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1901/B04. Պետության և իրավունքի տեսություն -2.

բակալավրի կրթական ծրագիր

ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության
ամբիոնի վարիչ, իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա. Վաղարշյանը

ԵՊՀ հրատարակչություն
ԵՐԵՎԱՆ – 2016

ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1901/B04. Պետության և իրավունքի տեսություն - 2. (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (32 դասախոսություն, 32 սեմինար, 86 ինքնուրույն աշխատանք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց,
Նպատակը և խնդիրները.
Պետության և իրավունքի տեսությունը հիմնարար, համատեսական, մեթոդաբանական
իրավական գիտություն է պետության և իրավունքի ծագման, զարգացման և
գործառութավորման ամենից ընդհանուր և հիմնական օրինաչափությունների մասին:
Որպես մեթոդաբանական, հենքային գիտություն պետության և իրավունքի տեսությունը
մշակում է ճանաչողության ընդհանուր մեթոդները և սկզբունքները, ինչպես նաև
իրավագիտության կատեգորիաների և հասկացությունների համակարգը: Պետության և
իրավունքի տեսության որպես դասընթացի նպատակը գիտական հետազոտության արդյունք
համարվող տեսական նյութը սովորողին մատչելի ձևով շարադրելն է:
Դասընթացի ուսումնական նպատակն է ուսանողին սովորեցնել պետության և
իրավունքի
ծագման,
գործողության,
զարգացման
հիմնական
և
ընդհանուր
օրինաչափությունները,
իրավագիտության
մեթոդաբանական
հիմունքները,
նախապատրաստել մնացած իրավական դասընթացները յուրացնելուն:
Դասընթացի խնդիրներից են՝
Պետության և իրավունքի տեսության որպես դասընթացի ավանդման արդյունքում
սովորողը յուրացնում է տեսության մշակած հիմնական սկզբունքները, դրույթները,
գաղափարները, որոնք արդեն մեծամասամբ հանրաճանաչ են: Պետության և իրավունքի
տեսությունը որպես դասընթաց իրավաբանական կրթության ոլորտում կատարում է
հետևյալ խնդիրները և գործառույթները.
1) սովորեցնում է պետական և իրավական ընդհանուր օրինաչափությունները,
իրավագիտության մեթոդաբանական հիմունքները,
2) օգնում է յուրացնելու կարևոր պետական և իրավական հասկացությունները,
եզրույթները, այլ կերպ ասած, իրավաբանական լեզուն,
3) նախապատրաստում է ուսանողին մնացած իրավական դասընթացները
յուրացնելուն, հանդես գալով որպես հիմք և նախադրյալ իրավագետի հետագա կրթական
գործընթացի համար,
4)
ձևավորում
է
մասնագիտական
արհեստավարժություն`
գործնական
ունակություններ և հմտություններ վերլուծելու պետաիրավական կոնկրետ երևույթները,
ճիշտ կիրառել ստացված տեսական գիտելիքները,
5) ձևավորում է իրավական աշխարհայացք և կողմնորոշումª դնելով մասնագետի
իրավական մշակույթի հիմքերը:
Կրթական վերջնաարդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կսովորի
իրավագիտության
մեթոդները,
օրինաչափությունները,
2. կյուրացնի իրավագիտական լեզուն,
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պետաիրավական

ընդհանուր

3. ձեռք կբերի մասնագիտական արհեստավարժություն, (պետաիրավական երևույթների
վերլուծում, տեսական գիտելիքների կիրառում),
4. ձեռք կբերի իրավական աշխարհայացք, մասնագիտական իրավական մշակույթ:

Քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են գրավոր յուրաքանչյուրը 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը` պարունակում է առաջադրանքներ:
Միավորների քայլը 1:
Առաջին ընթացիկ քննությունը ներառում է դասընթացի 1-11 թեմաները, իսկ երկրորդը՝
12-21:
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 տեսական հարց, յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր արժեքով:
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ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԹԵՄԱ 1. ԻՐԱՎԱՀԱՍԿԱՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
(1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ սեմինար)
1. Իրավահասկացողություն կատեգորիան և դրա բաղադրատարրերը. սուբյեկտ, օբյեկտ,
բովանդակություն:
2. Իրավունք հասկացության բազմազանությունը և տիպաբանությունը:
3. Իրավահասկացողության լեգիստական-նորմատիվային տիպը և դրա վարկածները:
Իրավահասկացողության լեգիստական-նորմատիվային տիպի առավելությունները և
թերությունները:
4.
Իրավահասկացողության
իրավաբանական
տիպը
և
դրա
վարկածները:
Իրավահասկացողության իրավաբանական տիպի առավելությունները և թերությունները:
5. Իրավահասկացողության բովանդակային, ձևական և խառը տիպերը:
6. Իրավական մտածողության իդեալիստական և դրական տիպերը:

Հարցեր 1-6 - անցկացվում են դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և
ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ: Գործնական հմտությունների ձևավորման և
զարգացման համար ինչպես դասախոսության, այնպես էլ սեմինար պարապմունքի
ընացքում կիրառվում են առանձին մեթոդներ և հնարքներ՝ ստեղծագործական
(հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ. աշխատանքը փոքր խմբում. ինտերակտիվ
ելույթ. սոկրատյան երկխոսություն. որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր
դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
Ուսումնական ռեսուրսներն են` ցուցադրական պիտույքներ (էլեկտրոնային
պաստառներ, սխեմաներ), ուսումնական արդյունքին վերաբերող հարցաշարերի և
իրավական խնդիրների շտեմարան, տրամաբանական հարցաշարեր, բանավեճերի և
քննարկումների կողմնորոշող թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ:
Հարցեր 1-6-Ինքնուրույն աշխատանքի ընթացքում ուսանողները համապատասխան
ուսումնական գրականության հիման վրա յուրացնում են թեմայի հիմնահարցերը:
ԹԵՄԱ 2. ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
(2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար)
1. Իրավունքի սկզբունքներ. հասկացությունը, տեսական ու գործնական նշանակությունը:
Իրավունքի սկզբունքների դասակարգումը:
2. Համաիրավական սկզբունքների շրջանակը և բովանդակությունը. սոցիալական
ազատություն, իրավունքի և օրենքների գերակայություն, ժողովրդավարություն,
իրավահավասարություն, օրենքի առջև բոլորի հավասարություն, արդարություն,
մարդասիրություն, իրավունքների և պարտականությունների միասնություն, իրավական
օրինականություն, հարկադրանքի և համոզման զուգակցում:
3.
Իրավունքի
գործառույթները.
հասկացությունը
և
տեսակները:
Իրավունքի
համասոցիալական գործառույթները:
4. Իրավուքի զուտ իրավական գործառութները. կարգավորիչ /ստատիկ և դինամիկ/,
պահպանական և գնահատողական:
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Հարցեր 1-4 - անցկացվում են դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և
ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ: Գործնական հմտությունների ձևավորման և
զարգացման համար ինչպես դասախոսության, այնպես էլ սեմինար պարապմունքի
ընացքում կիրառվում են առանձին մեթոդներ և հնարքներ՝ ստեղծագործական
(հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական
նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. սոկրատյան երկխոսություն. որոշումների ծառ. ուղեղային
գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
Ուսումնական ռեսուրսներն են` ցուցադրական պիտույքներ (էլեկտրոնային
պաստառներ, սխեմաներ), ուսումնական արդյունքին վերաբերող հարցաշարերի և
իրավական խնդիրների շտեմարան, տրամաբանական հարցաշարեր, բանավեճերի և
քննարկումների կողմնորոշող թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ:
Հարցեր 1-4-Ինքնուրույն աշխատանքի ընթացքում ուսանողները համապատասխան
ուսումնական գրականության հիման վրա յուրացնում են թեմայի հիմնահարցերը:
ԹԵՄԱ 3. ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
(1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ սեմինար)
1. Հասարակական նորմեր (սոցիալական և տեխնիկական). հասկացությունը,
հատկությունները, փոխկապվածությունը: Տեխնիկական նորմերի կարգավորման առարկան:
2. Սոցիալական նորմեր. հասկացությունը, կարգավորման առարկան, միասնությունը:
3. Սոցիալական նորմերի դասակարգումը. իրավական, բարոյական, կրոնական,
քաղաքական, էսթեթիկական, սովորութային, կորպորատիվ:
4. Իրավունքի և այլ սոցիալական նորմերի ընդհանրությունները և տարբերիչ
հատկությունները:
5. Իրավունքի և բարոյականության հարաբերակցությունը /միասնությունը, տարբերությունը,
փոխգործողությունը, հակասությունները/: Բարոյական գնահատականներն ու արժեքներն
իրավունքում:

Հարցեր 1-3 անցկացվում են դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ
մեթոդների կիրառմամբ: Գործնական հմտությունների ձևավորման և զարգացման համար
ինչպես դասախոսության, այնպես էլ սեմինար պարապմունքի ընացքում կիրառվում են
առանձին
մեթոդներ
և
հնարքներ՝
ստեղծագործական
(հիմնախնդիրային)
հանձնարարություններ. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր.
ինտերակտիվ ելույթ. սոկրատյան երկխոսություն. որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ.
ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
Ուսումնական ռեսուրսներն են` ցուցադրական պիտույքներ (էլեկտրոնային
պաստառներ, սխեմաներ), ուսումնական արդյունքին վերաբերող հարցաշարերի և
իրավական խնդիրների շտեմարան, տրամաբանական հարցաշարեր, բանավեճերի և
քննարկումների կողմնորոշող թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ:
Հարցեր 4-5 - ինքնուրույն աշխատանք, որի ընթացքում ուսանողները
համապատասխան ուսումնական գրականության հիման վրա յուրացնում են թեմայի 4-5 և
մնացած հիմնահարցերը:
ԹԵՄԱ 4. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԵՐԸ
(1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ սեմինար)
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1. Իրավական հայեցակարգերը:
2. Բնական-իրավական հայեցակարգի բնութագիրը, առավելությունները և թերությունները:
3. Մարքսիստական իրավական հայեցակարգի բնութագիրը, առավելությունները և
թերությունները:
4. Իրավունքի պատմական հայեցակարգի բնութագիրը, առավելությունները և
թերությունները:
5. Իրավունքի նորմատիվիստական հայեցակարգի բնութագիրը, առավելությունները և
թերությունները:
6. Իրավունքի հոգեբանական հայեցակարգի բնութագիրը, առավելությունները և
թերությունները:
7. Իրավունքի սոցիոլոգիական հայեցակարգի բնութագիրը, առավելությունները և
թերությունները:

Հարցեր 1-3 անցկացվում են դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ
մեթոդների կիրառմամբ: Գործնական հմտությունների ձևավորման և զարգացման համար
ինչպես դասախոսության, այնպես էլ սեմինար պարապմունքի ընացքում կիրառվում են
առանձին
մեթոդներ
և
հնարքներ՝
ստեղծագործական
(հիմնախնդիրային)
հանձնարարություններ. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր.
ինտերակտիվ ելույթ. սոկրատյան երկխոսություն. որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ.
ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
Ուսումնական ռեսուրսներն են` ցուցադրական պիտույքներ (էլեկտրոնային
պաստառներ, սխեմաներ), ուսումնական արդյունքին վերաբերող հարցաշարերի և
իրավական խնդիրների շտեմարան, տրամաբանական հարցաշարեր, բանավեճերի և
քննարկումների կողմնորոշող թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ:
Հարցեր 4-7 - ինքնուրույն աշխատանք, որի ընթացքում ուսանողները
համապատասխան ուսումնական գրականության հիման վրա յուրացնում են թեմայի 4-7 և
մնացած հիմնահարցերը:
ԹԵՄԱ 5. ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՁԵՎԵՐԸ (ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ)
(2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար)
1. Սոցիալական նորմերի ձևերը և իրավունքի աղբյուր կամ ձև հասկացությունները:
Իրավունքի ձևերի դասակարգումը:
2. Իրավական սովորույթ, իրավական (դատական) նախադեպ: Իրավունքի կրոնական
աղբյուրները: Միջազգային իրավունքի ազդեցությունը ազգային իրավական համակարգերի
վրա:
3. Նորմատիվ իրավական ակտեր. հասկացությունը, հատկանիշները: Նորմատիվ ակտերի
տեսակները ըստ իրավաբանական ուժի, ըստ գործողության ծավալի և բնույթի, ըստ
իրավաստեղծ հիմնական սուբյեկտների:
4. Օրենքներ. հասկացությունը, հատկանիշները, տեսակները: Սահմանադրությունը որպես
պետության հիմնական օրենք:
5. Ենթաօրենսդրական նորմատիվ ակտեր. հասկացությունը, հատկանիշները, տեսակները
ըստ հրապարակման սուբյեկտների և գործողության ոլորտների:
6. Իրավունքի աղբյուրները ՀՀ-ում: Իրավունքի աղբյուրների ու իրավական կարգավորման
միջոցների հարաբերակցությունը և հասարակական հարաբերությունների կարգավորման
ստորակարգությունը:
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Հարցեր 1-5 - անցկացվում են դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և
ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ: Գործնական հմտությունների ձևավորման և
զարգացման համար ինչպես դասախոսության, այնպես էլ սեմինար պարապմունքի
ընացքում կիրառվում են առանձին մեթոդներ և հնարքներ՝ ստեղծագործական
(հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական
նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. սոկրատյան երկխոսություն. որոշումների ծառ. ուղեղային
գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
Ուսումնական ռեսուրսներն են` ցուցադրական պիտույքներ (էլեկտրոնային
պաստառներ, սխեմաներ), ուսումնական արդյունքին վերաբերող հարցաշարերի և
իրավական խնդիրների շտեմարան, տրամաբանական հարցաշարեր, բանավեճերի և
քննարկումների կողմնորոշող թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ:
Հարց 6 - ինքնուրույն աշխատանք, որի ընթացքում ուսանողները համապատասխան
ուսումնական գրականության հիման վրա յուրացնում են հիմնահարցը:
ԹԵՄԱ 6. ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
(1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ սեմինար)
1. Նորմատիվ իրավական ակտերի իրավական գործողությունը և դրա գործողության
սահմանների հիմնահարցերը:
2. Ժամանակի ընթացքում նորմատիվ իրավական ակտի գործողության հիմնախնդիրը:
3. Նորմատիվ իրավական ակտերի գործողության մեջ մտնելու պահը:
4. Նորմատիվ իրավական ակտի հետադարձ ուժը:
5. Նորմատիվ իրավական ակտի ժամանակի ընթացքում գործողությունը, դրա դադարման
հիմքերը և հետևանքները:
6. Նորմատիվ ակտերի գործողությունը տարածության մեջ և ըստ անձանց շրջանակի:

Հարցեր 1-2 և 4 - անցկացվում են դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և
ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ: Գործնական հմտությունների ձևավորման և
զարգացման համար ինչպես դասախոսության, այնպես էլ սեմինար պարապմունքի
ընացքում կիրառվում են առանձին մեթոդներ և հնարքներ՝ ստեղծագործական
(հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական
նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. սոկրատյան երկխոսություն. որոշումների ծառ. ուղեղային
գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
Ուսումնական ռեսուրսներն են` ցուցադրական պիտույքներ (էլեկտրոնային
պաստառներ, սխեմաներ), ուսումնական արդյունքին վերաբերող հարցաշարերի և
իրավական խնդիրների շտեմարան, տրամաբանական հարցաշարեր, բանավեճերի և
քննարկումների կողմնորոշող թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ:
Հարցեր 3, 5, 6 - ինքնուրույն աշխատանք, որի ընթացքում ուսանողները
համապատասխան ուսումնական գրականության հիման վրա յուրացնում են
հիմնահարցերը:
ԹԵՄԱ 7. ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՆՈՐՄ
(2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար)
1. Իրավունքի նորմի հասկացությունը և հատկանիշները:
տրամաբանական կառուցվածքը. հիպոթեզ, դիսպոզիցիա, սանկցիա:
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Իրավունքի

