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ԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետիգիտականխորհրդի 

2014թ. Ù³ñïի21-ինիստի 

 
Խորհրդի 32 անդամներիցներկաէին 26-ը: ՆախագահումէրխորհրդինախագահԳ. 

Ղազինյանը, քարտուղարումª խորհրդիքարտուղարԷ. Շաթիրյանը: 

Քվորումըստուգելուցհետոխորհրդինախագահըքվեարկությանդրեցօրակարգը, 

որըմիաձայնհաստատելուցհետոխորհուրդնանցավօրակարգայինհարցերիքննարկմանը 

(օրակարգըկցվումէ): 

 

ՕՐԱԿԱՐԳ. 
1. Հոբելյան: 

2. Գիտականհաղորդում.«Դուստր և կախյալ ընկերությունների իրավական կարգա-

վորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» (զեկ.՝ ֆակուլտետի  

քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչ՝իրավ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Վ. 

Ավետիսյան): 

3. Քրեականիրավունքիամբիոնիհաշվետվությունը՝2013-2014թթ. ուս. տարվա 

ուսումնականևգիտահետազոտականգործունեությանմասին (զեկ.՝ ամբիոնիվարիչ` 

իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսորԱ. Գաբուզյան): 

4. 2014-2015ուս. տարվաուսումնականպլաններիհաստատում(զեկ.` Դեկանիտեղակալ, 

իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսորՀ. Խաչիկյան): 

5. «Հայոցլեզուևգրականություն» 

ուսումնականդասընթացիդասավանդմանվիճակըևզարգացմանհեռանկարներըիրավագի

տությանֆակուլտետում (զեկ.`ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Յու. 

Ավետիսյան): 

6. Ընթացիկհարցեր: 
 
 

1. Հոբելյան. 

 

ԼՍԵՑԻՆ. Գիտականխորհրդինախագահ, պրոֆեսորԳ. 

ՂազինյանըՖակուլտետիանձնակազմիանունիցշնորհավորեց դոցենտ Ռաֆայել Եղյանին` 

ծննդյան 80-րդտարեդարձիկապակցությամբ` ընդգծելովհոբելյարիդերըհայրենականիրավա-

գիտությանզարգացման, 

ինչպեսնաևԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետիկյանքումունեցածներդրմանգործում:  

ԵՊՀ գիտքարտուղարն ընթերցեց ԵՊՀ ռեկտորի շնորհավորական ուղերձը: 

 

 ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. 

 Խորհրդիանդամ,պրոֆեսորԳ. Հարությունյանը ՀՀ սահմանադրական դատարանի 

անունիցշնորհավորեց Ռ. Եղյանին՝ նրանհանձնելովհուշանվեր: 



 Ռ. Եղյանը հանդեսեկավշնորհակալականխոսքով: 

 

 

2. ԼՍԵՑԻՆ. Գիտականհաղորդում. «Դուստր և կախյալ ընկերությունների իրավական 

կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում»(զեկ.՝ 

ֆակուլտետի  քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչ՝իրավ. գիտ. թեկնածու, 

դոցենտ Վ. Ավետիսյան): 

Զեկուցողնանդրադարձավ դուստր և կախյալ ընկերությունների իրավական 

կարգավորման ոլորտում առկա մի շարք հիմնախնդիրների՝ ներկայացնելով դրանց 

լուծման հնարավոր ուղիները:  

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.Գ. Դանիելյանը, Գ. Հարությունյանը, Ռ. Մելիքյանը: 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն: 

Հաղորդումը կցվում է արձանագրությանը: 

 

 

3. ԼՍԵՑԻՆ.Քրեականիրավունքիամբիոնիհաշվետվությունը՝2013-2014թթ. ուս. տարվա 

ուսումնականևգիտահետազոտականգործունեությանմասին (զեկ.՝ ամբիոնիվարիչ` 

իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսորԱ. Գաբուզյան): 

Զեկուցողը համակարգված տեսքով ներկայացրեց տեղեկատվություն ամբիոնի 

կողմից կատարված ուսումնական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների, այդ 

