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ԴԱՍԱԺԱՄԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄ  ԵՎ 
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՁԵՎԵՐԸ 

«Միջազգային իրավունք» դասընթացի ընդհա-
նուր ծավալը կազմում է 150 ժամ, որից 48 ժամ 
դասախոսություն, 32 ժամ սեմինար պարապ-
մունք, 70 ժամ ինքնուրույն աշխատանք: 
Ինքնուրույն աշխատանքի համար նախատես-
ված ժամերին սովորողը գրականություն է ըն-
թերցում և մշակում, իրականացնում է վերլու-
ծական, հետազոտական աշխատանք, 



դասախոսի հանձնարարությամբ կարող է գրել 
ռեֆերատներ և էսսեներ, ինչպես նաև՝ 
պատրաստվել հաջորդ դասին: Լսարանային 
դասերը կայանում են շաբաթը 5 ժամ 
տևողությամբ: Դասընթացն ավարտվում է 
կիսամյակի վերջում` եզրափակիչ քննությամբ: 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ Դասընթացը կառուցվում է «Պետության և իրա-
վունքի տեսություն», «Մարդու իրավունքների 
հիմունքներ» դասընթացների հենքի վրա: 
 

ՀԱՄԱՌՈՏ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ «Միջազգային իրավունք» դասընթացի շրջա-
նակներում ուսումնասիրվում են միջազգային ի-
րավունքի հասկացությունը, առարկան, խնդիր-
ները, սկզբունքները, միջազգային իրավունքի 
աղբյուրները, միջազգային կազմակերպություն-
ները, միջազգային իրավունքի բնագավառները: 

ՆՊԱՏԱԿ 
 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մա-
տուցել համապարփակ գիտելիքներ, մասնավո-
րապես՝ 
1.Միջազգային իրավունքի ձևավորման պատ-
մական գործընթացը, 
2.Միջազգային իրավունքի ուսումնասիրության 
բնագավառները, 
3. Միջազգային իրավունքի դերը խաղաղության 
և միջազգային անվտանգության պահպանութ-
յան բնագավառներում, 
4.Միջազգային իրավունքի գործոնը ժողովուրդ-
ների և ազգերի ինքնորոշմանխնդրում, 
5.Միջազգային իրավունքի ժամանակակից հիմ-
նախնդիրները: 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ Դասընթացի խնդիրներն են՝  
1. Ներկայացնել միջազգային իրավունքի 

հասկացությունը, առարկան, համակարգը և 
խնդիրները, 

2. Ուսումնասիրել միջազգային իրավունքի 
սկզբունքները, 

3. Ուսումնասիրել ունիվերսալ և տարածա-
շրջանային կազմակերպությունների իրավունք-
ները, 

4. Ուսումնասիրել միջազգային քրեական 
իրավունքը, 

5. Ուսումնասիրել միջազգային մարդասի-
րական իրավունքը: 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԵԼՔԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 
1. Կարողանա՝ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Ներկայացնել միջազգային և միջպետական 
հարաբերություններում միջազգային իրավունքի 
դերը, 
2) Լուսաբանել միջազգային միջկառավարական 
կազմակերպություններին ՀՀ անդամակցության 
նշանակությունը 
3) Ներկայացնել տարածաշրջանային միջազգա-
յին կառույցների հետ ՀՀ հարաբերությունները, 
4) Ընկալել միջազգային իրավունքի գլոբալ կա-
րևորությունը և նշանակությունը, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

5) Քննարկումներ և բանավեճեր անցկացնել մի-
ջազգային իրավունքի աղբյուրների և սկզբունք-
ների, ինչպես նաև՝ դրանց միջև առաջացող հա-
կադրությունների շուրջ, 
6) Վերլուծել և վեր հանել այն խնդիրները, որոնք 
գոյություն ունեն ժամանակակից միջազգային 
իրավունքում, 
7)  Անդրադառնալ ՀՀ դերակատարությանը 
տարածաշրջանային մարտահրավերների դեմ 
պայքարում՝ հիմք ընդունելով միջազգային իրա-
վունքի նորմերը, 
8)Տիրապետել միջազգային իրավունքի նորմերի 
մեկնաբանության մեթոդաբանությանը, 
9) Տիրապետել միջազգային իրավունքի նորմերի 
կիրառման մեխանիզմներին, 
10)  Մեկնաբանել ՀՀ Սահմանադրության և մի-
ջազգային իրավունքի միջև օրգանական կապը: 

