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ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ 

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

 

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ  Քաղաքացիական իրավունք – 3 

  

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԻՉ  

  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ Իրավագիտություն, առկա անվճար ուսուցում 

  

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ Իրավագիտություն 

  

ԱՄԲԻՈՆ 

 մասնաշենք/սենյակ 

 հեռախոս 

 էլ հասցե 

 Web  կայքի հասցե 

Քաղաքացիական իրավունքի և քաղաքացիական 

դատավարության ամբիոն 

  

ՀԵՂԻՆԱԿ/ՆԵՐ Դ. Օհանյան 

077626161 

davidohanyan92@mail.ru 

  

ՈՒՍ.ՏԱՐԻ/ԿԻՍԱՄՅԱԿ 3-րդ կուրս, 1-րդ կիսամյակ 
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ԿՐԵԴԻՏՆԵՐ  5 / հինգ/ 

  

ԴԱՍԱԺԱՄԵՐԻ 

ԲԱՇԽՈՒՄ 

«Քաղաքացիական իրավունք - 3» դասընթացի ընդհանուր ծավալը 

կազմում է  150 ժամ, որից 32 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար 

պարապմունք, 8 ժամ գործնական աշխատանք, 102 ժամ ինքնուրույն 

աշխատանք: 

Գործնական  պարապմունքի համար նախատեսված ժամերին սովորողը 

լուծում է գործնական խնդիրներ և վարժություններ, պատրաստվում է 

հաջորդ դասին: Ինքնուրույն աշխատանքի համար հատկացված ժամերին 

սովորողը կատարում է գրականության ընթերցում և մշակում, 

վերլուծական, հետազոտական աշխատանք, դասախոսի 

հանձնարարությամբ կարող է գրել ռեֆերատներ և էսսեներ, 

պատրաստվում է հաջորդ դասին: Լսարանային դասերը կայանում են 

շաբաթը երկու անգամ` 80 րոպե տևողությամբ: Դասընթացն ավարտվում 

է կիսամյակի վերջում քննություն հանձնելով: 

  

ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ Դասընթացը կառուցվում է «ՀՀ քաղաքացիական իրավունք» դասընթացի 

իմացության վրա: 

  

ՀԱՄԱՌՈՏ 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Դասընթացի շրջանակներում ուսումնասիրվում են` վնաս պատճառելու 

հետևանքով ծագած պարտավորությունների հասկացությունը, անհիմն 

հարստացման հետևանքով ծագած պարտավորությունների 

հասկացությունը, մտավոր սեփականության ինստիտուտի 

հասկացությունը, ժառանգման իրավունքի հասկացությունը 

  

ՆՊԱՏԱԿ/ԽՆԴԻՐՆԵՐ Դասընթացի նպատակն է սովորողներին տալ համապարփակ 

գիտելիքներ`  

 վնաս պատճառելու հետևանքով ծագած պարտավորությունների 

հասկացության, տեսակների և բովանդակության մասին  

 անհիմն հարստացման հետևանքով ծագած 

պարտավորությունների հասկացության, տեսակների և 

բովանդակության մասին 

 մտավոր սեփականության ինստիտուտի, դրա իրավական 

կարգավորման, տեսակների մասին 

 հեղինակային իրավունքի   մասին 

 արտոնագրային իրավունքի  մասին 

  ժառանգման իրավունքի հասկացության մասին 

 ժառանգման տեսակների  մասին 

 ժառանգման իրավունքի իրականացման  մասին 
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ԿՐԹԱԿԱՆ ԵԼՔԱՅԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

 
Կարողանա՝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ընկալել վնաս պատճառելու հետևանքով ծագած պարտավորության 