թվում՝ ուսումնական ծրագրերի, մեթոդական աշխատանքի, ինչպես նաև գիտահետա-

զոտական աշխատանքների, այդ թվում՝ գիտական հրապարակումների, մենա-

գրությունների, հոդվածների, գիտաժողովներին ամբիոնի անդամների մասնակցության 

վերաբերյալ: 

Անդրադարձ կատարվեցկադրերի պատրաստմանը և վերապատրաստմանը,  ուսա-

նողների հետ տարվող աշխատանքներին, ամբիոնի միջազգային համագործակ-

ցությանը և այլ հարցերի: 

Զեկուցողն անդրադարձավ նաև ամբիոնի աշխատանքի թերություններին և բաց-

թողումներին:   

 

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

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Քրեականիրավունքիամբիոնիհաշվետվությունըգնահատելլավ: 

 Հաշվետվությունը կցվում է արձանագրությանը: 

 
 

4. ԼՍԵՑԻՆ. 2014-2015 ուս. տարվաուսումնականպլաններիհաստատման հարցը (զեկ.` 

Դեկանիտեղակալ, իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսորՀ. Խաչիկյան): 



Զեկուցողը ներկայացրեց ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետիուսումնական 

պլաններում նախատեսված փոփոխությունները: 

Ըստ այդ, առաջարկվում է՝ 

1. Բակալավրիատում 

 

1.1. Քրեաիրավականմասնագիտացմանհատուկմասնագիտականդասընթացներում. 

ա) 6-րդկիսամյակում` «Օպերատիվ-հետախուզականգործունեություն» դասըն-

թացըփոխարինել «Քրեադատավարականէթիկա» դասընթացով(հիմք՝ Քրեական դատավա-

րության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի միջնորդությունը). 

բ) 7-րդկիսամյակում` «Ապացույցներիտեսությունըքրեականդատավարությունում» 

դասընթացըփոխարինել «Քրեականդատավարությանարդիհիմնախնդիրները» դասընթա-

ցով(հիմք՝ Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի միջնորդությունը): 

 

1.2. Միջազգայինիրավականմասնագիտացմանհատուկմասնագիտա-

կանդասընթացներում. 

5-րդկիսամյակում` «Արտասահմանյաներկրներիքաղաքացիականև առևտրայինիրա-

վունք» դասընթացըփոխարինել «Միջազգային-իրավականկարգավորմանհիմնահարցեր» 

դասընթացով(հիմք՝ Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը): 

 

2. Մագիստրատուրայում 

 

2.1. «Գործարարականիրավունք» մագիստրոսականծրագրում. 

1-ինկիսամյակում` «Եվրոպականմասնավորիրավունք» դասընթացըփոխարինել 

«Սահմանադրականևվճռաբեկդատարաններիիրավականդիրքորոշումներըքաղաքա-

ցիականևընտանեկանգործերով» դասընթացով(հիմք՝ Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի 

միջնորդությունը):  

 

2.2. «Սահմանադրականիրավունք, պետությանևիրավունքիտեսությունուպատմություն» 

մագիստրոսականծրագրում. 

2-րդկիսամյակում` «Հարկայինիրավունք» կամընտրականդասընթացըփոխարինել 

«Մարդուիրավունքներիվարչաիրավականպաշտպանությունը» դասընթացով(հիմք՝ 

Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը): 

 

2.3. «Քրեականիրավունքևդատավարություն» մագիստրոսականծրագրում. 

3-րդկիսամյակում` «Փաստաթղթերիկրիմինալիստիկականհետազոտմանհիմնախնդիր-

ները» կամընտրականդասընթացըփոխարինել «Ապացուցմանհիմնա-

խնդիրներըքրեականդատավարությունում» դասընթացով(հիմք՝ Քրեական դատավարության 

և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի միջնորդությունը): 

 

2.4. «Միջազգայինևեվրոպականիրավունք» մագիստրոսականծրագրում. 

ա) 1-ին կիսամյակում՝ «Միջազգայինիրավունքիտեսությանհիմունքներ» մասնագի-

տականդասընթացըփոխարինել «Ազգայինհարցըևմիջազգայինիրավունքը» 

դասընթացով(հիմք՝ Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը). 