Հիմնական 1.Филимонова М.В. Источники современного 
международного права- М., 2011, 
2.ЛукашукИ.И.Функционирование международ-
ного права- М., 2007, 
3.Бекяшев К.А.Международное публичное пра-
во- М., 2010, 
4.Левин Д.Б. Международное право и диплома-
тия- М., 2002, 
5.Basic Facts about the United Nations N.Y.2004, 
6.Шармазанашвили Г.В. Международные меж-
правительственные организации. - М.2014, 
7.Шибаева Е.А. Право международных органи-
заций- М.,2012, 
8. Блищенко И.П. Дипломатическое право-М., 
2012, 
9.Молодцов С.В. Международное морское пра-
во-М., 1997: 
 

Լրացուցիչ 1.Словарь международного права.-М.2012, 
2.Действующее международное право. Доку-
менты в 2-х томах.-М.2006, 
3.Богуславский М.М. Международное экономи-
ческое право -М., 2011, 
4.Международное морское право: Справочник -
М, 2001, 
5.Фердросс А. Международное право- М., 2014: 
 

 



 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ  
ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ ԵՎ ԿՇԻՌ 

Քննություն («Գերազանց», «Լավ», «Բավարար» կամ  
«Անբավարար»): 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ/ 
ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ 

Սովորողը դասընթացից կարող է հանդես բերել մինչև 100% (գերա-

զանց) առաջադիմություն: 

Սովորողների գիտելիքները, ունակությունները և հմտությունները գնա-

հատվում են «Գերազանց», «Լավ», «Բավարար» և «Անբավարար» կամ 

«Ստուգված»կամ «Չստուգված»: 

Սովորողների գիտելիքները գնահատվում են հետևյալ չափանիշներով՝ 

ա) «Գերազանց», եթե ունկնդիրը խորը և հիմնավոր է յուրացրել ամբողջ 

ծրագրային նյութը, սպառիչ, հաջորդական, գրագետ ու տրամաբանո-

րեն կառուցված է շարադրում այն, նյութը սերտորեն կապում է ոստի-

կանության 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 թույլչ տալով, 

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

ըստ էության շարադրում է այն, հարցին պատասխանելիս թույլ չի 

տալիս էական անճշտություններ, կարողանում է ճիշտ կիրառել տեսա-

կան դրույթները, գործնական առաջադրանքները կատարելիս տիրա-

պետում է անհրաժեշտ ունակությունների ու հմտությունների, 

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

բայց չգիտի դրա առանձին մանրամասները, թույլ է տալիս անճշտու-

թյուններ, ոչ ճիշտ ձևակերպումներ, խախտում է ուսումնական նյութի 

շարադրման հաջորդականությունը և դժվարանում է կատարել գործնա-

կան առաջադրանքները, 

դ) «Անբավարար», եթե սովորողը չգիտի ծրագրային նյութի զգալի մա-

սը, թույլ է տալիս էական սխալներ, չի կարողանում կատարել գործնա-

կան առաջադրանքներն ու լուծել խնդիրները: 

 

ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Դասապլանի որևէ փոփոխություն նախօրոք կտեղեկացվի ուսանողին: 

Ներկայություն 
 
 
 
 
 
 
 
Գրավոր աշխատանքներին 
ներկայացվող պահանջներ 
 
 
 
 

