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ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի  
2012թ. նոյեմբերի 22-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. Հոբելյան: 
2. ՈՒԳԸ տարեկան գիտաժողովի աշխատանքների տպագրության 

երաշխավորության մասին (զեկ.` ամբիոնների վարիչներ): 
3. Բարձրագույն իրավաբանական կրթության և պրակտիկայի ինտեգրմանն 

ուղղված, ոլորտի գործատուների և իրավագիտության ֆակուլտետի միջև նոր 
ձևաչափով համագործակցության վիճակի և հետագա ընթացքի մասին (զեկ.` դեկան, 
պրոֆեսոր` Գ.Ս. Ղազինյան): 

4. Ընթացիկ հարցեր: 
 
1. Հոբելյան: 
Գիտական խորհրդի նախագահ, պրոֆեսոր Գ. Ղազինյանը Ֆակուլտետի ողջ 

անձնակազմի անունից շնորհավորեց պրոֆեսոր Լևոն Օհանյանին` ծննդյան 75-րդ 
տարեդարձի կապակցությամբ: 

2. ԼՍԵՑԻՆ. ՈՒԳԸ տարեկան գիտաժողովի աշխատանքների տպագրության 
երաշխավորության մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Դիլբանդյանը, Ա. Գաբուզյանը, Տ. Դավթյանը, Գ. Ղազինյանը: 
Առաջարկվեց երաշխավորել իրավագիտության ֆակուլտետի հետևյալ ուսանողների 
գիտական աշխատանքները` 

1. «Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը ՀՀ-ում», հեղինակ Լիլիթ 
Պետրոսյան: 

2. «Օրենսդրական նախաձեռնությունը որպես սուբյեկտիվ իրավունք» հեղինակ 
Սայադ Բադալյան: 

3. «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատի 
էությունը», հեղինակ Սլավիկ Պողոսյան: 

4. «Կյանքի իրավունքի սահմանադրական հիմունքները», հեղինակ Նարինե 
Բաբայան: 

5. “Ամուսնության պայմանների օրենսդրական  կարգավորման որոշ խնդիրներ», 
հեղինակ Հովհաննիսյան Ժենյա : 

6. « ՙԾառայությունների վճարովի  մատուցման պայմանագրերը և կապալի 
պայմանագիրը  կատարելուց պատվիրատուի կողմից  միակողմանի հրաժարվելը», 
հեղինակ Վաչատրայն Վարդան : 

7. «Ժառանգումն ըստ օրենքի», հեղինակ Նազելի Թովմասյան :   
8. «Գյուտի իրավական պահպանության առանձնահատկությունները», 

հեղինակ Սիմոն Ֆարմանյան: 



9.  «Հակամրցակցային համաձայնությունների իրավական կարգավորման 
հիմնախնդիրները ՀՀ օրենսդրությամբ», հեղինակ Հովհաննիսյան Արսեն : 

10. «Ապրանքային շուկայի հասկացությունը և մասնակիցները», հեղինակ 
Թավադյան Արսեն : 

11. «Ըստ օրենքի ժառանգման հասկացությունը: Ըստ օրենքի ժառանգների 
շրջանակը», հեղինակ Միքայելյան Անի :   

12.. «Կրակի տեսակները. Կտակի ազատությունը», հեղինակ Պետրոսյանց Լաուրա : 
13. «Կտակի հասկացությունը, ձևը և այն չպահպանելու հետևանքները», հեղինակ 

Աբրահամյան Ռոզա : 
14.»Ժառանգման տրանսմիսիայի և ներկայացման իրավունքով ժառանգման 

իրավական կարգավորումը ՀՀ օրենսդրությամբ», հեղինակ Անտոնյան Անահիտ :  
15. «Իրավաբանական  անձի գործարար համբավ», հեղինակ Հովսեփյան  Մարիամ: 
16. «Ակրեդիտիվի բացումն ու կատարումը» , հեղինակ Հակոբյան Մարիամ : 
17. «Հեղինակային  իրավունքների պաշտպանություն  մի քանի հարցեր», հեղինակ 

Ավագյան Գոհար : 
18. «Ժառանգության պարտադիր բաժնի իրավունքի օրենսդրական կարգավորումը 

