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ԺԲ.00.03 - ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ, ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ (ԿՈՄԵՐՑԻՈՆ), ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

ՄԱՍՆԱՎՈՐ, ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ  

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

Քաղաքացիական իրավունքը որպես իրավունքի ճյուղ։ Քաղաքացիական 

իրավունքով կարգավորվող հասարակական հարաբերությունները։ 

Քաղաքացիական իրավունքի սկզբունքները։ ՀՀ Քաղաքացիական 

իրավունքի համակարգը։ Քաղաքացիական իրավահարաբերությունների 

առանձնահատկությունները։ Քաղաքացիական իրավահարաբերություն-

ների դասակարգումը։ Քաղաքացիական իրավահարաբերությունների 

ծագման հիմքերը։ Քաղաքացիական իրավունքների իրականացումը և 

պարտականությունների կատարումը։ Պաշտպանությունը որպես քաղա-

քացիական սուբյեկտիվ իրավազորություն։ Ֆիզիկական անձը որպես 

քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտ։ Խնամակալություն և հոգեբար-

ձություն։ Քաղաքացուն անհայտ բացակայող ճանաչելը և մեռած հայտա-

րարելը։ Իրավաբանական անձանց իրավասուբյեկտությունը։ Իրավաբա-

նական անձանց ստեղծման կարգն ու եղանակները։ Իրավաբանական 

անձանց վերակառուցումը։ Իրավաբանական անձանց լուծարումը։ Իրա-

վաբանական անձանց տեսակները, նրանց դասակարգումը։ Հայաստանի 

Հանրապետությունը որպես քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտ։ 

Քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտները։ Իրերի դասակարգումը և դրա 

իրավական նշանակությունը։  

Գործարքի էությունը և նշանակությունը։ Գործարքների տեսակները։ Գոր-

ծարքի ձևը։ Այն չպահպանելու հետևանքները։ Անվավեր գործարքների 

տեսակները։ Գործարքի անվավերության  հետևանքները։ Իրավունքների 

և պարտականությունների կատարումը ներկայացուցչի միջոցով։ 

Լիազորագիր։ Քաղաքացիական իրավունքի նորմերով կարգավորվող և 

պաշտպանվող անձնական ոչ գույքային հարաբերությունները։ Հայցային 

վաղեմության նշանակությունը քաղաքացիական իրավունքում։  
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Ժամկետները որպես իրավաբանական փաստ։ Սեփականությունը որպես 

տնտեսական և իրավական կատեգորիա։ Տիրապետումը որպես քաղա-

քացիաիրավական կատեգորիա և դրա նշանակությունը 

սեփականության իրավունքի ձեռքբերման գործում։ Սեփականատիրոջ 

իրավազորությունները։ Սեփականության իրավունքի առաջացման 

եղանակները։ Սեփականության հարկադիր դադարման հիմքերը։ 

Քաղաքացիների սեփականության իրավունքը։ Իրավաբանական անձանց 

սեփականության իրավունքը։ Կոոպերատիվների սեփականության իրա-

վունքը։ Հասարակական և կրոնական կազմակերպությունների 

սեփականության իրավունքը։ Պետական սեփականության իրավունքի 

անհրաժեշտությունը։ Պետական սեփականության իրավունքի 

առաջացման և դադարման առանձնահատուկ հիմքերը։ Ընդհանուր 

բաժնային սեփականություն։ Ընդհանուր համատեղ սեփականություն։ 

Սեփականության իրավունքի պաշտպանության հասկացությունը և 

քաղաքացիաիրավական եղանակները։ Ուրիշի ապօրինի 

տիրապետությունից գույք հետ պահանջելը (վինդիկացիոն հայց)։ 

Սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը նեգատոր և սեփակա-

նության իրավունքի ճանաչման հայցերի միջոցով։  

Սահմանափակ իրային իրավունքներ։ Սահմանափակ իրային իրավունք-

ների տեսակները։  

Գրավ։ Գրավի տեսակները։ Տնտեսավարման իրավունք, օպերատիվ կա-

ռավարման իրավունք։ Պարտավորության հասկացությունը, տեսակները 

և տարրերը։ Պարտավորությունների դասակարգումը և ծագման հիմքե-

րը։ Անձանց բազմաթիվությունը պարտավորության մեջ։ Անձանց փոփո-

խությունը պարտավորության մեջ։  

Պայմանագրերը և դրանց դերը մասնավոր հարաբերություններում։ Պայ-

մանագրի տեսակները։ Պայմանագրի բովանդակությունը, ձևը։ Պայմա-

նագրի ազատության սկզբունքը։ Պայմանագրի կնքման կարգը։ Պայմա-

նագիրը փոփոխելը և լուծելը։ Պարտավորության կատարման հասկա-

ցությունը և սկզբունքները։ Պարտավորությունների պատշաճ 

կատարման պայմանները։ Պարտավորության կատարման ապահովման 
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հասկացությունը և միջոցները։ Տուժանքը որպես պարտավորությունների 