նորմի

2. Իրավունքի նորմի կառույցի տարրերի հիմնախնդիրը: Իրավունքի նորմի և նորմատիվ
իրավական ակտի հոդվածի հարաբերակցությունը: Իրավունքի նորմի շարադրման
եղանակները:
3. Հիպոթեզների տեսակները ըստ որոշակիության, ըստ ծավալի, ըստ շարադրման
եղանակի:
4. Դիսպոզիցիաների տեսակները ըստ շարադրման եղանակի, ըստ ամրագրված վարքագծի
կանոնի որոշակիության աստիճանի:
5. Սանկցիաների տեսակները. ըստ որոշակիության աստիճանի, ըստ իրավախախտման
նկատմամբ ռեակցիայի բնույթի, ըստ իրավախախտի համար անբարենպաստ հետևանքների
բնույթի:
6. Իրավունքի նորմերի տեսակները: Իրավունքի նորմերի դասակարգման նշանակությունը:
Իրավունքի նորմերի դասակարգման չափանիշները:
7. Կարգավորիչ իրավական նորմերի տեսակները: Իմպերատիվ (կատեգորիկ) և
դիսպոզիտիվ իրավական նորմեր: Մասնագիտացված իրավական նորմերի տեսակները:
8. Իրավական նորմերի տեսակները ըստ կարգավորիչ գործողության ոլորտի և ծավալի, ըստ
անձանց շրջանակի, ըստ նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաբանական ուժի և դրանք
հրապարակող պետական մարմինների իրավասության:

Հարցեր 1-4, 7 - անցկացվում են դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և
ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ: Գործնական հմտությունների ձևավորման և
զարգացման համար ինչպես դասախոսության, այնպես էլ սեմինար պարապմունքի
ընացքում կիրառվում են առանձին մեթոդներ և հնարքներ՝ ստեղծագործական
(հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական
նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. սոկրատյան երկխոսություն. որոշումների ծառ. ուղեղային
գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
Ուսումնական ռեսուրսներն են` ցուցադրական պիտույքներ (էլեկտրոնային
պաստառներ, սխեմաներ), ուսումնական արդյունքին վերաբերող հարցաշարերի և
իրավական խնդիրների շտեմարան, տրամաբանական հարցաշարեր, բանավեճերի և
քննարկումների կողմնորոշող թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ:
Հարցեր 5-6, 8 - ինքնուրույն աշխատանք, որի ընթացքում ուսանողները
համապատասխան ուսումնական գրականության հիման վրա յուրացնում այդ և թեմայի
մնացած հարցերը:
ԹԵՄԱ 8. ԻՐԱՎԱՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ: ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
ԵՎ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ
(2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար)
1. Իրավակազմավորում և իրավաստեղծագործություն: Իրավաստեղծագործության
հատկանիշները:
2. Իրավաստեղծագործության սկզբունքները:
3. Իրավաստեղծագործության տեսակները ըստ սուբյեկտների: Սանկցիավորում:
4. Օրինաստեղծագործության հասկացությունը, հիմնական փուլերը:
5. Նորմատիվ ակտերի համակարգումը. հասկացությունը, տեսակները: Ինկորպորացիա,
կոնսոլիդացիա, կոդիֆիկացիա:
6. Օրենսդրության մասնագիտացումը և միասնականացումը: Օրինաստեղծագործության
կոմպյուտերիզացիան:
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7. Իրավաստեղծ իրավաբանական տեխնիկա: Միջոցները, կանոնները և հնարքները, որպես
իրավաբանական տեխնիկայի տարրեր:
8. Օրենսդրական տեխնիկայի կանոններ: Իրավական ակտերի լեզուն: Իրավական ակտերի
կառուցվածքը, ընդունման օրը, հերթական համարը, բնույթի նշագրումը, վերնագիրը,
մասերը: Իրավաբանական հասկացությունների կիրառումը իրավական ակտերում:
Հղումների կիրառումը իրավական ակտերում:

Հարցեր 1-5 - անցկացվում են դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և
ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ: Գործնական հմտությունների ձևավորման և
զարգացման համար ինչպես դասախոսության, այնպես էլ սեմինար պարապմունքի
ընացքում կիրառվում են առանձին մեթոդներ և հնարքներ՝ ստեղծագործական
(հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական
նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. սոկրատյան երկխոսություն. որոշումների ծառ. ուղեղային
գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
Ուսումնական ռեսուրսներն են` ցուցադրական պիտույքներ (էլեկտրոնային
պաստառներ, սխեմաներ), ուսումնական արդյունքին վերաբերող հարցաշարերի և
իրավական խնդիրների շտեմարան, տրամաբանական հարցաշարեր, բանավեճերի և
քննարկումների կողմնորոշող թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ:
Հարցեր 7-8 - ինքնուրույն աշխատանք, որի ընթացքում ուսանողները
համապատասխան ուսումնական գրականության հիման վրա յուրացնում են թեման և նշված
հարցերը:
ԹԵՄԱ 9. ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
(2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար)
1. Իրավունքի համակարգի հասկացությունը, հատկանիշները: Իրավունքի համակարգի և
իրավական համակարգ:
2. Իրավական կարգավորման առարկան և մեթոդը: Իրավական կարգավորման մեթոդ.
բաղադրատարրերը, տեսակները: Իրավական կարգավորման մեթոդների ներգործության
եղանակները: Իրավունքի ճյուղի իրավական կարգավորման ռեժիմ:
3. Իրավունքի համակարգի հիմնական տարրերը: Ժամանակակից իրավունքի համակարգի
հիմնական ճյուղերը: Իրավունքի ինստիտուտ. հասկացությունը և տեսակները:
4. Նյութական և վարույթային իրավունք: Իրավաբանական վարույթների տեսակները:
Հանրային և մասնավոր իրավունք: Ազգային և միջազգային իրավունք:
5. Իրավունքի համակարգի և օրենսդրության համակարգի հարաբերակցությունը:

Հարցեր 1-5 - անցկացվում են դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և
ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ: Գործնական հմտությունների ձևավորման և
զարգացման համար ինչպես դասախոսության, այնպես էլ սեմինար պարապմունքի
ընացքում կիրառվում են առանձին մեթոդներ և հնարքներ՝ ստեղծագործական
(հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական
նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. սոկրատյան երկխոսություն. որոշումների ծառ. ուղեղային
գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
Ուսումնական ռեսուրսներն են` ցուցադրական պիտույքներ (էլեկտրոնային
պաստառներ, սխեմաներ), ուսումնական արդյունքին վերաբերող հարցաշարերի և
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իրավական խնդիրների շտեմարան, տրամաբանական հարցաշարեր, բանավեճերի և
քննարկումների կողմնորոշող թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ:
Հարցեր 1-5-Ինքնուրույն աշխատանքի ընթացքում ուսանողները համապատասխան
ուսումնական գրականության հիման վրա յուրացնում են թեմայի հիմնահարցերը:
ԹԵՄԱ 10. ԱՐԴԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ (ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԸ)
(1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ սեմինար)
1. Հասարակության իրավական համակարգը. հասկացությունը և կառուցվածքը: Իրավունքը
և իրավական համակարգը:
2. Իրավական համակարգերի դասակարգումը:
3. Ռոմանագերմանական և անգլասաքսոնական իրավական ընտանիքների բնութագիրը: 4.
Սոցիալիստական իրավական ընտանիքի բնութագիրը:
5. Կրոնական և սովորույթային իրավական ընտանիքների բնութագիրը:
6. Ազգային և միջազգային իրավունք: Արդի պետական և իրավական համակարգերի
էվոլուցիան և հարաբերակցությունը:

Հարցեր 1-2 անցկացվում են դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ
մեթոդների կիրառմամբ: Գործնական հմտությունների ձևավորման և զարգացման համար
ինչպես դասախոսության, այնպես էլ սեմինար պարապմունքի ընացքում կիրառվում են
առանձին
մեթոդներ
և
հնարքներ՝
ստեղծագործական
(հիմնախնդիրային)
հանձնարարություններ. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր.
ինտերակտիվ ելույթ. սոկրատյան երկխոսություն. որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ.
ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
Ուսումնական ռեսուրսներն են` ցուցադրական պիտույքներ (էլեկտրոնային
պաստառներ, սխեմաներ), ուսումնական արդյունքին վերաբերող հարցաշարերի և
իրավական խնդիրների շտեմարան, տրամաբանական հարցաշարեր, բանավեճերի և
քննարկումների կողմնորոշող թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ:
Հարցեր 3-6 - ինքնուրույն աշխատանք, որի ընթացքում ուսանողները
համապատասխան ուսումնական գրականության հիման վրա յուրացնում են նշված և
թեմայի մնացած հարցերը:
ԹԵՄԱ 11. ԻՐԱՎԱԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ
(2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար)
1. Իրավագիտակցության հասկացությունը, կառուցվածքը:
2. Իրավագիտակցության տեսակները և մակարդակները:
3. Իրավունքի և իրավագիտակցության փոխգործողությունը: Իրավագիտակցության
ներթափանցումը իրավական կարգավորման կառույցակարգ:
4. Անհատական և հասարակական իրավական մշակույթ հասկացությունները: Անհատի
իրավական մշակույթի կառուցվածքային տարրերը: Իրավամշակութացված անձ: Անհատի
իրավական մշակույթի մակարդակները. հետերոնոմ և ավտոնոմ:
5. Հասարակության իրավական մշակույթ. հասկացությունը, կառուցվածքային տարրերը,
բնութագրական գործոնները: Իրավական նիհիլիզմ և իրավական իդեալիզմ:
6. Իրավական դաստիարակությունը, որպես անհատի իրավական սոցիալիզացման
հիմնական միջոց: Իրավական դաստիարակության գործընթացի բաղադրատարրերը:
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Հարցեր 1-4 - անցկացվում են դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և
ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ: Գործնական հմտությունների ձևավորման և
զարգացման համար ինչպես դասախոսության, այնպես էլ սեմինար պարապմունքի
ընացքում կիրառվում են առանձին մեթոդներ և հնարքներ՝ ստեղծագործական
(հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական
նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. սոկրատյան երկխոսություն. որոշումների ծառ. ուղեղային
գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
Ուսումնական ռեսուրսներն են` ցուցադրական պիտույքներ (էլեկտրոնային
պաստառներ, սխեմաներ), ուսումնական արդյունքին վերաբերող հարցաշարերի և
իրավական խնդիրների շտեմարան, տրամաբանական հարցաշարեր, բանավեճերի և
քննարկումների կողմնորոշող թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ:
Հարցեր 5-6 - ինքնուրույն աշխատանք, որի ընթացքում ուսանողները
համապատասխան ուսումնական գրականության հիման վրա յուրացնում են նշված և
թեմայի մնացած հարցերը:
ԹԵՄԱ 12. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
(2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար)
1. Իրավահարաբերություններ. հասկացությունը, հատկանիշները, կառուցվածքը:
2. Իրավահարաբերությունների ծագման նախադրյալները. նյութական և իրավաբանական:
Իրավունքի նորմի և իրավահարաբերության հարաբերակցությունը:
3. Իրավաբանական փաստերի հասկացությունը և դասակարգումը:
4. Իրավունքի սուբյեկտների հասկացությունը և տեսակները:
5. Իրավասուբյեկտություն, հասկացությունը, տարրերը, տեսակները:
6. Սուբյեկտիվ իրավունք և իրավական պարտականություն. հասկացությունը և
կառուցվածքը:
7. Իրավահարաբերությունների օբյեկտները. հասկացությունը և տեսակները:
8. Կանխավարկածները իրավունքում: Իրավաբանական ֆիկցիաներ:
9. Իրավահարաբերությունների տեսակները՝ ըստ իրավական կարգավորման առարկայի,
ըստ բնույթի, ըստ գործառութային դերի, ըստ մասնակիցների քանակի, ըստ տևողության,
ըստ կողմերի որոշակիության աստիճանի:

Հարցեր 1-9 - անցկացվում են դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և
ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ: Գործնական հմտությունների ձևավորման և
զարգացման համար ինչպես դասախոսության, այնպես էլ սեմինար պարապմունքի
ընացքում կիրառվում են առանձին մեթոդներ և հնարքներ՝ ստեղծագործական
(հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական
նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. սոկրատյան երկխոսություն. որոշումների ծառ. ուղեղային
գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
Ուսումնական ռեսուրսներն են` ցուցադրական պիտույքներ (էլեկտրոնային
պաստառներ, սխեմաներ), ուսումնական արդյունքին վերաբերող հարցաշարերի և
իրավական խնդիրների շտեմարան, տրամաբանական հարցաշարեր, բանավեճերի և
քննարկումների կողմնորոշող թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ:
Հարցեր 1-9-Ինքնուրույն աշխատանքի ընթացքում ուսանողները համապատասխան
ուսումնական գրականության հիման վրա յուրացնում են թեմայի հիմնահարցերը:
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ԹԵՄԱ 13. ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
(2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար)
1. Իրավունքի կենսագործում հասկացությունը: Իրավունքի կենսագործումը և
իրականացումը:
2. Իրավունքի իրականացման անմիջական ձևերը. իրավունքի նորմի պահպանումը,
իրավունքի նորմի կատարումը, սուբյեկտիվ իրավունքի օգտագործումը:
3. Իրավունքի նորմերի կիրառումը. հասկացությունը, բնութագրական գծերը, փուլերը:
4. Իրավունքի նորմերի կիրառման ակտեր. հասկացությունը, հատկությունները,
տեսակները: Նորմատիվ ակտերի տարբերությունը իրավունքի կիրառման ակտերից:
5. Իրավունքի բացերը. հասկացությունը և դրանց վերացման ու հաղթահարման
եղանակները: Իրավունքի անալոգիա և օրենքի անալոգիա:
6.
Իրավաբանական
կոլիզիաները.
հասկացությունը
տեսակները:
Կոլիզիաների
հաղթահարման եղանակները:

Հարցեր 1-6 անցկացվում են դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ
մեթոդների կիրառմամբ: Գործնական հմտությունների ձևավորման և զարգացման համար
ինչպես դասախոսության, այնպես էլ սեմինար պարապմունքի ընացքում կիրառվում են
առանձին
մեթոդներ
և
հնարքներ՝
ստեղծագործական
(հիմնախնդիրային)
հանձնարարություններ. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր.
ինտերակտիվ ելույթ. սոկրատյան երկխոսություն. որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ.
ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
Ուսումնական ռեսուրսներն են` ցուցադրական պիտույքներ (էլեկտրոնային
պաստառներ, սխեմաներ), ուսումնական արդյունքին վերաբերող հարցաշարերի և
իրավական խնդիրների շտեմարան, տրամաբանական հարցաշարեր, բանավեճերի և
քննարկումների կողմնորոշող թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ:
Հարցեր 1-6-Ինքնուրույն աշխատանքի ընթացքում ուսանողները համապատասխան
ուսումնական գրականության հիման վրա յուրացնում են թեմայի հիմնահարցերը:
ԹԵՄԱ 14. ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՆՈՐՄԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄԸ
(2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար)
1. Իրավունքի նորմերի մեկանաբանումը. Հասկացությունը, երկու կողմերը: Իրավունքի
նորմերի մեկանաբանման նպատակը և գործառույթները:
2. Մեկնաբանման տեսակները ըստ սուբյեկտների: Պաշտոնական մեկնաբանման
տեսակները: Ոչ պաշտոնական մեկնաբանման տեսակները:
3. Իրավունքի նորմերի մեկնաբանման եղանակները. լեզվաբանական, տրամաբանական,
համակարգային,
պատմա-քաղաքական,
նպատակային,
հատուկ-իրավաբանական,
գործառույթային:
4. Իրավունքի նորմերի մեկնաբանումը ըստ ծավալի:
5. Իրավունքի նորմերի մեկնաբանման ակտերը. հասկացությունը, հատկությունները,
տեսակները:

Հարցեր 1-4 - անցկացվում են դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և
ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ: Գործնական հմտությունների ձևավորման և
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զարգացման համար ինչպես դասախոսության, այնպես էլ սեմինար պարապմունքի
ընացքում կիրառվում են առանձին մեթոդներ և հնարքներ՝ ստեղծագործական
(հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական
նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. սոկրատյան երկխոսություն. որոշումների ծառ. ուղեղային
գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
Ուսումնական ռեսուրսներն են` ցուցադրական պիտույքներ (էլեկտրոնային
պաստառներ, սխեմաներ), ուսումնական արդյունքին վերաբերող հարցաշարերի և
իրավական խնդիրների շտեմարան, տրամաբանական հարցաշարեր, բանավեճերի և
քննարկումների կողմնորոշող թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ:
Հարց 5 - ինքնուրույն աշխատանք, որի ընթացքում ուսանողները համապատասխան
ուսումնական գրականության հիման վրա յուրացնում են նշված և թեմայի մնացած
հիմնահարցերը:
ԹԵՄԱ 15. ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՎԱՐՔԱԳԻԾԸ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ:
ԻՐԱՎԱՉԱՓ ՎԱՐՔԱԳԻԾ ԵՎ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄ
(2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար)
1. Իրավունքը և վարքագիծը: Իրավաչափ վարքագիծ. հասկացությունը, հատկանիշները: 2.
Իրավաչափ վարքագծի տեսակները ըստ սոցիալական նշանակության աստիճանի, ըստ
սոցիալական շարժառաիթների:
3. Իրավախախտում հասկացությունը, հատկանիշները:
4. Իրավախախտման իրավաբանական կազմը: Իրավախախտման սուբյեկտը, օբյեկտը,
օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ կողմերը:
5. Իրավախախտման տեսակները. հանցագործություններ և զանցանքներ: Զանցանքների
տեսակները:
6. Իրավախախտումների սոցիալական արմատները, դրանց կանխման ու հաղթահարման
ուղիները:

Հարցեր 1-5 - անցկացվում են դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և
ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ: Գործնական հմտությունների ձևավորման և
զարգացման համար ինչպես դասախոսության, այնպես էլ սեմինար պարապմունքի
ընացքում կիրառվում են առանձին մեթոդներ և հնարքներ՝ ստեղծագործական
(հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական
նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. սոկրատյան երկխոսություն. որոշումների ծառ. ուղեղային
գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
Ուսումնական ռեսուրսներն են` ցուցադրական պիտույքներ (էլեկտրոնային
պաստառներ, սխեմաներ), ուսումնական արդյունքին վերաբերող հարցաշարերի և
իրավական խնդիրների շտեմարան, տրամաբանական հարցաշարեր, բանավեճերի և
քննարկումների կողմնորոշող թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ:
Հարց 5 - ինքնուրույն աշխատանք, որի ընթացքում ուսանողները համապատասխան
ուսումնական գրականության հիման վրա յուրացնում են թեմայի 6-րդ և մնացած հարցերը:
ԹԵՄԱ 16. ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
(2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար)
1. Սոցիալական և իրավաբանական պատասխանատվություն հասկացությունները:
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2. Իրավաբանական պատասխանատվության հատկանիշները:
3. Իրավաբանական պատասխանատվության հիմքերը. փաստական և իրավաբանական:
4. Իրավաբանական պատասխանատվության նպատակները և գործառույթները:
5. Իրավաբանական պատասխանատվության սկզբունքները:
6. Իրավաբանական պատասխանատվության տեսակները:
7. Իրավաբանական պատասխանատվություն և պետական հարկադրանքի այլ տեսակները:

Հարցեր 1-5 - անցկացվում են դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և
ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ: Գործնական հմտությունների ձևավորման և
զարգացման համար ինչպես դասախոսության, այնպես էլ սեմինար պարապմունքի
ընացքում կիրառվում են առանձին մեթոդներ և հնարքներ՝ ստեղծագործական
(հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական
նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. սոկրատյան երկխոսություն. որոշումների ծառ. ուղեղային
գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
Ուսումնական ռեսուրսներն են` ցուցադրական պիտույքներ (էլեկտրոնային
պաստառներ, սխեմաներ), ուսումնական արդյունքին վերաբերող հարցաշարերի և
իրավական խնդիրների շտեմարան, տրամաբանական հարցաշարեր, բանավեճերի և
քննարկումների կողմնորոշող թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ:
Հարցեր 6-7 - ինքնուրույն աշխատանք, որի ընթացքում ուսանողները
համապատասխան ուսումնական գրականության հիման վրա յուրացնում են թեմայի նշված
և մնացած հարցերը:
ԹԵՄԱ 17. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՐԱՎԱԿԱՐԳ
(1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ սեմինար)
1.
Իրավական
օրինականության
հասկացությունը.
իրավաօրինականություն
և
օրինականություն: Իրավական օրինականության կառուցվածքը և բաղադրատարրերը:
2. Իրավական օրինականության սկզբունքները:
3. Իրավական օրինականության պահանջներն իրավունքի ձևավորման փուլում:
Իրավաստեղծագործության բովանդակությանը, ընթացակարգին ու ձևին ներկայացվող
պահանջները:
4. Իրավական օրինականության պահանջներն իրավական տեղեկութավորման, իրավունքի
իրականացման և իրավական վերահսկողության փուլերում:
5. Իրավական օրինականության երաշխիքները. հասկացությունը, տեսակները:
6. Կարգապահության հասկացությունը և տեսակները:
7.
Իրավակարգի
հասկացությունը,
արժեքը,
անհրաժեշտությունը:
Իրավական
օրինականություն,
իրավակարգ,
հասարակական
կարգ
հասկացությունների
հարաբերակցությունը:

Հարցեր 1-7 - անցկացվում են դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և
ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ: Գործնական հմտությունների ձևավորման և
զարգացման համար ինչպես դասախոսության, այնպես էլ սեմինար պարապմունքի
ընացքում կիրառվում են առանձին մեթոդներ և հնարքներ՝ ստեղծագործական
(հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական
նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. սոկրատյան երկխոսություն. որոշումների ծառ. ուղեղային
գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
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Ուսումնական ռեսուրսներն են` ցուցադրական պիտույքներ (էլեկտրոնային
պաստառներ, սխեմաներ), ուսումնական արդյունքին վերաբերող հարցաշարերի և
իրավական խնդիրների շտեմարան, տրամաբանական հարցաշարեր, բանավեճերի և
քննարկումների կողմնորոշող թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ:
Հարցեր 1-7-Ինքնուրույն աշխատանքի ընթացքում ուսանողները համապատասխան
ուսումնական գրականության հիման վրա յուրացնում են թեմայի հիմնահարցերը:
ԹԵՄԱ 18. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԸ
(1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ սեմինար)
1. Իրավական կարգավորում և իրավական ազդեցություն: Իրավական կարգավորման
կառուցակարգը (մեխանիզմը). հասկացությունը և հիմնական տարրերը:
2. Իրավական կարգավորման կառուցակարգի փուլերը:
3. Իրավական վարչաձևեր (ռեժիմներ). հասկացությունը, հատկանիշները, տեսակները:
4. Իրավական կարգավորման արդյունավետությունը. չափանիշները և ապահովման
գործոնները:
5. Իրավական սահմանափակումներ. հասկացությունը, հատկանիշները, տեսակները:
6. Իրավական խթաններ. հասկացությունը, հատկանիշները, տեսակները: Իրավական
խրախուսանք. հասկացությունը և հատկանիշները: Իրավական արտոնություններ.
հասկացությունը, հատկանիշները, գործառույթները:

Հարցեր 1-3 - անցկացվում են դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և
ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ: Գործնական հմտությունների ձևավորման և
զարգացման համար ինչպես դասախոսության, այնպես էլ սեմինար պարապմունքի
ընացքում կիրառվում են առանձին մեթոդներ և հնարքներ՝ ստեղծագործական
(հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական
նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. սոկրատյան երկխոսություն. որոշումների ծառ. ուղեղային
գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
Ուսումնական ռեսուրսներն են` ցուցադրական պիտույքներ (էլեկտրոնային
պաստառներ, սխեմաներ), ուսումնական արդյունքին վերաբերող հարցաշարերի և
իրավական խնդիրների շտեմարան, տրամաբանական հարցաշարեր, բանավեճերի և
քննարկումների կողմնորոշող թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ:
Հարցեր 4-6 - ինքնուրույն աշխատանք, որի ընթացքում ուսանողները
համապատասխան ուսումնական գրականության հիման վրա յուրացնում են նշված և
թեմայի մնացած հարցերը:
ԹԵՄԱ 19. ԱՆՀԱՏԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՔՆԵՐԸ
(1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ սեմինար)
1. Անհատ և անհատի իրավական կարգավիճակ հասկացությունները: Անհատի իրավական
կարգավիճակի բաղադրատարրերը:
2. Անհատի իրավական կարգավիճակի սկզբունքները: Իրավական կարգավիճակի
երաշխավորվածության սկզբունքը:
3. Անհատի իրավական կարգավիճակի տեսակները. ընդհանուր (սահմանադրական)
հատուկ կամ տեսակային, անհատական իրավական կարգավիճակը:
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4. Մարդու իրավունքներ հասկացությունը: Ազատությունը և արժանապատվությունը մարդու
իրավունքների նպատակ:
5. Մարդու իրավունքների իրավական բնույթը: Մարդու իրավունքների բարոյական և
փիլիսոփայական հիմքերը:
6. Մարդու իրավունքների գերակայությունը և հիմնարար բնույթը: Մարդու իրավունքների
համընդհանուր բնույթը և դրա հիմքերը: Մարդու իրավունքները և պետության
պարտականությունները:
7. Մարդու իրավունքների իրականացման սահմանները: Մարդու իրավունքների
սահմանափակումը:

Հարցեր 1-3 անցկացվում են դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ
մեթոդների կիրառմամբ: Գործնական հմտությունների ձևավորման և զարգացման համար
ինչպես դասախոսության, այնպես էլ սեմինար պարապմունքի ընացքում կիրառվում են
առանձին
մեթոդներ
և
հնարքներ՝
ստեղծագործական
(հիմնախնդիրային)
հանձնարարություններ. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր.
ինտերակտիվ ելույթ. սոկրատյան երկխոսություն. որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ.
ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
Ուսումնական ռեսուրսներն են` ցուցադրական պիտույքներ (էլեկտրոնային
պաստառներ, սխեմաներ), ուսումնական արդյունքին վերաբերող հարցաշարերի և
իրավական խնդիրների շտեմարան, տրամաբանական հարցաշարեր, բանավեճերի և
քննարկումների կողմնորոշող թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ:
Հարցեր 4-7 - ինքնուրույն աշխատանք, որի ընթացքում ուսանողները
համապատասխան ուսումնական գրականության հիման վրա յուրացնում են նշված և
թեմայի մնացած հարցերը:
ԹԵՄԱ 20. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
(1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ սեմինար)
1. Հասարակության և պետության հարաբերակցությունը:
2. Քաղաքացիական հասարակություն. հասկացությունը, հատկանիշները:
3. Քաղաքացիական հասարակության կառուցվածքը և դրա առանձին համակարգերի
/սոցիալական, հոգևոր-մշակութային, տեղեկատվական, տնտեսական, քաղաքական/
բնութագիրը:
4. Քաղաքացիական հասարակության կայացումը Հայաստանում:

Հարցեր 1-2 - անցկացվում են դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և
ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ: Գործնական հմտությունների ձևավորման և
զարգացման համար ինչպես դասախոսության, այնպես էլ սեմինար պարապմունքի
ընացքում կիրառվում են առանձին մեթոդներ և հնարքներ՝ ստեղծագործական
(հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական
նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. սոկրատյան երկխոսություն. որոշումների ծառ. ուղեղային
գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
Ուսումնական ռեսուրսներն են` ցուցադրական պիտույքներ (էլեկտրոնային
պաստառներ, սխեմաներ), ուսումնական արդյունքին վերաբերող հարցաշարերի և
իրավական խնդիրների շտեմարան, տրամաբանական հարցաշարեր, բանավեճերի և
քննարկումների կողմնորոշող թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ:
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Հարցեր 3-4 - ինքնուրույն աշխատանք, որի ընթացքում ուսանողները
համապատասխան ուսումնական գրականության հիման վրա յուրացնում են թեմայի նշված
և մնացած հարցերը:
ԹԵՄԱ 21. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
(1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ սեմինար)
1. Պետության հասարակական առաքելությունն արդի աշխարհում: Պետության պատմական
զարգացման հայեցակարգերը նոր դարաշրջանում: Ազատական, ամբողջատիրական և
հումանիստական (մարդասիրական) պետությունները:
2. Ընդհանուր բարեկեցության, ժողովրդական կապիտալիզմի, սոցիալական պետության
տեսությունները:
3. Ժամանակակից պետության սահմանադրական բնութագրերը:
4. Իրավունքի և պետության հարաբերակցությունը և փոխկապվածությունը: Իրավական
պետության գաղափարի առաջացումը և նրա արդի հասկացողությունը:
5. Իրավական պետության հականիշները և բաղադրատարրերը՝ անհատական (մարդկային)իրավական, նորմատիվ-իրավական, կազմակերպական-իրավական:
6. Սոցիալական պետություն: Սոցիալական պետության ազատական, պահպանողական և
սոցիալ-ժողովրդավարական տարատեսակները:

Հարցեր 1, 3, 5, 6 - անցկացվում են դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և
ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ: Գործնական հմտությունների ձևավորման և
զարգացման համար ինչպես դասախոսության, այնպես էլ սեմինար պարապմունքի
ընացքում կիրառվում են առանձին մեթոդներ և հնարքներ՝ ստեղծագործական
(հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական
նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. սոկրատյան երկխոսություն. որոշումների ծառ. ուղեղային
գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
Ուսումնական ռեսուրսներն են` ցուցադրական պիտույքներ (էլեկտրոնային
պաստառներ, սխեմաներ), ուսումնական արդյունքին վերաբերող հարցաշարերի և
իրավական խնդիրների շտեմարան, տրամաբանական հարցաշարեր, բանավեճերի և
քննարկումների կողմնորոշող թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ:
Հարցեր 2, 4 - ինքնուրույն աշխատանք, որի ընթացքում ուսանողները
համապատասխան ուսումնական գրականության հիման վրա յուրացնում են թեմայի նշված
և մնացած հարցերը:
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ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՎՈՂ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Բոլոր թեմաների համար պարտադիր գրականություն
1.
2.
3.

Վաղարշյան Ա.Գ. Պետության և իրավունքի տեսություն -2, դասախոսություններ, Երևան, 2011:
Խրոպանյուկ Վ.Ն., Պետության և իրավունքի տեսություն: Երևան, 1997:
Ներսեսյանց Վ.Ս., Իրավունքի և պետության տեսություն: Երևան, 2001:
Պարտադիր նորմատիվ ակտեր
1. ՀՀ Սահմանադրություն:
2. ՀՀ օրենքը իրավական ակտերի մասին: Պաշտոնական տեղեկագիր թիվ 15/190/ մայիս 2002թ.:

Սկզբնաղբյուրներ
1.
2.
3.
4.
5.