ՀՀ-ում», հեղինակ Խաչատրյան Մովսես : 
19. «Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ միջազ•ային-իրավական 

պատասխանատվության  հիմնախնդիրները”, հեղինակ Աթանեսյան Անի : 
20. “Ճանաչման նշանակությունը պետության իրավասուբյեկտության կայացման 

համար», հեղինակ Բադալյան Լաուրա: 
21. «Ցեղասպանության իրավական ասպեկտները», հեղինակ Բաղդասարյան Մերի: 
22. «Ագրեսիայի հասկացությունը ժամանակակից միջազգային իրավունքում”, 

հեղինակ Խլղաթյան Անի: 
23. «Կյանքի իրավունքի պաշտպանության պետության պոզիտիվ 

պարտավորությունները ներումի կիրառման համատեքստում”, հեղինակ Մինասյան 
Լուսինե: 

24. <<Մեղքի ձևի հիմնախնդիրը խուլիգանության հանցակազմում>>, հեղինակ 
Անդրանիկ Մնացականյան: 

25. <<Մուսուլմանական քրեական իրավունքի աղբյուրները>>, հեղինակ Մարիամ 
Ղուկասյան: 

26. <<Փողերի լվացման դեմ պայքարի որոշ հարցերի շուրջ>>, հեղինակ Սիլվի 
Վարդանյան: 

27. <<Ոչ հանցավոր ոտնձգությունների դեմ անհրաժեշտ պաշտպանության հարցի 
շուրջ>>, հեղինակ Տիգրան Ղազարյան: 

28. <<Մարդու մարմնի մասերի և հյուսվածքների փոխպատվաստման 
քրեաիրավական հիմնահարցերը>>, հեղինակ Տաթևիկ Աղաքարյան: 

29. ««Վերածնված» բնական իրավունքը ժամանակակից իրավական 
ուսմունքներում», հեղինակ Տիգրան Նաղդալյան :  

30. «Դատական քննության սահմանները մրցակցության և ի պաշտոնե քննության 
մոդելներում«, հեղինակ Հայս Սարգսյան:  

31. «Քննիչի դատավարական ինքնուրույնության հիմնահարցերը դատախազի հետ 
փոխհարաբերությունների համատեքստում», հեղինակ Անի Դանիելյան: 

32. «Տուժողի դատավարական կարգավիճակի առանձնահատկությունները», 
հեղինակ Մարիամ Ղուկասյան: 



33. «Տուժողի հասկացությունը և իրավունքների պաշտպանությունը քրեական 
դատավարությունում», հեղինակ Վահե Դանիելյան: 

34. «Հաշտության համաձայնությունը սնանկության վարույթում», հեղինակ Նանե 
Սահակյան: 

35. «Օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռը` որպես նոր երևան եկած հանգամանք 
հանդիսացող հանցավոր արարքների հիմքով դատական ակտերի վերանայման միակ 
թույլատրելի ապացույց», հեղինակ Տիգրան Մարկոսյան: 

36. «Քաղաքացիական գործերի քննության և լուծման դատավարական 
ընթացակարգերը պարզեցնելու հիմնախնդիրը», հեղինակ Տիգարն Խաչիկայն: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով Իրավագիտության ֆակուլտետի ամբիոնների դրական 
կարծիքները և այն, որ վերը նշված աշխատանքները գրված են պատշաճ մակարդակով, 
ունեն գործնական կարևոր նշանակություն, երաշխավորել տպագրության: 

3. Բարձրագույն իրավաբանական կրթության և պրակտիկայի ինտեգրմանն 
ուղղված, ոլորտի գործատուների և իրավագիտության ֆակուլտետի միջև նոր 
ձևաչափով համագործակցության վիճակի և հետագա ընթացքի մասին (զեկ.` դեկան, 
պրոֆեսոր` Գ.Ս. Ղազինյան): 

