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ԺԲ.00.02 - ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ  

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ, ՎԱՐՉԱԿԱՆ, ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ, ՄՈՒՆԻՑԻՊԱԼ, 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ, ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ, ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

Սահմանադրական իրավունքի հասկացությունը և առարկան։ Սահմա-

նադրական իրավունքի նորմերի և դրանցով կարգավորվող հասարա-

կական հարաբերությունների առանձնահատկությունները։ Սահմանա-

դրության էությունը և իրավաբանական բնույթը։ Սահմանադրության ձևը 

և բովանդակությունը։ Սահմանադրության ընդունման և փոփոխման 

կարգը։ ՀՀ սահմանադրական կարգի հասկացությունը և տեղը սահմա-

նադրական իրավունքի համակարգում։ Ժողովրդավարական և սոցիալա-

կան պետության սահմանադրական բնութագիրը։ ՀՀ տնտեսական, 

սոցիալական և հոգևոր-մշակութային հարաբերությունների սահմանա-

դրական հիմունքները։ Պետության ինքնիշխան, իրավական և աշխարհիկ 

բնութագրությունները։ Ժողովրդաիշխանության իրացման ձևերի 

բովանդակությունը և դրանց հարաբերակցությունը։ Կայուն զարգացման 

սկզբունքի էությունը։ ՀՀ քաղաքական համակարգի հասկացությունը և 

տարրերը։ Մարդու և քաղաքացու իրավական կարգավիճակի հասկա-

ցությունը և սկզբունքները։ Օտարերկրացիների իրավական վիճակը 

Հայաստանի Հանրապետությունում։ 

Անձնական ազատության և մասնավոր կյանքի անձեռնամխելիության 

իրավունքը։ Քաղաքական իրավունքներ և ազատություններ։ Աշխատան-

քի ընտրության ազատության  իրավունք։ Իրավունքների և 

ազատությունների սահմանափակումը։ Իրավունքների և 

ազատությունների սահմանադրական երաշխիքները։ Մարդու և 

քաղաքացու սահմանադրական պարտականությունները։ ՀՀ 

քաղաքացիության հասկացությունը և սկզբունքները։ ՀՀ քաղաքացիու-

թյան ձեռքբերման և դադարեցման հիմքերը և կարգը։ Հայաստանի 

Հանրապետության խորհրդանիշները։ Կառավարման ձևի տեսակների 

առանձնահատկությունները։ ՀՀ կառավարման ձևը և պետական ռեժիմը։ 



 2 

Պետական իշխանությունը որպես ՀՀ սահմանադրական իրավունքի 

ինստիտուտ։  

Ընտրական իրավունքի և ընտրական համակարգի հասկացությունն ու 

հարաբերակցությունը։ ՀՀ ընտրական համակարգը։ Ընտրություններ 

նշանակելը և ընտրողների ցուցակներ, ընտրատարածքներ, ընտրական 

տեղամասեր, տեղամասային կենտրոններ կազմելու կարգը։ Ընտրական 

հանձնաժողովների կազմակերպման և գործունեության կարգը։ Ընտրա-

կան հանձնաժողովների իրավական կարգավիճակը։ Թեկնածուների 

առաջադրումը, գրանցումը և իրավական վիճակը։ Նախընտրական 

քարոզչությունը և ընտրությունների ֆինանսավորումը։ Քվեարկության 

կազմակերպումը և անցկացումը։ Ձայներ հաշվելու, քվեարկության 

արդյունքները որոշելու և դրանք հրապարակելու կարգը։ Պատասխա-

նատվությունը քաղաքացիների ընտրական իրավունքների խախտման 

համար։ Ընտրական վարչարարության առանձնահատկությունները։ 

ՀՀ նախագահի կարգավիճակը պետական իշխանության մարմինների 

համակարգում։ ՀՀ նախագահի լիազորությունները։ ՀՀ նախագահի 

ակտերը և աշխատակազմը։ ՀՀ Ազգային ժողովի կազմակերպման կարգը 

և կառուցվածքը։ ԱԺ փոխհարաբերությունները ՀՀ գործադիր և 

դատական իշխանության մարմինների հետ։ ՀՀ Ազգային ժողովի 

պատգամավորը։ ՀՀ Ազգային ժողովի հանձնաժողովները և աշխատա-

կազմը։ ՀՀ Ազգային ժողովի իրավասությունը։ Ազգային ժողովի աշխա-

տանքների կազմակերպման ձևերը։ Օրենսդրական գործընթացը Ազգա-

յին Ժողովում։ ՀՀ Կառավարության կազմակերպման կարգը և իրավասու-

թյունը։ ՀՀ կառավարության գործունեության կազմակերպումը։ ՀՀ 

կառավարության և վարչապետի ակտերի ընդունման կարգը, իրավաբա-

նական ուժը և կատարման կազմակերպումը։ ՀՀ պետական կառավար-

ման տարածքային կազմակերպումը։ 

ՀՀ դատական իշխանության մարմինների համակարգը, կազմակերպման 

և գործունեության կարգը։ Դատական իշխանության մարմինների իրա-

վական կարգավիճակը։ ՀՀ դատախազության կազմակերպման և իրա-

վասության սահմանադրական հիմունքները։ Փաստաբանական ծառայու-

թյունը և դատական իշխանությանն աջակցող մյուս մարմինները։ Սահ-
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մանադրական արդարադատությունը սահմանադրական վերահսկողու-

թյան համակարգում։ ՀՀ Սահմանադրական դատարանի իրավական 

կարգավիճակը, կազմավորման կարգը և անկախության երաշխիքները։ 

Դատական սահմանադրական վերահսկողության ձևերը։ Սահմանադրա-

կան դատարանի լիազորություններն ու դրանց իրականացման առանձ-

նահատկությունները։ Սահմանադրական դատավարության 

ընթացակարգի առանձնահատկությունները։ Սահմանադրական 

դատարանի ակտերը։ Սահմանադրական վեճերի լուծման 

առանձնահատկությունները։ 

Տեղական ինքնակառավարման հասկացությունն ու համակարգը։ Տեղա-

կան ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները։ 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
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բովանդակությունը, Երևան, 2005։ 

5. Այվազյան Վ. Ն., Մարդու իրավունքներ, Երևան, 2014։ 
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22. Шевцов В.С., Разделения властей в Российской Федерации. Часть 
первая и часть вторая. М., 2004. 

