաժ:
10. Անձին անհայտ բացակայող ճանաչելու և մահացած հայտարարելու ինստիտուտները նրանց անհա-

տականացման միջոցները:
11. Իրավաբանական  անձինք  որպես  քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտ:  Իրավաբանական անձի

հասկացությունը,  տեսակները և հատկանիշները,  նրանց ստեղծման,  վերակազմակերպմպան և
լուծարման կարգը:  Իրավաբանական անձի իրավասուբյեկտությունը:  Իրավաբանական անձի և նրա
արտադրանքի անհատականացման միջոցները:

12. Պետությունը և համայնքները որպես քաղաքացիական իրավունքի հատուկ սուբյեկտներ,  նրանց
իրավասուբյեկտությունը:

13.  Պետության և համայնքի մասնակցության առանձնահատկությունները քաղաքացիական կոնկրետ
իրավահարաբերություններում:

14. Քաղաքացիական իրավահարաբերության օբյեկտի հասկացությունը և տեսակները:
15. Գույքի հասկացությունը և տեսակները:
16. Դրամը և արժեթղթերը որպես քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտ։
17. Գործարքի հասկացությունն ու տեսակները:
18.  Գործարքի ձևը :
19. Գործարքի վավերության պայմանները: 
20. Անվավեր գործարքներ:
21. Ներկայացուցչության հասկացությունը:
22. Ներկայացուցչության տեսակները:
23. Լիազորագիր:
24. ժամկետների հասկացությունը, տեսակները և հաշվարկման կարգը:
25. Հայցային վաղեմության ժամկետները։
26.  Սեփականության իրավունքի հասկացությունը և բովանդակությունը:
27. Սեփականության իրավունքի ձեռքբերման և դադարման հիմքերը:
28. Ընդհանուր սեփականության իրավունքի առանձնահատկությունները,
29. Սահմանափակ իրային իրավունքներ:
30. Իրային իրավունքի պաշտպանության միջոցները։
31. Պարտավորության հասկացությունը, տեսակները և տարրերը:
32. Պարտավորությունների դասակարգումը և ծագման հիմքերը:



33. Անձանց բազմաթիվությունը և փոփոխությունը  պարտավորության մեջ:
34. Պարտավորությունների կատարման ապահովումը:
35. Պարտավարության դադարման հիմքերը:
36. Պարտավորության չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար պատասխանատվության

հիմնական դրույթները:
37. Պայմանագրի հասկացությունը և տեսակները:
38. Պայմանագրի բովանդակությունը և ձևը:
39. Պայմանագրի կնքման կարգը:
40. Պայմանագրի լուծման և փոփոխման կարգը։

Կազմեց                                                                                                   Լ.     Թասալյան 



      

Միջին մասնագիտական կրթության 0204««Ոստիկանական գործ» մասնագիտության «Ոստիկան-սպա»
որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի առանցքային հմտությունների մոդուլներ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «Քաղաքացիական իրավունք»
Մոդուլի դասիչը ԱԱՕ-3-10-002
Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլը նախատեսված է «ոստիկան-սպա»  որակավորմամբ մասնագետի

պատրաստման համար։Այս մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել
համապատասխան  գիտելիքներ քաղաքացիական  իրավունքի  իմացության,
տարատեսակների,  դրանց  առանձնահատկությունների,  օգտագործման  նպատակների,
սեփականության իրավունքը,  պարտավորական իրավունքն  և   պայմանագրային
իրավունքը:

Մոդուլի տևողությունը Ընդհանուր  32 ժամը լսարանային
Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար նախնական հմտություններ և կարողություններ պետք

չեն։
Մոդուլի գնահատման 
կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված
կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք
-1

Իմանալ սեփականության և այլ իրային իրավունքներ

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում  սեփականության և այլ իրային իրավունքների հասկացությունը,
 բ. ճիշտ է ներկայացնում, սեփականության իրավունքի,
գ. ճիշտ է ներկայացնում  իրային իրավունքներ դերն ու նշանակությունը:

ՈՒսումնառության արդյունք
-2

 Ներկայացնել պարտավորական իրավունք:

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում և պարզաբանում պարտավորական իրավունք, 
բ.  ճիշտ է ներկայացնում   անձանց  բազմաթիվությունը  և  փոփոխությունը   պարտա-
վորության մեջ,
գ.  ճիշտ է ներկայացնում պարտավորության չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման
համար պատասխանատվության հիմնական դրույթները:

Ուսումնառության արդյունք Նկարագրել  պայմանագրերի հիմնախնդիրները



-3
Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է նկարագրում պայմանագրի հասկացությունը,

բ. ճիշտ է նկարագրում  պայմանագրի  հիմնախնդիրները,
գ. ճիշտ է նկարագրում պայմանագրի կողմի իրավունքները և դրանց պահպանմանն
ուղղված միջոցառումները,


	