հասկացությունը և նշանակությունը 

2. ընկալել վնաս պատճառելու համար պատասխանատվության 

ընդհանուր հիմքերը  

3. ներկայացնել վնաս պատճառելու տարատեսակները և դրանց 

պատասխանատվության առանձնահատկությունները 

4. ներկայացնել անհիմն հարստացման հետևանքով ծագած 

պարտավորությունների հասկացությունը, տեսակները և 

բովանդակությունը 

5.  ներկայացնել հեղինակային իրավունքի հասկացությունը, դրա 

օբյեկտները և սուբյեկտները, հեղինակային և հարակից 

իրավունքների պաշտպանությունը 

6.      ներկայացնել արտոնագրային իրավունքի հասկացությունը, դրա     

օբյեկտները և սուբյեկտները, արտոնագրային իրավունքի 

պաշտպանությունը 

7.    ընկալել սելեկցիոն նվաճումների, չբացահայտված տեղեկատվության, 

ապրանքների և ծառայությունների անհատականացման միջոցների 

առանձնահատկությունները 

8.     ընկալել ժառանգման իրավունքի հասկացությունը, ժառանգության 

բացումը 

9.   ներկայացնել ըստ կտակի և ըստ օրենքի ժառանգման 

հասկացությունը, ժառանգների շրջանակը, ժառանգման 

իրավունքների իրականացումը 

 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ   

  

Հիմնական 

 

1. Ամբիոնի կողմից մշակված դասախոսություններ 

2. Բարսեղյան Տ.Կ. – ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, Մաս առաջին,3-րդ 

հրատարակչություն, Երևան, 2006թ. 

       3. Ավետիսյան Վ.Դ., Մեղրյան Ս.Գ. – Քաղաքացիական իրավունք / 

գործնական պարապմունքների ձեռնարկ/ , Մաս առաջին, ԵՊՀ 

հրատարակչություն, Երևան-2006թ. 

4. Հայկական ՍՍՀ քաղաքացիական իրավունք, հատոր 1, Ս. Հ. 

Հովհանիսյանի խմբ., Եր., ԵՊՀ հրատ., 1978թ. 

5. Պետրոսյան Ռ. Գ, Հայաստանի քաղաքացիական դատավարություն, Եր. , 

2003 

6. Гражданское право / Под ред. А И. Калпина, А И. Масляева. — М.: 
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Проспект, 2011 

7. Гражданское право / под общ. ред. С.С. Алексеева. – М. : Норма, 2006 

8. Актуальные проблемы гражданского права: сборник ст. - М.                      

Вып.4. - 2002.  

9. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации: части 

первой. под ред. Н. Д. Егорова и А.П. Сергеева, М. , 2005 

10. Брагинский М. И., Витрянский В.В. Договорное право, Книга первая, 

общие положения, М. , 2000 

  

Լրացուցիչ  
1. Բարսեղյան Տ. Կ. , Մտավոր սեփականության իրավունք, Եր. 2002թ 

2. Иоффе О. С. Обязательственное право В., 2004 

3. Сватье Р. Теория обязательств, М, 2004 

4. Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Обшее учение об обязательстве, М., 1950 

5. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные 
права). Учебник для вузов. М.: Норма, 2000 

6. Гришаев С.П. Авторское право. М.: Система ГАРАНТ, 2005 

7. Наследственное право. Курс лекций / Власов Ю.Н., Калинин В.В. - М.: 
Юрайт-Издат., 2002 

  

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ ԵՎ ԿՇԻՌ 

 Բաղադրիչ 1- 20% (Միջանկյալ 1)  

Բաղադրիչ 2- 20% (Միջանկյալ 2)  

Բաղադրիչ 3- 60% (ամփոփիչ քննություն՝ առկայության դեպքում) 

 

  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ / 

ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ 

Սովորողը դասընթացից կարող է  հանդես բերել մինչև 100% (20 միավոր) 

առաջադիմություն: Առաջադիմության վերջնական գնահատականը 

ձևավորվում է ուսանողի միջանկյալ և ամփոփիչ քննությունների 

գնահատականների հանրագումարի արդյունքում: Գնահատումը 

կատարվում է ներքոնշյալ բաղադրիչների հիման վրա: 

Գնահատման 

արդյունարար 

միավոր 

Գնահատականը 

տառանշումով 

                              

18-20 

Գերազանց Միջանկյալ գնահատման 

միավոր 

                              

13-17 

Լավ    Հարց 1 Հարց 2 

                               

8-12 

Բավարար  2 միավոր 2 միավոր 

                               

0-7 

Անբավարար 

 0 Չներկայացած 
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ԱՅԼ 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

 

 

 

 

Ներկայություն   

 

 

 

Գրավոր աշխատանքներին 

ներկայացվող պահանջներ 

 

 

