ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 6
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի
2017թ. մարտի 9-ի նիստի
Խորհրդի 42 անդամներից ներկա էին 33-ը: Նախագահում էր խորհրդի նախագահ
դեկան, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը, քարտուղարում` խորհրդի քարտուղար Տ.Սուջյանը: Քվորումը
ստուգելուց հետո խորհրդի նախագահը քվերակության դրեց օրակարգը, որը միաձայն
ընդունվեց (օրակարգը կցվում է):
ՕՐԱԿԱՐԳ

1.

Գիտական հաղորդում (Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոց.

Ա.Մանասյան):
2.

Քրեական իրավունքի ամբիոնի հաշվետվությունը՝ ուսումնական և

գիտահետազոտական

գործունեության

մասին

(զեկ.`

ամբիոնի

վարիչ,

պրոֆ. Ա.Գաբուզյան):
3.

Հաղորդում ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի

պատրաստման ընթացիկ վիճակի մասին (զեկ.` ամբիոնների վարիչներ):
4.

2017-2018

ուսումնական

տարվա

ուսումնական

պլանների

հաստատում (զեկ.` դեկանի տեղակալ, պրոֆ. Հ.Խաչիկյան):
5.

Ընթացիկ հարցեր:

1.

ԼՍԵՑԻՆ. Գիտական հաղորդում (Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոց.

Ա.Մանասյան):
Զեկուցողն ընդհանուր գծերով ներկայացրեց «Սահմանադրական դատարանի մասին»
ՀՀ սահմանադրական օրենքի նախագծի (այսուհետ նաև՝ Նախագիծ) մշակման գործընթացը,
հայնտեց նաև, որ Նախագիծն ուղարկվել է «Ժողովրդավարություն իրավունքի միջոցով»
Եվրոպական

հանձնաժողով

(Վենետիկի

հանձնաժողով):

Զեկուցողը

կանգ

առավ

սահմանադրական դատարանի լիազորությունների հետ կապված՝ Նախագծում տեղ գտած
առավել

վիճելի

Մասնավորապես,

կարգավորումներին,
որպես

էական

օրենսդրական

նորմածություն,

նորամուծություններին:

զեկուցողն

անդրադարձավ

սահմանադրական մարմինների միջև վեճերի լուծման՝ Սահմանադրական դատարանի
լիազորությանը: Այդ լիազորության համատեքստում զեկուցողն անդրադարձավ այն խնդրին,
որ վիճելի է այն հարցը, թե օրինակ, 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի փոփոխություններով
սահմանադրության 139-րդ հոդվածով նախատեսված՝ ՀՀ նախագահի Սահմանադրական
դատարան դիմելու իրավունքը պետք է իրացվի նորմատիվ իրավական ակտերի վերացական
սահմանադրական վերահսկողության թե սահմանադրական մարմինների միջև վեճերի
լուծման լիազորության շրջանակում՝ հավելելով, որ Նախագիծը գնացել է երկրորդ

ճանապարհով: Զեկուցողը նշեց, որ օրենքի Նախագծի մշակման արդյունքում քննարկման
առարկա է դարձվել նաև հանրաքվեով ընդունված օրենքների սահմանադրականության
վիճարկման նպատակահարմարության հարցը՝ հաշվի առնելով, որ նախատեսված է
հանրաքվեի

դրվող

օրենքի

նախագծի

սահմանադրականության

վիճարկման

հնարավորություն: Սակայն հաշվի առնելով, որ Սահմանադրական դատարանում կարող է
վիճարկվել