ապահովման միջոց։ 

Քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության հասկացությունը, դրա 

տեսակները և նշանակությունը։ Պատասխանատվության պայմանները 

(հիմքերը)։ Պատասխանատվությունից ազատելու պայմանները։ Պարտա-

վորությունների դադարում հասկացությունը և դրա տեսակները։  

Առուծախի պայմանագրի հասկացությունը և նշանակությունը, տարբե-

րությունը մյուս պայմանագրերից։ Առուծախի պայմանագրի կողմերի 

իրավունքներն ու պարտականությունները, պարտականությունները չկա-

տարելու հետևանքները։ Գնորդի սեփականության իրավունքի ծագման 

պահը։  Վաճառված գույքի պատահական կորստի ռիսկը։ Մանրածախ 

առուծախի պայմանագիր։ Անշարժ գույքի առուծախի պայմանագրի 

հասկացությունը, տարրերը և առանձնահատկությունները։ 

Մատակարարման պայմանագիր։ Մատակարարման պայմանագրի բո-

վանդակությունը։ Մատակարարման պայմանագիրը խախտելու իրավա-

կան հետևանքները։ Ապրանքների մատակարարումը պետական կարիք-

ների համար։ 

Նվիրատվության և նվիրաբերման պայմանագրի կողմերի իրավունքներն  

ու պարտականությունները:  Ռենտայի պայմանագրի տարրերը, տեսակ-

ները։ 

Վարձակալության պայմանագիր։ Վարձույթի պայմանագիր։ Տրանսպոր-

տային միջոցների վարձակալության պայմանագրեր։ Ֆինանսական վար-

ձակալության  (լիզինգի) պայմանագիր։ Բնակելի տարածության վարձա-

կալության պայմանագիր։ Գույքի անհատույց օգտագործման պայմանա-

գիր։ Կապալի պայմանագրի նշանակությունը։ Կենցաղային կապալի պայ-

մանագիր։ Կապիտալ շինարարությունն ու շինարարական կապալի պայ-

մանագիրը։ Կապալային աշխատանքներ պետական  կարիքների համար։ 

Գիտահետազոտական, փորձարարական-կոնստրուկտորական ու տեխ-

նոլոգիական աշխատանքների կատարման պայմանագրեր։ Ծառայու-

թյունների մատուցման պարտավորության հասկացությունը և տեսակ-

ները։ Ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագրի բովան-

դակությունը: Հանձնարարության պայմանագիր։ Կոմիսիայի պայմանա-
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գիր։ Գործակալման պայմանագրի հասկացությունը, տարրերը և բովան-

դակությունը։ Պահատվության պայմանագրի  տարրերը և տեսակները։ 

Փոխադրումների տեսակները և փոխադրումների իրավական կարգավո-

րումը։ Գույքային պատասխանատվությունը փոխադրման պայմանագրե-

րով։ Բեռների փոխադրման պայմանագիր։ Բեռների փոխադրման 

պայմանագրերի տարբեր տեսակների առանձնահատկությունները։ 

Ուղևորի և ուղեբեռի փոխադրման պայմանագիր։ Տրանսպորտային 

առաքման պայմանագիր։ 

Վարկային եւ հաշվարկային պարտավորությունների հասկացությունը։ 

Փոխառության և վարկային պայմանագրեր։ Վարկային պայմանագիր։ 

Ապրանքային և առևտրային վարկ։ Բանկային ավանդի պայմանագիր, 

տեսակները, խնայողական գրքույկ։ Բանկային հաշվի պայմանագիր։ 

Հաշվարկների ձևերը։ Ֆինանսավորում դրամական պահանջի զիջման 

դիմաց /ֆակտորինգ/։ Գույքի հավատարմագրային կառավարման պայ-

մանագիր։  

Համալիր ձեռնարկատիրական գործունեության թույլտվության պայմա-

նագրի առանձնահատկությունները։ Ապահովագրության սոցիալ-տնտե-

սական  նշանակությունը և իրավական կարգավորումը, ապահովագրու-

թյան ձևերը և տեսակները։ Ապահովագրության պայմանագրի  հասկա-

ցությունը և տեսակները։ Համատեղ գործունեության պայմանագրի տար-

րերը և բովանդակությունը։ Խաղեր և գրազներ անցկացնելու պայմա-

նագրեր։ 

Պարգև վճարելու հրապարակային խոստում։ Հրապարակային մրցույթ 

կազմակերպելը, պայմանները, պարգև վճարելու մասին որոշումը (մրցա-

նակաբաշխություն)։ 

Արտապայմանագրային պարտավորությունների հասկացությունը և 

նրանց տեսակները։ Վնաս պատճառելուց բխող պարտավորության 

կողմերը։ Պարտավորության բովանդակությունը։ Վնաս պատճառելու 

համար պատասխանատվության ընդհանուր հիմքերը, առաջացման 

պայմանները։ Իրավաբանական անձի կամ քաղաքացու պատասխա-

նատվությունը իր աշխատողի կողմից պատճառված վնասի համար։ 

Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների և նրանց 
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պաշտոնատար անձանց պատճառած վնասի համար պատասխանատ-

վությունը։ Պատասխանատվությունն անչափահաս, անգործունակ, սահ-

մանափակ գործունակ և իր գործողությունների նշանակությունը գիտակ-

ցելու անընդունակ անձանց պատճառած վնասի համար։ Պատասխա-

նատվությունը շրջապատի համար առավել վտանգի աղբյուրով պատ-

ճառված վնասի համար։ Պատասխանատվությունը քաղաքացու կյանքին 

և առողջությանը պատճառված վնասի համար։ Ապրանքների, աշխա-

տանքների կամ ծառայությունների թերությունների հետևանքով պատ-

ճառված  վնասների հատուցումը։ 

Ստեղծագործական գործունեության քաղաքացիաիրավական կարգավո-

րումը։ Հեղինակային իրավունք։ Հեղինակի անձնական և գույքային 

իրավունքները։ Հեղինակային պայմանագրի հասկացությունը, տեսակնե-

րը։ Պայմանագրի բովանդակությունը։ Հեղինակային, հարակից իրա-

վունքների սուբյեկտները։ Քաղաքացիական շրջանառության մասնակից-

ների, ապրանքների և ծառայությունների անհատականացման միջոցնե-

րը։ Բույսերի նոր սորտերի և կենդանիների նոր ցեղերի նկատմամբ 

իրավունքը։ Գյուտի, օգտակար մոդելի և արդյունաբերական նմուշի 

նկատմամբ իրավունք։ 

Ժառանգության հասկացությունը։ Ժառանգման հիմքերը։ Կտակը, նրա 

ձևը, տեսակները և բովանդակությունը։ Ժառանգումն ըստ կտակի։ Կտակ 

կազմելու քաղաքացու իրավունքը։ Ժառանգումն ըստ օրենքի։ Ըստ 

օրենքի ժառանգների շրջանակը։ Անձինք, ովքեր չեն կարող ժառանգ 

լինել։ Ժառանգության հետ կապված ծախսերը հատուցելը։ Ժառանգների 

պատասխանատվությունը ժառանգատուի պարտքերով։ 

Ժառանգությունն ընդունելու եղանակները ու կարգը։ Ժառանգությունից 

հրաժարվելը։ Գույքի առանձին տեսակների ժառանգման առանձնա-

հատկությունները։ 
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А.Л.Сергеева, Ю.К. Толстого. М., ООО "ТК Велби", 2006. 