Սովորողի՝ դասերին ներկայությունը բխում է նրա իսկ շահերից, քանի 

որ ներկայությունը ենթադրում է ունկնդրում, մասնակցություն քննար-

կումներին, չհասկացված կամ վատ հասկացված խնդիրների պարզա-

բանում, ինքնուրույն և գործնական աշխատանքների հանձնում: Ուսա-

նողն այս դեպքում հնարավորություն է ունենում լսել ոչ միայն ծրագրա-

յին նյութը, այլև՝ մասնակցել քննարկումներին, բանավեճերին, անել 

ինքնուրույն դատողություններ և հայտնել սեփական տեսակետը: 

Գրավոր աշխատանքների ժամանակ արգելվում է ծածկագրերից 

օգտվելը: Ծածկագրի հայտնաբերման դեպքում աշխատանքը գնահատ-

վում է  զրո միավոր:  

 

 

Ինքնուրույն աշխատանքները անհրաժեշտ է կատարել առանց կողմնա-



Ինքնուրույն և գործնական 
աշխատանքներ 
 
 
 
 

կի միջամտության և հանձնել դրանք նշված ժամանակահատվածում: 

Ինքնուրույն աշխատանքում արգելվում է գրագողությունը: Այլոց մտքե-

րը օգտագործելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է նշել աղբյուրը ըստ 

ընդունված ակադեմիական ձևաչափի: 

 
 

ԹԵՄԱՏԻԿ ՏՐՈՀՄԱՆ ՔԱՐՏԵԶ 

Թեմա 1 

Միջազգային իրավունքի ձևավորման գործընթացը և հիմնարար սկզբունքները                                       

(4 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար)                                    

Թեմայի հարցերը Դասավանդման և գնահատման 

մեթոդաբանություն 

1.Միջազգային իրավունքի ձևավորման պատմական փուլերը: 

2.Միջազգային իրավունքի ժամանակակից խնդիրները: 

3.Միջազգային իրավունքի 10 հիմնարար սկզբունքները: 

 

Հարցեր 1-3 -  անցկացվում է դասախոսություն` ու-

սանողների ուշադրությունը հրավիրելով առանցքա-

յին հարցերի վրա: 

Հարց 3 - ինքնուրույն աշխատանք. ուսանողները 

ծանոթանում են խնդրին վերաբերող գրականութ-

յանը, քննարկում են խնդրահարույց հարցերը: 

Հարցեր 1-3 - սեմինար պարապմունք, որի ընթաց-

քում սովորողները ներկայացնում են նշված հարցե-

րի կապակցությամբ իրենց գիտելիքները, ինքնու-

րույն աշխատանքի արդյունքները: Կատարվում է 

սովորողների հարցում և ինքնուրույն աշխատանքի 

արդյունքների խմբային քննարկում: 

 

Թեմա 2 

Միջազգային կազմակերպությունների իրավունք  

(4 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ սեմինար)                                    

Թեմայի հարցերը Դասավանդման և գնահատման 

մեթոդաբանություն 



1. Միջազգային ունիվերսալ միջկառավարական կազմակեր-

պություններ:  

2.Միջազգային տարածաշրջանային միջկառավարական կազ-

մակերպություններ:  

3. ՄԱԿ-ը և ՄԱԿ-ի ղեկավար մարմինները:  

Հարցեր 1-3 -  անցկացվում է դասախոսություն` 

խմբային քննարկման եղանակով:  

Հարց  2 - ինքնուրույն աշխատանք. ուսանողները 

ծանոթանում են խնդրին վերաբերող գրականութ-

յանը, քննարկում են խնդրահարույց հարցերը: 

Հարցեր 1-3 - սեմինար պարապմունք, որի ընթաց-

քում սովորողները ներկայացնում են նշված հարցե-

րի կապակցությամբ իրենց գիտելիքները, ինքնու-

րույն աշխատանքի արդյունքները: Կատարվում է 

սովորողների հարցում և ինքնուրույն աշխատանքի 

արդյունքների խմբային քննարկում: 

 

 

 

 

Թեմա 3 

Եվրոպայի խորհուրդը որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ 

(4 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ սեմինար)                                    