Հիմք ընդունելով ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 2012-2016թթ. հեռանկարային 
զարգացման ծրագրի դրույթները` բարձրագույն իրավաբանական կրթության և 
պրակտիկայի ինտեգրման, տեսաբան-իրավաբաններ պատրաստելու կրթական 
մոդելից դեպի տեսական անհրաժեշտ գիտելիքներով` պրակտիկ իրավաբանների 
պատրաստման մոդելին անցնելու վերաբերյալ, կարևորելով իրավաբանական 
կրթության և պրակտիկայի ինտեգրմանն ուղղված` ոլորտի գործատուների հետ 
յուրօրինակ համագործակցություն սկսելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 
նախաձեռնությունը, որն արտահայտվում է գիտական աշխատանքների 
ուսումնասիրության առարկա դարձնելու նպատակով նրանց իրավակիրառ 
պրակտիկայում ծագող արդիական և տեսական հիմնավորումների ու վերլուծության 
կարիք ունեցող հիմնախնդիրները ֆակուլտետ ներկայացնելու մեջ, հաշվի առնելով այդ 
համագործակցությանը գործատուների խիստ դրական արձագանքները, այդ թվում` 
նաև նոր ձևաչափերով համագործակցելու նրանց պատասխան առաջարկները, 
միաժամանակ կարևորելով նշված համագործակցությունից մեր համատեղ 
ակնկալիքները, և վերջապես նկատի ունենալով հարցի լրջությունը և ֆակուլտետի ըստ 
արժանվույն ներկայանալու անհրաժեշտությունը,     

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.   
Հանձնարարել ամբիոններին` 
ա/ Մշակել և դասակարգել ստացված թեմաները` ըստ ոլորտների և ըստ 

գիտահետազոտական աշխատանքի բնույթի (օրինակ` թեզ, ավարտական, ՈՒԳ 
աշխատանք, մագիստրոսական ռեֆերատ կամ այլ անհատական աշխատանք, 
ատենախոսություն, դրան առնչվող հոդված կամ այլ վերլուծություն` ատենախոսության 
շարադրանքում, պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտական հոդված, 
գիտավերլուծական ձեռնարկ, մենագրություն, ամբիոնի կոլեկտիվ աշխատանք, 
դասախոս-ուսանող, դասախոս-պրակտիկ աշխատող համատեղ աշխատանքներ և 
այլն) և ամբիոնի որոշմամբ հաստատել մշակված թեմաների ցանկը: 

բ/ Հստակեցնել և ամբիոնի որոշմամբ հաստատել աշխատանքները 
կատարողների ցանկը (ուսանող, դասախոս, ուսանող-դասախոս, դասախոս-պրակտիկ 
աշխատող, ամբիոնի կոլեկտիվ և այլն)` նշելով թեման, գիտական ղեկավարներին 
(ուսանողների դեպքում) և աշխատանքների ավարտի մոտավոր ժամկետները: 



գ/ Գործատուների հետ նոր ձևաչափով նշված համագործակցության հետ 
կապված աշխատանքները համակարգելու, կազմակերպչական և այլ հարցերում 
անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով քննարկել Համակարգող 
Խորհուրդ ստեղծելու նպատակահարմարությունը, այդ Խորհրդին վերապահելով 
ամբիոնների և աշխատանքները կատարողների հետ աշխատելու, 
գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման ընթացի նկատմամբ հսկողություն 
իրականացնելու, գիտական խորհրդին աշխատանքների ընթացքի մասին 
պարբերաբար հաղորդում/հաշվետվություն ներկայացնելու և համագործակցության 
նպատակններից բխող այլ լիազորություններ: 

4.1. ԼՍԵՑԻՆ. Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի 
միջնորդությունը Սլավոնական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի 
Քրեական և քրեական դատավարության ամբիոնի ասպիրանտ Ջոն Հայրապետյանի 
ատենախոսության թեմայի հաստատման մասին:   

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Դիլբանդյանը, Ա. Գաբուզյանը, Տ. Դավթյանը, Գ. Ղազինյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. 
ա/ հաստատել Ջոն Հայրապետյանի «Դատավճռի որպես արդարադատության 

իրականացման ակտի հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում» 
վերտառությամբ ատենախոսության թեման, բնագավառը` հումանիտար 
գիտություններ, մասնագիտությունը` իրավագիտություն, շիֆրը ԺԲ-00,04 – 
«Դատարանակազմություն, Քաղաքացիական դատավարություն, Քրեական 
դատավարություն, Կրիմինալիստիկա, Դատական փորձաքննություն, 
Փաստաբանություն, Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն», 