23.  Хабриева Т.Я., Чиркин А.Е., Теория современной конституции. М., 
2005. 

Նորմատիվ ակտեր 

1. Հռչակագիր «Հայաստանի անկախության մասին» (23.08.1990թ.)։ 
2. «Անկախ պետականության հիմնադրույթների մասին» ՀՀ սահմա-

նադրական օրենքը (25.09.1991թ.)։ 
3. ՀՀ 1995թ. Սահմանադրությունը (2005թ. նոյեմբերի 27-ի փոփոխու-

թյուններով ու լրացումներով, 2015 թ. դեկտեմբերի 6-ի փոփոխու-
թյուններով)։ 

4. Конституции зарубежных государств (США, Великобритания, Фран-
ция, Италия, Германия, Япония, Канада). Составитель сборника, 
автор введения-док.юрид. наук, проф. Маклаков В.В. М., 1997. 

5. Конституции государств Европейского Союза (Австрийской Респуб-
лики, Бельгии, Великобритании, ФРГ, Греции, Королевства Дании, 
Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Королевства Нидерлан-
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дов, Португалии, Финляндии, Франции, Швеции). Под. ред. Окунь-
кова Л.А. и др., М., 1997. 

6. Новые конституции стран СНГ и Балтии. М., 2000. 
7. «Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» 

ՀՀ օրենքը (17.06.1991թ.)։ 
8. «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունվել է 17.04.1993թ.)։ 
9. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքը (07.11.1994թ.)։ 
10. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» ՀՀ 

օրենքը (16.11.1995թ. առ 30.12.2016թ. փոփոխ.-ներով)։ 
11. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ 

օրենքը (04.04.1996թ.)։ 
12. «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» ՀՀ օրենքը 

(05.12.2006թ.)։ 
13. «Զինապարտության մասին» ՀՀ օրենքը (16.09.1998թ.)։ 
14. «Փախստականների և ապաստանի մասին»ՀՀօրենքը (27.11.2008թ.) 
15. «Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի մասին» ՀՀ 

օրենքը (ընդունվել է 20.11.2001թ.)։ 
16. «Հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունվել է 12.09.2001թ.)։ 
17. «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքը 

(16.12.2016թ.)։ 
18. «Կուսակցությունների մասին» ՀՀ օրենքը (15.12.2016թ.)։ 
19. «Տեղեկատվական ազատության մասին» ՀՀ օրենքը (23.09.2003թ.)։ 
20. «Տեղական հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքը (06.02.2002թ.)։ 
21. «Զանգվածային լրատվության մասին» ՀՀ օրենքը (13.12.2003թ.)։ 
22. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ 

օրենքը (18.02.2004թ.)։ 
23. «Հավաքների ազատության մասին» ՀՀ օրենքը (14.04.2011թ.)։ 
24. «Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին» ՀՀ օրենքը 

(15.10.2006թ.)։ 
25. «Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանյաց Առաքելական ս. 

եկեղեցու հարաբերությունների մասին»ՀՀօրենքը (25.05.2007թ.)։ 
26. «Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի մասին» ՀՀ օրենքը 

(15.10.2006թ.)։ 
27. «Հայաստանի Հանրապետության օրհներգի մասին» ՀՀ օրենքը 

(ընդունվել է 15.10.2006թ.)։ 
28. «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքը (25.12.2006թ.)։ 
29. «Հայաստանի հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» ՀՀ 

սահմանադրական օրենքն (25.05.2016թ.)։ 
30. «Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ 

օրենքը (25.12.2006թ.)։ 
31. «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքը (14.06.2006թ.)։ 
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32.  «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքը (29.02.2007թ.)։ 
33.  «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» ՀՀ 

օրենքը (07.04.2007թ.)։ 
34. «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի կանոնակարգը» 

ՀՀ սահմանադրական օրենքն (ընդունվել է 16.12.2016թ.)։ 
35. «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունվել է 03.04.2002թ.)։ 
36. «Մարզպետարանների օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու 

մասին» ՀՀ կառավարության 05.19.2007թ. որոշումը։ 
 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

Կառավարման ընդհանուր հասկացությունը։ Պետական կառավարման 

գործառույթներն ու կառուցակարգը։ Գործադիր իշխանության էությունը 

և տեղը իշխանությունների բաժանման համակարգում։ Գործադիր իշխա-

նությունը և պետական կառավարումը։ 

Վարչական իրավունքի սուբյեկտների համակարգը։ Վարչաիրավական 

նորմի հասկացությունը, բովանդակությունը և տեսակները։ Վարչաիրա-

վական հարաբերությունների հասկացությունը և հիմնական գծերը։ 

Վարչական իրավունքի գիտության արդի հիմնախնդիրները։ 

Քաղաքացիների իրավունքներն ու պարտականությունները պետական 

կառավարման բնագավառում։ Օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղա-

քացիություն չունեցող անձանց վարչաիրավական կարգավիճակը ՀՀ-ում։ 

Պետական ծառայության իրավական կարգավորումը։ Պետական կառա-

վարման մարմինների ծառայողների վարչաիրավական կարգավիճակի 

հիմունքները։ Հանրային ծառայության հիմնական սկզբունքները։ Քաղա-

քացիական ծառայության հիմնահարցը ՀՀ-ում։ Համայնքային ծառայու-

թյան առանձնահատկությունները։ Հանրային ծառայողի ատեստավորու-

մը և պաշտոնը զբաղեցնելու կարգը։ Հանրային ծառայողների իրավական 

վիճակը։ Հանրային ծառայության պաշտոնների դասակարգումը և 

ծառայողների դասային աստիճանները։ 

Գործադիր իշխանության մարմինների հասկացությունը և կազմավորման 

սկզբունքները։ ՀՀ նախագահի լիազորությունները գործադիր իշխանու-

թյան բնագավառում։ ՀՀ կառավարության գործունեության կազմակերպ-

ման կարգը։ Տարածքային կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ-
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ում։ Հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայող-