ոչ

միայն

օրենքի,

այլ

գործնականում

դրա

կիրառության

սահմանադրականությունը՝ Նախագծով սահմանվել է նաև հանրաքվեով ընդունված
օրենքների սահմանադրականության վիճարկման հնարավորություն: Իբրև առանձին խնդիր՝
զեկուցողն անդրադարձավ նաև Հանրապետության նախագահին պաշտոնանկ անելու
հիմքերի առկայության մասին Սահմադրական դատարանի կողմից եզրակացություն տալու
խնդրին այն կտրվածքով, որ Հանրապետության նախագահը կարող է պաշտոնանկ արվել
պետական դավաճանության, այլ ծանր հանցագործության կամ Սահմանադրության կոպիտ
խախտման համար, և փաստորեն ստացվում է, որ Սահմանադրական դատարանը պետք է
անդրադառնա արարքի որակման խնդրին, ինչը դուրս է վերջինիս իրավասության
շրջանակներից, և այս պարագայում վերջինիս խնդիրը պետք է լինի սոսկ համապատասխան
ընթացակարգերը պահպանված լինելու հանգամանքը գնահատելը: Վերջին դիտարկման
հետ կապված՝ գիտական խորհրդի նախագահ, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը նշեց, որ խնդրի
լավագույն լուծում կարող էր լինել սահմանադրական պատասխանատվության մասին
սահմանադրական

փոփոխությունների

նախագծի

մշակման

սկզբանական

փուլում

պրոֆ.

Վ.Ավետիսյանը,

շրջանառվող գաղափարի իրացումը:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.

Պրոֆ.

Գ.Դանիելյանը,

պրոֆ.

Ս.Դիլբանդյանը, պրոֆ. Վ.Ենգիբարյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:

2.

ԼՍԵՑԻՆ. Քրեական իրավունքի ամբիոնի հաշվետվությունը` ուսումնական և

գիտահետազոտական գործունեության մասին (զեկ.՝ ամբիոնի վարիչ պրոֆ. Ա.Գաբուզյան):
Քրեական

իրավունքի

ամբիոնի

վարիչ,

պրոֆ.

Ա.Գաբուզյանն

ամփոփ

տեղեկություններ ներկայացրեց հաշվետու ժամանակահատվածում քրեական իրավունք
ամբիոնի ուսումնական և գիտահետազոտական գործունեության մասին:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Դոց. Ա.Մարգարյանը, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.

Հաշվետվությունը

գնահատել

դրական:

Հանձնարարել

ամբիոնին

առավել հետևողական լինել նոր կադրերի պատրաստման հարցում (հաշվետվությունը
կցվում է):

3.

Հաղորդում

ԼՍԵՑԻՆ.

մագիստրոսական

թեզերի

ավարտական

պատրաստման

աշխատանքների

ընթացիկ

վիճակի

մասին

և
(զեկ.`

ամբիոնների վարիչներ):
Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Գ.Դանիելյանը տեղեկացրեց,
որ 7 ավարտական աշխատանքներ են պատրաստվում ամբիոնում (5 առկա, 2 հեռակա
ուսումամբ ուսանողների կողմից), որոնք առավելագույնը 20 օրում պատրաստ կլինեն:
Ամբոինի վարիչը նաև նշեց, որ ավարտական աշխատանքների որակն այս պահին
գոհացուցիչ չէ, սակայն վերջնական եզրահանգումներ կարող են արվել, երբ աշխատանքներն
ամբողջությամբ պատրաստ լինեն:
Քրեական

և

դատավարության

կրիմինալիստիկայի

ամբիոնի

վարիչ,

պրոֆ.

Ս.Դիլբանդյանը տեղեկացրեց, որ 18 ավարտական աշխատանքներ և 6 մասգիստորսական
թեզեր են պատրաստվում ամբիոնում: Ավարտական աշխատանքներից 7-ը պատրաստ են,
իսկ մյուսները սահմանված ժամկետում պատրաստ կլինեն, և այս առումով ամբիոնը
մտավախություն չունի:
Եվրոպական և միազջագային իրավունքի ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Վ.Ստեփանյանը
տեղեկացրեց, որ 4 ավարտական աշխատանքներ և 4 մասգիստորսական թեզեր են
պատրաստվում ամբիոնում, որոնք սահմանված ժամկետում պատրաստ կլինեն:
Քրեական իրավունքի ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Ա.Գաբուզյանը տեղեկացրեց, որ 11
ավարտական

աշխատանքներ

և

10

մասգիստորսական

թեզեր

են

պատրաստվում

ամբիոնում: Ավարտական աշխատանքներից 5-ը պատրաստ են, իսկ մյուսները սահմանված
ժամկետում պատրաստ կլինեն, և այս առումով ամբիոնը մտավախություն չունի:
Քաղաքացիական

դատավարության

ամբիոնի

վարիչ,

պրոֆ.

