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ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի  
2013թ. մարտի 13-ի նիստի 

 
Խորհրդի 32 անդամներից ներկա էին 26-ը: Նախագահում էր խորհրդի նախագահ Գ. 

Ղազինյանը, քարտուղարումª խորհրդի քարտուղար Տ. Դավթյանը: Քվորումը ստուգելուց 
հետո խորհրդի նախագահը քվեարկության դրեց օրակարգը, որը միաձայն 
հաստատելուց հետո խորհուրդն անցավ օրակարգի հարցերի քննարկմանը (օրակարգը 
կցվում է): 

 
Օրակարգ. 

 
1. Գիտական կոչման շնորհում:  
2. Քրեական իրավունքի ամբիոնի հաղորդումը ուսումնական և 

գիտահետազոտական գործունեության կազմակերպման մասին (զեկ.` ամբիոնի վարիչ, 
ի.գ.դ. Ա. Գաբուզյան): 

3. Հեռակա ուսուցման մագիստրանտների մագիստրոսական թեզերի 
պաշտպանության վերաբերյալ պետական քննական հանձնաժողովների 
նախագահների հաշավետվություններրի մասին (զեկ.` պետական պետական քննական 
հանձնաժողովների նախագահներ): 

4. Հաղորդում իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանողների արտադրական 
պրակտիկայի անցկացման ընթացքի մասին (զեկ.` ամբիոնների վարիչներ): 

5. 2012-2013 ուս. տարվա մագիստրոսական թեզերի և ավարտական 
աշխատանքների նախապատրաստման վիճակի մասին (զեկ.` ամբիոնների վարիչներ) : 

6. 2013-2014 ուս. տարվա ուսումնական պլանների հաստատման մասին (զեկ.` ի.գ.դ. 
Հ. Խաչիկյան, Ա. Պետրոսյան): 

7. Ընթացիկ հարցեր: 
 

1. Գիտական կոչման շնորհում: 
ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մրցութային հանձնաժողովի 

միջնորդությունը Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դոցենտ, իրավ. գիտ. 
դոկտոր Վլադիմիր Հովհաննիսյանին պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Իրավագիտության ֆակուլտետի մրցույթային հանձնաժողովի 
նախագահ Ս.Դիլբանդյանը ծանոթացրեց թեկնածուի անձնական գործի տվյալներին, 
հայտնեց, որ Վլադիմիր Հովհաննիսյանի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը 
համապատասխանում են պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին ՀՀ 
կառավարության կողմից սահմանված պահանջներին, ինչպես նաև ներկայացրեց 
հավակնորդի թեկնածության վերաբերյալ համապատասխան ամբիոնի միաձայն 
երաշխավորությունը և ֆակուլտետի մրցույթային հանձնաժողովի դրական 
եզրակացությունը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Տ.Բարսեղյանը, Տ. Դավթյանը, Վ. Քոչարյանը, Կ. Գևորգյանը, 
Ս.Մեղրյանը, Ա.Գաբուզյանը, Գ.Ղազինյանը: 

Խորհուրդը որոշեց անցկացնել բաց քվեարկություն, որի արդյունքում միաձայն 
բավարարվեց մրցութային հանձնաժողովի միջնորդությունը: 



ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաստատել քվեարկության արդյունքները և միջնորդել ԵՊՀ գիտական 
խորհրդինª Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դոցենտ, իրավ. գիտ. 
դոկտոր Վլադիմիր Հովհաննիսյանին շնորհել պրոֆեսորի գիտական կոչում: 

2. ԼՍԵՑԻՆ. Քրեական իրավունքի ամբիոնի հաղորդումը ուսումնական և 
գիտահետազոտական գործունեության կազմակերպման մասին (զեկ.` ամբիոնի վարիչ, 
ի.գ.դ. Ա. Գաբուզյան): 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Մեղրյանը, Տ. Դավթյանը, Ն. Այվազյանը, Ա. Իսկոյանը, Գ. 
Ղազինյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Քրեական իրավունքի ամբիոնի հաշվետվությունն ընդունել ի 
գիտություն, իսկ հաշվետու ժամանակահատվածում ամբիոնում կատարված 
աշխատանքը գնահատել դրական: 