ների կարգավիճակը։ 

Պետական և ոչ պետական տնտեսական կազմակերպությունների 

կարգավիճակի վարչաիրավական հիմունքները։ Հասարակական կազմա-

կերպությունների կարգավիճակի վարչաիրավական հիմունքները։ Կառա-

վարման վարչաիրավական ձևերը և մեթոդները։ Կառավարման իրա-

վական ակտերի տեսակները և դրանց առանձնահատկությունները։ 

Կառավարման իրավական ակտերի նախապատրաստման գործընթացը։  

Վարչական պատասխանատվության հիմնական գծերը։ Կազմակերպու-

թյունների վարչական պատասխանատվության առանձնահատկություն-

ները։ Վարչական տույժի տեսակները։ Վարչական վարույթի և վարչա-

րարության հիմնական սկզբունքները։ Վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ գործեր քննող սուբյեկտների իրավական վիճակը։ Պատաս-

խանատվությունը վարչարարությամբ պատճառված վնասի համար։ 

Վարչական կարգով նյութական պատասխանատվության ենթարկելու 

առանձնահատկությունները։ Վարչական դատավարության և վարչական 

արդարադատության ինստիտուտների հարաբերակցությունը։ Վարչա-

կան դատավարության սկզբունքները։ Վարչական դատավարության 

մասնակիցների կարգավիճակը։ Վարչական դատավարությունը և 

մարդու իրավուքների պաշտպանությունը։ Ներկայացուցչությունը 

վարչական դատարանում։ Ընտրական իրավունքի պաշտպանության 

վերաբերյալ գործերի վարույթը վարչական դատարանում։ Վկայի 

կարգավիճակը վարչական դատավարությունում։ Գործը վարչական 

դատաքննության նախապատրաստելու կարգը։ Վարչական իրավունքը և 

օրինականությունը կառավարման ոլորտում։ 

Տնտեսության և ներդրումների կառավարումը։ Գյուղատնտեսության կա-

ռավարումը։ Շինարարության և բնակարանային կոմունալ տնտեսության 

կառավարումը։ Տրանսպորտի և կապի կառավարումը։ Էներգետիկայի 

կառավարումը: Բնապահպանության կառավարումը։ Ֆինանսների և 

վարկի կառավարումը։ Կրթության կառավարումը։ Գիտության կառա-

վարումը։ Մշակույթի կառավարումը։ Սպորտի կառավարումը: Առողջա-

պահության կառավարումը։ Քաղաքացիների սոցիալական ապահովու-
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թյան կառավարումը։ Պաշտպանության կառավարումը։ Ազգային ան-

վտանգության կառավարումը։ Ոստիկանության կառավարումը։ 

Արտաքին գործերի կառավարումը։ Արդարադատության բնագավառի 

կառավարումը։ 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Տեսական աղբյուրներ 

1. Административное право зарубежных стран։ Учебник (Под. ред. А. 
Н. Козынна и М. А. Штатиной). М., 2003. 

2. Административное право. Учебник (Д. Н. Бахрах и др.) М., 2008. 
3. Бахрах Д. Н., Административное право. Учебник,  М., 2002. 
4. Гатричидзе Б. Н., Чернявский А. Г., Ким-Кимэн А. Н., Администра-

тивное право. М., 2005. 
5. Тихоморов Ю. А., Курс административного права и процесса. М., 

1998. 
6. Чиркин В. В., Публичное управление. М., 2004. 
7. Դանիելյան Գ. Բ., Վարչական արդարադատության կայացման հիմնա-

խնդիրները, Երևան, 2004։ 
8. Դանիելյան Գ. Բ., Վարչական պատասխանատվությունը ՀՀ-ում 

(դասագիրք), Երևան, 2007։ 
9. Դանիելյան Գ.Բ., Վարչական վարույթ և դատավարություն (ուսում-

նական ձեռնարկ), Երևան։ Տիգրան Մեծ, 2011. 384 էջ, 
10. Եղյան Ռ. Հ., Քաղաքացիական ծառայությունը ՀՀ-ում, Երևան, 2002։ 
11. Եղյան Ռ. Հ., Քաղաքացիական (պետական) ծառայությունը ՀՀ-ում 

(ուս. ձեռնարկ), Երևան, 2004։ 
12. Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավունք, Ուսումնական 

ձեռնարկ /ընդ. խմբագր. Գ. Դանիելյանի. Ե.,ԵՊՀ հրատ. 2012,704 էջ: 
13. Համայնքային ծառայության հիմունքներ (ուս.ձեռնարկ), Ե., 2009։ 
Նորմատիվ ակտեր 

1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք 
(1986թ.)։ 

2. ՀՀ մաքսային օրենսգիրք (2000թ.)։ 
3. ՀՀ դատական օրենսգիրք (2007թ.)։ 
4. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրք (2013թ.)։ 
5. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» 1996 

թ. մարտի 4-ի ՀՀ օրենքը։ 
6. «Հյուպատոսական ծառայության մասին» 1996 թ. մայիսի 29-ի ՀՀ 

օրենքը։ 
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7. «Պետական վիճակագրության մասին» 1996թ. մայիսի 29-ի ՀՀ 
օրենքը։ 

8. «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» 1996թ. դեկտեմ-
բերի 3-ի ՀՀ օրենքը։ 

9. «Պաշտպանության մասին» 1997թ. մայիսի 29-ի ՀՀ օրենքը։ 
10. «Ռազմական դրության մասին» 1997թ. մայիսի 29-ի ՀՀ օրենքը։ 
11. «Ներքին զորքերի մասին» 1997թ. նոյեմբերի 17-ի ՀՀ օրենքը։ 
12. «Տրանսպորտի մասին» 1998թ. փետրվարի 3-ի ՀՀ օրենքը։ 
13. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» 1998թ. մայիսի 

5-ի ՀՀ օրենքը։ 
14. «Զինապարտության մասին» 1998թ. սեպտեմբերի 16-ի ՀՀ օրենքը։ 
15. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալա-

կան ապահովության մասին» 1998թ. հոկտեմբերի 27-ի ՀՀ օրենքը։ 
16. «Դեղերի մասին» 1998թ. հոկտեմբերի 27-ի ՀՀ օրենքը։ 
17. «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության 

մասին» 1998թ. դեկտեմբերի 2-ի ՀՀ օրենքը։ 
18. «Կառավարության կազմավորման և հրաժարականի մասին» 1998թ. 

