ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 17
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի
2014թ. փետրվարի 14-ի նիստի
Խորհրդի 32 անդամներից ներկա էին 27-ը: Նախագահում էր խորհրդի նախագահ Գ.
Ղազինյանը, քարտուղարումª խորհրդի քարտուղար Է. Շաթիրյանը: Քվորումը ստուգելուց
հետո խորհրդի նախագահը քվեարկության դրեց օրակարգը, որը միաձայն հաստատելուց
հետո խորհուրդն անցավ օրակարգային հարցերի քննարկմանը (օրակարգը կցվում է):

ՕՐԱԿԱՐԳ.
1. Գիտական հաղորդում «Դատական իշխանության համակարգի սահմանադրական
բարեփոխման հայեցակարգային հիմնահարցերը» (զեկ.՝ ֆակուլտետի դեկան՝ իրավ. գիտ.
դոկտոր, պրոֆեսոր Գ. Ղազինյան):
2. Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի հաշվետվությունը՝
ուսումնական և գիտահետազոտական գործունեության մասին (ամբիոնի վարիչ` իրավ.
գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա. Վաղարշյան):
3. <Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն> ու <Քրեական իրավունք և
դատավարություն> մագիստրոսական ծրագրերով 2013-2014թթ. ուսումնական տարում
հեռակա ուսուցման գծով մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության արդյունքների
մասին հաշվետվությունների ներկայացում (զեկ.` մասնագիտական քննական հանձնաժողովների նախագահներ՝ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դատավոր Վ. Աբելյան, ՀՀ արդարադատության ակադեմիայի ռեկտոր Ռ. Մելիքյան):
4. 2013-2014 ուս. տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի ընթացքի և արդյունքների
ամփոփում (զեկ.` դեկանի տեղակալ՝ իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հ. Խաչիկյան):
5. «Բանբեր» Երևանի համալսարանի իրավագիտություն շարքի խմբագրի հաղորդումը
կատարված աշխատանքի մասին (զեկ.` իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա. Գաբուզյան):
6. Ընթացիկ հարցեր:

1.

ԼՍԵՑԻՆ. Գիտական հաղորդում. «Դատական իշխանության համակարգի
սահմանադրական բարեփոխման հայեցակարգային հիմնահարցերը» (զեկ.՝
ֆակուլտետի դեկան՝ իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Գ. Ղազինյան):
Զեկուցողն

անդրադարձավ

ՀՀ

դատական

իշխանության

համակարգի

սահմանադրական բարեփոխման հայեցակարգային հիմնահարցերին, որոնք գտնվում
են ՀՀ Նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական
հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Վ. Հովհաննիսյանը, Դ. Ավետիսյանը, Ա. Իսկոյանը, Ռ. Մելիքյանը, Հ.
Ղուկասյանը:

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:
Հաղորդումը կցվում է արձանագրությանը:

2.

Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի
հաշվետվությունը՝ ուսումնական և գիտահետազոտական գործունեության մասին
(ամբիոնի վարիչ` իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա. Վաղարշյան):
ԼՍԵՑԻՆ.

Զեկուցողը ներկայացրեց ամբիոնի կողմից կատարված
 ուսումնական և ուսումնամեթոդական աշխատանքները, այդ թվում՝ ուսումնական
ծրագրերը, մեթոդական աշխատանքը,
 գիտահետազոտական աշխատանքները, այդ թվում՝ գիտական հրապարակումները,
մենագրությունները, հոդվածները, գիտաժողովներին մասնակցությունը,
 կադրերի պատրաստումն ու վերապատրաստումը,
 ուսանողների հետ տարվող աշխատանքները,
 միջազգային համագործակցությունը և այլն:
Զեկուցողն առանձին անդրադարձավ նաև ամբիոնի աշխատանքների թերություններին,

բացթողումներին

և

այն

օբյեկտիվ

ու

սուբյեկտիվ

գործոններին,

որոնք

խոչընդոտում են ամբիոնի արագ զարգացմանը: Առանձնակի կարևորություն տրվեց
ամբիոնում սահուն սերնդափոխության ապահովմանն ուղղված գործնական քայլերի
ձեռնարկման հարցին: Այս առումով, անհրաժեշտ համարվեց ամբիոնի աշխատանքներին ներգրավել երիտասարդ կադրերի:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Գ. Ղազինյանը, Կ. Գևորգյանը, Ս. Դիլբանդյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.