3. Հեռակա ուսուցման մագիստրանտների մագիստրոսական թեզերի 
պաշտպանության վերաբերյալ պետական քննական հանձնաժողովների 
նախագահների հաշավետվություններրի մասին (զեկ.` պետական պետական քննական 
հանձնաժողովների նախագահներ): 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Հանձնաժողովների նախագահները հաշվետվություն 
ներկայացրեցին 2012-2013 ուսումնական տարվա համապատասխան 
մասնագիտացումների գծով հեռակա ուսուցման բաժնի մագիստրոսական թեզերի 
պաշտպանության արդյունքների վերաբերյալ, ինչպես նաև խորհրդի անդամների հետ 
քննարկեցին քննական գործընթացի հետ կապված իրենց տպավորություններն ու 
առաջարկությունները: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ն. Այվազյանը, Ա. Գաբուզյանը, Վ. Քոչարյանը, Ա. Վաղարշյանը, 
Տ. Բարսեղյանը, Ս. Մեղրյանը, Ռ. Եղյանը, Ս. Դիլբանդյանը, Տ. Դավթյանը, Գ. 
Ղազինյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հեռակա ուսուցման մագիստրանտների մագիստրոսական թեզերի 
պաշտպանության վերաբերյալ պետական քննական հանձնաժողովների 
նախագահների հաշավետվություններրի մասին հաղորդումն ընդունել ի գիտություն: 

4. ԼՍԵՑԻՆ. Հաղորդում իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանողների 
արտադրական պրակտիկայի անցկացման ընթացքի մասին (զեկ.` ամբիոնների 
վարիչներ): 

Ամբիոնների վարիչները հայտնեցին, որ ուսանողների արտադրական պրակտիկան 
անցնում է բնականոն հունով, ամբիոններից նշանակված պրակտիկայի ղեկավարները 
մշտապես կապի մեջ են ընդունող հաստատության պատասխանատուի հետ և 
պարբերաբար տեղեկանում են ուսանողների պրակտիկայի ընթացքի մասին: Բացի այդ, 
հնարավորության դեպքում պրակտիկայի ղեկավարները այցելում են պրակտիկայի 
վայրեր և տեղում ծանոթանում ուսանողների հաճախություններիմ նրանց աշխատանքի 
մասին: 

 ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ն. Այվազյանը, Ա. Գաբուզյանը, Վ. Քոչարյանը, Ա. Վաղարշյանը, 
Տ. Բարսեղյանը, Ս. Մեղրյանը, Ռ. Եղյանը, Ս. Դիլբանդյանը, Տ. Դավթյանը, Գ. 
Ղազինյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանողների արտադրական 
պրակտիկայի անցկացման ընթացքի մասին ամբիոնների վարիչների հաղորդումն 
ընդունել ի գիտություն: 

5. ԼՍԵՑԻՆ. 2012-2013 ուս. տարվա մագիստրոսական թեզերի և ավարտական 
աշխատանքների նախապատրաստման վիճակի մասին (զեկ.` ամբիոնների վարիչներ) : 



Ամբիոնների վարիչները ներկայացրեցին մագիստրոսական թեզերի և ավարտական 
աշխատանքների պատրաստման ներկա վիճակը: Ընդհանուր առմամբ դրական 
գնահատվեց կատարված աշխատանքները և դրանց ընթացքը: Վտանգավոր վիճակում 
հայտնված մեկ-երկու ուսանողներ նշեցին քաղաքացիական դատավարության, 
քրեական իրավունքի ամբիոնները: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Մեղրյանը, Տ. Դավթյանը, Ն. Այվազյանը, Ա. Իսկոյանը, Գ. 
Ղազինյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. 2012-2013 ուս. տարվա մագիստրոսական թեզերի և ավարտական 
աշխատանքների նախապատրաստման վիճակի մասին ամբիոնների վարիչների 
հաղորդումներն ընդունել ի գիտություն: 

6. 2013-2014 ուս. տարվա ուսումնական պլանների հաստատման մասին (զեկ.` ի.գ.դ. 
Հ. Խաչիկյան, Ա. Պետրոսյան): 

Դեկանի տեղակալ ի.գ.դ. Հ. Խաչիկյանը հայտնեց, որ Սահմանադրական իրավունքի 
ամբիոնը և Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնը հայտ են ներկայացրել 
2013-2014 ուսումնական պլաններում համապատասխան փոփոխություններ 
կատարելու վերաբերյալ: Հ. Խաչիկյանը ներկայացրեց առաջարկվող 
փոփոխությունները: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ն. Այվազյանը, Վ. Քոչարյանը, Ա. Վաղարշյանը, Տ. Բարսեղյանը, 
Գ. Ղազինյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. 2013-2014 ուս. տարվա ուսումնական պլանների հարցը քննարկել 
դեկանատում և ներկայացնել գիտական խորհրդի առաջիկա նիստում հաստատման: 