հոկտեմբերի 14-ի ՀՀ օրենքը։ 
19. «Քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները 

քննարկելու կարգի մասին» 1999թ. նոյեմբերի 24-ի ՀՀ օրենքը։ 
20. «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար 

պատասխանատվության մասին» 1999թ. ապրիլի 28-ի ՀՀ օրենքը։ 
21. «Զորահավաքային նախապատրաստության և զորահավաքի 

մասին» 1999թ. մարտի 3-ի ՀՀ օրենքը։ 
22. «Կրթության մաին» 1999թ. ապրիլի 14-ի ՀՀ օրենքը։ 
23. «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին» 2000թ. 

դեկտեմբերի 26-ի ՀՀ օրենքը։ 
24. «Նոտարիատի մասին» 2001թ. դեկտեմբերի 4-ի ՀՀ օրենքը։ 
25. «Պետական սահմանի մասին» 2001թ. նոյեմբերի 20-ի ՀՀ օրենքը։ 
26. «Սահմանապահ զորքերի մասին» 2001թ. նոյեմբերի 20-ի ՀՀ օրենքը։ 
27. «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» 2001թ. դեկտեմ-

բերի 28-ի ՀՀ օրենքը։ 
28. «Ոստիկանության մասին» 2001թ. ապրիլի 16-ի ՀՀ օրենքը։ 
29. «Արհեստակցական միությունների մասին» 2000թ. դեկտեմբերի 5-ի 

ՀՀ օրենքը։ 
30. «Լիցենզավորման մասին» 2001թ. մայիսի 30-ի ՀՀ օրենքը։ 
31. «Դիվանագիտական ծառայության մասին» 2001 թ.հոկտեմբերի 24-ի 

ՀՀ օրենքը։ 
32. «Հանրային ծառայության մասին» 2011 թ. մայիսի 26-ի ՀՀ օրենքը: 
33. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» 2001թ. դեկտեմբերի 4-ի ՀՀ 

օրենքը։ 
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34. «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» 2016թ. դեկտեմ-
բերի 16-ի ՀՀ օրենքը։ 

35. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 2002թ. ապրիլի 3-ի ՀՀ 
օրենքը։ 

36. «Իրավական ակտերի մասին» 2002թ. ապրիլի 3-ի ՀՀ օրենքը։ 
37. «Կուսակցությունների մասին» 2002թ. հուլիսի 3-ի ՀՀ օրենքը։ 
38. «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» 2002թ. հուլիսի 3-ի 

ՀՀ օրենքը։ 
39. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» 2002թ. հուլիսի 3-ի ՀՀ 

օրենքը։ 
40. «Մաքսային ծառայության մասին» 2002թ. հուլիսի 3-ի ՀՀ օրենքը։ 
41. «Հարկային ծառայության մասին» 2002թ. հուլիսի 3-ի ՀՀ օրենքը։ 
42. «Պետական կենսաթոշակների մասին» 2002թ. նոյեմբերի 19-ի ՀՀ 

օրենքը։ 
43. «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» 

2003թ. ապրիլի 11-ի ՀՀ օրենքը։ 
44. «Այլընտրանքային ծառայության մասին» 2003թ. դեկտեմբերի 17-ի 

ՀՀ օրենքը։ 
45. «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» 2016թ. դեկտեմբերի 

16-ի ՀՀ օրենքը։ 
46. «Զինծառայողների նյութական պատասխանատվության մասին» 

2003թ. դեկտեմբերի 17-ի ՀՀ օրենքը։ 
47. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 

2004թ. փետրվարի 18-ի ՀՀ օրենքը։ 
48. «Համայնքային ծառայության մասին» 2004թ. դեկտեմբերի 14-ի ՀՀ 

օրենքը։ 
49. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի 

մասին» 2008թ. հունիսի 17-ի ՀՀ օրենքը։ 
50. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» 2008թ. 

դեկտեմբերի 26-ի ՀՀ օրենքը։ 
51. «Հանրակրթության մասին» 2009թ. հուլիսի 23-ի ՀՀ օրենքը։ 
52. «ՀՀ Ազգային Ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության 

մասին» 2009թ. հուլիսի 4-ի ՀՀ օրենքը։ 
 

 

ՀՀ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

Ֆինանսական համակարգի առանցքային ինստիտուտների ընդհանուր 

բնութագիրը։ Պետության ֆինանսական գործունեության ընդհանուր 

բնութագիրը։ Ֆինանսական գործունեություն իրականացնող պետական 

մարմինների համակարգը։ Ֆինանսական իրավունքի առարկան և համա-
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կարգը։ Ֆինանսաիրավական նորմերի բնորոշ գծերը, դրանց կա-

ռուցվածքը և տեսակները։ Ֆինանսական հարաբերությունների առանձ-

նահատկությունները, դրանց տարրերը և տեսակները։  

Ֆինանսաիրավական պատասխանատվությունը՝ որպես իրավաբանա-

կան պատասխանատվության տեսակ։ Ֆինանսական վերահսկողության 

ձևերը և տեսակները։ Ստուգումն իրականացնողների և տնտեսվարող 

սուբյեկտների իրավունքներն ու պարտականությունները: Համալիր հար-

կային ստուգումների պլանավորումը և դրանց հաճախականությունը: 

Հարկային ստուգման անցկացման կարգը: Հարկ վճարողների (հարկային 

գործակալների) և դրանց պաշտոնատար անձանց իրավունքները և 

պարտականությունները։ Հարկային մարմնի (հարկային հսկողություն 

իրականացնող պաշտոնատար անձի) պարտականությունները և լիազո-

րությունները: Հարկային իրավախախտումների տեսակները և դրանց 

կատարման դեպքում հարկային պատասխանատվությունը: Շահութա-

հարկը և եկամտային հարկը՝ որպես պետական հարկատեսակներ։ 

Անշարժ գույքի հարկը և փոխադրամիջոցների գույքահարկը՝ որպես 

տեղական հարկատեսակներ։  

Պետական բյուջեի եկամուտները։ Պետական բյուջեի ծախսերը։ Պետա-

կան բյուջեի գործընթացի փուլերը։ Համայնքային բյուջեի գործընթացի 

փուլերը։ Ապահովագրության ձևերը և տեսակները, ապահովագրական 

գործունեության լիցենզավորումը։ Ապահովագրական միջնորդային գոր-

ծունեությունը. ապահովագրական ոլորտում կիրառվող պատասխա-

նատվության միջոցները։ ՀՀ բանկային համակարգի ընդհանուր բնու-

թագիրը։ Բանկային գործունեության իրավական կարգավորումը։ Կենտ-

րոնական բանկի տեղը ՀՀ բանկային համակարգում։ Դրամաշրջանա-

ռության իրավական կարգավորումը։ ՀՀ ֆինանսական համակարգի 

հաշտարարը: Արժութային կարգավորման հասկացությունը և 

բովանդակությունը. արժութային վերահսկողություն։ 

 

 ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Տեսական աղբյուրներ 
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1. Финансовое право: учебник / А. Ю. Ильин и др.; под ред. И. И. 
Кучерова: Эксмо; Москва, 2011 

2. Финансовое право: учебник (отв. ред. С. В. Запольский (2-е издание, 
исправленное и дополненное)), Москва, 2013. 