37. Грибанов В.П., Осуществления и защиты гражданских прав, МГУ, 
им. М.В.Ломоносова. Каф. гражд. права. Серия: Классики 
российской цивилистики. М., Статут 2000. 

38. Жариков Ю.Г., Масевич М.Г., Недвижимое имущество : правовое 
регулирование., М., 1997. 

39. Иоффе О.С., Избранные труды, в 4 томах, изд-во “Юридический 
центр Пресс" М., 2004. 

40. Камышинский В.Л., Право собственности, пределы и ограничения, 
М., 2005. 

41. Карелина С. А., Правовое регулирование несостоятельности /Банк-
ротство/. Волтерс Клувер. 2006. 

42. Кашанина Т. В., Корпоративное (внутрифирменное) право. Норма 
2005. 

43. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации 
/учебно-практический/ 2-е изд.,  М., Проспект 2009. 

44. Меттен Уго, Е.А. Суханов, Основные положения права 
собственности. М., 1999. 

45. Саватье Р., Теория обязательств. Изд-во “Прогресс”. М., 1972: 
46. Скловский К.И., Собственность в гражданском праве., М., 2000. 
47. Толстой В.С., Личные неимущественные правоотношения. Элит-

2000, 2006. 
48. Щенникова Л.В., Вещное право. Учебное пособие. Юрист. 2006. 
49. Химичев В.А., Защита прав кредиторов при банкротстве. Волтерс 

Клувер. 2006. 
50. Яковлев В.Б., Гражданско-правовой метод регулирования 

общественных отношений. Свердловск., 1972. 
51. Ярков В.В., Защита прав инвесторов Учебно-практический курс. 

ЮРИДИЧ. ФАК. СПБГУ. 2006. 
 

 

ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ (ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ) ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

Գործարարական իրավունքի կողմից կարգավորվող հարաբերություն-

ները։ Գործարարական գործունեության առանձնահատուկ հատկանիշ-

ները։ Գործարարների իրավունքների պաշտպանությունը։ Անհատ գոր-

ծարարի պետական գրանցունը։ Անհատ գործարարին սնանկ ճանաչելու 

ընթացակարգը։ Հասարակ ընկերակցության մասնակցությունը գործա-

րարական հարաբերություններում։ Իրավաբանական անձը որպես գոր-

http://www.lexkniga.ru/books.php?author='Карелина%20С.А,'
http://www.lexkniga.ru/full.php?&id=2469
http://www.lexkniga.ru/full.php?&id=2469
http://www.lexkniga.ru/books.php?publeshed='Волтерс%20Клувер'
http://www.lexkniga.ru/books.php?year=2006
http://www.lexkniga.ru/books.php?author='Кашанина%20Т.%20В.'
http://www.lexkniga.ru/full.php?&id=2419
http://www.lexkniga.ru/books.php?publeshed='Норма'
http://www.lexkniga.ru/books.php?year=2005
http://www.lexkniga.ru/books.php?author='Толстой%20В.С.'
http://www.lexkniga.ru/full.php?&id=3003
http://www.lexkniga.ru/books.php?publeshed='Элит-2000'
http://www.lexkniga.ru/books.php?publeshed='Элит-2000'
http://www.lexkniga.ru/books.php?year=2006
http://www.lexkniga.ru/books.php?author='Щенникова%20Л.В.'
http://www.lexkniga.ru/full.php?&id=2235
http://www.lexkniga.ru/books.php?publeshed='Юрист'
http://www.lexkniga.ru/books.php?year=2006
http://www.lexkniga.ru/books.php?author='Химичев%20В.А.'
http://www.lexkniga.ru/full.php?&id=1964
http://www.lexkniga.ru/books.php?publeshed='Волтерс%20Клувер'
http://www.lexkniga.ru/books.php?publeshed='Волтерс%20Клувер'
http://www.lexkniga.ru/books.php?year=2006
http://www.lexkniga.ru/books.php?author='Ярков%20В.В.'
http://www.lexkniga.ru/full.php?&id=2516
http://www.lexkniga.ru/books.php?publeshed='ЮРИДИЧ.%20ФАК.%20СПБГУ'
http://www.lexkniga.ru/books.php?year=2006
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ծարարական հարաբերությունների սուբյեկտ։ Իրավաբանական անձանց 

հիմնադրման կարգը։ Իրավաբանական անձի պետական գրանցումը։ 

Առևտրային իրավաբանական անձանց իրավունակությունը։ Առևտրային 

կազմակերպության կանոնադրային կապիտալը, գույքի իրավական ռեժի-

մը։ Առևտրային իրավաբանական անձի լուծարման կարգը։ Առևտրային 

իրավաբանական անձի վերակառուցումը։ Տնտեսական ընկերակցու-

թյունը, որպես գործարարական իրավունքի սուբյեկտ։ Սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերությունը որպես գործարարական իրա-