7.1. ԼՍԵՑԻՆ. Իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի 
միջնորդությունը Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի  
դասախոս Հայկ Մարտիրոսյանի «Իրավաստեղծագործության հիմունքներ» 
վերտառությամբ ուսումնամեթոդական ձեռնարկը տպագրության երաշխավորելու 
մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ա. Մարգարյանը. Ս.Մեղրյանը, Տ. Բարսեղյանը, Գ. Ղազինյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության 

ամբիոնի միջնորդությունը և ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի դրական 
եզրակացությունը, ինչպես նաև այն, որ նշված աշխատությունը գրված է պատշաճ 
մակարդակով, ունի գործնական կարևոր նշանակություն, երաշխավորել 
տպագրության: 

7.2. ԼՍԵՑԻՆ. Իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի 
միջնորդությունը Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի  
դասախոս Տարոն Սիմոնյանի «Անցումային և անկայուն սոցիալ-պետական 
համակարգերի համալիրություն. սիներգետիկ աշխարհընկալում» վերտառությամբ 
մենագրությունը տպագրության երաշխավորելու մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ա. Մարգարյանը. Ս.Մեղրյանը, Տ. Բարսեղյանը, Գ. Ղազինյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության 

ամբիոնի միջնորդությունը և ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի դրական 
եզրակացությունը, ինչպես նաև այն, որ նշված աշխատությունը գրված է պատշաճ 
մակարդակով, ունի գործնական կարևոր նշանակություն, երաշխավորել 
տպագրության: 

7.3. ԼՍԵՑԻՆ. Իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի 
միջնորդությունը Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոցենտ Վահե 
Հովհաննիսյանի «Վերաքննության կարգով դատական ակտերի վերանայման 



հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում» վերտառությամբ 
մենագրությունը տպագրության երաշխավորելու մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ա. Մարգարյանը. Ս.Մեղրյանը, Տ. Բարսեղյանը, Գ. Ղազինյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի 

միջնորդությունը և ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի դրական եզրակացությունը, 
ինչպես նաև այն, որ նշված աշխատությունը գրված է պատշաճ մակարդակով, ունի 
գործնական կարևոր նշանակություն, երաշխավորել տպագրության: 

7.4. ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի միջնորդությունը 
ամբիոնի առկա ուսուցման ասպիրանտ Տիգրան Մարկոսյանի թեկնածուական 
ատենախոսության նախկինում հաստատած թեմայի վերտառության փոփոխման 
մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Մեղրյանը, Վ. Հովհաննիսյանը, Տ. Դավթյանը, Գ. Ղազինյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  
ա/ Տիգրան Մարկոսյանի թեկնածուական ատենախոսության նախկինում 

հաստատած վերտառությունը` «Նոր երևան եկած և նոր հանգամանքներով դատական 
ակտերի վերանայման վարույթը քաղաքացիական դատավարությունում» 
վերաձևակերպել հետևյալ կերպ. «Ներ երևան եկած հանգամանքներով դատական 
ակտերի վերանայման վարույթը քաղաքացիական դատավարությունում»,  

բ/ միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու իրավագիտության ֆակուլտետի 
գիտական խորհրդի սույն որոշումը: 

7.5. ԼՍԵՑԻՆ. Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը Հայ-
ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի միջազգային 
և եվրոպական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ Անուշ Մարգարյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեմայի հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Կ. Գևորգյանը, Վ. Քոչարյանը, Ա. Գաբուզյանը, Տ. Դավթյանը, Գ. 
Ղազինյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  
ա/ հաստատել Անուշ Մարգարյանի «Դեպի ծով ելք չունեցող պետությունների 

ծովային հաղորդակցության միջազգային իրավական կարգավորումը» վերտառությամբ 
ատենախոսության թեման, մասնագիտությունը` իրավագիտություն, շիֆրը ԺԲ.00.06 – 
«Միջազգային իրավունք», 

բ/ Անուշ Մարգարյանի գիտական ղեկավար նշանակել իրավ. գիտ. դոկտոր, Վ. 
Հովհաննիսյանին,  

գ/ միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու իրավագիտության ֆակուլտետի 
գիտական խորհրդի սույն որոշումը: 

7.6. ԼՍԵՑԻՆ. Իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի 
միջնորդությունը Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի  
դասախոս Տարոն Սիմոնյանի «Անցումային և անկայուն սոցիալ-պետական 
համակարգերի համալիրություն. սիներգետիկ աշխարհընկալում» վերտառությամբ 
մենագրությունը տպագրության երաշխավորելու մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ա. Մարգարյանը. Ս.Մեղրյանը, Տ. Բարսեղյանը, Գ. Ղազինյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության 

