
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ 

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ  ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  Մասնավոր իրավունքի հիմունքներ 

  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ Ոստիկանական միջին մասնագիտական կրթության 

  

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ Ոստիկանական գործ 

  

ԱՄԲԻՈՆ Քաղաքացիական իրավունքի և քաղաքացիական 

դատավարություն ամբիոն 

 

  

ՀԵՂԻՆԱԿ/ՆԵՐ Գ.  Իսրայելյան 

E-mail: g_i_1979@mail.ru  

(+374) 98480948 

  

ՈՒՍՏԱՐԻ/ԿԻՍԱՄՅԱԿ 2-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ 

 

   

ԴԱՍԱԺԱՄԵՐԻ 

ԲԱՇԽՈՒՄ 

Ընդհանուր ծավալը կազմում է 24 լսարանային ժամ, որից 18 ժամ 

դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք:  

  

ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ Կառուցվում է  «Պետության և իրավունքի տեսության հիմունք-

ներ», «ՀՀ սահմանադրական իրավունք» մոդուլների իմացության 

վրա: 

  

ՀԱՄԱՌՈՏ 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Ներառում է մասնավոր իրավունքի ընդհանուր դրույթները, մաս-

նավորապես՝ քաղաքացիական իրավունքի կարգավորման ա-

ռարկան, մեթոդը, սկզբունքները, աղբյուրները, քաղաքացիական 

իրավահարաբերությունների սուբյեկտները, օբյեկտները, քաղա-

քացիական իրավունքների իրականացման և պաշտպանության 

միջոցները, ներկայացուցչությունը, ժամկետները, սեփականու-

թյան իրավունքի, պարտավորական իրավունքի, ամուսնաընտա-

նեկան հարաբերությունների, աշխատաժամանակի և հանգստի 

ժամանակի, հայցային վարույթի ինստիտուտները: 

 

  

Հաստատված է 
Քաղաքացիական իրավունքի և քաղաքացիական 

դատավարության ամբիոնի՝ 31.08.2020թ. 
նիստում (արձ. թիվ 1) 

Ամբիոնի պետ, ի.գ.թ., դոցենտ 
                            Գ. Իսրայելյան 

 



ՆՊԱՏԱԿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԽՆԴԻՐ/ՆԵՐ 

Նախատեսված է սովորողին մասնավոր իրավունքի ընդհանուր 

դրույթների, մասնավորապես՝ քաղաքացիական իրավունքի 

կարգավորման առարկայի, մեթոդի, սկզբունքների, աղբյուրների, 

քաղաքացիական իրավահարաբերությունների սուբյեկտների, օբ-

յեկտների, քաղաքացիական իրավունքների իրականացման և 

պաշտպանության միջոցների, ներկայացուցչության, ժամկետ-

ների, սեփականության իրավունքի, պարտավորական իրավուն-

քի, ամուսնաընտանեկան հարաբերությունների, աշխատաժամա-

նակի և հանգստի ժամանակի, հայցային վարույթի վերաբերյալ 

գիտելիքներ հաղորդելու, ինչպես նաև սովորողների մոտ 

ձևավորել քաղաքացիաիրավական հարաբերություններով պայ-

մանավորված իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվելու կարողու-

թյուններ: 

 

  

Խնդիրներն են ներկայացնել՝ 

 քաղաքացիական իրավունքի կարգավորման առարկան, 

մեթոդը, սկզբունքները, աղբյուրները,  

 քաղաքացիական իրավահարաբերությունների սուբյեկտ-

ները, օբյեկտները, 

 քաղաքացիական իրավունքների իրականացման և 

պաշտպանության միջոցները, 

 ներկայացուցչությունը, ժամկետները, 

 սեփականության իրավունքը,  

 պարտավորական իրավունքը, 

 ամուսնաընտանեկան հարաբերությունները, 

 աշխատաժամանակը, հանգստի ժամանակը,  

 հայցային վարույթը:  

 

  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԵԼՔԱՅԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

 

1. Իմանա 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Կարողանա 

 

 

 

 

 

 

 