Պետության

և

իրավունքի

տեսության

ու

պատմության

ամբիոնի

հաշվետվությունը գնահատել բավարար:
Հաշվետվությունը կցվում է արձանագրությանը:

3.

ԼՍԵՑԻՆ. <Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն> ու <Քրեական իրավունք

և դատավարություն> մագիստրոսական ծրագրերով 2013-2014թթ. ուսումնական
տարում հեռակա ուսուցման գծով մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության
արդյունքների մասին հաշվետվությունները (զեկ.` մասնագիտական քննական հանձնաժողովների նախագահներ՝ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դատավոր Վ. Աբելյան, ՀՀ
արդարադատության ակադեմիայի ռեկտոր Ռ. Մելիքյան):
Զեկուցող Վ. Աբելյանն, անդրադառնալով <Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն> մագիստրոսական ծրագրով մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության
արդյունքներին, ներկայացրեց ամփոփ ցուցանիշներ՝ նշելով, որ նախորդ տարիների
համեմատ արձանագրվել է ընդհանուր վիճակի որակական առումով բարելավում:
Միաժամանակ, նշվեց, որ հեռակա ուսուցման բնագավառում առկա աշխատանքների
մակարդակը որակական առումով դեռևս զիջում է առկա ուսուցում անցած մագիստրանտների ներկայացրած թեզերի մակարդակին: Զեկուցողը պրոֆեսորադասա-

խոսական կազմի ուշադրությունը հրավիրեց ուսումնառության ընթացքում ուսանողների, մագիստրանտների բանավոր խոսքի, դրա հռետորական մատուցման ձևի,
ազատ ու համոզիչ շարադրման խնդրի վրա:
Զեկուցող Ռ. Մելիքյանն, անդրադառնալով <Քրեական իրավունք և դատավարություն> մագիստրոսական ծրագրով մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության
արդյունքներին, նպատակահարմար համարեց, որպեսզի ձեռնարկվեն գործնական
քայլեր՝ ուղղված մագիստրոսական թեզերի դրույթների ներկայացման մշակույթի
կատարելագործմանը:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Խորհրդի նախագահ Գ. Ղազինյանը, կիսելով բարձրաձայնված մտահոգությունները, թվարկեց մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոններ, որոնք ազդեցություն են ունեցել ներկայացված պատկերի վրա:
Արտահայտվեցին նաև Ա. Պետրոսյանը, Տ. Բարսեղյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Ներկայացված հաշվետվությունները գնահատել դրական:
Հաշվետվությունները կցվում են արձանագրությանը:
4.

ԼՍԵՑԻՆ. 2013-2014 ուս. տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի ընթացքի և

արդյունքների ամփոփմանը վերաբերող հարցը (զեկ.` դեկանի տեղակալ՝ իրավ. գիտ.
դոկտոր, պրոֆեսոր Հ. Խաչիկյան):
Զեկուցողը ներկայացրեց 2013-2014 ուս.տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի
ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվություն և դրա ամփոփ արդյունքները: Ըստ այդմ՝
նախքան առաջին լուծարքային շրջանը պարտք ունեցող ուսանողների և մագիստրանտների թիվը կազմում էր համապատասխանաբար՝
1-ին կուրս (173 ուսանող) – 78
2-րդ կուրս (161 ուսանող) – 97
3-րդ կուրս (68 ուսանող) – 45
4-րդ կուրս (106 ուսանող) – 73
1-ին տարվա մագիստրանտներ (54) - 5
2-րդ տարվա մագիստրանտներ (58) - 5:
1-ին լուծարքային շրջանից հետո պարտք ունեցող ուսանողների և մագիստրանտների
թիվը կազմում է համապատասխանաբար՝
1-ին կուրս (170 ուսանող) – 29
2-րդ կուրս (163 ուսանող) – 64
3-րդ կուրս (68 ուսանող) – 34
4-րդ կուրս (106 ուսանող) – 50
1-ին տարվա մագիստրանտներ (54) - 1
2-րդ տարվա մագիստրանտներ (56) - 3:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Գ. Դանիելյանը, Տ. Բարսեղյանը, Ս. Դիլբանդյանը, Ս. Մեղրյանը, Գ.
Ղազինյանը:

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. 2013-2014 ուս. տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի ընթացքի և
արդյունքների ամփոփման մասին հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:
5.

ԼՍԵՑԻՆ. «Բանբեր» Երևանի համալսարանի իրավագիտություն շարքի խմբագրի

հաղորդումը կատարված աշխատանքի մասին (զեկ.` իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
Ա. Գաբուզյան):
Ա. Գաբուզյանն, ներկայացնելով կատարված աշխատանքի արդյունքները, արձանագրեց գիտական հոդվածները «Բանբեր»-ում տպագրության ներկայացնելու հարցում ֆակուլտետի որոշ ամբիոնների պասիվությունը: Առաջարկվեց մենագրությունների վերաբերյալ տրվող գրախոսականները ևս ներկայացնել տպագրության:
Քննարկվող հարցի համատեքստում, կատարված աշխատանքի մասին ամփոփ հաղորդում ներկայացրեց նաև <Պետություն և իրավունք> հանդեսի խմբագիր իրավ. գիտ.
դոկտոր, պրոֆեսոր Ս. Դիլբանդյանը՝ նշելով, որ խմբագրական խորհրդի աշխատանքների կազմակերպման հետ կապված առկա են հրատապ կարգով լուծում պահանջող
որոշ խնդիրներ:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Գ. Ղազինյանը, Հ. Խաչիկյանը, Ա. Հայկյանցը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաղորդումներն ընդունել ի գիտություն:
6. ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ
6.1. ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի
հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Անի Միքայելյանի ատենախոսության թեմայի և
ղեկավարի հաստատման մասին:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Մեղրյանը, Տ. Բարսեղյանը, Վ. Ավետիսյանը, Գ. Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.
Ա. Հաստատել ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Անի Միքայելյանի՝
«Ընդդատության հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում» վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման:
Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ամբիոնի դոցենտ, ի.գ.թ. Վ. Հովհաննիսյանին:
Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի
խորհրդի սույն որոշումը:
6.2.

ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի
հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Անահիտ Անտոնյանի ատենախոսության թեմայի և
ղեկավարի հաստատման մասին:

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Տ. Բարսեղյանը, Վ. Ավետիսյանը, Ս. Մեղրյանը, Գ. Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.
Ա. Հաստատել ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Անահիտ Անտոնյանի՝
«Վճռաբեկ դատարանի լիազորությունների հիմնախնդիրները քաղաքացիական

դատավարությունում»

վերտառությամբ

թեկնածուական

ատենախոսության

թեման:
Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ամբիոնի դոցենտ, ի.գ.թ. Վ. Հովհաննիսյանին:
Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի
խորհրդի սույն որոշումը:
6.3.

ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի առկա
ուսուցմամբ ասպիրանտ Նանե Սահակյանի ատենախոսության թեմայի և ղեկավարի
հաստատման մասին:

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Վ. Ավետիսյանը, Տ. Բարսեղյանը, Ա. Հայկյանցը, Գ. Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.
Ա. Հաստատել ամբիոնի առկա ուսուցմամբ ասպիրանտ Նանե Սահակյանի`
«Պետական գնումների իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում» վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման:
Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ամբիոնի պրոֆեսոր, ի.գ.դ. Տ. Բարսեղյանին:
Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի
խորհրդի սույն որոշումը:
6.4.

ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի առկա
ուսուցմամբ ասպիրանտ Նարինե Ավագյանի ատենախոսության թեմայի և ղեկավարի
հաստատման մասին:

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Գ. Ղազինյանը, Վ. Ավետիսյանը, Ս. Մեղրյանը, Գ. Դանիելյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.
Ա. Հաստատել ամբիոնի առկա ուսուցմամբ ասպիրանտ Նարինե Ավագյանի`
«Ներդրումային ֆոնդերի իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում» վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման:
Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ամբիոնի դոցենտ, ի.գ.թ. Գ. Բեքմեզյանին:
Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի
խորհրդի սույն որոշումը:
6.5.

ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի հեռակա
ուսուցմամբ ասպիրանտ Հայկուհի Սեդրակյանի ատենախոսության թեմայի և
ղեկավարի հաստատման մասին:

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ա. Հայկյանցը, Ն. Այվազյանը, Ս. Մեղրյանը, Ա. Վաղարշյանը, Գ.
Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.
Ա.

Հաստատել

Սեդրակյանի`

ամբիոնի

հեռակա

«Ֆուտբոլիստի

ուսուցմամբ

ակումբային

ասպիրանտ

տեղափոխության

Հայկուհի
իրավական

կարգավորման առանձնահատկությունները» վերտառությամբ թեկնածուական
ատենախոսության թեման:
Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ամբիոնի պրոֆեսոր, ի.գ.դ. Ա. Հայկյանցին:
Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի
խորհրդի սույն որոշումը:
6.6.

ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի հեռակա
ուսուցմամբ ասպիրանտ Անի Մութաֆյանի ատենախոսության թեմայի և ղեկավարի
հաստատման մասին:

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Վ. Ավետիսյանը, Գ. Դանիելյանը, Ա. Վաղարշյանը, Ս. Մեղրյանը, Գ.
Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.
Ա. Հաստատել ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Անի Մութաֆյանի`
«Կեղծ և շինծու գործարքների անվավերության տեսական և գործնական
հիմնախնդիրները

Հայաստանի

Հանրապետությունում»

վերտառությամբ

թեկնածուական ատենախոսության թեման:
Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ամբիոնի դոցենտ, ի.գ.թ. Գ. Բեքմեզյանին:
Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի
խորհրդի սույն որոշումը:
6.7.

ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը` ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության

և

սոցիոլոգիայի

և

իրավունքի

ինստիտուտի

հայցորդ

Գևորգ

Հարությունյանի ատենախոսության թեմայի վերահաստատման մասին:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Գ. Ղազինյանը, Վ. Ավետիսյանը, Տ. Բարսեղյանը, Ս. Մեղրյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.
Ա. Վերահաստատել ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի և իրավունքի
ինստիտուտի հայցորդ Գևորգ Հարությունյանի՝ «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը որպես քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտ»
վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման:
Բ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի
խորհրդի սույն որոշումը:
6.8.

ԼՍԵՑԻՆ. Քրեական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի հեռակա
ուսուցմամբ ասպիրանտ Նինա Փիրումյանի ատենախոսության թեմայի և ղեկավարի
հաստատման մասին:

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ա. Գաբուզյանը, Ս. Առաքելյանը, Ա. Մարգարյանը, Գ. Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.

Ա. Հաստատել ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Նինա Փիրումյանի`
«Խմբային

հանցավորության

կրիմինալոգիական

բնութագիրը

ՀՀ-ում»

վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման:
Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ամբիոնի դոցենտ, ի.գ.թ. Տ. Սիմոնյանին:
Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի
խորհրդի սույն որոշումը:
6.9.

ԼՍԵՑԻՆ. Քրեական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի հեռակա
ուսուցմամբ ասպիրանտ Ռոզա

Աբրահամյանի ատենախոսության թեմայի և

ղեկավարի հաստատման մասին:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ա. Գաբուզյանը, Հ. Խաչիկյանը, Ս. Առաքելյանը, Ա. Մարգարյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.
Ա. Հաստատել ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Ռոզա Աբրահամյանի`
«Ազատազրկում պատժատեսակի կատարման տարբերակման և անհատականացման արդյունավետության ապահովման իրավական երաշխիքները» վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման:
Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ամբիոնի պրոֆեսոր, ի.գ.դ. Հ. Խաչիկյանին:
Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի
խորհրդի սույն որոշումը:
6.10.