վունքի սուբյեկտ։ Բաժնետիրական ընկերությունը որպես գործարարա-

կան հարաբերությունների սուբյեկտ։ Վարկային կազմակերպությունների 

կարգավիճակը։ Առևտրային բանկերի մասնակցությունը գործարարա-

կան հարաբերություններին։ Ապրանքային բորսաների կարգավիճակը։ 

Ապրանքային բորսաներում կնքվող գործարքների տեսակները և դրանց 

կնքման առանձնահատկությունները։ Ֆոնդային բորսայի կարգավիճակը։ 

Սնանկացման ինստիտուտի նշանակությունը և խնդիրները։ Սնանկու-

թյան հատկանիշները և սնանկացման ընթացակարգը։ Սնանկության 

կառավարչի նշանակման կարգը և կարգավիճակը։ Պարտապանի ֆի-

նանսական առողջացման ծրագիրը։ Բանկերին և վարկավորող կազմա-

կերպություններին սնանկ ճանաչելու առանձնահատկությունները։ 

Գործարարական իրավունքի սուբյեկտներին պատկանող գույքի կարգա-

վիճակը։ Գործարարական հարաբերություններում արժեթղթերի կար-

գավիճակը։ Գործարարական իրավունքի սուբյեկտներին պատկանող 

գույքի տնօրինման առանձնահատկությունները։ Արդյունաբերական սե-

փականություն։ Գործարարական գործունեության պետական կառավար-

ման միջոցներն ու մեթոդները։ Մենաշնորհային գործունեության իրավա-

կան կարգավորումը։ Արտադրանքի, աշխատանքների և ծառայություն-

ների գների պետական կարգավորումը։ Ստեղծման փուլում գործարա-

րական իրավուքի սուբյեկտներին ներկայացվող պահանջները։ Լիցենզա-

վորումը որպես պետական կառավարման ձև։ Գործարարական իրավուն-

քի սուբյեկտներին գործունեության ընթացքում ներկայացվող պահանջ-

ները (հարկեր, վճարներ, օրենսդրության պահպանություն)։ Սերտիֆի-

կացումը որպես պետական կառավարման միջոց։ 
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Արտադրանքի ինքնարժեքի իրավական կարգավորումը։ Թափոնների 

օգտագործման և պահպանության նկատմամբ ներկայացվող պահանջ-

ները։ Ինվեստիցիաների (ներդրում) և ինվեստիցիոն գործունեության 

հասկացությունը, փուլերը։ Ներդրումային գործունեության սուբյեկտները, 

օբյեկտները։ Օտարերկրյա ներդրումների իրավական կարգավորումը։ 

Լիզինգը որպես ներդրումային գործունեության տեսակ, լիզինգի 

տեսակները։ Գործարարական պայմանագրերի կնքման ժամանակ 

կիրառվող հիմնական սկզբունքները։ 

Պայմանագրի նշանակությունը գործարարական հարաբերություններում։ 

Գործարարական պայմանագրի կնքման կարգը։ Պայմանագրի կնքումը 

աճուրդով։ Գործարարական գործունեության ֆինանսավորումը և 

վարկավորումը։ Պետական ֆինանսավորման նպատակը և հիմքերը։ 

Պետական ֆինանսական օժանդակության եղանակները (դոտացիա, 

սուբսիդիա, սուբվենցիա)։ 

Բանկային վարկավորում։ Ապրանքային և առևտրային վարկավորում։ 

Վարկավորման սկզբունքները։ 

Արտաքին տնտեսական գործունեությունը որպես գործարարական 

գործունեության ինքնուրույն տեսակ։ Արտաքին տնտեսական գործու-

նեության կանոնակարգման համար կիրառվող իրավական ռեժիմները։ 

Արտաքին տնտեսական գործունեության պետական կարգավորման 

մեթոդները։ Արտաքին տնտեսական գործունեության հարկային 

կարգավորումը։ Արտաքին տնտեսական գործունեության արժութային 

կարգավորումը։ Արտահանման և ներմուծման նկատմամբ պետական 

վերահսկողությունը 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Բարսեղյան Տ.Կ., Քաղաքացիների մասնակցությունը առևտրային 
հարաբերություններին, Իրավագիտության հարցեր, N 3-4, Երևան, 
2000, էջ 29-34։ 

2. Բարսեղյան Տ.Կ., Օտարերկրյա ներդրումների իրավական կարգա-
վորման առանձնահատկությունները, Օրենք և իրականություն, թիվ 
21, Եր., 2002, էջ 5-7։ 

3. Բարսեղյան Տ.Կ., Գործարարական ռիսկը որպես պատասխանատ-
վության պայման, Իրավագիտության հարցեր, 2004, թ. 3, էջ  44-52։ 

4. Բարսեղյան Տ.Կ., Գործարարական իրավունք, Ե., ԵՊՀ, 2007։ 



 11 

5. Հայկյանց Ա., Օտարերկրյա ներդրումների հասկացությունը և իրա-
կանացման ձևերը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
/դասախոսություն/ ԵՊՀ, Եր., 1998։ 

6. Հայկյանց Ա., Օտարերկրյա ներդրումների  իրականացման  պայմա-
նագրային ձևը ՀՀ օրենսդրությամբ, Բանբեր Երևանի պետ. 
համալսարանի, 1996, թիվ 2։ 

7. Հայկյանց Ա., Օտարերկրյա ներդրումների  պաշտպանության 
պետական երաշխիքները ՀՀ-ում, Իրավագիտության հարցեր, 
Երևան,1997, թիվ 1 ։ 

8. Հայկյանց Ա., Օտարերկրյա ներդրումների   հասկացությունը և 
չափանիշները, Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 1998, թիվ 1։ 

9. Հայկյանց Ա., Համատեղ ձեռնարկությունների հիմնադրմամբ օտար-
երկրյա ներդրումների  իրականացման իրավական կարգավորումը 
ՀՀ-ում, Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 1998, թիվ 2։ 

10. Սերոբյան Դ․ Մ․  Տնտեսական գործունեության հասկացությունը 
սահմանադրական փոփոխությունների լույսի ներքո, ԵՊՀ Իրավա-
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