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

4.2. ԼՍԵՑԻՆ. Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի 
միջնորդությունը Սլավոնական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի 
Քրեական և քրեական դատավարության ամբիոնի հայցորդ Արուսյակ Ալեքսանյանի 
ատենախոսության թեմայի հաստատման մասին:   

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Դիլբանդյանը, Ա. Գաբուզյանը, Տ. Դավթյանը, Գ. Ղազինյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. 
ա/ հաստատել Արուսյակ Ալեքսանյանի «Հայեցողական քրեական հետապնդումը ՀՀ 

քրեական դատավարությունում» վերտառությամբ ատենախոսության թեման, 
բնագավառը` հումանիտար գիտություններ, մասնագիտությունը` իրավագիտություն, 
շիֆրը ԺԲ-00,04 – «Դատարանակազմություն, Քաղաքացիական դատավարություն, 
Քրեական դատավարություն, Կրիմինալիստիկա, Դատական փորձաքննություն, 
Փաստաբանություն, Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն», 

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

4.3. ԼՍԵՑԻՆ. Ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի միջնորդությունը` 
քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի պրոֆեսոր Ա. Հայկյանցի խմբագրությամբ 
«Ապրանքների միջազգային առուվաճառքի պայմանագրերի մասին ՄԱԿ-ի 
կոնվենցիային նվիրված» Ուսանողական գիտաժողովի նյութերի ժողովածուն 
տպագրության երաշխավորելու մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Դիլբանդյանը, Ա. Հայկյանցը, Ա. Գաբուզյանը,  
Տ. Դավթյանը, Գ. Ղազինյանը: 



ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով մեթոդխորհրդի միջնորդությունը և ամբիոնի դրական 
կարծիքը, ինչպես նաև այն, որ ժողովածուում տեղ գտած աշխատանքները գրված են 
պատշաճ մակարդակով, ունեն գործնական կարևոր նշանակություն, երաշխավորել 
տպագրության: 

4.4. ԼՍԵՑԻՆ. Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը 
Սլավոնական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի Եվրոպական և 
միջազգային իրավունքի ամբիոնի հայցորդ Լիլիթ Երեմյանի ատենախոսության թեմայի 
և գիտական ղեկավարի հաստատման մասին:   

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

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. 
ա/ հաստատել Լիլիթ Երեմյանի «Զինված ընդհարումների վարման նոր միջոցների 

միջազգային-իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները» վերտառությամբ 
ատենախոսության թեման, մասնագիտությունը` իրավագիտություն, շիֆրը ԺԲ-00,06 – 
«Միջազգային իրավունք», 

բ/ Լիլիթ Երեմյանի գիտական ղեկավար նշանակել ի.գ.թ., դոցենտ Վ.Քոչարյանին, 
գ/ միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու իրավագիտության ֆակուլտետի 

գիտական խորհրդի սույն որոշումը: 
 
 
 

Խորհրդի նախագահ    Գ. Ղազինյան 
 
 
Խորհրդի քարտուղար    Տ. Դավթյան 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՔԱՂՎԱԾՔ 
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի 
2012թ. նոյեմբերի 22-ի նիստի թիվ 4 արձանագրությւունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը Սլավոնական 

համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի Քաղաքացիական և քաղաքացիական 

դատավարության իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ Լևոն Սարգիզովի 

ատենախոսության թեմայի գիտական ղեկավարի հաստատման մասին:   



ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ա. Հայկյանցը, Տ. Բարսեղյանը, Տ. Դավթյանը, Գ. Ղազինյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. 

ա/  Լևոն Սարգիզովի «» վերտառությամբ ատենախոսության թեմայի գիտական 

ղեկավար նշանակել ի.գ.թ., դոցենտ Գ. Բեքմեզյանին, 

բ/ միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու իրավագիտության ֆակուլտետի 

գիտական խորհրդի սույն որոշումը: 

 

 

Խորհրդի նախագահ    Գ. Ղազինյան 

Խորհրդի քարտուղար    Տ. Դավթյան 

 

 

Իսկականի հետ ճիշտ է 

Խորհրդի քարտուղար    Տ. Դավթյան 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
ՔԱՂՎԱԾՔ 

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի 
2012թ. նոյեմբերի 22-ի նիստի թիվ 4 արձանագրությւունից 

 
ԼՍԵՑԻՆ. Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի 

միջնորդությունը Սլավոնական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի 
Քրեական և քրեական դատավարության ամբիոնի ասպիրանտ Ջոն Հայրապետյանի 
ատենախոսության թեմայի հաստատման մասին:   

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Դիլբանդյանը, Ա. Գաբուզյանը, Տ. Դավթյանը, Գ. Ղազինյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. 