Ինքնուրույն և գործնական 

աշխատանքներ 

Դասապլանի որևէ փոփոխություն նախօրոք կտեղեկացվի սովորողին:  

 

Սովորողի դասերին ներկայությունը բխում է նրա իսկ շահերից, քանի որ 

ներկայությունը ենթադրում է ունկընդրում, մասնակցություն 

քննարկումներին, չհասկացված կամ վատ հասկացված խնդիրների 

պարզաբանում, ինքնուրույն աշխատանքների հանձնում:  Սովորողն այս 

դեպքում հնարավորություն է ունենում լսել ոչ միայն ծրագրային նյութը, այլև 

մասնակցել  քննարկումներին, բանավեճերին, անել ինքնուրույն 

դատողություններ և հայտնել սեփական տեսակետը: 

Գրավոր աշխատանքների ժամանակ արգելվում է ծածկագրերից  օգտվելը: 

Ծածկագրի հայտնաբերման դեպքում աշխատանքը գնահատվում է զրո 

միավոր: 

 

Ինքնուրույն աշխատանքները անհրաժեշտ է կատարել առանց կողմնակի 

միջամտության և հանձնել դրանք նշված ժամանակահատվածում:  

Ինքնուրույն աշխատանքում արգելվում է գրագողությունը: Այլոց մտքերը 

օգտագործելու դեպքում սովորողը պարտավոր է նշել աղբյուրը ըստ 

ընդունված ակադեմիական ձևաչափի: 
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ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԹԵՄԱՏԻԿ ՏՐՈՀՈՒՄ 

 

 

Թեմա 16 

Միակողմանի գործողություններից ծագող պարտավորություններ 

 (2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք) 

Թեմայի հարցեր Դասավանդման և գնահատման 

մեթոդաբանություն 

 1. Միակողմանի գործողություններից ծագող 

պարտավորությունների հասկացությունը և տարրերը: 

2. Պարգև վճարելու հրապարակային խոստումը: 

3. Հրապարակային մրցույթ կազմակերպելը: 

4. Առանց հանձնարարության, ի շահ ուրիշի 

գործողությունները: 

 

Հարցեր 1-4 – ներկայացվում է 

դասախոսություն: 

Հարցեր 1-4 - ինքնուրույն աշխատանք. 

սովորողները ծանոթանում են գրականությանը` 

այնուհետև քննարկվում են խնդրահարույց 

հարցերը, ստուգվում են ընթացիկ 

առաջադրանքները 

 

 

 

Թեմա 17 

Վնաս պատճառելու հետևանքով ծագած պարտավորություններ 

(8 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար պարապմունք, 2 ժամ գործնական պարապմունք) 

 

Թեմայի հարցերը Դասավանդման և գնահատման 

մեթոդաբանություն 

1. Վնաս պատճառելու հետևանքով ծագած 

պարտավորության հասկացությունը և նշանակությունը: 

2. Վնաս պատճառելու համար պատասխանատվության 

ընդհանուր հիմքերը: 

3. Իրավաբանական անձի կամ քաղաքացու 

պատասխանատվությունը իր աշխատողի պատճառած 

վնասի համար: 

4. Պատասխանատվությունն իշխանության ակտով 

պատճառված վնասի համար: 

5. Պատասխանատվությունն անչափահաս, անգործունակ, 

սահմանափակ գործունակ և իր գործողությունների 

նշանակությունը գիտակցելու անընդունակ անձանց 

Հարցեր 1-9 -  ներկայացվում  է 

դասախոսություն: 

Հարցեր 1-9  սեմինար պարապմունք` 

անհատական հարցումների ձևով 

Հարցեր 6-9 գործնական պարապմունք` 

սովորողները լուծում են գործնական խնդիրներ 

և վարժություններ: 

Հարցեր 1-9 ինքնուրույն աշխատանք. 

