
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԹԻՎ20 

 

ԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետիգիտականխորհրդի 
2014թ. ³åñÇÉÇ 17-ինիստի 

 
Խորհրդի 32 անդամներիցներկաէին 27-ը: ՆախագահումէրխորհրդինախագահԳ. 

Ղազինյանը, քարտուղարումª խորհրդիքարտուղարԷ. Շաթիրյանը: 

Քվորումըստուգելուցհետոխորհրդինախագահըքվեարկությանդրեցօրակարգը, 

որըմիաձայնհաստատելուցհետոխորհուրդնանցավօրակարգայինհարցերիքննարկմանը 

(օրակարգըկցվումէ): 

 

ՕՐԱԿԱՐԳ. 
 

1. ՀայաստանիՀանրապետությանսահմանադրականբարեփոխումներիհայեցակար-

գինախագիծ(զեկ. ՀՀ Նախագահին առընթեր սահմանադրականբարեփոխումների 

մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահ, իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական 

խորհրդի անդամ, պրոֆեսոր Գ. Հարությունյան): 

2. Քրեական իրավունքի ամբիոնի վարիչի ընտրություն: 

3. Սահմանադրական իրավունքի 

ամբիոնիհաշվետվությունը՝ուսումնականևգիտահետազոտականգործունեությանմասին 

(ամբիոնիվարիչ, պրոֆեսոր Գ. Դանիելյան): 

4. Ընթացիկհարցեր: 
 
 

1. ԼՍԵՑԻՆ.Գիտական հաղորդում. ՀայաստանիՀանրապետությանսահմանադ-

րականբարեփոխումներիհայեցակարգինախագիծ(զեկ. ՀՀՆախագահինառընթերսահմա-

նադրականբարեփոխումներիմասնագիտականհանձնաժողովինախագահ, 

իրավագիտությանֆակուլտետիգիտականխորհրդիանդամ, պրոֆեսորԳագիկՀարությունյան): 

Օրակարգային նշված հարցը քննարկվեց գիտական խորհրդի ընդլայնված կազմով` 

ԵՊՀ գիտխորհրդի նիստերի դահլիճում: Քննարկմանը մասնակցեցին ֆակուլտետիպրոֆեսո-

րադասախոսական կազմի ներկայացուցիչները, ասպիրանտներ, հայցորդներ, մա-

գիստրանտներ և ուսանողներ: 

 

  ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. 

  Խորհրդի նախագահ Գ.Ղազինյանընշեց, որհայեցակարգըբազմիցսփոփոխություն-

ներիէենթարկվելևորպեսնախագիծ՝նմանաբնույթքննարկումներիցհետոդեռևսկարողէկրկին

փոփոխություններիենթարկվել: 

  Գ. Հարությունյանը նախ անդրադարձավնախագծիանհրաժեշտությանևկարևորութ-

յանհարցին՝համեմատականվերլուծություններանցկացնելովաշխարհիայլպետութ-

յուններիսահմանադրություններիևդրանցումկատարվածփոփոխություններիպարբերակա-

նությանհետ: 



  ԲանախոսնառանձնացրեցՀՀսահմանադրականզարգացումներիերկուփուլ: Առաջին 

(1995-2005 թթ.) փուլը, երբՀՀՍահմանադրություննէականդերունեցավՀայաստա-

նումժողովրդավարությանհաստատման, իրավական պետությանհիմքերիամրապնդման, 

ճգնաժամայինիրավիճակներումսահմանադրականճանապարհովլուծումներգտնելու, պե-

տականիշխանությանինստիտուտներիաստիճանականկայացման, 

մարդուիրավունքներիպաշտպանությանսահմանադրականերաշխիքներապահովելուգործու

մ: 

Երկրորդփուլըդիտարկվումէ 2005թվականիցհետո, երբՀայաստանիՀանրապե-

տությունում 2005թ.-ինոյեմբերի 27-իհանրաքվեիարդյունքումիրականացվածսահմանադրա-

կանբարեփոխումները, 

համակարգայինլուծումներիառումովմիշարքհարցերումառաջընթացգրանցելովհանդերձ, 

բովանդակեցիննաևմիշարքկիսալուծումներ, որոնքներ-

կայումսհաղթահարելուևհամակարգայինմոտեցումներնամբողջականացնելուանհրաժեշ-

տությունունեն: 