Ս.Մեղրյանը

տեղեկացրեց, որ 18 ավարտական աշխատանքներ և 7 մասգիստորսական թեզեր են
պատրաստվում ամբիոնում: Մագիստրոսական թեզերից 1-ը պատրաստ է, 3-ը՝ բավարար
վիճակում, իսկ 3-ն էլ կասկածելի վիճակում: Ավարտական աշխատանքներից 1պատրաստ է,
մյուս 15-ի հետ կապված՝ համապատասխան ուսանողներն ակտիվորեն աշխատում են, իսկ
2-ը կասկածելի վիճակում են:
Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Վ.Ավետիսյանը տեղեկացրեց,
որ 25 ավարտական աշխատանքներ և 8 մասգիստորսական թեզեր են պատրաստվում
ամբիոնում, որոնցից կասկածելի է 4 ավարտական աշխատանքների վիճակը:

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Ա.Գաբուզյանը, դոց. Ա.Մարգարյանը, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը:
Պրոֆ.

Գ.Ղազինյանը

հայտնեց,

որ

«Երևանի

պետական

համալսարանում

մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման կարգը» հաստատվելուց հետո
մագիստրոսական

թեզերի

պատրաստումը

և

պաշտպանությունն

անհարժեշտ

է

իրականացնել այդ կարգով սահմանված պահանջներին համապատասխան, որից մեկն էլ
ամբիոնային նախապաշտպանությունների կազմակերպումն է և առաջարկեց ամբիոնների
վարիչներին հետևողական լինել հարցում:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:

4.

ԼՍԵՑԻՆ. 2017-2018 ուսումնական տարվա ուսումնական պլանների

հաստատում (զեկ.` դեկանի տեղակալ, պրոֆ. Հ.Խաչիկյան):
Դեկանի

տեղակալ,

պրոֆ.

Հ.Խաչիկյանը

ներկայացրեց

2017-2018

ուստարվա

ուսումնական պլանները՝ ընդգծելով մագիստրատուրայում 1.5 ուսումնակա տարվա
անցնելու հանգամանքով պայմանավորված՝ մագիստրոսական ծրագրեում տեղ գտած
փոփոխությունները:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Գ.Դանիելյանը, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաստատել 2017-2018 ուստարվա ուսումնական պլանները:
5.
5.1

Ընթացիկ հարցեր
ԼՍԵՑԻՆ.

Քրեական

իրավունքի

ամբիոնի

միջնորդությունը

հաստատել

«Հանցագործությունների որակման գիտական հիմունքները» դասընթացի ծրագիրը:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Դեկան պրոֆ. Գ.Ղազինյանը, դոց. Ա.Մարգարյանը:

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաստատել «Հանցագործությունների որակման գիտական հիմունքները»
դասընթացի ծրագիրը:
5.2 ԼՍԵՑԻՆ. Քաղացիական իրավունքի ամբիոնի հեռակա ասպիրանտ Եվա Սաղոյանի
թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և ղեկավարի հաստատման մասին:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Վ.Ավետիսյանը, պրոֆ. Գ.Դանիելյանը, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.
Ա. Հաստատել Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի հեռակա ասպիրանտ Եվա
Սաղոյանի` «Բժշկական ծառայություններ մատուցող սուբյեկտենրի քաղաքացիաիրավական
պատասխանատվությունը » վերտառությամբ