բ) 2-րդկիսամյակում` «Դիվանագիտությանհիմունքներ» 

կամընտրականդասընթացըփոխարինել «Դիվանագիտությանժամանակակիցմոդելը» 

դասընթացով:  

 

Առաջարկվումէհամապատասխանփոփոխություններըկատարելնաևհեռակաուսուցման

բաժնիուսումնականպլաններում, բացառությամբբակալավրիատիմիջազգայինիրա-

վականմասնագիտացմանվերընշվածդասընթացի: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Գ. Ղազինյանը, Գ. Դանիելյանը:  

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. ՀաստատելԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետիուսումնական պլաններում 

նախատեսված վերը նշված փոփոխությունները: 

Բ.Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին  հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 

5. ԼՍԵՑԻՆ.Իրավագիտությանֆակուլտետում «Հայոցլեզուևգրականություն» 

ուսումնականդասընթացիդասավանդմանվիճակիևզարգացմանհեռանկարներիվերաբ

երյալ հարցը (զեկ.` ԵՊՀհայոցլեզվիամբիոնիվարիչ, պրոֆեսորՅու. Ավետիսյան): 

Խնդրո առարկայի հետ կապված, զեկուցողը  ոչ նպատակահարմար համարեց, ըստ 

էության, երկու դասընթացների ներառումը մեկ դասընթացի շրջանակներում՝ 

առաջարկելով վերանայել ինչպես սույն դասընթացի վերտառությունը, այնպես էլ դաս-

ընթացի ծրագրի բովանդակությունը: Ըստ այդմ՝ դասընթացի ընդունելի վերտա-

ռությունն է <Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ>: Ըստ զեկուցողի, սույն դասընթացի 

առաջին բաժինը պետք է վերաբերի լեզվական կանոնների ուսուցմանը, իսկ երկրորդ 

բաժնում առանձնակի ուշադրություն պետք է դարձվի իրավաբանական լեզվաոճին և 

հռետորաբանությանը:    

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.Իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան, պրոֆեսոր Գ. Ղազինյանն 

առաջարկեց հատուկ ուշադրություն դարձնել սույն դասընթացի դասավանդման 

մեթոդիկային այն նկատառումով, որ հիմնական շեշտադրումը կատարվի գործնական 

պարապմունքների անցկացման վրա:  

ՊրոֆեսորԳ. Հարությունյանը նպատակահարմար համարեց շեշտադրումը 

կատարել իրավամտածողությունը հայեցի դարձնելու խնդրի վրա՝ կարծիք հայտնելով, 

որ սույն դասընթացը դասավանդողը պետք է առնվազն ընդհանուր պատկերացում 

ունենա իրավունքի մասին: 

Արտահայտվեցին նաև Գ. Դանիելյանը, Ռ. Մելիքյանը, Ա. Վաղարշյանը: 

Ամփոփելով քննարկումը՝ Խորհրդի նախագահ Գ. Ղազինյանն առաջարկեց 

զեկուցողին կազմել սույն դասընթացի նոր ծրագիր և առաջիկայում անցկացնել դրա 

համատեղ քննարկում: 



 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Առաջարկել զեկուցողին կազմել սույն դասընթացի նոր ծրագիր և առաջիկայում 

անցկացնել դրա համատեղ քննարկում: 

6. ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ 

 

6.1. ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի 

առկաուսուցմամբ ասպիրանտ Միքայել Խչեյանի ատենախոսության թեմայի և 

ղեկավարի հաստատման մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Վ. Ավետիսյանը, Տ. Բարսեղյանը, Ա. Հայկյանցը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Հաստատել ամբիոնի առկա ուսուցմամբ ասպիրանտ Միքայել Խչեյանի` 

«Պարտադիր ապահովագրության իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները 

ՀՀ-ում» վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման: 

Բ.Գիտականղեկավար հաստատել ի.գ.թ., դոց. Վ. Ավետիսյանին: 

Գ.Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին  հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 

6.2. ԼՍԵՑԻՆ.Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի 

հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Աննա Մկրտչյանիատենախոսության թեմայի և 

ղեկավարի հաստատման մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.Վ. Ավետիսյանը, Գ. Ղազինյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Հաստատել ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Աննա Մկրտչյանի՝ 