ԼՍԵՑԻՆ. Քրեական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի հեռակա
ուսուցմամբ ասպիրանտ Գոռ Միրզոյանի ատենախոսության թեմայի և ղեկավարի
հաստատման մասին:

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ա. Գաբուզյանը, Ս. Առաքելյանը, Ա. Մարգարյանը, Գ. Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.
Ա. Հաստատել ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Գոռ Միրզոյանի`
«Մաքսանենգության

դեմ

պայքարի

կրիմինալոգիական

հիմնախնդիրները»

վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման:
Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ամբիոնի դոցենտ, ի.գ.թ. Ս. Առաքելյանին:
Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի
խորհրդի սույն որոշումը:
6.11.

ԼՍԵՑԻՆ.

Քրեական

իրավունքի

ամբիոնի

հայցորդ

Աննա

Ասատրյանի

ատեստավորման հարցը:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Դիլբանդյանը, Վ. Քոչարյանը, Գ. Դանիելյանը, Գ. Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Ատեստավորել հայցորդ Աննա Ասատրյանին:
6.12.

ԼՍԵՑԻՆ.

Քրեական

իրավունքի

ատեստավորման հարցը:

ամբիոնի

հայցորդ

Մարինե

Իսահակյանի

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Դիլբանդյանը, Վ. Քոչարյանը, Գ. Դանիելյանը, Գ. Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Ատեստավորել հայցորդ Մարինե Իսահակյանին:
6.13.

ԼՍԵՑԻՆ.

Քրեական

իրավունքի

ամբիոնի

հայցորդ

Լիանա

Մարուքյանի

ատեստավորման հարցը:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Դիլբանդյանը, Վ. Քոչարյանը, Գ. Դանիելյանը, Գ. Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Ատեստավորել հայցորդ Լիանա Մարուքյանին:
6.14.

ԼՍԵՑԻՆ.

Քրեական

իրավունքի

ամբիոնի

հայցորդ

Լուսինե

Մնացականյանի

ատեստավորման հարցը:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Դիլբանդյանը, Վ. Քոչարյանը, Գ. Դանիելյանը, Գ. Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Ատեստավորել հայցորդ Լուսինե Մնացականյանին:
6.15.

ԼՍԵՑԻՆ.

Քրեական

իրավունքի

ամբիոնի

հայցորդ

Տաթևիկ

Ներկարարյանի

ատեստավորման հարցը:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Դիլբանդյանը, Վ. Քոչարյանը, Գ. Դանիելյանը, Գ. Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Ատեստավորել հայցորդ Տաթևիկ Ներկարարյանին:
6.16.

ԼՍԵՑԻՆ. Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը՝ ամբիոնի
դոցենտ, իրավ. գիտ. թեկ. Ռաֆայել Հակոբի Եղյանին ԺԲ.00.02 /Հանրային իրավունքսահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական,
եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում/ մասնագիտությամբ թեկնածուական ատենախոսություն ղեկավարելու թույլտվություն ստանալու համար ՀՀ
ԲՈՀ-ին միջնորդելու հարցով:

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Գ. Դանիելյանը, Ն. Այվազյանը, Ա. Իսկոյանը, Է. Շաթիրյանը, Գ.
Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը,
ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ Ռաֆայել Հակոբի Եղյանն ունի 20-ից ավելի
հրատարակված գիտական աշխատանքներ՝ դիմել ԵՊՀ ռեկտորատին`միջնորդել ՀՀ
ԲՈՀ-ին թույլատրել ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի սահմանադրական
իրավունքի ամբիոնի դոցենտ Ռաֆայել Հակոբի Եղյանին ղեկավարել ամբիոնի առկա
ուսուցմամբ ասպիրանտ Պարգև Սարոյանի «Վարչարարությամբ պատճառված վնասի
հատուցումը» վերտառությամբ
թեկնածուական ատենախոսությունը՝ ԺԲ.00.02
/Հանրային իրավունք-սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ,
բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում/ մասնագիտությամբ:
6.17.