 քաղաքացիական իրավունքի կարգավորման առարկան, 

մեթոդը, սկզբունքները, աղբյուրները,  

 քաղաքացիական իրավահարաբերությունների սուբյեկտ-

ները, օբյեկտները, 

 քաղաքացիական իրավունքների իրականացման և 

պաշտպանության միջոցները, 

 ներկայացուցչությունը, ժամկետները, 

 սեփականության իրավունքը,  

 պարտավորական իրավունքը, 

 ամուսնաընտանեկան հարաբերությունները, 

 աշխատաժամանակը, հանգստի ժամանակը,  

 հայցային վարույթի առանձնահատկությունները:  

 
 
 

 սահմանել քաղաքացիական իրավունքի կարգավորման 

առարկան, մեթոդը, սկզբունքները, աղբյուրները,  

 դասակարգել քաղաքացիական իրա-

վահարաբերությունների սուբյեկտները, օբյեկտները, 

 ներկայացնել քաղաքացիական իրավունքների իրակա-

նացման և պաշտպանության միջոցները, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Տիրապետի 

 

 

 

 

 

 

 ներկայացնել ներկայացուցչությունը, ժամկետները, 

 սահմանել սեփականության իրավունքը,  

 սահմանել պարտավորական իրավունքը, 

 սահմանել ամուսնաընտանեկան հարաբերությունները, 

 ներկայացնել աշխատաժամանակը, հանգստի 

ժամանակը,  

 ներկայացնել հայցային վարույթի 

առանձնահատկությունները:  

 
 

 քաղաքացիական իրավունքների իրականացման և 

պաշտպանության միջոցներին, 

 ներկայացուցչություն իրականացնելուն, ժամկետների 

հաշվարկին, 

 աշխատաժամանակի, հանգստի ժամանակի 

հաշվարկին,  

 հայցի կազմմանը:  

 
 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ   

  

Հիմնական 

 

 

1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, 1995, 

2015թ. փոփոխություններով, 

2. ՙՀՀ դատական օրենսգիրք՚ սահմանադրական օրենք, 2018, 

3. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավա-

րության օրենսգիրք,1998, 

4. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք, 

1998, 

5. «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք, 2018, 

6. ՀՀ աշխատանային օրենսգիրք, 2004, 

7. ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրք, 2004, 

8. ՙՈստիկանության մասին՚ ՀՀ օրենք, 2001, 

9. ՙՈստիկանությունում ծառայության մասին՚ ՀՀ օրենք, 2002, 

10. Իսրայելյան Գ.Վ. Մասնավոր իրավունքի հիմունքներ: Ուսում-

նական ձեռնարկ: Հեղ. Հրատ. – Եր., 2020,  

11. Իսրայելյան Գ.Վ., ՀՀ քաղաքացիական դատավարության իրա-

վունք: Ընդհանուր և հատուկ մասեր: Ուսումնական ձեռնարկ: 

Երևան, Աստղիկ գրատուն, 2014, 

12. Իսրայելյան Գ.Վ., ՀՀ քաղաքացիական դատավարության իրա-

վունք: Ընդհանուր մաս: Դասախոսությունների և թեստերի ժո-

ղովածու: Երևան, Աստղիկ գրատտուն, 2018, 

13. Իսրայելյան Գ.Վ., ՀՀ ընտանեկան իրավունք: Ուսումնական 

ձեռնարկ: Երևան, Աստղիկ գրատուն, 2015, 

14. Բարսեղյան Տ.Կ., ՀՀ քաղաքացիական իրավունք: Դասագիրք 

Առաջին մաս, չորրորդ հրատ., Երևան, ՙՏիգրան Մեծ՚, 2014, 

15.  Պետրոսյան Գ.Վ., ՀՀ աշխատանքային իրավունք: Ընդհանուր 

մաս: Դասագիրք: 2-րդ հրատ.՝ փոփ. և լրաց., Երևան, ՙՀայրա-

պետ՚ հրատ., 2015: 

  

Լրացուցիչ  Պետրոսյան Ռ.Գ., Հայաստանի քաղաքացիական դատավարու-

թյուն, 4-րդ հրատ., - Եր., «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2013,  



 Մեղրյան Ս.Գ., Քաղաքացիական դատավարությունը սխեմանե-

րում, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2011: Борисова В.Ф. Возбуждение 

гражданского судопроизводства. М.:«Юрлитинформ», 2009,  

 Гражданское право. Учебник в 2 томах /под ред. Гонгало Б.М.., 

М., Статут, 2018, 

 Колобова С.В., Сергеенко Ю.С. Трудовое право России. 