Միջազգային մասնավոր շրջանառության դինամիկան և իրավական կար-

գավորման հիմնախնդիրները։ Միջազգային մասնավոր իրավունքի կար-

գավորման առարկան։ Միջազգային մասնավոր իրավունքի կարգավոր-

ման մեթոդների էվոլյուցիան։ Միջազգային մասնավոր իրավունքի տեղը 

իրավունքի համակարգում։ Գլոսատորների և պոստգլոսատորների դերը 

միջազգային մասնավոր իրավունքի զարգացման գործում։ Ինքնավար 

կամքի տեսության ձևավորումը և նշանակությունը միջազգային մասնա-

վոր իրավունքում։ Comitas gentium տեսության ձևավորումը և նշանա-

կությունը միջազգային մասնավոր իրավունքում։ Ունիվերսալիզմի տեսու-

թյան ձևավորումը և նշանակությունը միջազգային մասնավոր իրավուն-

քում։ Միջազգային մասնավոր իրավունքի և միջազգային հանրային 

իրավունքի հարաբերակցությունը։ Կոլիզիոն նորմերի հասկացությունը, 

կառուցվածքը, կարգավորիչ գործառույթը։ Կոլիզիոն  նորմերի մեկնաբան-

ման տեսությունները և դրանց արտացոլումը ՀՀ օրենսդրությամբ։ 
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Օտարերկրյա օրենքի կիրառումը և մեկնաբանումը ՀՀ-ում։ Օտարերկրյա 

օրենքի ոչ ճիշտ մեկնաբանման իրավական հետևանքները։ Հետադարձ 

հղման և երրորդ պետության օրենսդրությանը կատարվող հղման պրոբ-

լեմը, դրա լուծման հնարավոր տարբերակները։ Հանրային կարգի վերա-

պահումը միջազգային մասնավոր իրավունքում։ Ազգային, միջազգային և 

վերազգային իմպերատիվ նորմերը և դրանց դերը միջազգային 

մասնավոր իրավունքում։ Բազմաթիվ իրավական համակարգեր ունեցող 

պետության իրավունքի կիրառման պրոբլեմը։ Փոխադարձություն և 

ռետորսիա։ Չճանաչված պետության իրավունքի կիրառման պրոբլեմը 

միջազգային մասնավոր իրավունքում։ Lex causae-ն որպես կոլիզիոն 

կապ։ Կոլիզիոն-իրավական ունիֆիկացիան. զարգացման արդի միտում-

ները։ Մատերիալ-իրավական ունիֆիկացման պատմական էվոլյուցիան։  

Ֆիզիկական անձանց իրավասուբյեկտության կոլիզիոն-իրավական կար-

գավորումը ՀՀ-ում։ Իրավաբանական անձի անձնական օրենքը որոշելու 

տեսությունները։ Իրավաբանական անձի իրավասուբյեկտության կոլի-

զիոն-իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում։ Պետությունը որպես միջազ-

գային մասնավոր իրավունքի սուբյեկտ։ Գույքային և անձնական ոչ 

գույքային իրավունքների կոլիզիոն-իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում։ 

Պայմանագրի ձևի և բովանդակության կոլիզիոն-իրավական կարգավո-

րումը ՀՀ-ում։ Lex venditoris։ Միջազգային առևտրային պայմանագրերի 

կոլիզիոն-իրավական կարգավորումը Հաագայի կոնվենցիաների շրջա-

նակներում։ Ապրանքների միջազգային առուծախի մասին Վիենայի 

1980թ. կոնվենցիայի կիրառման ոլորտը, կառուցվածքը։ Միջազգային 

ներկայացուցչության մասին Ժնևի 1983թ. կոնվենցիայի կիրառման ոլոր-

տը, կառուցվածքը, բովանդակությունը։ Միջազգային լիզինգի մասին և 

Միջազգային ֆակտորինգի մասին Օտտավայի 1988թ. կոնվենցիաների 

ընդհանուր բնութագիրը։ Միջազգային առևտրային պայմանագրերի 

Սկզբունքների ընդունման պատմությունը, նշանակությունը։ Բարեխղճու-

թյան և ազնիվ գործարար պրակտիկայի սկզբունքը միջազգային առևտը-

րային հարաբերություններում։ Խոչընդոտները և դրանց լուծման 

ուղիները միջազգային առևտրային պայմանագրային հարաբերություննե-

րում` ըստ ՈՒՆԻԴՐՈՒԱ Սկզբունքների։ Պայմանագրերի վաղաժամկետ 
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դադարեցումն ըստ ՈՒՆԻԴՐՈՒԱ Սկզբունքների։ Պայմանագրերի մեկնա-

բանումը։ «Contra proferentem» սկզբունքը միջազգային առևտրային 

հարաբերություններում։ Միջազգային գործարար սովորույթները որպես 

միջազգային մասնավոր իրավունքի աղբյուր։ ԻՆԿՈՏԵՐՄՍ։ 

Միջազգային բանկային փոխանցումների իրավական կարգավորումը։ 

Միջազգային հաշվարկների իրավական կարգավորումը։ 

Միջազգային օդային փոխադրումների իրավական կարգավորումը Վար-

շավայի համակարգի պետություններում։ Միջազգային օդային փոխա-

դրումների իրավական կարգավորումը Մոնրեալի կոնվենցիայի շրջանակ-

ներում։ Միջազգային ծավային բեռնափոխադրումների իրավական 

կարգավորումը Բրյուսելի և Համբուրգի կոնվենցիաների շրջանակներում։ 

Միջազգային ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների իրավական կար-