սովորողները ծանոթանում են գրականությանը` 

այնուհետև սեմինար պարապմունքի ժամանակ 
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պատճառած վնասի համար: 

6. Պատասխանատվությունն առավել վտանգի աղբյուրով 

պատճառված վնասի համար: 

7. Քաղաքացու կյանքին կամ առողջությանը պատճառված 

վնասը հատուցելը: 

8. Պատվին, արժանապատվությանը կամ գործարար 

համբավին պատճառված վնասի հատուցումը: 

9. Ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների 

թերությունների հետևանքով պատճառված վնասների 

հատուցումը: 

 

քննարկվում են խնդրահարույց հարցերը, 

ստուգվում են ընթացիկ առաջադրանքները 

 

 

Թեմա 18 

Անհիմն հարստացման հետևանքով ծագող պարտավորություններ 

(2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար պարապմունք) 

 

Թեմայի հարցեր Դասավանդման և գնահատման 

մեթոդաբանություն 

  

1. Անհիմն հարստացման հետևանքով ծագող 

պարտավորության հասկացությունը և տեսակները: 

2. Անհիմն հարստացման հետևանքով ծագած 

պարտավորության բովանդակությունը: 

3. Վերադարձման ոչ ենթակա անհիմն հարստացումը: 

 

 

 

 

   

Հարցեր 1-3 – ներկայացվում է 

դասախոսություն: 

Հարցեր 1-3 սեմինար պարապմունք` 

անհատական հարցումների միջոցով: 

Հարցեր 1-3 ինքնուրույն աշխատանք. 

սովորողները ծանոթանում են գրականությանը` 

այնուհետև սեմինար պարապմունքի ժամանակ 

քննարկվում են խնդրահարույց հարցերը, 

ստուգվում են ընթացիկ առաջադրանքները 

 

 

Թեմա 18 

Մտավոր սեփականության իրավունք 

(8 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար պարապմունք, 2 ժամ գործնական պարապմունք) 

 

Թեմայի հարցեր Դասավանդման և գնահատման 
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մեթոդաբանություն 

 1. Մտավոր սեփականության հասկացությունը: 

2. Հեղինակային իրավունք 

3. Արտոնագրային իրավունք 

4. Սելեկցիոն նվաճումների, չբացահայտված 

տեղեկատվության, ապրանքների և ծառայությունների 

անհատականացման միջոցների իրավական 

պահպանությունը 

 

Հարցեր 1-4 – ներկայացվում է 

դասախոսություն: 

Հարցեր 1-4  –  սեմինար պարապմունք` 

անհատական հարցումների միջոցով: 

Հարցեր 1-4 գործնական պարապմունք` 

սովորողները լուծում են գործնական խնդիրներ 

և վարժություններ: 

Հարցեր 1-4 - ինքնուրույն աշխատանք. 

սովորողները ծանոթանում են գրականությանը` 

այնուհետև սեմինար պարապմունքի ժամանակ 

քննարկվում են խնդրահարույց հարցերը, 

ստուգվում են ընթացիկ առաջադրանքները 

 

Թեմա 20 

Ժառանգման իրավունք 

 (12 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար պարապմունք, 2 ժամ գործնական պարապմունք) 

Թեմայի հարցեր Դասավանդման և գնահատման 

մեթոդաբանություն 

1. Ժառանգման իրավունք հասկացությունը 

2. Ժառանգության բացումը 

3. Ժառանգումն ըստ կտակի 

4. Ժառանգումն ըստ օրենքի 

5. Ժառանգման իրավունքների իրականացումը 

Հարցեր 1-5  – ներկայացվում է 

դասախոսություն: 

Հարցեր 1-5 – սեմինար պարապմունք` 

սովորողների անհատական հարցումների ձևով: 

Հարցեր 1-5 գործնական պարապմունք` 

սովորողները լուծում են գործնական խնդիրներ 

և վարժություններ: 

Հարցեր 1-5 - ինքնուրույն աշխատանք. 

սովորողները ծանոթանում են գրականությանը` 

այնուհետև սեմինար պարապմունքի ժամանակ 

քննարկվում են խնդրահարույց հարցերը, 

ստուգվում են ընթացիկ առաջադրանքները 
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Հարցաշար 

«Քաղաքացիական իրավունք 4» առարկայի  քննության 

1. Վնաս պատճառելու հետևանքով ծագած պարտավորության հասկացությունը և նշանակությունը 

2. Վնաս պատճառելու համար պատասխանատվության ընդհանուր հիմքերը 

3. Իրավաբանական անձի կամ քաղաքացու պատասխանատվությունը իր աշխատողի պատճառած վնասի 