ամբիոնի միջնորդությունը և ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի դրական 
եզրակացությունը, ինչպես նաև այն, որ նշված աշխատությունը գրված է պատշաճ 
մակարդակով, ունի գործնական կարևոր նշանակություն, երաշխավորել 
տպագրության: 



7.7.  ԼՍԵՑԻՆ. Իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի 
միջնորդությունը Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոցենտ Վահե 
Հովհաննիսյանի «Վերաքննության կարգով դատական ակտերի վերանայման 
հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում» վերտառությամբ 
մենագրությունը տպագրության երաշխավորելու մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ա. Մարգարյանը. Ս.Մեղրյանը, Տ. Բարսեղյանը, Գ. Ղազինյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի 

միջնորդությունը և ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի դրական եզրակացությունը, 
ինչպես նաև այն, որ նշված աշխատությունը գրված է պատշաճ մակարդակով, ունի 
գործնական կարևոր նշանակություն, երաշխավորել տպագրության: 

7.8. ԼՍԵՑԻՆ. Իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի 
միջնորդությունը Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի  
դասախոս Հայկ Մարտիրոսյանի «Իրավաստեղծագործության հիմունքներ» 
վերտառությամբ ուսումնամեթոդական ձեռնարկը տպագրության երաշխավորելու 
մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ա. Մարգարյանը. Ս.Մեղրյանը, Տ. Բարսեղյանը, Գ. Ղազինյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության 

ամբիոնի միջնորդությունը և ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի դրական 
եզրակացությունը, ինչպես նաև այն, որ նշված աշխատությունը գրված է պատշաճ 
մակարդակով, ունի գործնական կարևոր նշանակություն, երաշխավորել 
տպագրության: 

7.9. ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի միջնորդությունը 
ամբիոնի առկա ուսուցման ասպիրանտ Տիգրան Մարկոսյանի թեկնածուական 
ատենախոսության նախկինում հաստատած թեմայի վերտառության փոփոխման 
մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Մեղրյանը, Վ. Հովհաննիսյանը, Տ. Դավթյանը, Գ. Ղազինյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  
ա/ Տիգրան Մարկոսյանի թեկնածուական ատենախոսության նախկինում 

հաստատած վերտառությունը` «Նոր երևան եկած և նոր հանգամանքներով դատական 
ակտերի վերանայման վարույթը քաղաքացիական դատավարությունում» 
վերաձևակերպել հետևյալ կերպ. «Ներ երևան եկած հանգամանքներով դատական 
ակտերի վերանայման վարույթը քաղաքացիական դատավարությունում»,  

բ/ միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու իրավագիտության ֆակուլտետի 
գիտական խորհրդի սույն որոշումը: 

7.10. ԼՍԵՑԻՆ. Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը 
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի 
միջազգային և եվրոպական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ Անուշ Մարգարյանի 
թեկնածուական ատենախոսության թեմայի հաստատման և գիտական ղեկավարի 
նշանակման մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Կ. Գևորգյանը, Վ. Քոչարյանը, Ա. Գաբուզյանը, Տ. Դավթյանը, Գ. 
Ղազինյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  
ա/ հաստատել Անուշ Մարգարյանի «Դեպի ծով ելք չունեցֆող պետությունների 

ծովային հաղորդակցության միջազգային իրավական կարգավորումը» վերտառությամբ 
ատենախոսության թեման, մասնագիտությունը` իրավագիտություն, շիֆրը ԺԲ.00.06 – 
«Միջազգային իրավունք», 



բ/ Անուշ Մարգարյանի գիտական ղեկավար նշանակել իրավ. գիտ. դոկտոր, Վ. 
Հովհաննիսյանին: 

7.11. ԼՍԵՑԻՆ. Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը 
ամբիոնի ասպիրանտ Անի Աթանեսյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի 
հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Կ. Գևորգյանը, Վ. Քոչարյանը, Ա. Գաբուզյանը, Տ. Դավթյանը, Գ. 
Ղազինյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  
ա/ հաստատել Անի Աթանեսյանի «Միջազգային առևտրային վեճերի լուծման 

ընթացակարգը Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունում» վերտառությամբ 
ատենախոսության թեման, մասնագիտությունը` իրավագիտություն, շիֆրը ԺԲ.00.06 – 
«Միջազգային իրավունք», 