գավորումը։ Միջազգային ավտոմոբիլային ուղևորական փոխադրումների 

իրավական կարգավորումը։ ՄԻջազգային երկաթուղային բեռնափո-

խադրումների իրավական կարգավորումը։ Միջազգային խառը բեռնափո-

խադրումների իրավական կարգավորումը։ 

Վնաս պատճառելու հետևանքով առաջացող պարտավորությունների 

կոլիզիոն իրավական կարգավորումը և իրավական չկարգավորման 

խնդիրները ՀՀ-ում։ Ժառանգման հարաբերությունների կոլիզիոն-իրավա-

կան կարգավորումը և իրավական կարգավորման բացերը ՀՀ-ում։  

Մտավոր սեփականության միջազգային պաշտպանության անհրաժեշ-

տությունը։ Հեղինակային իրավունքների միջազգային-իրավական պաշտ-

պանությունը։ Հարակից իրավունքների միջազգային-իրավական պաշտ-

պանությունը։ Արդյունաբերական սեփականության միջազգային իրավա-

կան պաշտպանությունը։ Աշխատանքային հարաբերությունների կոլի-

զիոն իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում։ Ամուսնության 

և ամուսնալուծության կոլիզիոն իրավական կարգավորումը և հիմ-

նախնդիրները ՀՀ օրենսդրությամբ։ Ամուսինների, ծնողների և զավակնե-

րի գույքային և անձնական ոչ գույքային հարաբերությունների կոլիզիոն-

իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում։ Միջազգային որդեգրման հիմնա-

խնդիրները և իրավական կարգավորումը, ընդհանուր բնութագիրը։ 
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Օտարերկրյա քաղաքացիական կացության ակտերի ճանաչումը Հայաս-

տանի Հանրապետությունում։ Պետության դատական իմունիտետը։ Մի-

ջազգային ընդհանուր և բացառիկ ընդդատություն։ Forum shopping։ 

Միջազգային առևտրային վեճերի լուծման այլընտրանքային տարբերակ-

ներ։ Օտարերկրյա դատական ակտերի ճանաչումը և հարկադիր կատա-

րումը։  

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Հայկյանց Ա., Հայաստանի օրենսդրությամբ քաղաքացիական գործե-
րով միջազգային ընդդատության որոշ հարցեր, ԵՊՀ իրավագիտու-
թյան ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի 
նյութերի ժողով. (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Ե., ԵՊՀ հրատ., 2016։ 

2. Հայկյանց Ա., Հայաստանի Հանրապետության կոլիզիոն իրավունքի 
կատարելագործման առանձին հարցեր (համեմատական զուգահեռ-
ներ Հռոմ 1-ի ստանդարտների հետ)« Բանբեր Երևանի համալսա-
րանի. Իրավագիտություն, 2015 № 2 (17)։ 

3. Հայկյանց Ա., Միջազգային մասնավոր իրավունք, երկրորդ հրատա-
րակություն (լրացումներով և փոփոխություններով) Ե., ԵՊՀ հրատ., 
2013, 552 էջ։ 

4. Ануфриева Л.П., Международное частное право, общая часть, Том 
1, М., 2000. 

5. Бекяшев К.А., Ходаков А.Г., Международное частное право, Сборник 
документов,  М., 1997. 

6. Бендевский Траян, Международное частное право. Учебник. 
СТАТУТ, 2005. 

7. Богуславский, М. М. Международное частное право: учебник. 6-е 
изд., перераб. и доп. Москва: НОРМА; Москва: ИНФРА-М, 2011.  

8. Богуславский М.М., “Международное частное право: Современные 
проблемы”. М., 1994. 

9. Вольф М.,  Международное  частное  право. М., 1948. 
10. Гаврилов В.В., Международное частное право 4-е изд. Норма, 2009. 
11. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право : краткий курс 

лекций. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2014. 
12. Дмитриева Г.К.,Международное частное право. Учебник. М. 

Проспект, 2009. 
13. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Международное частное право и 
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Международные отношåíèÿ,2009. 

17. Кудашкин В.В.,Актуальные вопросы международного частного права. 
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1973. 

20. Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 2: Особенная 
часть / Отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. М.: Статут, 2015. 

21. Международное частное право : учебное пособие / Г. Г. Востриков, 
Т. Э Зульфугарзаде. – М. : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 
2015. 

22. Прокопьев Е.В.,Международное частное право. Общая часть. Курс 
лекций Юстицинформ, 2008. 

23. Раапе Л., Международное частное право, М., 1960. 
24. Раапе Л., Международное частное право, М., 1970. 
25. Тынель А., Функ Я., Хвалей В., Курс международного торгового 

права М., 1999, Амалфея. 
26. Чешир  Норт,   Международное частное право, М., 1982. 
27. Фединяк Г. С. Международное частное право. Общая часть : 

учебник. Харьков. Право, 2015. 
28. Шак.Х. Международное гражданское процессуальное право. 

Учебник. Изд. БЕК. М. 2001. 
 

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

Ընտանեկան իրավունքով կարգավորվող հարաբերությունները։ Հայաս-

տանի Հանրապետության ընտանեկան իրավունքի աղբյուրները։ Ընտա-

նիքի հասկացությունը, առաջացման հիմքերը։ Ազգակցություն և 

բարեկամություն։ Դրանց իրավաբանական նշանակությունը։ 

Ամուսնություն, ամուսնության բնույթը, ամուսնության պայմաններն ու 

արգելքները։ Ամուսնության անվավերությունը։ Ամուսինների անձնական 

իրավունքները։ Ամուսինների ընդհանուր համատեղ սեփականությունը։ 

Ամուսնական պայմանագիր. հասկացությունը, ձևը, բովանդակությունը, 

http://www.lexkniga.ru/vcd-134-1-6528/goodsinfo.html
http://www.lexkniga.ru/vcd-134-4-8868/goodsinfo.html
http://www.lexkniga.ru/vcd-134-1-6467/goodsinfo.html
http://www.lexkniga.ru/vcd-134-3-7898/goodsinfo.html
http://www.lexkniga.ru/vcd-134-3-7898/goodsinfo.html
http://www.lexkniga.ru/vcd-134-4-8851/goodsinfo.html
http://www.lexkniga.ru/vcd-134-4-8851/goodsinfo.html
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անվավերության հիմքերը։ Ամուսնալուծությունը ՔԿԱԳ մարմիններում։ 