3. Финансовое право: учебник /В.А. Мальцев. Ростов н/Д: Феникс, 2016. 
4. Финансовое право. Учебник для бакалавров (3-е издание) / под. ред 

И. А. Цинделиани. –М.: Проспект, 2016. 
Նորմատիվ ակտեր  

1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (1995թ. 
հուլիսի 5-ին (2005թ. նոյեմբերի 27-ի և 2015թ. դեկտեմբերի 6-ի 
փոփոխ.-ներով)): 

2. «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքը (2002թ. դեկ-
տեմբերի 26-ին)։ 

3. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» 
ՀՀ օրենքը (2007թ. ապրիլի 9-ին)։ 

4. «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մա-
սին» ՀՀ օրենքը (2004թ. նոյեմբերի 24-ին)։  

5. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքը (1996թ. 
հունիսի 30-ին)։ 

6. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» 
ՀՀ օրենքը (1997թ. հունիսի 24-ին)։ 

7. «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ 
օրենքը (1996թ. հունիսի 30-ին)։ 

8. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգիրքը (2016թ. 
հոկտեմբերի 4-ին): 

9. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպ-
ման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքը (2000թ. մայիսի 17-ին)։ 

10. «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքը 
(2008թ. հունիսի 17-ին)։ 

 

 

ՀՀ ՄՈՒՆԻՑԻՊԱԼ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

Ապակենտրոնացման և ապակոնցենտրացման սկզբունքների հարաբե-

րակցությունը։ Տարածքային կառավարման խնդիրները։ Տարածքային 

կառավարման սկզբունքները։ 

Մարզպետի իրավական վիճակը։ Մարզպետի գործունեությունն ըստ ՀՀ 

կառավարության տարածքային քաղաքականության իրականացման 

բնագավառների։ Մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքը և 

իրավական վիճակը։ Մարզպետարանի աշխատակազմի կառավարման և 
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ղեկավարման մարմինները։ Մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկա-

վարի լիազորությունները և պատասխանատվությունը։ Մարզպետի կող-

մից ՀՀ գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների գոր-

ծունեության համակարգումը։ 

Տեղական ինքնակառավարումը որպես սահմանադրական կարգի հի-

մունք։ Տեղական ինքնակառավարումը որպես համայնքային նշանակու-

թյան հարցերի ինքնուրույն լուծման իրավունք։ Տեղական ինքնակառա-

վարումը որպես ժողովրդաիշխանության իրականացման ձև։ Ազատ 

համայնքի տեսության էությունը։ Ինքնակառավարման հասարակական և 

պետական տեսությունները։ Տեղական ինքնակառավարման արտասահ-

մանյան մոդելները։ Տեղական ինքնակառավարման տարածքային հիմքը։ 

Տեղական ինքնակառավարման գործունեության ֆինանսա-տնտեսական 

հիմունքները։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեու-

թյան իրավական հիմունքները։ Միջհամայնքային միավորուները։ Տեղա-

կան ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում թեկնածու-

ների գրանցումը մերժելու, անվավեր ճանաչելու և ուժը կորցրած ճանա-

չելու հիմքերը և կարգը։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների նոր 

և արտահերթ ընտրությունների նշանակումը (հիմքերն ու կարգը)։ 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները (ընդհա-

նուր բնութագիրը)։  

Համայնքի ավագանու իրավական վիճակը։ Համայնքի ավագանու գործու-

նեության կազմակերպումը։ Համայնքի ղեկավարի իրավական վիճակը։ 

Համայնքի ղեկավարի պաշտոնանկության և լիազորությունների վաղա-

ժամկետ դադարեցման հիմքերը և կարգը։ Տեղական ինքնակառա-

վարման երաշխիքների հասկացությունը և համակարգը։ Համայնքի բյու-

ջեն (հասկացությունը, կառուցվածքը, ձևավորման աղբյուրները և բյու-

ջետային գործընթացը համայնքում)։ Տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների գործունեության իրավական և մասնագիտական հսկողու-

թյունը։ 

Երևանի ավագանու կազմակերպման կարգը,  կառուցվածքը և գործու-

նեության կազմակերպումը։ Երևանի ավագանու վերահսկողական լիազո-

րությունները։ Երևանի քաղաքապետի ընտրության և լիազորությունների 
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դադարեցման կարգը։ Երևանի քաղաքապետի իրավական վիճակը և 

գործառույթները տեղական ինքնակառավարման մարմինների համակար-

գում։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմը։ Երևանի քաղա-

քապետի լիազորությունները ավագանու հետ հարաբերություններում։ 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Տեսական աղբյուրներ 

1. «ՀՀ Սահմանադրական իրավունք», (խմբ. Ն.Ա. Այվազյան), Ե., 2008։ 
2. Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք: Ուս. ձեռնարկ 

ընդհանուր խմբագրությամբ Գ.Դանիելյանի. Ե.,Հայրապետ,2015, 384: 
3. Ա. Շ. Հարությունյան, «Տեղական ինքնակառավարումը 

Ֆրանսիայում», Ե,1996։ 
4. Атаманчук Г.В., «Теория государственного управления», М., 2004. 
5. Выдрин И.В., Кокотов А.Н., Муниципальное право России. М., 2003. 
6. Гарнер Д., «Великобритания։ центральное и местное 

самоуправление», М., 1984. 
7. Кутафин О.Е., Фадеев В.И., Муниципальное право Россойской 

Федерации, М., 2006. 
8. Муниципальное право Российской Федерации. Под общ. ред. 