համար 

4. Պատասխանատվությունն իշխանության ակտով պատճառված վնասի համար 

5. Պատասխանատվությունն անչափահաս, անգործունակ, սահմանափակ գործունակ և իր գործողությունների 

նշանակությունը գիտակցելու անընդունակ անձանց պատճառած վնասի համար 

6. Պատասխանատվությունն առավել վտանգի աղբյուրով պատճառված վնասի համար 

7. Քաղաքացու կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասը հատուցելը 

8. Պատվին, արժանապատվությանը կամ գործարար համբավին պատճառված վնասի հատուցումը 

9. Ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների թերությունների հետևանքով պատճառված 

վնասների հատուցումը 

10. Անհիմն հարստացման հետևանքով ծագող պարտավորության հասկացությունը և տեսակները 

11. Անհիմն հարստացման հետևանքով ծագած պարտավորության բովանդակությունը 

12. Վերադարձման ոչ ենթակա անհիմն հարստացումը 

13. Մտավոր սեփականության հասկացությունը 

14. Մտավոր սեփականությունը կարգավորող քաղաքացիաիրավական ինստիտուտները 

15. Ստեղծագործությունը` որպես մտավոր սեփականության հիմք 

16. Հեղինակային իրավունքի հասկացությունը և սկզբունքները 

17. Հեղինակային իրավունքի օբյեկտները և սուբյեկտները 

18. Հեղինակի գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքները 

19. Հեղինակային պայմանագիր 

20. Հեղինակային և հարակից իրավունքների պահպանությունը և պաշտպանությունը 

21. Արտոնագրային իրավունքի օբյեկտները 

22. Գյուտի, օգտակար մոդելի և արդյունաբերական նմուշի հասկացությունը և հատկանիշները 

23. Արտոնագրային իրավունքի սուբյեկտները 

24. Արտոնագրային իրավունքների ձևակերպումը 

25. Գյուտի, օգտակար մոդելի  և արդյունաբերական նմուշի հեղինակի իրավունքները 

26. Արտոնագրատիրոջ իրավունքները 

27. Հեղինակների և արտոնագրատերերի իրավունքների պաշտպանությունը 

28. Սելեկցիոն նվաճումների իրավական պահպանությունը 

29. Ծառայողական և առևտրային գաղտնիքի պահպանությունը 

30. Ֆիրրմային անվանման պահպանությունը 

31. Ապրանքային, սպասարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղեկությունների իրավական 

պահպանությունը 

32. Ժառանգման իրավունք և ժառանգման իրավահաջորդություն 

33. Ժառանգման իրավահարաբերություններ 

34. Ժառանգման իրավունք չունեցող քաղաքացիներ 

35. Ժառանգություն / ժառանգական զանգված / 

36. Ժառանգության բացման հասկացությունը 

37. Ժառանգության բացման ժամանակը 

38. Ժառանգության բացման վայրը 

39. Ժառանգության բացման մասին ժառանգներին ծանուցելը 

40. Ժառանգության բացման շրջադարձ 

41. Կտակի հասկացությունը 
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42. Կտակային գործունակություն, կտակի ազատությունը 

43. Կտակի ձևը և այն չպահպանելու հետևանքները, կտակի անվավերությունը 

44. Ըստ կտակի ժառանգների շրջանակը, պարտադիր ժառանգներ 

45. Կտակի բովանդակությունը, կտակարարի հատուկ կարգադրությունները 

46. Ըստ օրենքի ժառանգման հասկացությունը, ըստ օրենքի ժառանգների շրջանակը 

47. Ժառանգումը ներկայացման իրավունքով 

48. Ժառանգության ընդունման հասկացությունը և համակարգը 

49. Ժառանգությունն ընդունելու եղանակներն ու ժամկետը 

50. Ժառանգության տրանսմիսիսա, ժառանգական գույքը բաժանելը 

51. Ժառանգությունից հրաժարվելը, անժառանգ գույք 

52. Գույքի առանձին տեսակների ժառանգման առանձնահատկությունները 

53. Ժառանգման իրավունքի ձևակերպումը 

54. Ժառանգական գույքը պահպանելը և կառավարելը 

55. Ժառանգության հետ կապված ծախսերը հատուցելը, ժառանգի պատասխանատվությունը ժառանգատուի 