 

 Այնուհետևհանձնաժողովինախագահըներկայացրեցհայեցակարգումտեղգտածևսահման

ադրականզարգացումներիհիմքումդրվողհիմնականուղղությունները՝ իրավունքիգերակայու

թյանսկզբունքիերաշխավորումը, ապահովումնուիրացումըսահմանադրականլուծումներում, 

իրավականպետությանսահմանադրաիրավականնախադրյալներիամրապնդումը, 

մարդուևքաղաքացուհիմնականիրավունքներիևազատություններիանմիջականգործողությա

նապահովումը, իրավունքներիսահմանափակմանսահմանադրականլուծումները, 

սոցիալականպետությանսահմանադրականսկզբունքիիրացմաներաշխիքները, 

հանրաքվեիսահմանադրականերաշխիքները, 

ինչպեսնաևընտրականիրավունքիևընտրականհամակարգի, 

իշխանություններիբաժանմանևհավասարակշռման, 

դատականիշխանությանզարգացմանհնարավորմիտումներինառնչվողհիմնադրույթները: 

  «Մարդը, նրաարժանապատվությունը, հիմնականիրավունքներըևազատություն-

ներըպետությանկողմիցճանաչվելովորպեսբարձրագույնարժեք՝պետքէպայմանավորենիրա-

վունքիգերակայությանսկզբունքիանշեղիրացումըևերաշխավորենիրավունքովիշխա-

նությանսահմանափակումը: 

Սահմանադրականնորմերըոչմիայնպետքէհռչակենմարդուսահմանադրականիրավունքները

, այլևառավելագույնսհստակսահմանենդրանցիրացմաներաշխիքները, 

պետությանպարտավորությունները, 

առանձինիրավունքներիսահմանափակմանթույլատրելիշրջանակները: 

Մարդուիրավունքներըպետքէդիտարկվենորպեսիրագործելիիրավունքներ, 

իսկդրանցսահմանափակումներըպետքէբխենմիջազգայինիրավունքինորմերից, 

լինենհամաչափ, չաղավաղենիրավունքիբովանդակություննուիմաստը, 

հստակսահմանվենօրենքով, զուգակցվենպետությանհամարժեքպարտականություններով»,- 

ընդգծեցԳ.Հարությունյանը: 

  Գ. Հարությունյանինհարցեր ուղղեցին ֆակուլտետի դասախոսական կազմի ներկայա-

ցուցիչներ Վ. Օհանյանը, Հ. Ենգոյանը, Գ. Պետրոսյանը, Ա. Ղազինյանը, Է. Շաթիրյանը, 

ինչպես նաև Ս. Թևանյանը:  

Մինչհարցերինպատասխանելը,Սահմանադրականբարեփոխումներիմասնագիտա-

կանհանձնաժողովինախագահընշեց, որհայեցակարգումառաջադրվածենկոնկրետխնդիրներ, 

որոշակիացվածսկզբունքներևկոնկրետուղղություններխնդիրներիլուծմանհամար, 

իսկարդենկոնկրետլուծումներըկշարադրվենբարեփոխումներիփաթեթում: 



«Մենքմիշարքլուծումպահանջողխնդիրներենքառաջքաշել, 

մոտեցումներմշակելևդրանցլուծմանհամարտարբերակներառաջարկել: Սակայնպետքէնշել, 

որոչբոլորխնդիրներինենքանդրադարձել.կոնկրետհարցերկան, 

որոնքհանրայինքննարկումներիընթացքումկարծարծվեն, 

որիցհետոհամապատասխանլուծումներկմշակենք»,- նշեցԳ.Հարությունյանը:  

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն: 

 

2. ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 

քրեականիրավունքիամբիոնիվարիչիտեղիհամարհայտարարվածմրցույթիմասինհարցը: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.Իրավագիտությանֆակուլտետիմրցույթայինհանձնա-