Թեմայի հարցերը Դասավանդման և գնահատման 

մեթոդաբանություն 

1. ԵԽ ստեղծման նախադրյալները: 

2. ԵԽ ղեկավար մարմինները: 

3. ՀՀ անդամակցությունը ԵԽ-ին:  

4.Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան:  

Հարցեր 1-4 -  անցկացվում է դասախոսություն 

խմբային քննարկման եղանակով: 

Հարց 4 - ինքնուրույն աշխատանք. ուսանողները 

ծանոթանում են խնդրին վերաբերող գրականութ-

յանը, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատա-

րանի կանոնադրությանը, քննարկում են խնդրա-

հարույց հարցերը: 

Հարց 1-4 - սեմինար պարապմունք, որի ընթացքում 

սովորողները ներկայացնում են նշված հարցերի 

կապակցությամբ իրենց գիտելիքները, ինքնուրույն 

աշխատանքի արդյունքները: Կատարվում է սովո-

րողների հարցում և ինքնուրույն աշխատանքի 

արդյունքների խմբային քննարկում: 

 

 



 

Թեմա 4 

Միջազգային տնտեսական իրավունք 

(4 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ սեմինար)                                    

Թեմայի հարցերը Դասավանդման և գնահատման 

մեթոդաբանություն 

1. Միջազգային տնտեսական իրավունքի ձևավորման 

գործընթացը: 

2.Համաշխարհային բանկի գործառույթները: 

3.Արժույթի միջազգային հիմնադրամը միջազգային: 

տնտեսական իրավունքում 

4. ՀՀ անդամակցությունը Առևտրի համաշխարհային 

կազմակերպությանը: 

Հարցեր 1-4 -  անցկացվում է դասախոսություն 

խմբային քննարկման եղանակով: 

Հարց 4 - ինքնուրույն աշխատանք. ուսանողները 

ծանոթանում են խնդրին վերաբերող գրականութ-

յանը, Առևտրի համաշխարհային կազմակերպութ-

յանը ՀՀ անդամակցության հիմնախնդիրներին, 

քննարկում են խնդրահարույց հարցերը: 

Հարցեր 1-4 - սեմինար պարապմունք, որի ընթաց-

քում սովորողները ներկայացնում են նշված հարցե-

րի կապակցությամբ իրենց գիտելիքները, ինքնու-

րույն աշխատանքի արդյունքները: Կատարվում է 

սովորողների հարցում և ինքնուրույն աշխատանքի 

արդյունքների խմբային քննարկում: 

 

Թեմա 5 

Միջազգային պայմանագրերի իրավունք  

 (4 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար)                                    

Թեմայի հարցերը Դասավանդման և գնահատման 

մեթոդաբանություն 



1. Միջազգային պայմանագրերի դերը միջազգային իրավուն-

քում: 

2. Միջազգային պայմանագրերի նախապատրաստման, ստո-

րագրման և վավերացման փուլերը: Միջազգային պայմանա-

գրերի լեզուն: 

3. Բաց միջազգային պայմանագրեր: 

4.Փակ միջազգային պայմանագրեր: 

5. «ՀՀ միջազգային պայմանագրերի մասին» ՀՀ օրենքը: 

 

Հարցեր 1-5 - անցկացվում է դասախոսություն 

խմբային քննարկման եղանակով: 

Հարցեր 2 - ինքնուրույն աշխատանք. ուսանողները 

ծանոթանում են խնդրին վերաբերող գրականութ-

յանը, միջազգային պայմանագրերի նախապատ-

րաստման, ստորագրման և վավերացման փուլե-

րին, միջազգային պայմանագրերի լեզվին առնչվող 

հիմնախնդիրներին, քննարկում են խնդրահարույց 

հարցերը: 

Հարցեր 1-5 – սեմինար պարապմունք, որի ընթաց-

քում սովորողները ներկայացնում են նշված հարցե-

րի կապակցությամբ իրենց գիտելիքները, ինքնու-

րույն աշխատանքի արդյունքները: Կատարվում է 

սովորողների հարցում և ինքնուրույն աշխատանքի 

արդյունքների խմբային քննարկում: 