Ամուսնության դադարումը։ 

Երեխաների սերումը հաստատելը։ Հայրությունը դատական կարգով 

որոշելը և վիճարկելը։ Անչափահաս երեխաների իրավունքների միջազ-

գային և ներպետական կարգավորումը։ Երեխաներին դաստիարակելու 

ծնողների իրավունքներն ու պարտականությունները։ Ծնողական իրա-

վունքներից զրկելը. հիմքերը, կարգը։ 

Ալիմենտային պարտավորությունների ընդհանուր բնութագիրը։ Անչափա-

հաս երեխաներին ալիմենտ վճարելու ծնողների պարտականությունները։ 

Ամուսինների և նախկին ամուսինների ալիմենտային պարտավորություն-

ները։ Ընտանիքի մյուս անդամների ալիմենտային պարտավորություն-

ները։ Համաձայնություն ալիմենտների վճարման վերաբերյալ։ Ալիմենտի 

բռնագանձումը դատական կարգով, ալիմենտային պարտքի իրավական 

կարգավորումը։ 

Որդեգրման ընթացակարգը։ Որդեգրման պայմանները, իրավական 

հետևանքները 

Խնամակալների և հոգաբարձուների իրավունքներն ու պարտականու-

թյունները։ Խնամատար ընտանիք։  

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Ղարախանյան Գ.Հ., Հայաստանի ընտանեկան իրավունքը 20-րդ դարի 
սկզբում և 1-ին Հանրապետությունում, ԵՊՀ, Ե., 2003, 62 էջ։ 

2. Ղարախանյան Գ.Հ., Ընտանեկան իրավահարաբերություններ, Եր., 
2000, 24 էջ։ 

3. Ղարախանյան Գ.Հ., ՀՀ ընտանեկան իրավունքը որպես իրավունքի 
ինքնուրույն ճյուղ, Պետություն և իրավունք, թ. 2(16), Ե., 2002, էջ 4-14։ 

4. Ղարախանյան Գ.Հ., Ամուսնության անվավերությունը, Գիտելիք, 
Երևան, թիվ 16, 2004, էջ 20-30։ 

5. Ղարախանյան Գ.Հ., Հայաստանի Հանրապետության նոր ընտանեկան 
օրենսգիրքը, Եր., «Գրիգոր Տաթևացի», 2005, 84 էջ։ 

6. Ղարախանյան Գ.Հ., Ընտանիք հասկացության  հարցի շուրջ, Գիտելիք, 
Երևան, 2003, թիվ 11, էջ 27-39։ 

7. Ղարախանյան Գ.Հ., Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան 
իրավունք, Երևան,  2005, 395 էջ։ 

8. Ղարախանյան Գ.Հ., Դատական կարգով ամուսնալուծության մի քանի 
հարցեր, Օրենք և իրականություն, Երևան, 2006, թիվ 1, էջ 12-15։ 
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9. Տաթևիկ Դավթյան Ծնողների և զավակների հարաբերությունների 
իրավական կարգավորումը։ Երևան,  2009» 192 էջ 

10. Муратова, С.А. Семейное право : учебник , . 4-е изд., перераб. и 
доп., М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

11. Семейное право М.В. Антокольская. - 3-e изд., перераб. и доп. , 
Норма 2013 

12. Ильина О.Ю.,  Проблемы интереса в семейном праве Российской 
Федерации. Городец, 2007. 

13. Нечаева А.М., Семейное право. Актуальные проблемы теории и 
практики. Юрайт2011. 

14. Пчелинцева Л. М., Семейное право России. Учебник для вузов. 
Норма, 2006. 

 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

Աշխատանքային իրավունքի կարգավորման առարկան և մեթոդի առանձ-

նահատկությունները։ Աշխատանքային իրավունքի (օրենսդրության) 

խնդիրներն ու հիմնական գործառույթները։ ՀՀ աշխատանքային օ-

րենսդրության գործողությունը ժամանակի մեջ, տարածության վրա և 

ըստ անձանց շրջանակի։ ՀՀ նորմատիվ իրավական ակտերը որպես աշ-

խատանքային իրավունքի աղբյուր։ Դատական պրակտիկան և աշխա-

տանքային հարաբերությունների կարգավորումը։ 

Աշխատանքային իրավունքի ոլորտում կիրառվող իրավական սկզբունք-

ների համակարգը և փոխհարաբերությունները։ Աշխատանքային պայ-

մանների միասնության և տարբերակման սկզբունքը։ Աշխատողների և 

գործատուների շահերի զուգակցման սկզբունքը։ Աշխատանքային իրա-

վահարաբերությունների առանձնահատկությունները։ Աշխատանքային 

իրավահարաբերությունների ծագումը, փոփոխումն ու դադարումը (իրա-

վաբանական փաստեր)։ Աշխատողի հիմնական աշխատանքային իրա-

վունքներն ու դրանց իրականացման ապահովման երաշխիքները։ ՀՀ-ում 

օտարերկրացիների աշխատանքի ներգրավման առանձնահատկություն-

ները։ Գործատուի իրավասու անձի աշխատանքային-իրավական կարգա-

վիճակը։ Աշխատողների և գործատուների ներկայացուցչական մարմին-

ների հիմնական գործառույթները։ Ժամկետները հաշվարկելու կարգը։ 
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Հայցային վաղեմության և մարման ժամկետներ։ Դատավարական ժամ-