ա/ հաստատել Ջոն Հայրապետյանի «Դատավճռի որպես արդարադատության 
իրականացման ակտի հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում» 
վերտառությամբ ատենախոսության թեման, բնագավառը` հումանիտար 
գիտություններ, մասնագիտությունը` իրավագիտություն, շիֆրը ԺԲ-00,04 – 
«Դատարանակազմություն, Քաղաքացիական դատավարություն, Քրեական 
դատավարություն, Կրիմինալիստիկա, Դատական փորձաքննություն, 
Փաստաբանություն, Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն», 

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

 
 
Խորհրդի նախագահ    Գ. Ղազինյան 
Խորհրդի քարտուղար    Տ. Դավթյան 

 
 

Իսկականի հետ ճիշտ է 
Խորհրդի քարտուղար    Տ. Դավթյան 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՔԱՂՎԱԾՔ 
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի 
2012թ. նոյեմբերի 22-ի նիստի թիվ 4 արձանագրությւունից 

 
ԼՍԵՑԻՆ. Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի 

միջնորդությունը Սլավոնական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի 
Քրեական և քրեական դատավարության ամբիոնի հայցորդ Արուսյակ Ալեքսանյանի 
ատենախոսության թեմայի հաստատման մասին:   

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Դիլբանդյանը, Ա. Գաբուզյանը, Տ. Դավթյանը, Գ. Ղազինյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. 
ա/ հաստատել Արուսյակ Ալեքսանյանի «Հայեցողական քրեական հետապնդումը ՀՀ 

քրեական դատավարությունում» վերտառությամբ ատենախոսության թեման, 
բնագավառը` հումանիտար գիտություններ, մասնագիտությունը` իրավագիտություն, 
շիֆրը ԺԲ-00,04 – «Դատարանակազմություն, Քաղաքացիական դատավարություն, 
Քրեական դատավարություն, Կրիմինալիստիկա, Դատական փորձաքննություն, 
Փաստաբանություն, Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն», 

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

 
 



Խորհրդի նախագահ    Գ. Ղազինյան 
Խորհրդի քարտուղար    Տ. Դավթյան 

 
 

Իսկականի հետ ճիշտ է 
Խորհրդի քարտուղար    Տ. Դավթյան 

 
 
 
 
 

 
 
 

ՔԱՂՎԱԾՔ 
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի 
2012թ. նոյեմբերի 22-ի նիստի թիվ 4 արձանագրությւունից 

 
ԼՍԵՑԻՆ. Ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի միջնորդությունը` քաղաքացիական 

իրավունքի ամբիոնի պրոֆեսոր Ա. Հայկյանցի խմբագրությամբ «Ապրանքների 
միջազգային առուվաճառքի պայմանագրերի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիային նվիրված» 
Ուսանողական գիտաժողովի նյութերի ժողովածուն տպագրության երաշխավորելու 
մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Դիլբանդյանը, Ա. Հայկյանցը, Ա. Գաբուզյանը,  
Տ. Դավթյանը, Գ. Ղազինյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով մեթոդխորհրդի միջնորդությունը և ամբիոնի դրական 
կարծիքը, ինչպես նաև այն, որ ժողովածուում տեղ գտած աշխատանքները գրված են 
պատշաճ մակարդակով, ունեն գործնական կարևոր նշանակություն, երաշխավորել 
տպագրության: 

 
 
Խորհրդի նախագահ    Գ. Ղազինյան 
Խորհրդի քարտուղար    Տ. Դավթյան 

 
 