պարտքերով 
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Հարցաշար 

<< Քաղաքացիական իրավունք 3>>  առարկայի 1-ին ընթացիկ քննության 

  

1. Միակողմանի գործողություններից ծագող պարտավորությունների հասկացությունը և տարրերը: 

2. Պարգև վճարելու հրապարակային խոստումը: 

3. Հրապարակային մրցույթ կազմակերպելը: 

4. Առանց հանձնարարության, ի շահ ուրիշի գործողությունները: 

5. Վնաս պատճառելու հետևանքով ծագած պարտավորության հասկացությունը և նշանակությունը 

6. Վնաս պատճառելու համար պատասխանատվության ընդհանուր հիմքերը 

7. Իրավաբանական անձի կամ քաղաքացու պատասխանատվությունը իր աշխատողի պատճառած վնասի 

համար 

8. Պատասխանատվությունն իշխանության ակտով պատճառված վնասի համար 

9. Պատասխանատվությունն անչափահաս անձանց կողմից պատճառված վնասի համար 

10. Պատասխանատվությունն անգործունակ, սահմանափակ գործունակ և իր գործողությունների 

նշանակությունը գիտակցելու անընդունակ անձանց պատճառած վնասի համար 

11. Պատասխանատվությունն առավել վտանգի աղբյուրով պատճառված վնասի համար 

12. Քաղաքացու կյանքին պատճառված վնասը հատուցելը 

13. Քաղաքացու  առողջությանը պատճառված վնասը հատուցելը 

14. Պատվին, արժանապատվությանը կամ գործարար համբավին պատճառված վնասի հատուցումը 

15. Ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների թերությունների հետևանքով պատճառված 

վնասների հատուցումը 

16. Անհիմն հարստացման հետևանքով ծագող պարտավորության հասկացությունը և տեսակները 

17. Անհիմն հարստացման հետևանքով ծագած պարտավորության բովանդակությունը 

18. Վերադարձման ոչ ենթակա անհիմն հարստացումը 
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Հարցաշար 

<< Քաղաքացիական իրավունք 4>>  առարկայի 2-րդ ընթացիկ քննության 

 

1. Սելեկցիոն նվաճումների իրավական պահպանությունը 

2. Ծառայողական և առևտրային գաղտնիքի պահպանությունը 

3. Ֆիրրմային անվանման պահպանությունը 

4. Ապրանքային, սպասարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղեկությունների իրավական 

պահպանությունը 

5. Ժառանգման իրավունք և ժառանգման իրավահաջորդություն 

6. Ժառանգման իրավահարաբերություններ 

7. Ժառանգման իրավունք չունեցող քաղաքացիներ 

8. Ժառանգություն / ժառանգական զանգված / 

9. Ժառանգության բացման հասկացությունը 

10. Ժառանգության բացման ժամանակը 

11. Ժառանգության բացման վայրը 

12. Ժառանգության բացման մասին ժառանգներին ծանուցելը 

13. Ժառանգության բացման շրջադարձ 

14. Կտակի հասկացությունը 

15. Կտակային գործունակություն, կտակի ազատությունը 

16. Կտակի ձևը և այն չպահպանելու հետևանքները, կտակի անվավերությունը 

17. Ըստ կտակի ժառանգների շրջանակը, պարտադիր ժառանգներ 

18. Կտակի բովանդակությունը, կտակարարի հատուկ կարգադրությունները 

19. Ըստ օրենքի ժառանգման հասկացությունը, ըստ օրենքի ժառանգների շրջանակը 

20. Ժառանգումը ներկայացման իրավունքով 

21. Ժառանգության ընդունման հասկացությունը և համակարգը 

22. Ժառանգությունն ընդունելու եղանակներն ու ժամկետը 

23. Ժառանգության տրանսմիսիսա, ժառանգական գույքը բաժանելը 

24. Ժառանգությունից հրաժարվելը, անժառանգ գույք 

25. Գույքի առանձին տեսակների ժառանգման առանձնահատկությունները 

26. Ժառանգման իրավունքի ձևակերպումը 

27. Ժառանգական գույքը պահպանելը և կառավարելը 

28. Ժառանգության հետ կապված ծախսերը հատուցելը, ժառանգի պատասխանատվությունը ժառանգատուի 

պարտքերով 

 

 

 

 