ժողովինախագահ, դոցենտՍ. Դիլբանդյանըհայտնեց, որՔրեականիրա-

վունքիամբիոնիվարիչիպաշտոնիտեղակալմանմրցույթինմասնակցելուհամարդիմելէնույնամ

բիոնիպրոֆեսոր, իրավ. գիտ. դոկտորԱրա Գաբուզյանը: 

Մրցույթայինհանձնաժողովինախագահըներկաներին ծանոթացրեցթեկնա-

ծուիանձնականգործիտվյալներին,ինչպեսնաևներկայացրեցհավակնորդիթեկնածութ-

յանվերաբերյալՔրեական իրավունքի 

ամբիոնիևֆակուլտետիմրցույթայինհանձնաժողովիդրականեզրակացությունները: 

Ելույթունեցավֆակուլտետիդեկան, պրոֆեսորԳ. Ղազինյանը, 

որնիրաջակցությունըհայտնեցԱ. Գաբուզյանի թեկնածությանը: 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.Իրավագիտությանֆակուլտետիքրեական իրավունքի ամբիոնի 

վարիչիպաշտոնիհամարԱ. Գաբուզյանիընտրությանհարցըդնելփակքվեարկության: Այս կա-

պակցությամբ, Նախագահողի առաջարկով՝ փակ, գաղտնի քվեարկություն անցկացնելու և 

դրա արդյունքներն ամփոփելու նպատակով ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ՝ 

դրա անդամներից բաց քվեարկությամբ ընտրվեց հաշվիչ հանձնաժողով հետևյալ կազմով` Վ. 

Այվազյան (նախագահ), Ս. Մեղրյան, Ս. Վարդանյան: 

 

ԼՍԵՑԻՆ.Հաշվիչհանձնաժողովինախագահիհաղորդումըքվեարկությանարդյունքների

մասին: Խորհրդինիստիններկաենեղելդրա 32 անդամներից 27-ը, 

որոնքբոլորնէլմասնակցելենքվերակությանը: 

Քվեարկությանարդյունքներըհետևյալնեն` 

Ա. Գաբուզյանիօգտինքվեարկելէգիտականխորհրդի 25 անդամ, դեմ՝ 0, 2 

քվեաթերթիկճանաչվելէանվավեր: 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. 

1. 

հաստատելԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետիգիտականխորհրդիփակքվեարկությանարդյու

նքները, 

2. Իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսորԱրա ԳաբուզյանինհամարելընտրվածԵՊՀ 

իրավագիտության ֆակուլտետի քրեականիրավունքիամբիոնիվարիչիպաշտոնում: 

 

3. ԼՍԵՑԻՆ.Սահմանադրականիրավունքիամբիոնիհաշվետվությունը՝2013-

2014թթ. ուսումնական տարում 



կատարածուսումնամեթոդականևգիտահետազոտականաշխատանքներիմասին (զեկ.՝ 

ամբիոնիվարիչ` իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսորԳ. Դանիելյան): 

Զեկուցողը համակարգված տեսքով ներկայացրեց տեղեկատվություն ամբիոնի կողմից 

կատարված ուսումնամեթոդական աշխատանքների, այդ թվում՝ ուսումնական ծրագրերի, 

մեթոդական աշխատանքի, ինչպես նաև գիտահետազոտական աշխատանքների, այդ թվում՝ 

գիտական հրապարակումների, մենագրությունների, հոդվածների, գիտաժողովներին ամբիոնի 

անդամների մասնակցության վերաբերյալ: 

Անդրադարձ կատարվեցամբիոնի՝ գիտամանկավարժական կադրերիպատրաստման 

ուղղությամբ կատարված, արտահամալսարանական, ինչպես նաև ուսանողության հետ տար-

վող աշխատանքներին և այլ հարցերի: 

Զեկուցողն անդրադարձավ նաև ամբիոնի աշխատանքում տեղ գտած թերություններին, 

առկա խնդիրներին և դրանց լուծման ու բարելավման ուղիներին: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Գ. Ղազինյանը, Տ. Բարսեղյանը: 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Սահմանադրականիրավունքիամբիոնիհաշվետվությունըգնահատելլավ: 

 Հաշվետվությունը կցվում է արձանագրությանը: 

 

4. ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ 

 