«Հատուկ վարույթները քաղաքացիական դատավարությունում» վերտառությամբ 

թեկնածուական ատենախոսության թեման: 

Բ.Գիտական ղեկավար հաստատել ի.գ.թ.,դոց.Ս. Մեղրյանին: 

Գ.Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին  հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 

 

6.3. ԼՍԵՑԻՆ.Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի 

հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Նարե Սահակյանիատենախոսության թեմայի և 

ղեկավարի հաստատման մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.Վ. Ավետիսյանը, Գ. Հարությունյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Հաստատել ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Նարե Սահակյանի՝ 

«Հայաստանի Հանրապետության կենսաթոշակային համակարգի իրավական 

կարգավորման հիմնախնդիրները»վերտառությամբ թեկնածուական ատենախո-

սության թեման: 



Բ.Գիտական ղեկավար հաստատել ի.գ.թ.,դոց.Գ. Պետրոսյանին: 

Գ.Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին  հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

6.4. ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական դատավարության 

ամբիոնիմիջնորդությունը՝ամբիոնիդոցենտ, իրավ.գիտ. թեկ.Գևորգ Վոլոդյայի 

Պետրոսյանին ԺԲ.00.03-«Մասնավոր իրավունք (քաղաքացիական, 

առևտրային (կոմերցիոն), միջազգային մասնավոր, ընտանեկան, աշխատանքային, 

սոցիալական ապահովության իրավունք)»մասնագիտությամբ թեկնածուականատե-

նախոսությունղեկավարելութույլտվություն ստանալու համար ՀՀ ԲՈՀ-ին 

միջնորդելու հարցով: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.Գ. Դանիելյանը, Վ. Այվազյանը,Կ. Գևորգյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.ՀաշվիառնելովՔաղաքացիական դատավարության ամբիոնիմիջնորդությունը, 

ինչպեսնաևայն հանգամանքը, որԳևորգ Վոլոդյայի Պետրոսյանն ունի 20-իցավելի 

հրատարակված գիտականաշխատանքներ՝դիմել ԵՊՀ ռեկտորատին`միջնորդել ՀՀ 

ԲՈՀ-ին թույլատրել ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քաղաքացիական դատավա-

րությանամբիոնի դոցենտ Գևորգ Վոլոդյայի Պետրոսյանինղեկավարել ամբիոնի 

հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Նարե Սահակյանի՝ «Հայաստանի Հանրապե-

տության կենսաթոշակային համակարգի իրավական կարգավորման հիմնախնդիր-

ները» վերտառությամբ  թեկնածուական ատենախոսությունը՝ ԺԲ.00.03-«Մասնավոր 

իրավունք (քաղաքացիական, առևտրային (կոմերցիոն), միջազգային մասնավոր, ըն-

տանեկան, աշխատանքային, սոցիալական ապահովության իրավունք)» մասնագի-

տությամբ: 

 

6.5. ԼՍԵՑԻՆ. Եվրոպական և միջազգային իրավունքիամբիոնի միջնորդությունը` 

ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Անժելա Հովհաննիսյանի 

ատենախոսության թեմայի և ղեկավարի հաստատման մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Կ. Գևորգյանը, Ա. Ղազինյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Հաստատել ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Անժելա 

Հովհաննիսյանի «Շուկայում գերիշխող դիրքի չարաշահման նորմատիվ-իրավա-

կան բազան և դրա կիրառելիության խնդիրները Եվրոպական միությունում և 

Հայաստանի Հանրապետությունում» վերտառությամբ թեկնածուական ատենախո-

սության թեման: 

Բ.Գիտականղեկավար հաստատել ի.գ.թ., դոց. Ա. Ղազինյանին: 

Գ.Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին  հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 

6.6. ԼՍԵՑԻՆ. Եվրոպական և միջազգային 

իրավունքիամբիոնիմիջնորդությունը՝ամբիոնիդոցենտ, իրավ.գիտ. թեկ. Արթուր 

Գագիկի ՂազինյանինԺԲ.00.02 /Հանրային իրավունք-սահմանադրական, վարչական, 

ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական 



կառավարում/ մասնագի-տությամբ թեկնածուականատենա-

խոսությունղեկավարելութույլտվություն ստանալու համար ՀՀ ԲՈՀ-ին միջնորդելու 

հարցով: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.Գ. Դանիելյանը, Ն. Այվազյանը,Կ. Գևորգյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.ՀաշվիառնելովԵվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնիմիջ-

