
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ 
 

 

ԺԲ.00.02 - ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ, ՎԱՐՉԱԿԱՆ, ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ, 

ՄՈՒՆԻՑԻՊԱԼ, ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ, ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ, ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

 

1 Սահմանադրական իրավունքի ճյուղի հասկացությունը, առարկան և մեթոդը: 

2  Սահմանադրական  նորմը և ինստիտուտները: 

3 Սահմանադրական հարաբերությունները և դրանց սուբեկտները:  

4 Սահմանադրական իրավունքի աղբյուրները։ 

5   Սահմանադրական պատասխանատվությունը: 

6 Սահմանադրական իրավունքի գիտության առարկան, համակարգը և աղբյուրները։ 

7 Սահմանադրության հասկացությունը և բնորոշ գծերը: 

8 ՀՀ Սահմանադրության կառուցվածքը և իրավական բնույթը: 

9 Սահմանադրության տեսակները. 

10 Սահմանադրության ձևը և բովանդակությունը: 

11 Սահմանադրության գործառույթները: 

12 Սահմանադրության ընդունման և փոփոխման կարգը: 

13 Սահմանադրական  կարգի հասկացությունը և բովանդակային առանձնահատկությունները: 

14 Ինքնիշխան պետություն: 

15 Ժողովրդավարական, սոցիալական և իրավական պետություն: 

16 Ժողովրդաիշխանության իրացման ձևերը: 

17 Իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքը: 

18 ՀՀ քաղաքական համակարգի հասկացությունը և տարրերը: 

19 Պետությունը հասարակության քաղաքական համակարգում: 

20 

Կուսակցությունների և հասարակական կազմակերպությունների սահմանադրաիրավական  

կարգավիճակը: 

21 Մարդու և քաղաքացու իրավական վիճակի հասկացությունը և սկզբունքները: 

22 

Անձի սահմանադրական (հիմնական) իրավունքների, ազատությունների և պարտավորությունների  

հասկացությունը 

և բովանդակությունը: 

23 Իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման սահմանադրաիրավական կարգավորումը: 

24 Անձնական (քաղաքացիական) իրավունքներ և ազատություններ: 

25 Անձի քաղաքական իրավունքներ և ազատություններ: 

26 Անձի տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքներ և ազատություններ: 

27 Իրավունքների և ազատությունների սահմանադրական երեշխիքները: 

28 Իրավունքների և ազատությունների ներպետական պաշտպանության համակարգը: 

29 Օրենքի հետադարձ ուժի արգելումը: 

30 Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական պարտականությունները: 

31 ՀՀ քաղաքացիության հասկացությունը և սկզբունքները: 

32 ՀՀ քաղաքացիություն ձեռքբերման և դադարեցման հիմքերն ու կարգը: 

33 Փախստականների իրավական վիճակը ՀՀ- ում: 

34 Օտարերկրացինեիր իրավական վիճակը ՀՀ- ում: 

35 Կառավարման ձևի հասկացությունը և տեսակները: 

36 ՀՀ կառավարման ձևը և պետական ռեժիմը: 

37 ՀՀ տարածքային կառուցվածքը: 

38 Պետական մարմնի հասկացությունը և տեսակները: 

39 Ընտրական իրավունքի և ընտրական համակարգի առանձնահատկություննը: 



40 Ընտրական իրավունքի սկզբունքները: 

41 Ընտրական գործընթացի փուլերը: 

42 ՀՀ Ազգային ժողովի սահմանադրաիրավական կարգավիճակը: 

43 ՀՀ Ազգային ժողովի կազմավորման կարգը և կառուցվածքը: 

44 ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակը: 

45 ՀՀ Ազգային ժողովի իրավասությունը: 

46 ՀՀ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովները: 

47 Օրենսդրական գործընթացը Ազգային ժողովում: 

48 ՀՀ Նախագահի իրավական կարգավիճակը: 

49 ՀՀ Նախագահի լիազորությունները: 

50 ՀՀ Նախագահի լիազորությունների դադրաման հիմքերն ու կարգը: 

51 ՀՀ Նախագահի ակտերը: 

52 ՀՀ կառավարության կազմավորման կարգը և կառուցվածքը: 

53 ՀՀ կառավարության իրավասությունները: 

54 ՀՀ կառավարության ակտերը: 

55 ՀՀ Վարչապետի իրավական կարգավիճակը: 

56 ՀՀ կառավարության գործունեության կազմակերպման սահմանադրաիրավական հիմքերը: 

57 ՀՀ պետական կառավարման տարածքային կազմակերպումը: 

58 ՀՀ դատական իշխանության մարմինների համակարգը: 

59 Դատավորների սահմանադրաիրավական կարգավիճակը: 

60 ՀՀ դատախազության կազմակերպման և իրավասության սահմանադրական հիմքերը: 

61 ՀՀ Քննչական մարմինների սահմանադրաիրավական կարգավիճակը: 

62 Փաստաբանական ծառայության կազմակերպման  սահմանադրաիրավական   հիմքերը: 

63 Սահմանադրական վերահսկողություն և սահմանադրական արդարադատություն: 

64 ՀՀ սահմանադրական դատարանի լիազորությունները: 

65 Վարչական իրավունքի հասկացությունը և տեղը ՀՀ իրավունքի համակարգում: 

66 Վարչական իրավունքի առարկան և մեթոդաբանական հիմունքները: 

67 Վարչական իրավունքի սուբյեկտները: 

68 Վարչական իրավունքի աղբյուրնեիր համակարգը: 

69 Վարչաիրավական հարաբերությունների հասկացությունը, առանձնահատկությունները և տեսակները: 

70 Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վարչաիրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները: 

71 Հանրային ծառայության հասկացությունը, կառուցվածքը և տեսակները: 

72 Հանրային ծառայության հիմնական սկզբունքները: 

73 Հանրային ծառայողնեիր հասկացությունը, տեսակները և համակարգը:  

74 Վարչաիրավական ռեժիմի հասկացությունը և տեսակները: 

75 Վարչական վարույթի և վարչարարության հասկացությունը, վարչարարության հիմնարար սկզբունքները: 

76 Վարչական ակտի հասկացությունը և տեսակները: 

77 Վարչական պատասխանատվության հասկացությունը և տեսակները: 

78 

Սոցիալ-մշակութային, կրթության և սպորտի ոլորտի պետական կառավարաման 

 առանձնահատկությունները: 

79 ՀՀ ֆինանսական իրավունքի  հասկացությունը առարկան և մեթոդը: 

80 Պետության ֆինանսաական գործունեության ընդհանուր բնութագիրը:  

81 Ֆինանսական իրավունքի առարկան և համակարգը: 

82 Տարածքային կառավարման սկզբունքները: 

83 Մարզպետի իրավական վիճակը: 

84 Տեղական ինքնակառավարումը որպես ժողովրդավարության իրականացման ձև: 

85 Տեղական ինքնակառավարման արտասահմանյան մոդելները: 

86 Տեղական ինքնակառավարման տարածքային հիմքը: 



 

87 Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները (ընդհանուր բնութագիրը): 

  

  

 
 

  

 
 

 
 

  

  

 
 

  

  

  

 
 

  

  

 
 

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