թեկնածուական ատենախոսության թեման,

բնագավառը` իրավաբանական գիտություններ, մասնագիտությունը` ԺԲ.00.03- «Մասնավոր
իրավունք (քաղաքացիական, առևտրային (կոմերցիոն), միջազգային մասնավոր, ընտանեկան, աշխատանքային, սոցիալական ապահովության իրավունք)».
Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ի.գ.դ., պրոֆ. Ա.Հայկյանցին.
Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի
խորհրդի սույն որոշումը:
5.2 ԼՍԵՑԻՆ. Քաղացիական իրավունքի ամբիոնի հեռակա ասպիրանտ Քրիստինե
Գաբուզյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և ղեկավարի հաստատման մասին:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Վ.Ավետիսյանը, պրոֆ. Գ.Դանիելյանը, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը:

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.
Ա. Հաստատել Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի հեռակա ասպիրանտ Քրիստինե
Գաբուզյանի` «Հայցային վաղեմության քաղաքացիաիրավական կարգավորումը Հայաստանի
Հանրապետությունում» վերտառությամբ

թեկնածուական ատենախոսության թեման,

բնագավառը` իրավաբանական գիտություններ, մասնագիտությունը` ԺԲ.00.03- «Մասնավոր
իրավունք (քաղաքացիական, առևտրային (կոմերցիոն), միջազգային մասնավոր, ընտանեկան, աշխատանքային, սոցիալական ապահովության իրավունք)».
Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ի.գ.դ., պրոֆ. Վ.Ավետիսյանին.
Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի
խորհրդի սույն որոշումը:

Խորհրդի նախագահ
Խորհրդի քարտուղար

Գ. Ղազինյան
Տ.Սուջյան

ՔԱՂՎԱԾՔ
ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2017Թ. ՄԱՐՏԻ
9-Ի ՆԻՍՏԻ ԹԻՎ 6 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

ԼՍԵՑԻՆ.

Քրեական

իրավունքի

ամբիոնի

միջնորդությունը

հաստատել

«Հանցագործությունների որակման գիտական հիմունքները» դասընթացի ծրագիրը:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Դեկան պրոֆ. Գ.Ղազինյանը, դոց. Ա.Մարգարյանը:

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.

Հաստատել

«Հանցագործությունների

որակման

հիմունքները» դասընթացի ծրագիրը:

Խորհրդի նախագահ

Գ. Ղազինյան

Խորհրդի քարտուղար

Տ. Սուջյան

Իրականի հետ ճիշտ է :

Խորհրդի քարտուղար

Տ.Սուջյան

գիտական

ՔԱՂՎԱԾՔ
ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2017Թ. ՄԱՐՏԻ
9-Ի ՆԻՍՏԻ ԹԻՎ 6 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի հեռակա ասպիրանտ Եվա Սաղոյանի
թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և ղեկավարի հաստատման մասին:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Վ.Ավետիսյանը, պրոֆ. Գ.Դանիելյանը, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.
Ա. Հաստատել Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի հեռակա ասպիրանտ Եվա
Սաղոյանի` «Բժշկական ծառայություններ մատուցող սուբյեկտենրի քաղաքացիաիրավական
պատասխանատվությունը» վերտառությամբ

թեկնածուական ատենախոսության թեման,

բնագավառը` իրավաբանական գիտություններ, մասնագիտությունը` ԺԲ.00.03- «Մասնավոր
իրավունք (քաղաքացիական, առևտրային (կոմերցիոն), միջազգային մասնավոր, ընտանեկան, աշխատանքային, սոցիալական ապահովության իրավունք)».
Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ի.գ.դ., պրոֆ. Ա.Հայկյանցին.
Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի
խորհրդի սույն որոշումը:

Խորհրդի նախագահ

Գ. Ղազինյան

Խորհրդի քարտուղար

Տ. Սուջյան

Իրականի հետ ճիշտ է :