Хрестоматия по теории государства и права, политологии, историй политииских и правовых учений. М., 2000:
Теория государства и права. Хрестоматия. Т. 1, М., 2001:
Теория государства и права. Хрестоматия. Т. 2, М., 2001:
Теория государства и права. Хрестоматия. Сос. Р.Т. Мухаев. М., 2000:
Правовая мысл: Антология. Сост. В.П. Малахов. Екатеринбург. 2003:
Հիմնական ընդհանուր գրականություն

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Վաղարշյան Ա.Գ. Պետության և իրավունքի տեսություն -1, դասախոսություններ, Երևան, 2010:
Խրոպանյուկ Վ.Ն., Պետության և իրավունքի տեսություն: Երևան, 1997:
Ներսեսյանց Վ.Ս., Իրավունքի և պետության տեսություն: Երևան, 2001:
Теория государства и права. Учебник. Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М., 1997, 2006.
Теория государства и права. Курс лекции. Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., 1999.
Мухаев Р.Т. Теория государства и права. М., 2001.
Общая теория государства и права. Академ. курс в 2-х томах, под ред. проф. Ш.Н. Марченко. М., 1998, 2008:
Теория государства и права. Под ред. М.Н. Марченько. М., 1997.

Լրացուցիչ ընդհանուր գրականություն
1.
Ապիյան Ն.Ա., Սաֆարյան Գ.Հ., Հակոբյան Ջ.Հ. Պետության և իրավունքի տեսության հիմնահարցեր,
Երևան, 2001:
2.
Алексеев С.С. Право: азбука, теория философия: Опыт комплексного исследования. М., 2000.
2.
Денис Ллойд. Идея права: репресивное зло или социальная необходимость? М., 2002
3.
Лившиц Ф.З. Теория права. Учебник для студентов юридических высших учебных заведений. М., 1994:.
4.
Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 1999.
5.
Комаров С.А. Общая теория государства и права. М., 1997.
6.
Общая теория государства и права. Академ. курс в 3-х томах, под ред. проф. М.Н. Марченко.
7.
Общая теория государства и права. Под ред. В.В. Лазарева. М., 1994.
8.
Проблемы общей теории права и государства. Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. М., 1999.
9.
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999.
10. Общая теория права. Под ред. Пиголкина А.С., М., 1996.
11. Теория государства и права. Под ред. Г.Н. Манова. М., 1995.
12. Хропанюк В.Н. Теория государства и права (2-е издание, дополненное, исправленное). Под ред. проф.
Стрекозова В.Г. М., 1995.
13. Политология для юристов. М., 1999:
14. Черданцев А.Ф. Теория государства и права. М., 2001.
15. Четвернин В.А. Понятия права и государства. Введение в курс теории права и государства. М., 1997:
Լրացուցիչ գրականություն ըստ թեմաների
ԹԵՄԱ 1. ԻՐԱՎԱՀԱՍԿԱՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Алексеев С.С. Теория права. М., 1994.
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Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное право понимание на грани двух веков). Саратов: СГАП,
2001.

Гегель Г.В. Ф. Философия права. М., 1990.
Зажицкий В.И. Правовые принципы в законодательстве РФ // Государство и право. 1996. № 11.
Кленнер Г. От права природы к природе права. М., 1988.
Кудрявцев В.Н. О правопонимании и законности // Государство и право. 1994. № 3.
Корнев А.В. К вопросу о правопонимании в дореволюционной России // Государство и право. 1998. № 5.
Лейст О.Э. Три концепции права // Советское государство и право. 1991. № 12.
Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М.: Зерцало, 2002.
Ленин В.И. Государство и революция // Полн. собр. соч. Т. 33.
Малинова И.П. Философия права. Екатеринбург, 1995.
Мальцев В.А. Право как нормативно-деятельностная система // Журнал российского права. 2002. № 4.
Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999.
Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Основные институты и понятия. М., 1970.
Монтескье Ш. О духе законов // Избр. произв. М., 1955.
Неновски Н. Единство и взаимодействие государства и права. М., 1982.
Радько Т.Н. Основные функции социалистического права. Волгоград, 1970.
Радько Т.Н., Толстик В.А. Функции права. Н. Новгород, 1995.
Явич Л.С. Общая теория права. Л., 1976.
Явич Л.С. Сущность права. Л., 1985.
Янменев Ю.В. Нетрадиционные подходы в общей теории права // Правоведение. 2002. № 1.
Петрова Л.В. О естественном и позитивном праве // Государство и право. 1995. №2.
Самигулин В.К. Право и неправо// Государство и право. 2003. № 3.
Честное И.Л. Правопонимание в эпоху постмодерна // Правоведение. 2002. № 2.
ԹԵՄԱ 2. ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