Учебник. 2-е изд. перераб. и доп. М., Юстицинформ, 2018, 

 Жилин Г.А. Суд первой инстанции в гражданском процессе. - 

М.: «Юрайт-М», 2001,  

 Жилин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реали-

зация в суде первой инстанции. - М.: «Городец», 2000,  

 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 

Российской Федерации. Под ред. В.М. Жуйкова, М.К. 

Треушникова. - М.: «Городец», 2007,  

  Семейное право. Учебник /Гонгало и др., 4-е изд., переб. и 

доп.. М., Статут, 2019: 

  

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ ՈՎ 

ԿՇԻՌ 

 

 Ստուգարք (ստուգված, չստուգված) 
Սովորողը դասընթացից կարող է  հանդես բերել մինչև 100% (ստուգված) առա-
ջադիմություն:  
 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ  

Սովորողների գիտելիքները, ունակությունները և հմտությունները գնահատվում 

են «Գերազանց», «Լավ», «Բավարար» և «Անբավարար»: 

Սովորողների գիտելիքները գնահատվում են հետևյալ չափանիշներով` 

ա) «Գերազանց», եթե սովորողը խոր և հիմնավոր է յուրացրել ամբողջ ծրագ-

րային նյութը, սպառիչ, հաջորդական, գրագետ ու տրամաբանորեն կառուցված 

է շարադրում այն, նյութը սերտորեն կապում է ոստիկանության ծառայության 

խնդիրների հետ, չի դժվարանում պատասխանել, երբ ձևափոխվում է 

առաջադրանքը, ազատորեն լուծում է խնդիրներն ու կատարում գործնական 

առաջադրանքները, ճիշտ է հիմնավորում ընդունած որոշումները, ընդունակ է 

ինքնուրույն ընդհանրացնել և շարադրել նյութը` սխալներ թույլ չտալով. 

բ) «Լավ», եթե սովորողը հիմնավոր գիտի ծրագրային նյութը, գրագետ է և ըստ 

էության շարադրում է այն, հարցին պատասխանելիս թույլ չի տալիս էական ան-

ճշտություններ, կարողանում է ճիշտ կիրառել տեսական դրույթները, գործ-

նական առաջադրանքները կատարելիս տիրապետում է անհրաժեշտ ունակու-

թյունների ու հմտությունների. 

գ) «Բավարար», եթե սովորողը յուրացրել է միայն հիմնական նյութը, բայց չգիտի 

դրա առանձին մանրամասները, թույլ է տալիս անճշտություններ, ոչ ճիշտ 

ձևակերպումներ, խախտում է ուսումնական նյութի շարադրման հաջորդա-

կանությունը և դժվարանում է կատարել գործնական առաջադրանքները. 

դ) «Անբավարար», եթե սովորողը չգիտի ծրագրային նյութի զգալի մասը, թույլ է 

տալիս էական սխալներ, չի կարողանում կատարել գործնական առաջադրանք-

ներն ու լուծել խնդիրները: 

  

ԱՅԼ 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Դասապլանի որևէ փոփոխության մասին սովորողը նախօրոք կտեղեկացվի:  

 

 

 

 

 



 

Գրավոր 

աշխատանքներին 

ներկայացվող 

պահանջներ 

 

Ինքնուրույն  

աշխատանքներ 

Գրավոր աշխատանքների ժամանակ արգելվում է ծածկագրերից  օգտվելը: 

Ծածկագրի հայտնաբերման դեպքում աշխատանքը գնահատվում է անբավա-

րար: 

 

Ինքնուրույն գրավոր աշխատանքներն անհրաժեշտ է կատարել առանց կողմ-

նակի միջամտության և հանձնել դրանք նշված ժամանակահատվածում:  

Ինքնուրույն գրավոր աշխատանքում արգելվում է գրագողությունը: Այլոց 

մտքերը օգտագործելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է նշել աղբյուրը ըստ 

ընդունված ակադեմիական ձևաչափի: 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԹԵՄԱՏԻԿ ՏՐՈՀՈՒՄ 
ԹԵՄԱ 1. 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ, ՄԵԹՈԴԸ և ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՔԱՂԱ-

ՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱՅԼ ՃՅՈՒՂԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՏՈՒՄԸ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ և ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱԳՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