Խորհրդի քարտուղար

Տ.Սուջյան

ՔԱՂՎԱԾՔ
ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2017Թ. ՄԱՐՏԻ
9-Ի ՆԻՍՏԻ ԹԻՎ 6 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի հեռակա ասպիրանտ Քրիստինե
Գաբուզյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և ղեկավարի հաստատման մասին:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Վ.Ավետիսյանը, պրոֆ. Գ.Դանիելյանը, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.
Ա. Հաստատել Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի հեռակա ասպիրանտ Քրիստինե
Գաբուզյանի` «Հայցային վաղեմության քաղաքացիաիրավական կարգավորումը Հայաստանի
Հանրապետությունում» վերտառությամբ

թեկնածուական ատենախոսության թեման,

բնագավառը` իրավաբանական գիտություններ, մասնագիտությունը` ԺԲ.00.03- «Մասնավոր
իրավունք (քաղաքացիական, առևտրային (կոմերցիոն), միջազգային մասնավոր, ընտանեկան, աշխատանքային, սոցիալական ապահովության իրավունք)».
Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ի.գ.դ., պրոֆ. Վ.Ավետիսյանին.
Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի
խորհրդի սույն որոշումը:

Խորհրդի նախագահ

Խորհրդի քարտուղար

Գ. Ղազինյան

Տ. Սուջյան

Իրականի հետ ճիշտ է :

Խորհրդի քարտուղար

Տ.Սուջյան

Ð ² Þ ì º î ì à ô Â Ú àôÜ
øñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ³ÙμÇáÝÇ 2016-2017ÃÃ. áõë. ï³ñում Ï³ï³ñ³Í
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ

Æñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ÇÝï»·ñáõÙ
øñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ³ÙμÇáÝÇ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó å³ïñ³ëïí»É ¿ ÐÐ
ùñ»³Ï³Ý Ýáñ ûñ»Ýë·ñùÇ նախագիծը: ²Û¹ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ ï³ñμ»ñ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ
»Ý Ï³½Ù³Ï»ñåí»É åñ³ÏïÇÏ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùμ: Ð³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ
Ï³½Ù³Ï»ñåí»É »Ý ÐÐ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ï³ñμ»ñ

Ï³½Ù³»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

ÏáÕÙÇó:

Պատրաստվել

է

նաև

ՀՀ

քրեակատարողական նոր օրենսգրքի նախագիծը, որը նույնպես քննարկվում է:
´³óÇ

³Û¹,

ÐÐ

³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý

³Ï³¹»ÙÇ³ÛáõÙ

³ÙμÇáÝÇ

í³ñÇã

².

¶³μáõ½Û³ÝÁª ¹³ï³íáñÝ»ñÇ ¨ ¹³ï³Ë³½Ý»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ï³ñ¹³ó»É ÐÐ ùñ»³Ï³Ý Ýáñ ûñ»Ýë·ñùÇ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç ¨
Ý³Ë³·ÍÇ

í»ñ³μ»ñÛ³É:

Ամբիոնի պրոֆեսոր Ս. Առաքելյանը, որը նաև ՀՀ

արդարադատության ակադեմիայի ռեկտորն է, դասախոսություններ է կարդացել
քննիչների,

դատախազների

և

դատավորների

վերապատրաստման

դասընթացներում: Ա. Մարգարյանը դասախոսություններ է կարդացել ՀՔԾ-ի
քննիչների,

ԴԱՀԿ

դատավորների

÷³ëï³μ³ÝÝ»ñÇ,

աշխատակիցների,

վերապատրաստման

դասընթացներում,

դատախազների

և

արդարադատության

ակադեմիայում: Ամբիոնի դոցենտ Տ. Սիմոնյանը դասախոսություններ է կարդացել
ՊԵԿ-ի հարկային և մաքսային մարմինների քննիչների վերապատրաստման
դասընթացներում:
<<Պրոբացիոն