 

 

 

Թեմա 6 

Միջազգային մարդասիրական իրավունք 

(4 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար)                                    

Թեմայի հարցերը Դասավանդման և գնահատման 

մեթոդաբանություն 



1. Միջազգային մարդասիրական իրավունքի հասկացությունը 

և ձևավորման գործընթացը: 

2. Միջազգային մարդասիրական իրավունքի սկզբունքները և 

աղբյուրները: 

3. 1949 թ. Ժնևի 4 կոնֆերանսները և դրանց 

կարևորությունը: 

4. Ներքին և միջազգային զինված ընդհարումներ: 

5. Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ստեղծման անհրա-

ժեշտությունը: 

Հարցեր 1-5 -  անցկացվում է դասախոսություն` 

ուսանողների ուշադրությունը հրավիրելով խնդրա-

հարույց  հարցերի վրա: 

Հարց 2 - ինքնուրույն աշխատանք. ուսանողները 

ծանոթանում են խնդրին վերաբերող գրականութ-

յանը, միջազգային մարդասիրական իրավունքի 

սկզբունքներին և աղբյուրներին, քննարկում են 

խնդրահարույց հարցերը: 

Հարցեր 1-5 - սեմինար պարապմունք, որի ընթաց-

քում սովորողները ներկայացնում են նշված հարցե-

րի կապակցությամբ իրենց գիտելիքները, ինքնու-

րույն աշխատանքի արդյունքները` առանձնակի ու-

շադրություն դարձնելով Ժնևի 1949 թ. 4 կոնվեն-

ցիաներին:: Կատարվում է սովորողների հարցում և 

ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքների խմբային 

քննարկում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Թեմա 7 

Միջազգային քրեական իրավունք 

(4 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար)                                    



Թեմայի հարցերը Դասավանդման և գնահատման 

մեթոդաբանություն 

1. Միջազգային քրեական իրավունքի կայացման անհրաժեշ-

տությունը: 

2.«Հռոմի ստատուտ»-ը՝  որպես միջազգային քրեական իրա-

վունքի հիմնարար փաստաթուղթ: 

3. Միջազգային քրեական դատարանի գործառույթների 

շրջանակը: 

4. Ad hoc միջազգային քրեական դատարանների ստեղծման 

իրավական հիմնախնդիրները:  

5. Միջազգային քրեական դատարանի կառուցվածքը և գոր-

ծառույթները:  

 

Հարցեր 1-5 -  անցկացվում է դասախոսություն`  ա-

ռանձնակի ուշադրության դարձնելով միջազգային 

քրեական իրավունքի նորմերի իրավականոնա-

կարգման առանձնահատկություններին: 

Հարց 4 - ինքնուրույն աշխատանք. ուսանողները 

ծանոթանում են խնդրին վերաբերող գրականութ-

յանը, аd hoc միջազգային քրեական դատարանների 

ստեղծման իրավական հիմնախնդիրներին, 

քննարկում են խնդրահարույց հարցերը: 

Հարցեր 1-5 - սեմինար պարապմունք, որի ընթաց-

քում սովորողները ներկայացնում են նշված հարցե-

րի կապակցությամբ իրենց գիտելիքները, ինքնու-

րույն աշխատանքի արդյունքները: Կատարվում է 

սովորողների հարցում և ինքնուրույն աշխատանքի 

արդյունքների խմբային քննարկում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Թեմա 8 

Միջազգային դիվանագիտական և հյուպատոսական իրավունք 

(4 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար)                                    

Թեմայի հարցերը Դասավանդման և գնահատման 

մեթոդաբանություն 



1. Դիվանագիտական և հյուպատոսական իրավունքի հասկա-

ցությունը: 

2. 1961 թ. Դիվանագիտական իրավունքի կոնվենցիան և նրա 

գործառույթների շրջանակը: 