(2 ժամ դասախոսություն) 

Թեմայի հարցերը Դասավանդման և 
գնահատման 

մեթոդաբանություն 
1. քաղաքացիական  իրավունքի  կարգավորման առարկան, 
մեթոդի առանձնահատկությունները, 
2. քաղաքացիական իրավունքի սկզբունքները, դրանց նշանա-
կությունը, 
3. քաղաքացիական իրավունքի և իրավունքի այլ ճյուղերի 
սահմանազատումը, 
4.  քաղաքացիական իրավունքի աղբյուրները, դրանց աստի-
ճանակարգումն ըստ իրավաբանական ուժի, 
5. քաղաքացիական իրավահարաբերությունների հասկացու-
թյունը, դրանց ծագման, փոփոխման, դադարման հիմքերը: 

 

1-5-րդ հարցերով անցկացվում է դա-
սախոսություն` ուսանողների ուշա-
դրությունը հրավիրելով խնդրահա-
րույց հարցերի վրա: 
 
1-5-րդ հարցերով ինքնուրույն աշխա-
տանքի շրջանակներում սովորող-
ներն ուսումնասիրում են լրացուցիչ 
գրականությունը: 
 

 
 

ԹԵՄԱ 2. 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏԱՅԻՆ ԿԱԶՄԸ, ԴՐԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆԱ-

ԿՈՒԹՅԱՆՆ ՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ 

ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 (2 ժամ դասախոսություն) 

Թեմայի հարցերը Դասավանդման և 
գնահատման 

մեթոդաբանություն 
1. քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտ ֆիզիկական ան-

ձանց իրավունակության ծագման և դադարման հիմքերը, 

2. քաղաքացիների գործունակության հասկացությունը և տե-

սակները, 

3. անձին անհայտ բացակայող և մահացած ճանաչելու ինստի-

տուտները, նրանց անհատականացման միջոցները, 

4. ՙիրավաբանական անձ՚ հասկացությունը, տեսակները և 

հատկանիշները, նրանց ստեղծման, վերակազմակերպման և 

լուծարման կարգը, 

5. պետությունը և համայնքները՝ որպես քաղաքացիական իրա-

վունքի հատուկ սուբյեկտներ, նրանց իրավասուբյեկտությունը, 

1-7-րդ հարցերով անցկացվում է ին-
տերակտիվ դասախոսություն` նա-
խապես տրամադրված նյութի հիման 
վրա՝ քննարկումների ձևով: 
 
1-7-րդ հարցերով ինքնուրույն աշխա-
տանքի շրջանակներում սովորող-
ներն ուսումնասիրում են լրացուցիչ 
գրականությունը: 
 



6. քաղաքացիական իրավահարաբերության օբյեկտի հասկա-

ցությունը և տեսակները, 
7. գույքի հասկացությունը և տեսակները: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ԹԵՄԱ 3. 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ 
ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

(2 ժամ դասախոսություն) 

Թեմայի հարցերը Դասավանդման և 
գնահատման 

մեթոդաբանություն 
1. ՙներկայացուցչություն՚ հասկացությունը, 

2. ներկայացուցչության տեսակները, 

3. լիազորագրի հասկացությունը, ձևը և բովանդակությունը, 

4. ժամկետների հասկացությունը, տեսակները և հաշվարկման 

կարգը, 
5. հայցային վաղեմության ժամկետները։ 

 

1-5-րդ հարցերով անցկացվում է 
ինտերակտիվ դասախոսություն` 
նախապես տրամադրված նյութի 
հիման վրա՝ քննարկումների ձևով: 
 
1-5-րդ հարցերով ինքնուրույն աշխա-
տանքի շրջանակներում սովորող-
ներն ուսումնասիրում են լրացուցիչ 
գրականությունը: 
 

 
ԹԵՄԱ 4.  