Ամբիոնը

ծառայության

նաև

մասնագիտական

մասին>>

օրենքի

կարծիք
նախագծի,

է

ներկայացրել
քրեական

և

քրեակատարողական օրենսգրքերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
մասին օրենքների չորս նախագծերի կապակացությամբ:
Մագիստրոսական կրթական ծրագրի բարեփոխման հետ կապված §øñ»³Ï³Ý
Çñ³íáõÝù ¨ ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝ¦, ÇÝãå»ë Ý³¨ §ÎñÇÙÇÝ³Éá·Ç³¦ Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý
Íñ³·ñ»ñáõÙ կատարվել են փոփոխություններ` հանվել են մի քանի դասընթացներ,

ընդգրկվել է մեկ նոր դասընթաց` <<Հանցագործությունների որակման գիտական
հիմունքները>>:

Նշված

փոփոխությունները

միտված

»Ý

Ýå³ëï»Éու

³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ μ³í³ñ³ñÙ³ÝÁ:
´³óÇ ³Û¹, ³ÙμÇáÝÇ ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ûóáñ¹Ý»ñÇ ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ã»Ù³Ý»ñÝ

ÁÝïñíáõÙ

»Ý

ÝÏ³ïÇ

áõÝ»Ý³Éáí

Çñ³í³ÏÇñ³é

åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ

å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ áõ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÁ:

ÎñÃ³Ï³Ý

Íñ³·ñ»Ç

³ñ¹Ç³Ï³Ý³óáõÙ`

Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó

³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ

å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Î³½Ùí»É

»Ý

ùñ»³Ï³Ý

Çñ³íáõÝùÇ

³ÙμÇáÝáõÙ

¹³ë³í³Ý¹íáÕ

μáÉáñ

¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ (Ãíáí 34 ³é³ñÏ³) Íñ³·ñ»ñÁ, áñáÝóáõÙ Ù»Í ï»Õ ¿ Ñ³ïÏ³óí»É ÐÐ
í×é³μ»Ï

¹³ï³ñ³ÝÇ

¨

ºíñáå³Ï³Ý

¹³ï³ñ³ÝÇ

åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ

áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³ÝÁ:
´³óÇ

³Û¹,

ÇÝãå»ë

³ñ¹»Ý

Ýß»É

»Ýù,

փոփոխություններ են

կատարվել

մագիստրոսական ծրագրով դասավանդվող դասընթացների մեջ:

¸³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹ÇÏ³ÛÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙ
Ազատ հաճախումներին անցնելու հետ կապված ավելի մեծ ուշադրություն է
դարձվում ուսանողներին իրենց գիտելիքների պրակտիկ կիրառման հմտություններ
ձևավորելուն: ԱÙμáÇÝáõÙ ¹³ë³í³Ý¹íáÕ ·ñ»Ã» μáÉáñ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ë»ÙÇÝ³ñ áõ
·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÝ ³Ýó »Ý Ï³óíáõÙ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ åñ³ÏïÇÏ
ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: ÐÇÙÝ³Ï³Ý áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓíáõÙ ¿ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ù»ç
Çñ»Ýó

ï»ë³Ï³Ý

·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ

·áñÍÝ³Ï³Ý

ÏÇñ³éÙ³Ý

áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

Ó¨³íáñÙ³ÝÁ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÝ ³ÝóÏ³óíáõÙ »Ý ¹³ï³Ï³Ý ¨
Çñ³í³ÏÇñ³é ³ÛÉ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ÝÛáõÃ»ñÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ùμ: àõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓíáõÙ
Ý³¨

ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý

μ³ó»ñÇ

áõ

Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

í»ñ

Ñ³ÝÙ³ÝÁ,

ÁÝ¹

áñáõÙ,

áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ ³é³ç³ñÏ»Éáí ¹ñ³Ýù í»ñ³óÝ»ÉáõÝ áõÕÕí³Í ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ùß³Ï»É: ¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù»Í Ù³ë³Ùμ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ³ÏïÇí ùÝÝ³ñÏÙ³Ý
ÙÇçáóáí, »ñμ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ Ý³Ë³å»ë Í³ÝáÃ³Ý³Éáí ÝÛáõÃÇÝ` ¹³ë³ËáëáõÃÛ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï ùÝÝ³ñÏáõÙ »Ý ³é³í»É Ï³ñ¨áñ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: Ամբիոնի դոցենտ Աննա

