
                                                   

 

 

 

 

 

«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Մասնագիտություն՝ «Իրավական ուսումնասիրություններ»  

 ուսուցման ձևը՝ առկա  

 տևողությունը՝ 3 կիսամյակ  

 ուսման վարձի չափը՝ յուրաքանչյուր կիսամյակ՝ 500.000 ՀՀ դրամ  

 շնորհվող որակավորումը՝ իրավական ուսումնասիրությունների մագիստրոս 

Ծրագրի նպատակներն են. 

Ծրագրի նպատակն է պատրաստել միջազգային իրավունքի ոլորտի խորը գիտելիքներով 

և հմտություններով դիվանագիտական, հյուպատոսական, հանրային կառավարման և այլ 

ոլորտների մասնագետների: Տրամադրել խորը և համակողմանի գիտելիքներ միջազգային 

իրավունքի համակարգի և հիմնական ինստիտուտների, միջազգային կառույցների 

ընթացակարգերի, ինտեգրացիոն գործընթացների, ինչպես նաև միջազգային տարբեր 

ատյաններում ՀՀ մասնակցությամբ վեճերի և դրանց լուծման ուղիների վերաբերյալ։ Ձևավորել 

միջազգային իրավունքի ոլորտի օրենսդրության մշակման, մեկնաբանման և կիրառման 

հմտություններ, ինչպես նաև միջազգային իրավական փաստաթղթեր կազմելու, 

իրավատեխնիկական կանոնները կիրառելու կարողություններ: 

Ծրագրի վերջնարդյունքները 

Շրջանավարտների մոտ ձևավորել գիտելիքներ ՀՀ արտաքին հարաբերությունները 

կարգավորող հիմնական ինստիտուտների, ՀՀ արտաքին հարաբերությունների ներպետական և 

արտասահմանյան մարմինների գործառույթների տարբերակման, ինչպես նաև՝ 

դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայությունների գործունեության 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ։ Բացատրել մարդու իրավունքների պաշտպանության 

միջազգային իրավական համակարգերը, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 

կողմից գործերի քննության ընթացակարգերը, միջազգային մարդասիրական իրավունքի 

հիմնական սկզբունքները և ինստիտուտները։  Նկարագրել ապաստանի իրավունքի և 

փախստականների միջազգային իրավական պաշտպանության առանձնահատկությունները, 

ինչպես նաև՝ հասարակության առավել խոցելի խմբերի իրավունքների պաշտպանության 

միջազգային և ներպետական մեխանիզմների յուրահատկությունները։  

 



Նախագծել և մշակել միջազգային իրավունքի ոլորտին առնչվող պետական 

քաղաքականության և ռազմավարական փաստաթղթեր, օրենսդրական բարեփոխումների 

առաջարկություններ: Մշակել առաջարկություններ ԵՄ-ի կառույցների և միջազգային 

կազմակերպությունների հետ ՀՀ համագործակցությունն ավելի արդյունավետ դարձնելու 

համար: Գնահատել տարբեր ոլորտների միջազգային փաստաթղթերի իմպլեմենտացիայի 

վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում` համեմատելով այլ երկրների  պրակտիկայի 

հետ: 

Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները 

«Միջազգային իրավունք» մագիստրոսական կրթական ծրագրի շրջանավարտները կարող են 

աշխատանքի անցնել միջազգային իրավունքի և մարդու իրավունքների ոլորտներում 

գործունեություն ծավալող կազմակերպություններում, պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման համակարգի մարմիններում, մասնավոր ընկերություններում, 

միջազգային կառույցներում և կազմակերպություններում, հասարակական 

կազմակերպություններում։ 

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ասպիրանտուրայում: 

 

 

 Կրթական ծրագրի առաջին փուլին (ՄՈԳ-ով մրցույթին) կարող են դիմել «Միջազգային 

հարաբերություններ», «Քաղաքագիտություն» և «Հանրային կառավարում»  

մասնագիտության բակալավրի շրջանավարտները: 

 

 

 Ընդունելության քննություն` բանավոր: 



«Միջազգային իրավունք» մագիստրոսական ծրագրի ընդունելության հարցաշար 

 

1. Միջազգային իրավունքը` որպես ինքնուրույն իրավական համակարգ:  Միջազգային և 

ներպետական իրավունքի հարաբերակցությունը: 

2. Միջազգային իրավունքի նորմերի հասկացությունը, կառուցվածքը և  դասակարգումը: 

Միջազգային իրավունքի նորմերի ստեղծման գործընթացը: 

3. Միջազգային իրավունքի աղբյուրների հասկացությունը և տեսակները: 

4. Ժամանակակից միջազգային իրավունքի ձևավորումը և զարգացումը: 

5. Միջազգային իրավունքի սուբյեկտի հասկացությունը և տեսակները: Միջազգային 

իրավունքի սկզբնական և ածանցյալ սուբյեկտներ: 