3.1963 թ. Հյուպատոսական իրավունքի կոնվենցիան և գոր-

ծառույթները: 

4. «Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը: 

5. «Հյուպատոսական հիմնարկների մասին» ՀՀ հիմնարար 

փաստաթուղթը: 

Հարցեր 1-5 -  անցկացվում է դասախոսություն` ու-

սանողների ուշադրությունը հրավիրելով ներառված 

հարցերի առանձնահատկությունների վրա: 

Հարցեր 2-3 - ինքնուրույն աշխատանք. ուսանողնե-

րը ծանոթանում են խնդրին վերաբերող գրականու-

թյանը, 1961 թ. Դիվանագիտական իրավունքի և 

1963 թ. Հյուպատոսական իրավունքի կոնվենցիա-

ների առանցքային դրույթներին, քննարկում են ո-

լորտի խնդրահարույց հարցերը: 

Հարց 1-5 սեմինար պարապմունք. որի ընթացքում 

սովորողները ներկայացնում են նշված հարցերի 

կապակցությամբ իրենց գիտելիքները, ինքնուրույն 

աշխատանքի արդյունքները: Կատարվում է սովո-

րողների հարցում և ինքնուրույն աշխատանքի 

արդյունքների խմբային քննարկում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Թեմա 9 

Միջազգային ծովային իրավունք 

(4 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար)                                    

Թեմայի հարցերը Դասավանդման և գնահատման 

մեթոդաբանություն 



1. 1982 թ. Միջազգային ծովային իրավունքի ՄԱԿ-ի կոնվեն-

ցիան՝ որպես խնդրո առարկա բնագավառի հիմնարար հա-

մաձայնագիր: 

2. «Տարածքային ծով» և «բացառապես տնտեսական գոտի» 

հասկացությունները: 

3. Ծովային ելք չունեցող պետություններ: 

4. ՀՀ մասնակցությունը ծովային իրավունքին: 

5. Ծովային ընդերքի կառավարման միջազգային մարմիննե-

րը:  

Հարցեր 1-5 -  անցկացվում է դասախոսություն` ու-

սանողների ուշադրությունը հրավիրելով խնդրո ա-

ռարկա հարցերի առանձնահատկությունների վրա: 

Հարց 4 - ինքնուրույն աշխատանք. ուսանողները 

ծանոթանում են խնդրին վերաբերող գրականութ-

յանը, ծովային իրավունքին ՀՀ մասնակցության ա-

ռանձնահատկություններին, քննարկում են ոլորտի 

խնդրահարույց հարցերը:  

Հարցեր 1-5 - սեմինար պարապմունք. որի ընթաց-

քում սովորողները ներկայացնում են նշված հարցե-

րի կապակցությամբ իրենց գիտելիքները, ինքնու-

րույն աշխատանքի արդյունքները: Կատարվում է 

սովորողների հարցում և ինքնուրույն աշխատանքի 

արդյունքների խմբային քննարկում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Թեմա 10 

Ինտերպոլ և Եվրոպոլ կառույցների ձևավորման անհրաժեշտությունը 

 (4 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար պարապմունք)                                    

Թեմայի հարցերը Դասավանդման և գնահատման 

մեթոդաբանություն 



1. Ինտերպոլը որպես ունիվերսալ միջազգային իրավական 

կազմակերպություն:  

2. Եվրոպոլը և նրա գործառույթների շրջանակը:  

3.Ինտերպոլ և Եվրոպոլ կառույցների ղեկավար մարմինների 

ձևավորման գործընթացը: 

4. ՀՀ համագործակցությունը Ինտերպոլի հետ: 

Հարցեր 1-4 -  անցկացվում է դասախոսություն` 

խմբային քննարկման եղանակով:  

Հարց  4 - ինքնուրույն աշխատանք. ուսանողները 

ուսումնասիրում են լրացուցիչ նյութեր՝ բացահայ-

տելու համար Ինտերպոլի հետ ՀՀ համագործակ-

ցության առանձնահատկությունները, քննարկում 

են ոլորտի խնդրահարույց հարցերը: 