Ю.А.Дмитриева. М., 2005. 
9. Местные органы власти зарубежныx стран։ правовые аспекты. М., 

2001. 
10.Серебренников В.П., «Местное управление и самоуправление 

Франции», Минск, 1981. 
11.Страшун Б.А., «Конституционное (государственное) право 

зарубежных стран», Т. 1-2, М., 1999. 
Նորմատիվ ակտեր 

1. «Տեղական ինքնակառավարման» Եվրոպական խարտիա 
(15.10.1985թ. Ստրասբուրգ։ Հայաստանի Հանրապետությունը միա-
ցել է 20.05.1997թ.)։ 

2. «ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքը 
(07.11.1995թ.)։ 

3. «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքը(26.12.1997թ.)։ 
4. «ՀՀ Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքը (24.06.1997թ.)։ 
5. «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» ՀՀ օրենքը (24.11. 

1998թ.)։ 
6. «ՀՀ ընտրական օրենսգիրք» (05.02.1999թ.)։ 
7. «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» ՀՀ օրենքը 

(19.11.2001թ.)։  
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8. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ 
օրենքը (23.10.2001թ.)։ 

9. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը (04.12.2001թ.)։ 
10. «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքը (03.04.2002թ.)։ 
11. «Տեղական հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքը(06.02.2002թ.)։ 
12. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը (07.05.2002թ.)։ 
13. «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը (14.12.2004թ.)։ 
14. «Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի բյուջեի 
եկամուտների կորուստները պետության կողմից փոխհատուցելու 
կարգի մասին» (05.12.2006թ. ՀՕ-254)։ 

15. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ 
օրենքը (15.01.2009թ. ՀՕ-5-Ն)։ 

16. «Հայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավար-
ման մասին» ՀՀ Նախագահի հրամանագիր (20.05.1997թ.)։ 

17. «Մարզպետարանի օրինակելի կանոնադրության մասին» ՀՀ 
Կառավարության  02.05.2002թ. թիվ 18 արձանագրային որոշումը։ 

18. Конституции государств Европейского Союза. М., 1997. 
19. Էլեկտրոնային աղբյուրներ` www.gov.am, www.parliament.am 

www.laws.am 
 

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

Բնապահպանական իրավունք. ձևավորման պատմական նախադրյալ-

ները, որպես իրավունքի ինքնուրույն ճյուղի առանձնացման հիմնահար-

ցերը, համակարգը ։ Բնապահպանական իրավունքի մեթոդաբանական 

հիմնախնդիրները։ Բնապահպանական իրավունքի 

հարաբերակցությունն իրավունքի հարակից ճյուղերի հետ։ 

Բնապահպանական իրավունքի սկզբունքները։ 1972թ. Ստոկհոլմի կոն-

ֆերանսի Սկզբունքների հռչակագիրը և գործողությունների ծրագիրը. 

դերը և նշանակությունը միջազգային բնապահպանական իրավունքի 

ձևավորման գործում։ 1992թ. Ռիոյի Սկզբունքների հռչակագիրը` որպես 

բնապահպանական քաղաքականության ձևավորման հիմք։ «Կայուն 

զարգացման» հայեցակարգը միջազգային բնապահպանական 

իրավունքում։ Բնապահպանական քաղաքականության ձևավորման իրա-

վական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում։ Բնապահպանական կրթության և դաս-

տիարակության դերը շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում։ Եվ-

http://www.gov.am/
http://www.parliament.am/
http://www.laws.am/
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րոպական հարեվանության քաղաքականությունը և շրջակա միջավայրի 

որակի ապահովումը ՀՀ-ում։ Եվրոմիության բնապահպանական քաղա-

քականության սկզբունքները և հիմնական ուղղությունները։ Բարրի Կոմ-

մոների սկզբունքները (օրենքները) և դրանց կիրառումը իրավաստեղծ 

գործունեության ընթացքում։ 

ՀՀ բնապահպանական օրենսդրություն. հասկացությունը, համակարգը և 

զարգացման միտումները։ Միջազգային բնապահպանական իրավունքի 

ձևավորումը և զարգացումը. Բեռնի կոնֆերանսի դերն ու նշանակությու-

նը։ Բնապահպանական օրենսդրության կոդիֆիկացման հիմնախնդիրնե-

րը ՀՀ-ում։ Բնապահպանական իրավունքի և օրենսդրության ձևավորման 

և զարգացման պատմությունը ՀՀ-ում։ Բնապահպանական իրավունքի օ-

բյեկտների հասկացությունը, առանձնահատկությունները և իրավական 

ռեժիմը։ Բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունների 

դերը և նշանակությունը շրջակա միջավայրի որակի ապահովման 

հարցում. հիմնադրումը և գործունեության հիմնախնդիրները։ Շրջակա 

միջավայրի պահպանության սահմանադրական հիմունքները։ Շրջակա 

միջավայրի պահպանությունը ներակա և ապագա սերունդների համար` 

որպես պետության ներքին և արտաքին գործառույթ։ Մարդու բնապահ-

պանական իրավունքները։ «Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատ-

վության մատչելիության, որոշումների ընդունման գործընթացին հասա-

րակայնության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության 

մասին» Օրհուսի կոնվենցիյի դերը և նշանակությունը 

բնապահպանական իրավունքների զարգացման համատեքստում. 

առանձնահատկությունը որպես միջազգային բնապահպանական 

կոնվենցիա։ Բնապահպանական տեղեկատվություն ստանալու իրավուն-

քը։ Շրջակա միջավայրի պահպանության և բնօգտագործման տեղեկատ-

վական ապահովման կառուցակարգերը։ Շրջակա միջավայրին 

վերաբերող որոշումների ընդունման գործընթացին մասնակցելու 

իրավունքը։  Շրջակա միջավայրի հարցերով արդարադատության 

մատչելիության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. օրենսդրությունը և 

պրակտիկան։ 
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Բնական ռեսուրսների նկատմամբ սեփականության իրավունքը. Սեփա-