նորդությունը, ինչպեսնաևայն հանգամանքը, որԱրթուր Գագիկի Ղազինյանն ունի 20-

իցավելի հրատարակված գիտականաշխատանքներ՝դիմել ԵՊՀ ռեկտորա-

տին`միջնորդել ՀՀ ԲՈՀ-ին թույլատրել ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի եվրոպա-

կան և միջազգային իրավունքիամբիոնի դոցենտ Արթուր Գագիկի Ղազինյանին 

ղեկավարել ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Անժելա Հովհաննիսյանի 

«Շուկայում գերիշխող դիրքի չարաշահման նորմատիվ-իրավական բազան և դրա 

կիրառելիության խնդիրները Եվրոպական միությունում և Հայաստանի Հանրապե-

տությունում» վերտառությամբ  թեկնածուական ատենախոսությունը՝ ԺԲ.00.02 

/Հանրային իրավունք-սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, 

բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում/ մասնա-

գիտությամբ: 

 

6.7. ԼՍԵՑԻՆ. Եվրոպական և միջազգային իրավունքիամբիոնի միջնորդությունը` 

ամբիոնի հեռակաուսուցմամբ ասպիրանտ Անի Բադալյանի ատենախոսության 

թեմայի և ղեկավարի հաստատման մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Կ. Գևորգյանը, Ա. Ղազինյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Հաստատել ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Անի Բադալյանի 

«Տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացների միջազգային-

իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները» վերտառությամբ թեկնածուական 

ատենախոսության թեման: 

Բ.Գիտականղեկավար հաստատել ի.գ.թ., դոց. Վ. Քոչարյանին: 

Գ.Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին  հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 

6.8. ԼՍԵՑԻՆ. Եվրոպական և միջազգային 

իրավունքիամբիոնիմիջնորդությունը՝ամբիոնիդոցենտ, իրավ.գիտ. թեկ. Վիգեն 

Վլադիմիրի ՔոչարյանինԺԲ.00.06- «Միջազգային իրավունք» մասնագիտությամբ 

թեկնածուականատենախոսությունղեկավարելութույլտվություն ստանալու համար 

ՀՀ ԲՈՀ-ին միջնորդելու հարցով: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.Գ. Ղազինյանը, Կ. Գևորգյանը, Վ. Հովհաննիսյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.ՀաշվիառնելովԵվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնիմիջ-

նորդությունը, ինչպեսնաևայն հանգամանքը, որՎիգեն Վլադիմիրի Քոչարյանն ունի 

20-իցավելի հրատարակված գիտականաշխատանքներ՝դիմել ԵՊՀ ռեկտորա-

տին`միջնորդել ՀՀ ԲՈՀ-ին թույլատրել ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի եվրոպա-

կան և միջազգային իրավունքիամբիոնի դոցենտ Վիգեն Վլադիմիրի Քոչարյանին 

ղեկավարել ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Անի Բադալյանի «Տարա-



ծաշրջանային տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացների միջազգային-իրավական 

կարգավորման հիմնախնդիրները» վերտառությամբ  թեկնածուական ատենախոսութ-

յունը՝ ԺԲ.00.06 - «Միջազգային իրավունք» մասնագիտությամբ: 

 

6.9. ԼՍԵՑԻՆ. Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի 

միջնորդությունը` ամբիոնի ասպիրանտ Անի Վարդանյանի ատենախոսության 

թեմայի և ղեկավարի հաստատման մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ա. Վաղարշյանը, Գ. Ղազինյանը, Գ. Դանիելյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Հաստատել ամբիոնի ասպիրանտ Անի Վարդանյանի` «Իրավաստեղծ 

գործընթացում կանխատեսման գործառույթի հասկացման և իրականացման 

հիմնախնդիրները» վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման: 