կետների կիրառումն աշխատանքային հարաբերություններում։ 

Աշխատանքային իրավունքների իրականացման և պարտականություն-

ների կատարման ընդհանուր պայմանները։ Աշխատանքային իրավունք-

ների պաշտպանության ձևերը (տեսակները) և եղանակները։ Սոցիալա-

կան գործընկերության հասկացությունը, համակարգը և սկզբունքները։ 

Կոլեկտիվ պայմանագրի հասկացությունը, նշանակությունը և տեսակնե-

րը (մակարդակները)։ Կազմակերպության կոլեկտիվ պայմանագրի կնքու-

մը։ Կոլեկտիվ աշխատանքային վեճի հասկացությունը, տեսակները և 

քննարկման կարգի առանձնահատկությունները։ Գործադուլի իրավունքը։ 

Գործադուլն անօրինական ճանաչելու հիմքերը, կարգը և իրավական հե-

տևանքները։ 

Աշխատանքային պայմանագրի իրավաբանական բնութագիրը։ Աշխա-

տող վարձելու ընդհանուր և հատուկ պահանջները։ Հրապարակային օ-

ֆերտայով աշխատանքային պայմանագիր։ Պայմանագրի կնքումից խու-

սափելու իրավական հետևանքները։ Աշխատանքային պայմանագրի 

կնքման առանձնահատկություններն ընտրություններում կամ մրցույթում 

հաղթող ճանաչված անձի հետ։ Աշխատանքային պայմանագրի անվավե-

րությունը և դրա իրավական հետևանքները։ Աշխատանքային պայմա-

նագրի տեսակները։ Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքե-

լու սահմանափակումները։ Համատեղությամբ աշխատանքի հասկացու-

թյունը, տեսակները և կատարման պայմանները։ Համատեղությամբ աշ-

խատողների երաշխիքները։ Ժամկետային աշխատանքային պայմանագ-

րի լուծման կարգը։ Խախտման իրավական հետևանքները։ Գործատուի 

նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագրի լուծման իրավաչա-

փության հիմնական պայմանները։ Խախտման իրավական հետևանքնե-

րը։  Լրացուցիչ երաշխիքները հղի կանանց, մինչև մեկ տարեկան երեխա 

խնամող, աշխատունակությունը կորցրած և ներկայացուցչական մար-

միններում ընտրված աշխատողների հետ աշխատանքային պայմանագի-

րը լուծելիս։ Աշխատանքային պայմանագրի դադարեցումը պայմանագրի 

կողմ չհանդիսացող անձանց նախաձեռնությամբ։ Աշխատանքային պայ-

մանագրի գործողության կասեցումը և ընդհատումը։ 
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Գործատուի պարտականություններն աշխատողների անձնական տվյալ-

ների պաշտպանության ոլորտում։ Աշխատողի անձնական տվյալների 

գաղտնիության սկզբունքի սահմանափակումները։ 

Աշխատաժամանակի իրավաբանական բնութագիրը և տեսակները։ Աշ-

խատաժամանակի ռեժիմ. չնորմավորված աշխատաժամանակ, աշխա-

տաժամանակի գումարային հաշվարկ։ Արտաժամյա աշխատանքի իրա-

վական կարգավորումը։ Ամենամյա արձակուրդի տեսակները և տրա-

մադրման կարգը։ Նպատակային արձակուրդների հասկացությունը և 

տրամադրման առանձնահատկությունները։ Աշխատավարձի համակար-

գերը, ձևը (վճարման միջոցը) և չափը որոշելու հիմնական կանոնները։ 

Համատեղությամբ, հանգստյան օրերին, արտաժամյա, տոնական և հի-

շատակի ոչ աշխատանքային օրերին կատարված աշխատանքի վար-

ձատրությունը։ Աշխատանքի վարձատրությունը ոչ լրիվ, կրճատ աշխա-

տաժամանակի, աշխատանքների ծավալի մեծացման, աշխատանքի նոր-

մերը չկատարելու, խոտանի և պարապուրդի դեպքում։ Աշխատավարձի 

իրավական պաշտպանությունը (պահումների սահմանափակումը)։ Ե-

րաշխիքների և փոխհատուցումների հասկացությունը և տեսակները։ 

Աշխատանքային կարգապահության ամրապնդման մեթոդները։ Աշխա-

տողների կարգապահական պատասխանատվության հիմքը. կարգապա-

հական զանցանքների հասկացությունը և տեսակները։ Կարգապահա-

կան տույժերի կիրառման կարգը. խախտման իրավական հետևանքները։ 

Աշխատողի պատճառած վնասի հատուցումը։ Վնասի չափը որոշելը։ Աշ-

խատողի կյանքին և առողջությանը պատճառած վնասը հատուցելը։ Վնա-

սի հատուցումը գործատուի վերակազմակերպման և լուծարման դեպ-

քում։ 

Աշխատանքի պաշտպանության հասկացությունը։ Գործատուի կանխար-

գելիչ և վերականգնողական միջոցառումները։ Անչափահասների, հաշ-

մանդամների, հղի և երեխա խնամող անձանց աշխատանքի պաշտպա-

նության առանձնահատկությունները։ Աշխատանքը ուսման հետ համա-

տեղելը։ Ուսումնական հաստատություններում սովորողների արտոնու-

թյունները։ Աշխատանքային վեճի հասկացությունը, քննարկման կարգը։ 

Դատական ակտերի կատարումը։ Աշխատանքային օրենսդրության պահ-
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պանման նկատմամբ պետական հսկողության և վերահսկողության հաս-

կացությունը և նշանակությունը։ Աշխատանքային օրենսդրության պահ-

պանման նկատմամբ հսկողության և վերահսկողության տեսակները։ 

Վարչական պատասխանատվությունը։ Քրեական պատասխանատվու-

թյունը։ Միջազգային աշխատանքային իրավունքի ընդհանուր բնութագի-

րը (հասկացությունը, աղբյուրները, ՀՀ օրենսդրության հետ հարաբերակ-

ցությունը)։  
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