Հարցեր 1-4 - սեմինար պարապմունք. որի ընթաց-

քում սովորողները ներկայացնում են նշված հարցե-

րի կապակցությամբ իրենց գիտելիքները, ինքնու-

րույն աշխատանքի արդյունքները: Կատարվում է 

սովորողների հարցում և ինքնուրույն աշխատանքի 

արդյունքների խմբային քննարկում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Թեմա 11 

Միջազգային ահաբեկչություն 

(4 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար)                                    

Թեմայի հարցերը Դասավանդման և գնահատման 

մեթոդաբանություն 



1. «Միջազգային ահաբեկչություն» հասկացությունը և ձևա-

վորման պատմական փուլերը: 

2. Իսլամական ահաբեկչական կազմակերպությունները և 

վտանգավորությունը միջպետական հարաբերություններում: 

3. Միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարի հիմնախնդիր-

ները:  

4. Միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարի միջազգային 

կոնվենցիաներ: 

 

Հարցեր 1-4 - անցկացվում է դասախոսություն՝ սո-

վորողների ուշադրությունը հրավիրելով խնդրո ա-

ռարկա հարցերի առանձնահատկությունների վրա: 

Հարցեր 1-4 - սեմինար պարապմունք. որի ընթաց-

քում սովորողները ներկայացնում են նշված հարցե-

րի կապակցությամբ իրենց գիտելիքները: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Թեմա 12 

ԱՊՀ-ն և ՀԱՊԿ-ը՝ որպես միջազգային իրավունքի կարևորագույն սուբյեկտներ 

 (4 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ սեմինար)                                    

Թեմայի հարցերը Դասավանդման և գնահատման 

մեթոդաբանություն 



1. ԱՊՀ ստեղծման անհրաժեշտությունը:   

2. ԱՊՀ ղեկավար մարմինները և նրանց գործառույթները:  

3. ԱՊՀ շրջանակում ընդունված միջազգային համաձայնա-

գրերը: 

4. ՀԱՊԿ-ը որպես միջազգային իրավունքի կարևորագույն 

տարածաշրջանային կազմակերպություն:  

5. ՀԱՊԿ գործունեությունը միջազգային ահաբեկչության դեմ 

պայքարում:  

Հարցեր 1-5 -  անցկացվում է դասախոսություն  

խմբային քննարկման եղանակով:  

Հարց 4 - ինքնուրույն աշխատանք. ուսանողները 

ուսումնասիրում են համապատասխան գրականու-

թյունը՝ բացահայտելու համար ՀԱՊԿ-ի՝ որպես մի-

ջազգային իրավունքի կարևորագույն տարածա-

շրջանային կազմակերպության առանձնահատկու-

թյունները, քննարկում են ոլորտի խնդրահարույց 

հարցերը: 

Հարցեր 1-5 - սեմինար պարապմունք. որի ընթաց-

քում սովորողները ներկայացնում են նշված հարցե-

րի կապակցությամբ իրենց գիտելիքները, ինքնու-

րույն աշխատանքի արդյունքները: Կատարվում է 

սովորողների հարցում և ինքնուրույն աշխատանքի 

արդյունքների խմբային քննարկում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հարցաշար 

«Միջազգային իրավունք» դասընթացի քննության 

 