Байтин М.И. О принципах и функциях права: новые моменты // Правоведение. 2000. № 3.
Васильев А.М. Правовые категории. М., 1976.
Ведяхин В.М., Ревина С.Н. Принципы правового регулирования рыночных отношений. Самара, 2005.
Ведяхин В.М., Суркова. О.Е. Факторы формирования принципов права. Самара, 2005.
Ведяхина К.В. Гуманизм как принцип российского права // Вестник Волжского ун-та им. В. Н. Татищева. Сер.
“Юриспруденция”. Вып. 9. Тольятти, 2000.
Ведяхина К.В. Справедливость как принцип российского права // Вестник Волжского ун-та им. В.Н. Татищева.
Сер. “Юриспруденция”». Вып. 7. Тольятти, 2000.
Ведяхин В.М., Ведяхина К.В. Демократизм как принцип российского права // Вестник ВУиТ. Сер. “Юриспруденция”. Вып. 19. Тольятти, 2002.
Ведяхина К.В. Равенство перед законом – принцип российского права // Вестник ВУиТ. Сер. “Юриспруденция”.
Вып. 6. Тольятти, 1999.
Головко Л.В. Принципы неотвратимости ответственности и публичности в современном Российском уголовном
праве и процессе // Государство и право. 1999. № 3.
Громов Н.А., Цыбулевская О.И. Общеправовой принцип законности и проблема его реализации // Вестник Волжского ун-та им. В. Н. Татищева. Сер. “Юриспруденция”. Вып. 10. Тольятти, 2000.
Диденко Н.Г., Селиванов В.Н Право и свобода // Правоведение. 2001. № 3.
Ефремов А.Ф. Принципы законности и проблемы их реализации. Тольятти: Изд-во ВУиТ, 2000.
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Лукашева Е.А. Принципы социалистического права // Советское государство и право. 1988. № 3.
Лукашева Е.А. Принципы социалистического права // Советское государство и право. 1976. № 6.
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Мальцев В.В. Принципы уголовного законодательства и общественно опасное поведение // Государство и право.
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Неновски Н. Право и ценности. М., 1987.
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Պետության և իրավունքի տեսություն – 2 դասընթացի
եզրափակիչ քննության 1-ին ընթացիկ քննություն
1. Իրավահասկացողություն կատեգորիան և դրա բաղադրատարրերը
2. «Իրավունք» հասկացության բազմազանությունը և տիպաբանությունը:
3. Իրավահասկացողության լեգիստանորմատիվիստական տիպի վարկածները
4. Իրավահասկացողության լեգիստական տիպի առավելությունները և թերությունները:
5. Իրավահասկացողության իրավաբանական տիպի վարկածները
6. Իրավահասկացողության իրավաբանական տիպի առավելությունները և թերությունները:
7. Իրավունքի և օրենքի հարաբերակցությունը: Իրավական օրենք
8. Իրավունքի սկզբունքներ. հասկացությունը, հատկանիշները, նշանակությունը
9. Իրավունքի սկզբունքների դասակարգումը /տեսակները/
10.
Համաիրավական սկզբունքների բնութագիրը
11.
Իրավունքի գործառույթները. հասկացությունը և տեսակները
12.
Սոցիալական նորմերի հասկացությունը և տեսակների բնութագիրը
13.
Իրավունքի
և
այլ
սոցիալական
նորմերի
ընդհանրությունները
և
առանձնահատկությունները
14.
Իրավունքի և բարոյականության հարաբերակցությունը
15.
Իրավունքի բնական-իրավական հայեցակարգը
16.
Իրավունքի մարքսիստական հայեցակարգը
17.
Իրավունքի պատմական հայեցակարգը
18.
Իրավունքի նորմատիվիստական հայեցակարգը
19.
Իրավունքի հոգեբանական հայեցակարգը
20.
Իրավունքի սոցիոլոգիական հայեցակարգը
21.
Իրավունքի ձև /աղբյուր/ հասկացությունը: Իրավունքի ձևերի տեսակները
22.
Դատական նախադեպը և իրավական սովորույթը որպես իրավունքի աղբյուր
23.
Նորմատիվ իրավական ակտեր. հասկացությունը, հատկանիշները:
24.
Օրենքներ. հասկացությունը, հատկանիշները, տեսակները:
25.
Ենթաօրենսդրական նորմատիվ ակտեր. հասկացությունը, հատկանիշները,
տեսակները
26.
Նորմատիվ ակտերի գործողությունը ժամանակի մեջ: Օրենքի հետադարձ ուժը:
27.
Իրավունքի աղբյուրները և իրավական կարգավորման աստիճանակարգությունը
28.
Իրավունքի նորմի հասկացությունը և հատկանիշները
29.
Իրավունքի նորմի կառուցվածքային տարրերը: Իրավունքի նորմի կառույցի
հիմնախնդիրը:
30.
Իրավունքի նորմի և նորմատիվ ակտի հոդվածի հարաբերակցությունը
31.
Հիպոթեզների տեսակները. ըստ որոշակիության, ծավալի, շարադրման եղանակի
32.
Դիսպոզիցիաների տեսակները ըստ շարադրման եղանակի
33.
Դիսպոզիցիաների տեսակները ըստ վարքագծի որոշակիության աստիճանի
34.
Սանկցիաների տեսակները
35.
Իրավունքի նորմերի դասակարգման չափանիշները և նշանակությունը
36.
Իրավունքի նորմերի դասակարգումը ըստ իրավունքի գործառույթների և կարգավորիչ
դերի
37.
Կարգավորիչ իրավական նորմերի տեսակները
38.
Մասնագիտացված իրավական նորմերի տեսակները
39.
Իրավունքի նորմերի դասակարգումը ըստ կարգավորիչ գործողության ոլորտի և
ծավալի
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40.
Իրավական համակարգը. հասկացությունը և կառուցվածքը:
41.
Իրավական համակարգերի դասակարգում և հիմնական իրավական ընտանիքների
բնութագիրը
42.
Իրավաստեղծագործություն. հասկացությունը, տեսակները
43.
Իրավաստեղծագործության սկզբունքները
44.
Նորմատիվ ակտերի համակարգման հասկացությունը, անհրաժեշտությունը,
տեսակները:
45.
Իրավաբանական տեխնիկա. հասկացությունը, նշանակությունը, տարրերը
46.
Իրավունքի համակարգ. հասկացությունը, հատկանիշները:
47.
Իրավունքի համակարգը ճյուղերի և ինստիտուտների բաժանման չափանիշները
48.
Իրավական կարգավորման մեթոդ. հասկացությունը, տարրերը, տեսակները
49.
Իրավունքի համակարգի կառուցվածքային տարրերը ըստ կարգավորման առարկայի
և մեթոդի:
50.
Իրավունքի ինստիտուտ. հասկացությունը և տեսակները
51.
Իրավունքի համակարգի տարրերը. նյութական-վարույթային, հանրային-մասնավոր,
ազգային-միջազգային:
52.
Իրավունքի համակարգի տարրերի փոխհարաբերությունների հիմունքները:
53.
Իրավունքի,
օրենսդրության
համակարգերի,
իրավական
գիտությունների
հարաբերակցությունը
2-րդ ընթացիկ քննություն
54.
Իրավագիտակցության հասկացությունը, հատկանիշները
55.
Իրավագիտակցության դերը իրավական կարգավորման մեջ և գործառույթները
56.
Իրավագիտակցության կառուցվածքը
57.
Իրավագիտակցության տեսակները, մակարդակները
58.
Իրավուքի և իրավագիտակցության փոխգործակցությունը
59.
Անհատական իրավական մշակույթի հասկացությունը, կառուցվածքը
60.
Հասարակական իրավական մշակույթի հասկացությունը, կառուցվածքը
61.
Իրավական դաստիարակություն. հասկացությունը, բաղադրատարրերը
62.
Իրավական դաստիարակության հիմնախնդիրները Հայաստանում
63.
Իրավահարաբերություններ. հասկացությունը, հատկանիշները,
64.
Իրավահարաբերությունների տեսակները
65.
Իրավահարաբերության կառուցվածքը (տարրերը), դրանց բնութագիրը
66.
Իրավունքի սուբյեկտների հասկացությունը, տեսակները:
67.
Իրավասուբյեկտություն
68.
Իրավահարաբերության բովանդակությունը.
69.
Իրավահարաբերությունների ծագման նախադրյալները: Իրավաբանական փաստեր
70.
Իրավունքի կենսագործման հասկացությունը, ձևերի դասակարգումը
71.
Իրավունքի կենսագործման անմիջական ձևերը
72.
Իրավունքի
նորմերի
կիրառում.
հասկացությունը,
հատկանիշները
և
անհրաժեշտությունը:
73.
Իրավունքի կիրառման գործընթացի փուլերը
74.
Իրավունքի նորմերի կիրառմանը ներկայացվող պահանջները
75.
Իրավունքի նորմերի կիրառման ակտերը. հասկացությունը, հատկանիշները,
տեսակները
76.
Իրավունքի բացեր. հասկացությունը, տեսակները
77.
Իրավունքի բացերի վերացման և հաղթահարման ուղիները
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78.
Իրավունքի նորմերի մեկնաբանում. հասկացությունը, կողմերը (պարզում և
բացատրում)
79.
Իրավունքի նորմերի մեկնաբանման հնարքները, տեսակները ըստ ծավալի
80.
Իրավունքի նորմերի մեկնաբանման տեսակները
81.
Իրավաչափ վարքագծի հասկացությունը, հատկանիշները
82.
Իրավաչափ վարքագծի տեսակները
83.
Իրավախախտման հասկացությունը, հատկանիշները, տեսակները
84.
Իրավախախտման իրավաբանական կազմը
85.
Իրավական պատասխանատվության հասկացությունը, հատկանիշները
86.
Իրավական պատասխանատվության նպատակները և գործառույթները
87.
Իրավական պատասխանատվության հիմքերը, սկզբունքները
88.
Իրավական պատասխանատվության տեսակները
89.
Իրավական պատասխանատվությունը և պետական հարկադրանքի այլ տեսակները
90.
Իրավական կարգավորման կառուցակարգը. հասկացությունը և հիմնական տարրերը
91.
Իրավական կարգավորման կառուցակարգի փուլերը
92.
Իրավական կարգավորման արդյունավետությունը
93.
Իրավական օրինականության հասկացությունը, կառուցվածքը
94.
Իրավական օրինականության սկզբունքները
95.
Իրավական օրինականության պահանջները
96.
Կարգապահության հասկացությունը և տեսակները
97.
Իրավական օրինականություն, իրավակարգ և հասարակական կարգ
98.
Իրավական օրինականության և իրավակարգի երաշխիքների հասկացությունը և
տեսակները
99.
Անհատ և անհատի իրավական կարգավիճակ հասկացությունները
100. Անհատի իրավական կարգավիճակի բաղադրատարրերը և դրանց ընդհանուր
բնութագիրը
101. Անհատի իրավական կարգավիճակի սկզբունքները
102. Անհատի իրավական կարգավիճակի տեսակները
103. Մարդու իրավունքների իրականացման սահմանները:
104. Իրավական պետություն և սոցիալական պետություն
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