Մարգարյանը

մասնակցել

իրավագիտության

է

Թբիլիսիում

դասավանդման

և

մեթոդների

Օրհուսում

կազմակերպված`

կատարելագործմանն

ուղղված

վերապատրաստման դասընթացներին: Ամբիոնի դասախոսները և ասպիրանտները
մասնակցել են նույն թեմայով Երևանում կազմակերպված դասընթացին:

¶Çï»ÉÇùÝ»ñÇ

ëïáõ·Ù³Ý

¨

·Ý³Ñ³ïÙ³Ý

Ó¨»ñÇ,

Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ

Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙ
²ÙμÇáÝáõÙ ¹³ë³í³Ý¹íáÕ μáÉáñ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ (μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ½áõï ï»ë³Ï³Ý
ÙÇ ù³ÝÇ ³é³ñÏ³ÛÇó) ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ëïáõ·áõÙÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý
åñ³ÏïÇÏ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: Ø³·Çëïñ³ïáõñ³ÛáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ áõë³ÝáÕÇ
Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ÑÇÙաÝ íñ³ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ, ÁÝ¹ áñáõÙ, ³Û¹
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ½»ÏáõóíáõÙ ¨ ùÝÝ³ñÏíáõÙ »Ý ¹³ë³Å³ÙÇÝ: Բակալավրիատում
ավարտական քննությունները գրավոր` պրակտիկ խնդրի ձևով առաջադրանքի
հիման վրա գնահատելուն անցնելու կապակցությամբ պատրաստվել է խնդրի
լուծման գնահատման չափանիշներ: Պատրաստվել են ավարտական քննության
համար

չորս

խնդիրներ:

Ուսանողներին

տրամադրվել

է

խնդրի

նմուշային

տարբերակ, ինչպես նաև այդ խնդրի լուծման օրինակը:
àõëáõÙÝ³Ï³Ý ¨ áõëáõÙÝ³ûÅ³Ý¹³Ï ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óáõÙ
²ÙμÇáÝáõÙ ëï»ÕÍí»É »Ý μ³Ï³É³íñÇ³ïáõÙ ¹³ë³í³Ý¹íáÕ μáÉáñ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ
¹³ë³·ñù»ñÝ áõ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÁ: ä³ïñ³ëïí»É ¿ ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ëÇ ËÝ¹ñ³·ÇñùÁ: §ÐÐ ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝù (ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ë)¦ ¨ §§ÐÐ
ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝù (Ð³ïáõÏ Ù³ë)¦ ¹³ë³·ñù»ñÁ »ñ»ù ³Ý·³Ù í»ñ³Ññ³ï³ñ³Ïí»É
»Ý ÇëÏ §Æñ³í³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃÛáõÝ¦ ¨ §ÐÐ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý Çñ³íáõÝù¦
áõëáõÙÝ³Ï³Ý

Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÁ

í»ñ³Ññ³ï³ñÏí»É

»Ý

»ñÏáõ

³Ý·³Ù:

Ø³·Çëïñ³ïáõñ³ÛáõÙ ¹³ë³í³Ý¹áõÙÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ³ÛÉ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ûï³ñ³É»½áõ ³ÕμÛáõñÝ»ñ ³é³ç³ñÏ»Éáí, ÇÝãå»ë
Ý³¨

áõë³ÝáÕÝ»ñÇ

ÇÝùÝáõñáõÛÝ

Ñ»ï³½áï³Ï³Ý

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ

ÙÇçáóáí:

Պատրաստվելí»É և ֆակուլտտեի խորհրդի կողմից տպագրության է երաշխավորվել
Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛáõÙ

¹³ë³í³Ý¹íáÕ

¹³ëÁÝÃ³óÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÁ:

§Հանցավոր

վարքագծի

մոտիվացիա¦

¶Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù
²ÙμÇáÝÇ ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É
ÑÇÙÝ³Ï³Ý

áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí.