բ/ Անի Աթանեսյանի գիտական ղեկավար նշանակել իրավ. գիտ. դոցենտ Վ. 
Քոչարյանին,  

գ/ միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու իրավագիտության ֆակուլտետի 
խորհրդի սույն որոշումը: 

7.12. ԼՍԵՑԻՆ. Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը 
ամբիոնի ասպիրանտ Անի Խլղաթյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի 
հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Կ. Գևորգյանը, Վ. Քոչարյանը, Ա. Գաբուզյանը, Տ. Դավթյանը, Գ. 
Ղազինյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  
ա/ հաստատել Անի Խլղաթյանի «Միջազգային օդային հաղորդակցությունների 

իրավական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները» վերտառությամբ 
ատենախոսության թեման, մասնագիտությունը` իրավագիտություն, շիֆրը ԺԲ.00.06 – 
«Միջազգային իրավունք», 

բ/ Անի Խլղաթյանի գիտական ղեկավար նշանակել իրավ. գիտ. դոցենտ Կ. 
Գևորգյանին,  

գ/ միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու իրավագիտության ֆակուլտետի 
խորհրդի սույն որոշումը: 

7.13.  ԼՍԵՑԻՆ. Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը 
ամբիոնի ասպիրանտ Անի Աղագուլյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի 
հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Կ. Գևորգյանը, Վ. Քոչարյանը, Ա. Գաբուզյանը, Տ. Դավթյանը, Գ. 
Ղազինյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  
ա/ հաստատել Անի Աղագուլյանի «Խղճի և կրոնի ազատության 

սահմանափակումների հիմնախնդիրը և միջազգային դատական ատյանների 
իրավական դիրքորոշումները» վերտառությամբ ատենախոսության թեման, 
մասնագիտությունը` իրավագիտություն, շիֆրը ԺԲ.00.06 – «Միջազգային իրավունք», 

բ/ Անի Աղագուլյանի գիտական ղեկավար նշանակել իրավ. գիտ. դոցենտ Վ. 
Քոչարյանին,  

գ/ միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու իրավագիտության ֆակուլտետի 
խորհրդի սույն որոշումը: 

7.14. ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի միջնորդությունը Հայ-
ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի քաղաքացիական և քաղաքացիական 



դատավարության իրավունքի ամբիոնի հայցորդ Լուսինե Վարդանյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեմայի հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Մեղրյանը, Վ. Հովհաննիսյանը, Տ. Դավթյանը, Գ. Ղազինյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  
ա/ հաստատել Լուսինե Վարդանյանի «Վճռաբեկության կարգով դատական ակտերի 

բեկանման հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում» 
վերտառությամբ ատենախոսության թեման, մասնագիտությունը` իրավագիտություն, 
շիֆրը ԺԲ.00.04 – «Դատական իրավունք, դատարանակազմություն, քաղաքացիական 
դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական 
փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության 
տեսություն», 

բ/ Լուսինե Վարդանյանի գիտական ղեկավար նշանակել իրավ. գիտ. դոցենտ Ս. 
Մեղրյանին: 

7.15. ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի միջնորդությունը 
ամբիոնի հեռակա ուսուցման ասպիրանտ Անի Չիլինգարյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեմայի հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Մեղրյանը, Վ. Հովհաննիսյանը, Տ. Դավթյանը, Գ. Ղազինյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  
ա/ հաստատել Անի Չիլինգարյանի «Հայցի ինստիտուտը վարչական 

դատավարությունում» վերտառությամբ ատենախոսության թեման, 
մասնագիտությունը` իրավագիտություն, շիֆրը ԺԲ.00.04 – «Դատական իրավունք, 
դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական 
դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, 
փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն», 

բ/ Անի Չիլինգարյանի գիտական ղեկավար նշանակել իրավ. գիտ. դոցենտ Ս. 
Մեղրյանին: 

գ/ միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու իրավագիտության ֆակուլտետի 
գիտական խորհրդի սույն որոշումը: 

7.16. ԼՍԵՑԻՆ. Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի 
միջնորդությունը «Մանց» համալսարանի հայցորդ Լարա Բադալյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեմայի հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ա. Վաղարշյանը, Ս. Քոչարյանը, Տ. Դավթյանը, Գ. Ղազինյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  
ա/ հաստատել Լարա Բադալյանի «Աստրախանի հայոց Դատաստանագիրքը. 