4.1. ԼՍԵՑԻՆ. Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի հայցորդ 

Աստղիկ Համլետի Մատինյանի ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի 

հաստատման մասին: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.Ն. Այվազյանը, Է. Շաթիրյանը:  

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Հաստատել ամբիոնի հայցորդ Աստղիկ Մատինյանի` «Խորհրդարանական 

փոքրամասնության սահմանադրաիրավական կարգավիճակի առանձնահատ-

կությունները ՀՀ-ում» վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության թե-

ման, բնագավառը` իրավաբանական գիտություններ, մասնագիտութ-

յունը`ԺԲ.00.02 «Հանրային իրավունք-սահմանադրական, վարչական, ֆինանսա-

կան, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառա-

վարում»: 

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

Գ.Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին  հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 



4.2.  ԼՍԵՑԻՆ. Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի հայցորդ 

Ծովինար Յուրիկի Ավետիսյանի ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի 

հաստատման մասին: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.Վ. Այվազյանը, Գ. Դանիելյանը:  

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Հաստատել ամբիոնի հայցորդ Ծովինար Ավետիսյանի` «Բանկային գոր-

ծունեության ոլորտում վարչարարություն առանձնահատկությունները» վերտա-

ռությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման, բնագավառը` իրավա-

բանական գիտություններ, մասնագիտությունը`ԺԲ.00.02 «Հանրային իրավունք-

սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, 

եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում»: 

Բ.Գիտականղեկավար հաստատել ի.գ.թ., դոց. Է. Շաթիրյանին: 

Գ.Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին  հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 

4.3.  ԼՍԵՑԻՆ. Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի հայցորդ 

Ռուզաննա Սուրիկի Հակոբյանիատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի 

հաստատման մասին: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.Գ. Ղազինյանը, Ա. Վաղարշյանը, Է. Շաթիրյանը:  

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Հաստատել ամբիոնի հայցորդ Ռուզաննա Հակոբյանի` «Իրավաբանական 

ֆիկցիան վարչաիրավական բարեփոխումների համատեքստում» վերտա-

ռությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման, բնագավառը` իրավա-

բանական գիտություններ, մասնագիտությունը`ԺԲ.00.02 «Հանրային իրավունք-

սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, 

եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում»: 

Բ.Գիտականղեկավար հաստատել ի.գ.դ.,պրոֆ. Գ. Դանիելյանին: 

Գ.Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին  հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 

4.4.  ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի հայցորդ 

Աշխեն Մանվելի Սողոմոնյանիատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի 

հաստատման մասին: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.Գ. Ղազինյանը, Ս. Մեղրյանը:  

 



ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Հաստատել ամբիոնի հայցորդ Աշխեն Սողոմոնյանի` «Տնտեսական ընկե-

րությունների դադարման իրավական կարգավորման հիմնահարցերը ՀՀ-ում» 

վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման, բնագավառը` 

իրավաբանական գիտություններ, մասնագիտությունը`ԺԲ.00.03 - «Մասնավոր 

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

ընտանեկան, աշխատանքային, սոցիալական ապահովության իրավունք)»: 

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

Գ.Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին  հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 

4.5.  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, Հ. Խաչիկյանը: 
 
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 հայցորդ Քնարիկ Վարդանյանի՝«Փախստականների պաշտպա-

նության միջազգային-իրավական ակտերը և դրանց իրագործումը ՀՀ-ում» վերտա-

ռությամբ  թեկնածուական ատենախոսությունը՝ ԺԲ.00.06 - «Միջազգային իրավունք» 

մասնագիտությամբ: 

 

4.6.  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. Դանիելյանը, Ա. Ղազինյանը: 
 
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 Զինավոր 



Մեղրյանի՝«Ժողովուրդների ինքնորոշման արդի հիմնահարցերը միջազգային 

իրավունքում» վերտառությամբ  թեկնածուական ատենախոսությունը՝ ԺԲ.00.06 - 

«Միջազգային իրավունք» մասնագիտությամբ: 

 

 

 

Խորհրդինախագահ    Գ. Ղազինյան 

 

 

Խորհրդիքարտուղար    Է. Շաթիրյան 