կանության ռեժիմի առանձնահատկությունները ըստ օբյեկտների։ Բնօգ-

տագործման իրավունք. հասկացությունը, տեսակները, սուբյեկտները, օ-

բյեկտները և բովանդակությունը։ Շրջակա միջավայրի պահպանության և 

բնօգտագործման պետական կառավարման հասկացությունը. մեթոդները 

և սկզբունքները։ Շրջակա միջավայրի պահպանության և բնօգտագործ-

ման պետական կառավարման ձևավորումը, զարգացումը և հիմնահար-

ցերը ՀՀ-ում։ Շրջակա միջավայրի պահպանության տնտեսական գործիք-

ները. իրավական հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները  

ՀՀ-ում։  

Շրջակա միջավայրի պահպանության կազմակերպաիրավական գործիք-

ները. իրավական հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները։ 

Բնապահպանական մոնիթորինգի իրավական կարգավորման հիմնախն-

դիրները ՀՀ միջազգային պարտավորությունների իրականացման համա-

տեքստում։ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և փոր-

ձաքննություն. նպատակը և դերը։ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցու-

թյան փորձաքննության և ՇՄԱԳ-ի հարաբերակցությունը. ՀՀ և ԵՄ օ-

րենսդրության համեմատական վերլուծություն։ Բնապահպանական վե-

րահսկողություն. դերը և նշանակությունը շրջակա միջավայրի որակի ա-

պահովման գործում։ Լիցենզավորման դերը շրջակա միջավայրի պահպա-

նության կազմակերպաիրավական մեխանիզմների համակարգում։ 

Բնապահպանական նորմավորումը և ստանդարտացումը։ 

Իրավաբանական պատասխանատվության հիմնախնդիրները բնապահ-

պանական օրենսդրության պահանջների խախտման համար։ Քրեական 

պատասխանատվության հիմնախնդիրները շրջակա միջավայրի անվ-

տանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար։ Բնապահ-

պանական իրավախախտումների համար կիրառվող վարչական պա-

տասխանատվության դերը. հարաբերակցությունը իրավաբանական պա-

տասխանատվության մյուս տեսակների հետ։ Բնապահպանական օ-

րենսդրության խախտումների համար կարգապահական պատասխա-

նատվության ինստիտուտի զարգացման միտումները։ Քաղաքացիաիրա-
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վական պատասխանատվություն. շրջակա միջավայրին պատճառված 

վնասի հատուցումը։  

Հողերի պահպանության կազմակերպաիրավական միջոցները։ Ջրի ազ-

գային քաղաքականությունը և ջրի ազգային ծրագիրը՝ որպես ջրային 

ռեսուրսների պահպանության և օգտագործման պլանավորման իրավա-

կան հիմք։ Ջրօգտագործման իրավունքը և նրա տեսակները. ջրային 

ռեսուրսների և ջրային համակարգերի օգտագործման ռեժիմի առանձնա-

հատկությունները։ Ջրօգտագործման թույլտվությունը որպես ջրային ռե-

սուրսների արդյունավետ օգտագործման և պահպանության հիմք։ Ջրա-

վազանային կառավարման պլաններ. դերը և նշանակությունը ջրային օ-

բյեկտների պահպանության բնագավառում։ Ջրային ռեսուրսների մոնի-

թորինգը և տեղեկատվական համակարգերը։ Անդրսահմանային ջրային 

ռեսուրսների օգտագործման իրավական կարգավորումը։ Պետական վե-

րահսկողությունը ջրային օրենսդրության պահպանության նկատմամբ։ 

Մթնոլորտային օդի իրավական պահպանությունը։ Օզոնային շերտի 

պահպանությունը. Միջազգային և ազգային բնապահպանական իրա-

վունքի զարգացման հիմնախնդիրները կլիմայի փոփոխության համա-

տեքստում. հնարավորություններ և հիմնահարցեր Փարիզյան համաձայ-

նագրի շրջանակներում։  Ընդերքի օգտագործման և պահպանության ի-

րավական կարգավորման հիմնահարցերը։ Կենսաբազմազանության օգ-

տագործումը և պահպանությունը միջազգային իրավունքում։ Անտառնե-

րի օգտագործման և պահպանության իրավական կարգավորման հիմնա-

խնդիրները ՀՀ-ում։ 

Կենդանական աշխարհ. օգտագործման և պահպանության իրավական 

կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում։ Որսորդական տնտեսություն-

ների դերը կենդանական աշխարհի արդյունավետ օգտագործման ոլոր-

տում։ Գենետիկորեն վերափոխված օրգանիզմների կառավարման իրա-

վական կարգավորումը. միջազգային և ներպետական օրենսդրության 

զարգացման միտումները։Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների 

ձևավորման նախադրյալները և իրավական ռեժիմը։ Վտանգավոր նյութե-

րի հետ վարվելու իրավական կարգավորումը. ազգային և միջազգային օ-

րենսդրություն։ Թափոնների հետ վարվելու իրավական կարգավորումը. 
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ազգային և միջազգային օրենսդրություն։ Արտակարգ բնապահպանա-

կան վիճակ և աղետ. օրենսդրական կարգավորման հիմնախնդիրները։ 
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ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

Եվրոպական իրավունքի զարգացման պատմական նախադրյալները։ 

1952թ. Ածխի և պողպատի եվրոպական ընկերակցության հիմնադիր 

պայմանագիրը։ 1957թ. Եվրոպական տնտեսական ընկերակցության և 

Եվրոպական ատոմային էներգիայի ընկերակցության հիմնադիր պայմա-

նագրերը։ Եվրոպական իրավունքը` որպես ինքնուրույն իրավական 

համակարգ։ Միասնական եվրոպական ակտը` որպես ինտեգրացիոն 

գործընթացների խորացման նոր փուլ։ 

Եվրոպական միության ստեղծումը և եվրոպական իրավունքի զարգա-

ցումը։ Եվրոպական միության քաղաքացիության ինստիտուտի ամրա-

գրումը։ Եվրոպական միության ընդլայնումը։ Եվրոպական իրավունքի 

կառուցվածքը։ Եվրոպական միության տնտեսական և արժույթային 

միության հասկացությունը։ Եվրոպական միության անդամ պետություն-

ների համագործակցությունը ընդհանուր արտաքին և անվտանգության 

քաղաքականության ոլորտում։ Եվրոպական միության անդամ պետու-

թյունների ոստիկանության և դատական մարմինների համագործակ-

ցությունը քրեաիրավական ոլորտում։ Եվրոպական իրավունքի հարա-

բերակցությունը ներպետական իրավունքի հետ։ Եվրոպական իրավունքի 

հարաբերակցությունը միջազգային իրավունքի հետ։ Եվրոպական 

իրավունքի գերակայության սկզբունքի նշանակությունը և բովանդա-

կային առանձնահատկությունները։ Եվրոպական միության անդամ 

պետությունների դուալիստական և մոնիստական համակարգերը։ 

Եվրոպական իրավունքի նորմերի ուղղակի գործողության սկզբունքի 

հասկացությունը և բովանդակային առանձնահատկությունները։ Եվրո-

պական իրավունքի նորմերի ուղղակի գործողության սկզբունքի կայաց-

ման պատմական նախադրյալները, պատճառները և չափանիշները։ 
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Եվրոպական իրավունքի նորմերի ուղղակի կիրառելիության սկզբունքի 