Իսկականի հետ ճիշտ է 
Խորհրդի քարտուղար    Տ. Դավթյան 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՔԱՂՎԱԾՔ 
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի 
2012թ. նոյեմբերի 22-ի նիստի թիվ 4 արձանագրությւունից 



 
 

ԼՍԵՑԻՆ. Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը 
Սլավոնական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի Եվրոպական և 
միջազգային իրավունքի ամբիոնի հայցորդ Լիլիթ Երեմյանի ատենախոսության թեմայի 
և գիտական ղեկավարի հաստատման մասին:   

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

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. 
ա/ հաստատել Լիլիթ Երեմյանի «Զինված ընդհարումների վարման նոր միջոցների 

միջազգային-իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները» վերտառությամբ 
ատենախոսության թեման, մասնագիտությունը` իրավագիտություն, շիֆրը ԺԲ-00,06 – 
«Միջազգային իրավունք», 

բ/ Լիլիթ Երեմյանի գիտական ղեկավար նշանակել ի.գ.թ., դոցենտ Վ.Քոչարյանին, 
գ/ միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու իրավագիտության ֆակուլտետի 

գիտական խորհրդի սույն որոշումը: 
 

 
Խորհրդի նախագահ    Գ. Ղազինյան 
Խորհրդի քարտուղար    Տ. Դավթյան 

 
 

Իսկականի հետ ճիշտ է 
Խորհրդի քարտուղար    Տ. Դավթյան 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՔԱՂՎԱԾՔ 
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի 
2012թ. նոյեմբերի 22-ի նիստի թիվ 4 արձանագրությւունից 

 
ԼՍԵՑԻՆ. ՈՒԳԸ տարեկան գիտաժողովի աշխատանքների տպագրության 

երաշխավորության մասին:  
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Դիլբանդյանը, Ա. Գաբուզյանը, Տ. Դավթյանը, Գ. Ղազինյանը: 

Առաջարկվեց երաշխավորել իրավագիտության ֆակուլտետի հետևյալ ուսանողների 
գիտական աշխատանքները` 

1. «Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը ՀՀ-ում», հեղինակ Լիլիթ 
Պետրոսյան: 

2. «Օրենսդրական նախաձեռնությունը որպես սուբյեկտիվ իրավունք» հեղինակ 
Սայադ Բադալյան: 



3. «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատի 
էությունը», հեղինակ Սլավիկ Պողոսյան: 

4. «Կյանքի իրավունքի սահմանադրական հիմունքները», հեղինակ Նարինե 
Բաբայան: 

5. “Ամուսնության պայմանների օրենսդրական  կարգավորման որոշ խնդիրներ», 
հեղինակ Հովհաննիսյան Ժենյա : 

6. « ՙԾառայությունների վճարովի  մատուցման պայմանագրերը և կապալի 
պայմանագիրը  կատարելուց պատվիրատուի կողմից  միակողմանի հրաժարվելը», 
հեղինակ Վաչատրայն Վարդան : 

7. «Ժառանգումն ըստ օրենքի», հեղինակ Նազելի Թովմասյան :   
8. «Գյուտի իրավական պահպանության առանձնահատկությունները», 

հեղինակ Սիմոն Ֆարմանյան: 
9.  «Հակամրցակցային համաձայնությունների իրավական կարգավորման 

հիմնախնդիրները ՀՀ օրենսդրությամբ», հեղինակ Հովհաննիսյան Արսեն : 
10. «Ապրանքային շուկայի հասկացությունը և մասնակիցները», հեղինակ 

Թավադյան Արսեն : 
11. «Ըստ օրենքի ժառանգման հասկացությունը: Ըստ օրենքի ժառանգների 

շրջանակը», հեղինակ Միքայելյան Անի :   
12.. «Կրակի տեսակները. Կտակի ազատությունը», հեղինակ Պետրոսյանց Լաուրա : 
13. «Կտակի հասկացությունը, ձևը և այն չպահպանելու հետևանքները», հեղինակ 