Պատմաիրավական վերլուծությունը հայ իրավական հուշարձանների համատեքստում» 
վերտառությամբ ատենախոսության թեման, մասնագիտությունը` իրավագիտություն, 
շիֆրը ԺԲ.00.01 – «Պետության և իրավունքի տեսություն ու պատմություն, իրավական 
ուսումնքների պատմություն», 

բ/ Լարա Բադալյանի գիտական ղեկավար նշանակել իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 
Ռուբեն Ավագյանին: 

7.17. ԼՍԵՑԻՆ. Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի 
միջնորդությունը «Մանց» համալսարանի հայցորդ Ռաֆայել Ավագյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեմայի հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ա. Վաղարշյանը, Ս. Քոչարյանը, Տ. Դավթյանը, Գ. Ղազինյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  



ա/ հաստատել Ռաֆայել Ավագյանի «Խեթական պետության իրավունքի 
հուշարձանները և դրանց արժեբանական նշանակությունը հայ իրավական մտքի 
պատմության մեջ /պատմաիրավական վերլուծություն/» վերտառությամբ 
ատենախոսության թեման, մասնագիտությունը` իրավագիտություն, շիֆրը ԺԲ.00.01 – 
«Պետության և իրավունքի տեսություն ու պատմություն, իրավական ուսումնքների 
պատմություն», 

բ/ Ռաֆայել Ավագյանի գիտական ղեկավար նշանակել իրավ. գիտ. դոկտոր, 
պրոֆեսոր Վահե Ստեփանյանին: 

7.18. ԼՍԵՑԻՆ. Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի 
միջնորդությունը «Մանց» համալսարանի հայցորդ Գարրի Գրիգորյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեմայի հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ա. Վաղարշյանը, Ս. Քոչարյանը, Տ. Դավթյանը, Գ. Ղազինյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  
ա/ հաստատել Գարրի Գրիգորյանի «Պետության իրավաբանական 

պատասխանատվության տեսական հիմնախնդիրները» վերտառությամբ 
ատենախոսության թեման, մասնագիտությունը` իրավագիտություն, շիֆրը ԺԲ.00.01 – 
«Պետության և իրավունքի տեսություն ու պատմություն, իրավական ուսումնքների 
պատմություն», 

բ/ Գարրի Գրիգորյանի գիտական ղեկավար նշանակել իրավ. գիտ. դոկտոր, 
պրոֆեսոր Վահե Ստեփանյանին: 

7.19. ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը Հայ-
ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի քաղաքացիական և քաղաքացիական 
դատավարության իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ Հայկ Մալխասյանի 
թեկնածուական ատենախոսության թեմայի հաստատման և գիտական ղեկավարի 
նշանակման մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Տ. Բարսեղյանը, Ա. Հայկյանցը, Տ. Դավթյանը, Գ. Ղազինյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  
ա/ հաստատել Հայկ Մալխասյանի «Հանգամանքների փոփոխությունը և դրանց 

հետևանքները պայմանագրային հարաբերությունների համար» վերտառությամբ 
ատենախոսության թեման, մասնագիտությունը` իրավագիտություն, շիֆրը ԺԲ.00.03 – 
«Քաղաքացիական, առևտրային (կոմերցիոն), միջազգային մասնավոր, ընտանեկան, 
աշխատանքային, սոցիալական ապահովության իրավունք», 

բ/ Հայկ Մալխասյանի գիտական ղեկավար նշանակել իրավ. գիտ. դոկտոր, դոցենտ Ա. 
Մկրտումյանին: 

7.20. ԼՍԵՑԻՆ. Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը ամբիոնի 
ասպիրանտ Սուրեն Վարդանյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի 
հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ն. Այվազյանը, Ռ. Եղյանը, Տ. Դավթյանը, Գ. Ղազինյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  
ա/ հաստատել Սուրեն Վարդանյանի «Վարչական հայեցողության իրացման 

հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» վերտառությամբ ատենախոսության թեման, 
մասնագիտությունը` իրավագիտություն, շիֆրը ԺԲ.00.02 – «Հանրային իրավունք – 
սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, 
եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում», 

բ/ Հայկ Մալխասյանի գիտական ղեկավար նշանակել իրավ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ 
Ռ. Եղյանին: 



գ/ միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու իրավագիտության ֆակուլտետի 
գիտական խորհրդի սույն որոշումը: 

 
 

Խորհրդի նախագահ    Գ. Ղազինյան 
 
 
Խորհրդի քարտուղար      Տ. Դավթյան 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