6. Պետությունների միջազգային իրավասուբյեկտության բովանդակությունը: 

7. Հայաստանի Հանրապետությունը` որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ:  

8. Ճանաչման ինստիտուտը միջազգային իրավունքում: Ճանաչման տեսակները և 

ձևերը: 

9. Պետությունների իրավահաջորդության հասկացությունը և էությունը: 

Պետությունների իրավահաջորդությունը միջազգային պայմանագրերի, պետական 

սեփականության, պետական պարտքի և պետական արխիվների վերաբերյալ:  

10. Միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքների հասկացությունը: Ուժ և ուժի 

սպառնալիք չկիրառելու սկզբունքը: 

11. Միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքների հասկացությունը: Ազգերի և 

ժողովուրդների ինքնորոշման և իրավահավասարության սկզբունքը: 

12. Միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքների հասկացությունը: Միջազգային 

վեճերի խաղաղ կարգավորման սկզբունքը:  

13. Միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքների հասկացությունը: Պետությունների 

ինքնիշխան հավասարության սկզբունքը: 

14. Միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքների հասկացությունը: Միջազգային 

պարտավորությունների բարեխիղճ կատարման սկզբունքը: 

15. Միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքների հասկացությունը: Տարածքային 

ամբողջականության սկզբունքի նորմատիվ բովանդակությունը:  

16. Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի հասկացությունը և աղբյուրները. 

միջազգային պայմանագրի հասկացությունը, կառուցվածքը և տեսակները:  

17. Միջազգային պայմանագրերի կնքման փուլերը: Լիազորություններ:  

18. Միջազգային պայմանագրերի ուժի մեջ մտնելը: Միջազգային պայմանագրերի 

գործողության դադարեցումը:  



19. Միջազգային կազմակերպությունների հասկացությունը, հատկանիշները, 

դասակարգումը և կառուցվածքը: 

20. Միջազգային կազմակերպությունների իրավասությունը: Որոշումների ընդունման 

ընթացակարգը միջազգային կազմակերպություններում:  

21. Միացյալ Ազգերի Կազմակերպություն. հիմնական խնդիրները և կառուցվածքը, 

գլխավոր մարմինները: 

22. Տարածաշրջանային միջազգային կազմակերպություններ: 

23. Միջազգային իրավական պատասխանատվության հասկացությունը և հիմքերը: 

Միջազգային իրավախախտումների հասկացությունը և դասակարգումը:  

24. Պետությունների պատասխանատվության բովանդակությունը, վնասի հատուցման 

տեսակները և ձևերը: 

25. Դիվանագիտական և հյուպատոսական իրավունքի հասկացությունը և աղբյուրները: 

Դիվանագիտական ներկայացուցչության հասկացությունը, գործառույթները, կազմը: 

26. Դիվանագիտական անձեռնմխելիություններ և արտոնությունները:  

27. Դիվանագիտական առաքելության սկիզբը և ավարտը: 

28. Հյուպատոսության հիմնարկների տեսակները, գործառույթները, կազմը, 

արտոնությունները և անձեռնմխելիությունները: 

29. Միջազգային ծովային իրավունքի հասկացությունը և աղբյուրները: Դեպի ծով ելք 

չունեցող պետությունների իրավական վիճակը:  

30. Միջազգային ծովային տարածությունների դասակարգումը և  դրանց իրավական 

ռեժիմները: 

31. Միջազգային օդային իրավունքի հասկացությունը,աղբյուրները և սկզբունքները:  

32. Միջազգային օդային հաղորդակցությունների իրավական կարգավորումը: «Օդի 

ազատություններ»: 

33. Տարածքի տեսակները միջազգային իրավունքում: 

34. Պետական տարածքի կազմը և իրավական ռեժիմը: Դելիմիտացիա և դեմարկացիա: 

Տարածքային փոփոխությունների իրավական հիմքերը: 

35. Միջազգային տիեզերական իրավունքի հասկացությունը, աղբյուրները և 

սկզբունքները:  

36. Տիեզերական տարածության և երկնային մարմինների իրավական ռեժիմը:  

37. Միջազգային վեճերի խաղաղ կարգավորման միջոցները: Միջազգային վեճ և վիճելի 

իրավիճակ: 

38. Միջազգային վեճերի խաղաղ կարգավորման հաշտեցման և  դատական 

ընթացակարգը: 



39. Միջազգային մարդասիրական իրավունքի հասկացությունը և աղբյուրները:  

40. Զինված ընդհարումների տեսակները, մասնակիցների իրավական վիճակը: 

41. Համընդհանուր անվտանգության համակարգի հասկացությունը և էությունը: 

42. Տարածաշրջանային անվտանգության համակարգեր: 

43. Միջազգային հանցավորության դեմ պայքարի հասկացությունը և ձևերը: 

44. Քաղաքացիության միջազգային-իրավական հիմնահարցերը: 

45. Շրջակա միջավայրի միջազգային-իրավական պաշտպանությունը:  
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