Աբրահամյան Ռոզա : 
14.»Ժառանգման տրանսմիսիայի և ներկայացման իրավունքով ժառանգման 

իրավական կարգավորումը ՀՀ օրենսդրությամբ», հեղինակ Անտոնյան Անահիտ :  
15. «Իրավաբանական  անձի գործարար համբավ», հեղինակ Հովսեփյան  Մարիամ: 
16. «Ակրեդիտիվի բացումն ու կատարումը» , հեղինակ Հակոբյան Մարիամ : 
17. «Հեղինակային  իրավունքների պաշտպանություն  մի քանի հարցեր», հեղինակ 

Ավագյան Գոհար : 
18. «Ժառանգության պարտադիր բաժնի իրավունքի օրենսդրական կարգավորումը 

ՀՀ-ում», հեղինակ Խաչատրյան Մովսես : 
19. «Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ միջազ•ային-իրավական 

պատասխանատվության  հիմնախնդիրները”, հեղինակ Աթանեսյան Անի : 
20. “Ճանաչման նշանակությունը պետության իրավասուբյեկտության կայացման 

համար», հեղինակ Բադալյան Լաուրա: 
21. «Ցեղասպանության իրավական ասպեկտները», հեղինակ Բաղդասարյան Մերի: 
22. «Ագրեսիայի հասկացությունը ժամանակակից միջազգային իրավունքում”, 

հեղինակ Խլղաթյան Անի: 
23. «Կյանքի իրավունքի պաշտպանության պետության պոզիտիվ 

պարտավորությունները ներումի կիրառման համատեքստում”, հեղինակ Մինասյան 
Լուսինե: 

24. <<Մեղքի ձևի հիմնախնդիրը խուլիգանության հանցակազմում>>, հեղինակ 
Անդրանիկ Մնացականյան: 

25. <<Մուսուլմանական քրեական իրավունքի աղբյուրները>>, հեղինակ Մարիամ 
Ղուկասյան: 

26. <<Փողերի լվացման դեմ պայքարի որոշ հարցերի շուրջ>>, հեղինակ Սիլվի 
Վարդանյան: 



27. <<Ոչ հանցավոր ոտնձգությունների դեմ անհրաժեշտ պաշտպանության հարցի 
շուրջ>>, հեղինակ Տիգրան Ղազարյան: 

28. <<Մարդու մարմնի մասերի և հյուսվածքների փոխպատվաստման 
քրեաիրավական հիմնահարցերը>>, հեղինակ Տաթևիկ Աղաքարյան: 

29. ««Վերածնված» բնական իրավունքը ժամանակակից իրավական 
ուսմունքներում», հեղինակ Տիգրան Նաղդալյան :  

30. «Դատական քննության սահմանները մրցակցության և ի պաշտոնե քննության 
մոդելներում«, հեղինակ Հայս Սարգսյան:  

31. «Քննիչի դատավարական ինքնուրույնության հիմնահարցերը դատախազի հետ 
փոխհարաբերությունների համատեքստում», հեղինակ Անի Դանիելյան: 

32. «Տուժողի դատավարական կարգավիճակի առանձնահատկությունները», 
հեղինակ Մարիամ Ղուկասյան: 

33. «Տուժողի հասկացությունը և իրավունքների պաշտպանությունը քրեական 
դատավարությունում», հեղինակ Վահե Դանիելյան: 

34. «Հաշտության համաձայնությունը սնանկության վարույթում», հեղինակ Նանե 
Սահակյան: 

35. «Օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռը` որպես նոր երևան եկած հանգամանք 
հանդիսացող հանցավոր արարքների հիմքով դատական ակտերի վերանայման միակ 
թույլատրելի ապացույց», հեղինակ Տիգրան Մարկոսյան: 

36. «Քաղաքացիական գործերի քննության և լուծման դատավարական 
ընթացակարգերը պարզեցնելու հիմնախնդիրը», հեղինակ Տիգարն Խաչիկայն: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով Իրավագիտության ֆակուլտետի ամբիոնների դրական 
կարծիքները և այն, որ վերը նշված աշխատանքները գրված են պատշաճ մակարդակով, 
ունեն գործնական կարևոր նշանակություն, երաշխավորել տպագրության: 

     
 

 
Խորհրդի նախագահ     Գ. Ղազինյան 
Խորհրդի քարտուղար    Տ. Դավթյան 

 
 

 
Իսկականի հետ ճիշտ է 
Խորհրդի քարտուղար    Տ. Դավթյան 

 
 
 
 

 