ԼՍԵՑԻՆ. Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը՝ ամբիոնի
դոցենտ, իրավ. գիտ. թեկ. Ռաֆայել Հակոբի Եղյանին ԺԲ.00.02 /Հանրային իրավունքսահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական,
եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում/ մասնագիտությամբ թեկնա-

ծուական ատենախոսություն ղեկավարելու թույլտվություն ստանալու համար ՀՀ
ԲՈՀ-ին միջնորդելու հարցով:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Գ. Դանիելյանը, Ն. Այվազյանը, Ա. Իսկոյանը, Է. Շաթիրյանը, Գ.
Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը,
ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ Ռաֆայել Հակոբի Եղյանն ունի 20-ից ավելի
հրատարակված գիտական աշխատանքներ՝ դիմել ԵՊՀ ռեկտորատին`միջնորդել ՀՀ
ԲՈՀ-ին թույլատրել ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի սահմանադրական
իրավունքի ամբիոնի դոցենտ Ռաֆայել Հակոբի Եղյանին ղեկավարել ամբիոնի հայցորդ
Սլավիկ Պողոսյանի «Ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակի իրավական
կարգավորման
հիմնախնդիրները
Հայաստանի
Հանրապետությունում»
վերտառությամբ
թեկնածուական ատենախոսությունը՝ ԺԲ.00.02 /Հանրային
իրավունք-սահմանադրական,
վարչական,
ֆինանսական,
մունիցիպալ,
բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում/ մասնագիտությամբ:
6.18.

ԼՍԵՑԻՆ. Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը՝ ամբիոնի
դոցենտ, իրավ. գիտ. թեկ. Վարդան Նորիկի Այվազյանին ԺԲ.00.02 /Հանրային
իրավունք-սահմանադրական,

վարչական,

ֆինանսական,

մունիցիպալ,

բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում/ մասնագիտությամբ թեկնածուական ատենախոսություն ղեկավարելու թույլտվություն ստանալու համար ՀՀ ԲՈՀ-ին միջնորդելու հարցով:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Գ. Դանիելյանը, Ա. Հայկյանցը, Ա. Վաղարշյանը, Գ. Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը,
ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ Վարդան Նորիկի Այվազյանն ունի 20-ից ավելի
հրատարակված գիտական աշխատանքներ՝ դիմել ԵՊՀ ռեկտորատին` միջնորդել ՀՀ
ԲՈՀ-ին թույլատրել ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի սահմանադրական
իրավունքի ամբիոնի դոցենտ Վարդան Նորիկի Այվազյանին ղեկավարել ամբիոնի
հայցորդ Աստղիկ Մատինյանի թեկնածուական ատենախոսությունը՝ ԺԲ.00.02
/Հանրային իրավունք-սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ,
բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում/ մասնագիտությամբ:
6.19.

ԼՍԵՑԻՆ. Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը՝ ամբիոնի
դոցենտ, իրավ. գիտ. թեկ. Էդգար Էդուարդի Շաթիրյանին ԺԲ.00.02 /Հանրային
իրավունք-սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում/ մասնագիտությամբ թեկնածուական ատենախոսություն ղեկավարելու թույլտվություն ստանալու համար ՀՀ
ԲՈՀ-ին միջնորդելու հարցով:

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Գ. Դանիելյանը, Ն. Այվազյանը, Ա. Հայկյանցը, Գ. Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը,
ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ Էդգար Էդուարդի Շաթիրյանն ունի 20-ից ավելի
հրատարակված գիտական աշխատանքներ՝ դիմել ԵՊՀ ռեկտորատին`միջնորդել ՀՀ

ԲՈՀ-ին թույլատրել ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի սահմանադրական
իրավունքի ամբիոնի դոցենտ Էդգար Էդուարդի Շաթիրյանին ղեկավարել ամբիոնի
հայցորդ Ծովինար Ավետիսյանի թեկնածուական ատենախոսությունը՝ ԺԲ.00.02
/Հանրային իրավունք-սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ,
բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում/ մասնագիտությամբ:
6.20.

ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի միջնորդությունը՝ ամբիոնի
դոցենտ, իրավ. գիտ. թեկ. Վահե Վաղինակի Հովհաննիսյանին ԺԲ.00.04
§Դատավարական իրավունք - դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության
տեսություն¦ մասնագիտությամբ թեկնածուական ատենախոսություն ղեկավարելու
թույլտվություն ստանալու համար ՀՀ ԲՈՀ-ին միջնորդելու հարցով:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Մեղրյանը, Վ. Ավետիսյանը, Ա. Իսկոյանը, Գ. Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի միջնորդությունը,
ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ Վահե Վաղինակի Հովհաննիսյանն ունի 20-ից
ավելի հրատարակված գիտական աշխատանքներ՝ դիմել ԵՊՀ ռեկտորատին`միջնորդել ՀՀ ԲՈՀ-ին թույլատրել ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոցենտ Վահե Վաղինակի Հովհաննիսյանին
ղեկավարել ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Անահիտ Անտոնյանի
«Վճռաբեկ դատարանի լիազորությունների հիմնախնդիրները քաղաքացիական
դատավարությունում» վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսությունը՝ ԺԲ.00.04
§Դատավարական իրավունք - դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության
տեսություն¦ մասնագիտությամբ:
6.21.

ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի միջնորդությունը՝ ամբիոնի
դոցենտ, իրավ. գիտ. թեկ. Վահե Վաղինակի Հովհաննիսյանին ԺԲ.00.04
§Դատավարական իրավունք - դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության
տեսություն¦ մասնագիտությամբ թեկնածուական ատենախոսություն ղեկավարելու
թույլտվություն ստանալու համար ՀՀ ԲՈՀ-ին միջնորդելու հարցով:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Մեղրյանը, Վ. Ավետիսյանը, Ա. Իսկոյանը, Գ. Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի միջնորդությունը,
ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ Վահե Վաղինակի Հովհաննիսյանն ունի 20-ից
ավելի հրատարակված գիտական աշխատանքներ՝ դիմել ԵՊՀ ռեկտորատին`միջնորդել ՀՀ ԲՈՀ-ին թույլատրել ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոցենտ Վահե Վաղինակի Հովհաննիսյանին
ղեկավարել ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Անի Միքայելյանի
«Ընդդատության հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում» վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսությունը՝ ԺԲ.00.04 §Դատավարական
իրավունք - դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական

դատավարություն,
փաստաբանություն,
մասնագիտությամբ:

կրիմինալիստիկա,
դատական
փորձաքննություն,
օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն¦

6.22.

ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը՝ ամբիոնի դոցենտ,
իրավ. գիտ. թեկ. Գրիգոր Բեքմեզյանին ԺԲ.00.03 §Մասնավոր իրավունք –
քաղաքացիական, առևտրային /կոմերցիոն/, միջազգային մասնավոր, ընտանեկան,
աշխատանքային, սոցիալական ապահովության իրավունք¦ մասնագիտությամբ
թեկնածուական ատենախոսություն ղեկավարելու թույլտվություն ստանալու համար
ՀՀ ԲՈՀ-ին միջնորդելու հարցով:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Վ. Ավետիսյանը, Ս. Մեղրյանը, Տ. Բարսեղյանը, Գ. Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը,
ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ Գրիգոր Բեքմեզյանն ունի 20-ից ավելի հրատարակված գիտական աշխատանքներ՝ դիմել ԵՊՀ ռեկտորատին`միջնորդել ՀՀ ԲՈՀ-ին
թույլատրել ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քաղաքացիական իրավունքի
ամբիոնի դոցենտ Գրիգոր Բեքմեզյանին ղեկավարել ամբիոնի առկա ուսուցմամբ
ասպիրանտ Նարինե Ավագյանի «Ներդրումային ֆոնդերի իրավական կարգավորումը
Հայաստանի Հանրապետությունում» վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսությունը՝ ԺԲ.00.03 §Մասնավոր իրավունք – քաղաքացիական, առևտրային
/կոմերցիոն/, միջազգային մասնավոր, ընտանեկան, աշխատանքային, սոցիալական
ապահովության իրավունք¦ մասնագիտությամբ:
6.23.

ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը՝ ամբիոնի դոցենտ,
իրավ. գիտ. թեկ. Գրիգոր Բեքմեզյանին ԺԲ.00.03 §Մասնավոր իրավունք –
քաղաքացիական, առևտրային /կոմերցիոն/, միջազգային մասնավոր, ընտանեկան,
աշխատանքային, սոցիալական ապահովության իրավունք¦ մասնագիտությամբ
թեկնածուական ատենախոսություն ղեկավարելու թույլտվություն ստանալու համար
ՀՀ ԲՈՀ-ին միջնորդելու հարցով:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Վ. Ավետիսյանը, Ս. Մեղրյանը, Տ. Բարսեղյանը, Գ. Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը,
ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ Գրիգոր Բեքմեզյանն ունի 20-ից ավելի հրատարակված գիտական աշխատանքներ՝ դիմել ԵՊՀ ռեկտորատին`միջնորդել ՀՀ ԲՈՀ-ին
թույլատրել ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քաղաքացիական իրավունքի
ամբիոնի դոցենտ Գրիգոր Բեքմեզյանին ղեկավարել ամբիոնի առկա ուսուցմամբ
ասպիրանտ Անի Մութաֆյանի «Կեղծ և շինծու գործարքների անվավերության տեսական և գործնական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսությունը՝ ԺԲ.00.03 §Մասնավոր իրավունք –
քաղաքացիական, առևտրային /կոմերցիոն/, միջազգային մասնավոր, ընտանեկան,
աշխատանքային, սոցիալական ապահովության իրավունք¦ մասնագիտությամբ:
6.24.

ԼՍԵՑԻՆ. 2013-2014թթ. ուս. տարվա երկրորդ կիսամյակի համար անվանական
կրթաթոշակների թեկնածուների երաշխավորության հարցը:

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Մեղրյանը, Տ. Բարսեղյանը, Ս. Վարդանյանը, Մ. Հովսեփյանը,
Գ.Ղազինյանը:

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով ուսումնառության ընթացքում ցուցաբերած գերազանց
առաջադիմությունը`
իրավագիտության
ֆակուլտետի
խորհուրդը,
որպես
անվանական կրթաթոշակի թեկնածուներ, երաշխավորում է հետևյալ անձանց.
1.
Ղազարյան Տիգրան Սամվելի (բակալավրիատ, 4-րդ կուրս)` Գրիգոր Զոհրապի
անվան կրթաթոշակ,
2.
Պետրոսյան
Լիլիթ
Հովհաննեսի
(բակալավրիատ,
4-րդ
կուրս)`
ՀՀ
սահմանադրական իրավունքի կենտրոնի սահմանած Վ. Ներսեսյանցի
անվանական կրթաթոշակ:
3.
Դանիելյան Անի Կարենի (մագիստրատուրա 2-րդ տարի)` Մխիթար Գոշի անվան
կրթաթոշակ:
6.25.

ԼՍԵՑԻՆ.

ԵՊՀ

գրադարանային

խորհրդի

կազմում

ներգրավելու

նպատակով

թեկնածության ներկայացման հարցը:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Դիլբանդյանը, Տ. Բարսեղյանը, Գ. Դանիելյանը, Գ.Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով ԵՊՀ ռեկտորի հրամանը ԵՊՀ գրադարանային խորհուրդ
ստեղծելու մասին` խորհրդի կազմում ընդգրկվելու նպատակով առաջարկել ի.գ.թ., դոցենտ
Սերգեյ Առաքելյանի թեկնածությունը:

Խորհրդի նախագահ

Գ. Ղազինյան

Խորհրդի քարտուղար

Է. Շաթիրյան