էությունը։ Եվրոպական իրավունքի նորմերի դատական 

պաշտպանվածության սկզբունքի նշանակությունը։ Եվրոպական 

իրավունքի նորմերի դատական պաշտպանություն իրականացնող 

դատական մարմինները։ Ազգային դատական մարմինների դերը 

եվրոպական իրավունքի պաշտպանության ու կիրառման գործում։ 

Եվրոպական իրավունքի աղբյուրների համակարգը։ Հիմնադիր պայմա-

նագրերը որպես եվրոպական իրավունքի աղբյուր։ Եվրոպական միության 

նորմատիվ-իրավական ակտերը որպես եվրոպական իրավունքի աղբյուր։ 

Եվրոպական ընկերակցությունների դատարանի որոշումները որպես 

եվրոպական իրավունքի աղբյուր։ Եվրոպական միության իրավունքի 

ընդհանուր սկզբունքները որպես եվրոպական իրավունքի աղբյուր։ 

Եվրոպական միության իրավունքի ընդհանուր սկզբունքների տեսակները 

և դրանց բովանդակությունը։ Եվրոպական միության ինստիտուցիոնալ 

համակարգի հասկացությունը և առանձնահատկությունները։ 

Եվրոպական միության ինստիտուցիոնալ համակարգի կառուցման 

սկզբունքները։ Իշխանությունների բաժանման տեսության կիրառման 

հնարավորությունը Եվրոպական միության ինստիտուցիոնալ համակար-

գում։ Եվրոպական հանձնաժողովի տեղը և դերը Եվրոպական միության 

ինստիտուցիոնալ համակարգում։ Եվրոպական հանձնաժողովի ձևավոր-

ման կարգը։ Եվրոպական հանձնաժողովի ներքին կառուցվածքը և 

հիմնական գործառույթները։ Եվրոպական խորհրդի տեղը և դերը 

Եվրոպական միության ինստիտուցիոնալ համակարգում։ Եվրոպական 

խորհրդի աշխատանքի կազմակերպման ձևերը։ Եվրոպական ընկերակ-

ցությունների դատարանի տեղը և դերը ԵՄ ինստիտուցիոնալ համակար-

գում։ Եվրոպական ընկերակցությունների դատարանի իրավաբանական 

կարգավիճակի առանձնահատկությունները։ Եվրոպական ընկերակցու-

թյունների դատարանի և ազգային դատական մարմինների փոխհամա-

գործակցության ընթացակարգը (Նախնական կարգավորման ընթացա-

կարգ)։ Պարտավորությունների չկատարման դեմ ուղղված հայցա-

պահանջների հարուցման և քննության ընթացակարգը Եվրոպական 

ընկերակցությունների դատարանում։ Օրինական ուժը կորցրած ճանաչե-
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լու կամ անվավերության հայցապահանջների հարուցման և քննության 

ընթացակարգը Եվրոպական ընկերակցությունների դատարանում։ Օրի-

նական ուժը կորցրած ճանաչելու կամ անվավերության հայցապահանջ-

ների հիմքերի ընդհանուր բնութագիրը։ Անգործության դեմ ուղղված 

հայցապահանջների հարուցման և քննության ընթացակարգը Եվրոպա-

կան  ընկերակցությունների դատարանում։ Պատճառված վնասը հատու-

ցելուն ուղղված հայցապահանջների հարուցման և քննության ընթացա-

կարգը Եվրոպական ընկերակցությունների դատարանում։  

Եվրոպական միության խորհրդի ներքին կառուցվածքը և հիմնական 

գործառույթները։ Եվրոպական միության խորհրդի դերը Եվրոպական 

միության որոշումների ընդունման գործընթացում։ Եվրոպական 

միության խորհրդի կողմից որոշումների ընդունման ձևերը։ Եվրոպական 

խորհրդարանի տեղը և դերը Եվրոպական միության ինստիտուցիոնալ 

համակարգում։ Եվրոպական խորհրդարանի իրավաբանական կարգավի-

ճակի պատմական էվոլյուցիան։ Եվրոպական խորհրդարանի ներքին 

կառուցվածքը և  հիմնական գործառույթները։ Եվրոպական խորհրդարա-

նի դերը Եվրոպական միության որոշումների ընդունման գործընթացում։ 

Եվրոպական միության Աուդիտորների պալատի տեղը և դերը Եվրոպա-

կան միության ինստիտուցիոնալ համակարգում։ Եվրոպական միության 

Աուդիտորների պալատի ներքին կառուցվածքը և լիազորությունները։ 

Որոշումների ընդունման ընթացակարգի հասկացությունը Եվրոպական 

միությունում և այդ գործընթացում ներգրավված սուբյեկտները։ Եվրոպա-

կան միության որոշումների ընդունման խորհրդատվական ընթացակար-

գը։ Եվրոպական միության որոշումների ընդունման համագործակցու-

թյան ընթացակարգը։ Եվրոպական միության որոշումների ընդունման 

համաձայնեցման ընթացակարգը։ Եվրոպական միության որոշումների 

համատեղ ընդունման ընթացակարգը։ Եվրոպական միության հիմնադիր 

պայմանագրերի մեջ փոփոխություն կատարելու ընթացակարգը։ 

Միջազգային համաձայնագրերի կնքման ընթացակարգը Եվրոպական 

միությունում։ Եվրոպական միությանը երրորդ պետությունների անդա-

մակցության համար ներկայացվող չափանիշները։ Եվրոպական միությա-

նը երրորդ պետությունների անդամակցության ընթացակարգը։ 
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