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ 

(2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար) 

Թեմայի հարցերը Դասավանդման և 
գնահատման 

մեթոդաբանություն 
1. սեփականության իրավունքի հասկացությունը և բովանդա-

կությունը, 

2. սեփականության իրավունքի ձեռքբերման և դադարման 

հիմքերը, 

3. ընդհանուր սեփականության իրավունքի առանձնահատկու-

թյունները, 

4. այլ իրային իրավունքները, 
5. իրային իրավունքի պաշտպանության միջոցները։ 

 

1-5-րդ հարցերով անցկացվում է ին-
տերակտիվ դասախոսություն` նա-
խապես տրամադրված նյութի հիման 
վրա՝ քննարկումների ձևով: 
 

1-5-րդ հարցերով ինքնուրույն աշխա-
տանքի շրջանակներում սովորող-
ներն ուսումնասիրում են լրացուցիչ 
գրականությունը: 
 

Սեմինար պարապմունքի ընթացքում 

իրականացվում է բանավեճային 

ստուգազրույց, սովորողների հար-

ցում, թեստային վարժությունների 

լուծում, խմբային քննարկումներ: 

 

 
ԹԵՄԱ 5.  

ՊԱՐՏԱՎՈՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ 



(2 ժամ դասախոսություն) 

Թեմայի հարցերը Դասավանդման և 
գնահատման 

մեթոդաբանություն 
1. պարտավորության հասկացությունը և ծագման հիմքերը,  

2. պարտավորության սուբյեկտային կազմը և սուբյեկտների 

փոփոխման հիմքերը պարտավորության մեջ, 

3. պարտավորության կատարման սկզբունքները, վայրը, 

ժամանակը և եղանակը, 
4. պարտավարության դադարման հիմքերը: 

 

1-4-րդ հարցերով անցկացվում է 
ինտերակտիվ դասախոսություն` 
նախապես տրամադրված նյութի 
հիման վրա՝ քննարկումների ձևով: 
 

1-4-րդ հարցերով ինքնուրույն աշխա-
տանքի շրջանակներում սովորող-
ներն ուսումնասիրում են լրացուցիչ 
գրականությունը: 
 

 
 

ԹԵՄԱ 6.  

ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԱՆԱԿԸ ԵՎ ՀԱՆԳՍՏԻ ԺԱՄԱՆԱԿԸ 

(2 ժամ դասախոսություն) 

Թեմայի հարցերը Դասավանդման և 
գնահատման 

մեթոդաբանություն 
1. ներկայացնում է աշխատաժամանակի տևողությունը և 

կարգը, 

2. ներկայացնում է հանգստի ժամանակի տևողությունը և 

կարգը, 
3. ներկայացնում է հանգստի տեսակները: 

 

1-3-րդ հարցերով անցկացվում է 
ինտերակտիվ դասախոսություն` 
նախապես տրամադրված նյութի 
հիման վրա՝ քննարկումների ձևով: 
 
1-3-րդ հարցերով ինքնուրույն աշխա-
տանքի շրջանակներում սովորող-
ներն ուսումնասիրում են լրացուցիչ 
գրականությունը: 
 
 

 

 

ԹԵՄԱ 7.  

ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

(2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար) 

Թեմայի հարցերը Դասավանդման և 
գնահատման 

մեթոդաբանություն 
1.ամուսնաընտանեկան հարաբերությունները, 

2. ամուսնության կնքման կարգն ու պայմանները, 

3. ամուսնության դադարման և անվավերության տարբերու-

թյունը, 

4. ամուսինների և ընտանիքի մյուս անդամների ալիմենտային 

պարտավորությունները,  
5. ոստիկանության լիազորությունները ընտանեկան 
բռնության կանխարգելման գործում: 

 

1-5-րդ հարցերով անցկացվում է 
ինտերակտիվ դասախոսություն` 
նախապես տրամադրված նյութի 
հիման վրա՝ քննարկումների ձևով: 
 
1-5-րդ հարցերով ինքնուրույն աշխա-
տանքի շրջանակներում սովորող-
ներն ուսումնասիրում են լրացուցիչ 
գրականությունը: 
 

Սեմինար պարապմունքի ընթացքում 

իրականացվում է բանավեճային 

ստուգազրույց, սովորողների հար-

ցում, թեստային վարժությունների 

լուծում, խմբային քննարկումներ: 

 



 

 

 

ԹԵՄԱ 8.  

ՀԱՅՑԱՅԻՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ 

(4 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար) 

Թեմայի հարցերը Դասավանդման և 
գնահատման 

մեթոդաբանություն 
1. հայցի տարրերը և տեսակները, 

2. հայցի իրավունքը և հայց հարուցելու իրավունքը, 

3. հայցի դեմ պատասխանողի շահերի պաշտպանության 

դատավարական միջոցները, 

4. հայցի ապահովման հասկացությունը և տեսակները 

 

1-4-րդ հարցերով անցկացվում է 
ինտերակտիվ դասախոսություն` 
նախապես տրամադրված նյութի 
հիման վրա՝ քննարկումների ձևով: 
 
1-4-րդ հարցերով ինքնուրույն աշխա-
տանքի շրջանակներում սովորող-
ներն ուսումնասիրում են լրացուցիչ 
գրականությունը: 
 

Սեմինար պարապմունքի ընթացքում 

իրականացվում է բանավեճային 

ստուգազրույց, սովորողների հար-

ցում, թեստային վարժությունների 

լուծում, խմբային քննարկումներ: 

 

 

  



ՀԱՐՑԱՇԱՐ 
«ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՍՏՈՒԳԱՐՔԻ   

 

1. Քաղաքացիական իրավունքի կարգավորման առարկան և կարգավորման մեթոդի 
առանձնահատկությունները 
2. Քաղաքացիական իրավունքի սկզբունքները, դրանց նշանակությունը 
3. Քաղաքացիական իրավունքի աղբյուրները և դրանց աստիճանակարգումն ըստ իրենց 
իրավաբանական ուժի 
4. Անալոգիայի կիրառման անհրաժեշտությունը և տեսակները, 
5. Քաղաքացիական իրավահարաբերությունների հասկացությունը և դրանց ծագման, 
փոփոխման և դադարման հիմքերը 
6. Քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտ ֆիզիկական անձանց իրավունակության ծագման 
և դադարման հիմքերը 
7. Քաղաքացիների գործունակության հասկացությունը և տեսակները 
8. Անձին անհայտ բացակայող և մահացած ճանաչելու ինստիտուտները, նրանց 
անհատականացման միջոցները 
9. Իրավաբանական անձ հասկացությունը, տեսակները և հատկանիշները, նրանց 
ստեղծման, վերակազմակերպման և լուծարման կարգը 
10. Պետությունը և համայնքները՝ որպես քաղաքացիական իրավունքի հատուկ սուբյեկտներ, 
նրանց իրավասուբյեկտությունը 
11. Քաղաքացիական իրավահարաբերության օբյեկտի հասկացությունը և տեսակները, 
12. Գույքի հասկացությունը և տեսակները 
13. Ներկայացուցչությունը 
14. Ներկայացուցչության տեսակները 
15. Լիազորագրի հասկացությունը, ձևը և բովանդակությունը, 
16. Ժամկետների հասկացությունը, տեսակները և հաշվարկման կարգը 
17. Հայցային վաղեմության ժամկետները 
18. Սեփականության իրավունքի հասկացությունը և բովանդակությունը 
19. Սեփականության իրավունքի ձեռքբերման և դադարման հիմքերը 
20. Ընդհանուր սեփականության իրավունքի առանձնահատկությունները 
21. Այլ իրային իրավունքները 
22. Իրային իրավունքի պաշտպանության միջոցները 
23. Պարտավորության հասկացությունը և ծագման հիմքերը  
24. Պարտավորության սուբյեկտային կազմը և սուբյեկտների փոփոխման հիմքերը 
պարտավորության մեջ 
25.  Պարտավորության կատարման սկզբունքները, վայրը, ժամանակը և եղանակը 
26. Պարտավարության դադարման հիմքերը 
27. Աշխատաժամանակի տևողությունը և կարգը 
28. Հանգստի ժամանակի տևողությունը և կարգը 
29. Հանգստի տեսակները 
30. Ամուսնաընտանեկան հարաբերությունները 
31. Ամուսնության կնքման կարգն ու պայմանները 
32. Ամուսնության դադարման և անվավերության տարբերությունը 
33. Ամուսինների և ընտանիքի մյուս անդամների ալիմենտային պարտավորությունները 
միմյանց նկատմամբ 
34. Ոստիկանության լիազորությունները ընտանեկան բռնության կանխարգելման գործում 
35. Հայցի տարրերը և տեսակները 
36. Հայցի իրավունքը և հայց հարուցելու իրավունքը, 
37. Հայցի դեմ պատասխանողի շահերի պաշտպանության դատավարական միջոցները, 
38. Հայցի ապահովման հասկացությունը և տեսակները 
 

  



 