Բ.Գիտականղեկավար հաստատել ի.գ.դ., պրոֆ. Ա. Վաղարշյանին: 

Գ.Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին  հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 

6.10. ԼՍԵՑԻՆ. Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի միջնոր-

դությունը` Երևանի «Մանց» համալսարանի հայցորդՄարիանա Դանիելյանի 

ատենախոսության թեմայի և ղեկավարի հաստատման մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ա. Վաղարշյանը, Տ. Բարսեղյանը, Վ. Այվազյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Հաստատել Երևանի «Մանց» համալսարանի հայցորդՄարիանա Դանիելյանի` 

«Արդարությունը՝ որպես իրավակիրառման սկզբունք և դրա կենսագործման 

հիմնախնդիրները» վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման: 

Բ.Գիտականղեկավար հաստատել ի.գ.դ., պրոֆ. Ա. Վաղարշյանին: 

Գ.Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին  հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 

6.11. ԼՍԵՑԻՆ. Քրեական իրավունքիամբիոնիմիջնորդությունը՝ամբիոնիդոցենտ, 

իրավ.գիտ. թեկ. Սերգեյ Վահանի ԱռաքելյանինԺԲ.00.05-«Քրեական իրավունք և կրի-

մինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք»մասնագիտությամբ թեկնա-

ծուականատենախոսությունղեկավարելութույլտվություն ստանալու համար ՀՀ ԲՈՀ-

ին միջնորդելու հարցով: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.Ա. Գաբուզյանը, Հ. Խաչիկյանը,Գ. Ղազինյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.ՀաշվիառնելովՔրեական իրավունքիամբիոնիմիջնորդությունը, ինչպեսնաևայն 

հանգամանքը, որՍերգեյ Վահանի Առաքելյանը շուրջ 40 գիտական աշխատանքների 

հեղինակ է՝դիմել ԵՊՀ ռեկտորատին`միջնորդել ՀՀ ԲՈՀ-ին թույլատրել ԵՊՀ 

իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքիամբիոնի դոցենտ Սերգեյ 

Վահանի Առաքելյանին ղեկավարել ամբիոնի ասպիրանտ Գոռ Միրզոյանի 

«Մաքսանենգության դեմ պայքարի կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները» 



վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսությունը՝ԺԲ.00.05-«Քրեական իրավունք 

և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք»մասնագիտությամբ: 

 

6.12. ԼՍԵՑԻՆ. Քրեական իրավունքիամբիոնիմիջնորդությունը՝ամբիոնիդոցենտ, 

իրավ.գիտ. թեկ. Տիգրան Վիգենի ՍիմոնյանինԺԲ.00.05-«Քրեական իրավունք և կրիմի-

նալոգիա, քրեակատարողական իրավունք»մասնագիտությամբ թեկնածուականատե-

նախոսությունղեկավարելութույլտվություն ստանալու համար ՀՀ ԲՈՀ-ին միջնոր-

դելու հարցով: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.Ա. Գաբուզյանը, Ա. Մարգարյանը,Ս. Առաքելյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.ՀաշվիառնելովՔրեական իրավունքիամբիոնիմիջնորդությունը, ինչպեսնաևայն 

հանգամանքը, որՏիգրան Վիգենի Սիմոնյանը շուրջ 30 գիտական աշխատանքների 

հեղինակ է՝դիմել ԵՊՀ ռեկտորատին`միջնորդել ՀՀ ԲՈՀ-ին թույլատրել ԵՊՀ 

իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքիամբիոնի դոցենտ Տիգրան 

Վիգենի Սիմոնյանին ղեկավարել ամբիոնի ասպիրանտ Նինա Փիրումյանի  «Խմբային 

հանցավորության կրիմինալոգիական բնութագիրը ՀՀ-ում» վերտառությամբ թեկնա-

ծուական ատենախոսությունը՝ԺԲ.00.05-«Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, 

քրեակատարողական իրավունք»մասնագիտությամբ: 

 

 

 
 
 
 

Խորհրդինախագահ    Գ. Ղազինյան 

 

 

Խորհրդիքարտուղար    Է. Շաթիրյան 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 