1. Միջազգային իրավունքի ձևավորման պատմական փուլերը 

2. Միջազգային իրավունքի ժամանակակից խնդիրները 

3. Միջազգային իրավունքի 10 հիմնարար սկզբունքները 

4. Միջազգային ունիվերսալ միջկառավարական կազմակերպություններ 



5. Միջազգային տարածաշրջանային միջկառավարական կազմակերպություններ 

6. ՄԱԿ-ը և ՄԱԿ-ի ղեկավար մարմինները 

7. ԵԽ ստեղծման նախադրյալները 

8. ԵԽ ղեկավար մարմինները 

9. ՀՀ անդամակցությունը ԵԽ-ին 

10. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան 

11. Միջազգային տնտեսական իրավունքի ձևավորման գործընթացը 

12. Համաշխարհային բանկի գործառույթները 

13. Արժույթի միջազգային հիմնադրամը միջազգային: տնտեսական իրավունքում 

14. ՀՀ անդամակցությունը Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը 

15. Միջազգային պայմանագրերի դերը միջազգային իրավունքում 

16. Միջազգային պայմանագրերի նախապատրաստման, ստորագրման և վավերացման փուլերը: 

Միջազգային պայմանագրերի լեզուն 

17. Բաց միջազգային պայմանագրեր 

18. Փակ միջազգային պայմանագրեր 

19. «ՀՀ միջազգային պայմանագրերի մասին» ՀՀ օրենքը 

20. Միջազգային մարդասիրական իրավունքի հասկացությունը և ձևավորման գործընթացը 

21. Միջազգային մարդասիրական իրավունքի սկզբունքները և աղբյուրները 

22. 1949 թ. Ժնևի 4 կոնֆերանսները և դրանց կարևորությունը 

23. Ներքին և միջազգային զինված ընդհարումներ 

24. Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ստեղծման անհրաժեշտությունը 

25. Միջազգային քրեական իրավունքի կայացման անհրաժեշտությունը 

26. «Հռոմի ստատուտ»-ը՝  որպես միջազգային քրեական իրավունքի հիմնարար փաստաթուղթ 

27. Միջազգային քրեական դատարանի գործառույթների շրջանակը 

28. Ad hoc միջազգային քրեական դատարանների ստեղծման իրավական հիմնախնդիրները 

29. Միջազգային քրեական դատարանի կառուցվածքը և գործառույթները 

30. Դիվանագիտական և հյուպատոսական իրավունքի հասկացությունը 

31. 1961 թ. Դիվանագիտական իրավունքի կոնվենցիան և նրա գործառույթների շրջանակը 



32. 1963 թ. Հյուպատոսական իրավունքի կոնվենցիան և գործառույթները 

33. «Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը 

34. «Հյուպատոսական հիմնարկների մասին» ՀՀ հիմնարար փաստաթուղթը 

35. 1982 թ. Միջազգային ծովային իրավունքի ՄԱԿ-ի կոնվենցիան՝ որպես խնդրո առարկա բնա-

գավառի հիմնարար համաձայնագիր 

36. «Տարածքային ծով» և «բացառապես տնտեսական գոտի» հասկացությունները 

37. Ծովային ելք չունեցող պետություններ 

38. ՀՀ մասնակցությունը ծովային իրավունքին 

39. Ծովային ընդերքի կառավարման միջազգային մարմինները 

40. Ինտերպոլը որպես ունիվերսալ միջազգային իրավական կազմակերպություն 

41. Եվրոպոլը և նրա գործառույթների շրջանակը 

42. Ինտերպոլ և Եվրոպոլ կառույցների ղեկավար մարմինների ձևավորման գործընթացը 

43. ՀՀ համագործակցությունը Ինտերպոլի հետ 

44. «Միջազգային ահաբեկչություն» հասկացությունը և ձևավորման պատմական փուլերը 

45. Իսլամական ահաբեկչական կազմակերպությունները և վտանգավորությունը միջպետական 

հարաբերություններում 

46. Միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները 

47. Միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարի միջազգային կոնվենցիաներ 

48. ԱՊՀ ստեղծման անհրաժեշտությունը 

49. ԱՊՀ ղեկավար մարմինները և նրանց գործառույթները 

50. ԱՊՀ շրջանակում ընդունված միջազգային համաձայնագրերը 

51. ՀԱՊԿ-ը որպես միջազգային իրավունքի կարևորագույն տարածաշրջանային 

կազմակերպություն 

52. ՀԱՊԿ գործունեությունը միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարում 
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