Ñ³Ýó³íáñáõÃÛáõÝ,

³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ

³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý

¨

¨

»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ

»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ,

ùñ»³Ï³Ý

Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý

íÇÏïÇÙáÉá·Ç³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñ, μéÝáõÃÛ³Ý ÙáïÇí³óÇ³Ûáí Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ,
ÏáéáõåóÇ³,

ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý

¶Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý

ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ

Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙ:
Ññ³ï³ñ³ÏíáõÙ

»Ý

·Çï³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ¨ Ù»Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨áí, ½»ÏáõóíáõÙ »Ý ï³ñμ»ñ
·Çï³ÅáÕáíÝ»ñáõÙ: ²ÙμÇáÝÇ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ññ³ï³ñ³Ïí»É վեց ·Çï³Ï³Ý
Ñá¹í³Í: Ամբիոնի ասպիրանտները տարեկան գիտաժողովին ներկայացրել են 5
գիտական հոդված:

àõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
²ÙμÇáÝÁ
ü³ÏáõÉï»ï³ÛÇÝ

Éáõñç
àô¶

áõß³¹ñáõÃÛáõÝ
ÝÇëï»ñÁ

¿

¹³ñÓÝáõÙ

³Ýó³Ï³óíáõÙ

»Ý

àô¶

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ:

å³ïß³×

Ù³Ï³ñ¹³Ïáí.

Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý »Ý ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ÙÇ³ÛÝ å³ïß³× ·Çï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ·ñí³Í
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: Դրանցից չորսը անցած տարի երաշխավորվել են տպագրության
ԵՊՀ ՈՒԳԸ ամենամյա հանդեսում: Î³ñ¨áñ »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ Ý³¨ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ
ÁÝ¹·ñÏ»É ³ÙμÇáÝÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç: Այս
տարի դեկտեմբերի 8-10-ը IRZ-ի և ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի կողմից
կազմակերպվեց

դատախաղ-մրցույթ

քրեական

իրավունք

և

քրեական

դատավարություն մասնագիտացմամբ, որտեղ հաղթող ճանաչվեց ԵՊՀ-1 թիմը:
Ներկայումս նախապատրաստվում ենք հաջորդ տարվա մրցույթին: Բացի այդ այս
տարի կազմակերպվեց պրոբացիայի վերաբերյալ ԳԴՀ, Բեռլինի Էլիս Սոլոմոն
ինստիտուտի դասախոս Վոլֆգանգ Այխշթեդթերի դասախոսությունների շարքը:

Î³¹ñ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý μÝ³·³í³é
²ÙμÇáÝÁ áõÝÇ ÑÇÙ· Ñ»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ùμ ³ëåÇñ³Ýï ¨ ÑÇÝ· Ñ³Ûóáñ¹, áíù»ñ
³ßË³ïáõÙ

»Ý

ùñ»³Ï³Ý

Çñ³íáõÝùÇ,

ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý

Çñ³íáõÝùÇ

¨

ÏñÇÙÇÝ³Éá·Ç³ÛÇ

μÝ³·³í³éÝ»ñÇ

³ñ¹Ç³Ï³Ý

Ã»Ù³Ý»ñÇ

íñ³:

Ð³ßí»ïáõ

Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ã»ÏÝ³Íáõ³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý å³ßïå³Ý»É Ù»Ï
Ñ»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ùμ ³ëåÇñ³Ýï ¨ »ñÏáõ Ñ³Ûóáñ¹: ²ÙμÇáÝÇ »ñÏáõ ¹³ë³ËáëÝ»ñ`
îÇ·ñ³Ý êÇÙáÝÛ³ÝÁ ¨ ²ÝÝ³ Ø³ñ·³ñÛ³ÝÁ ³í³ñï»É »Ý Çñ»Ýó ¹áÏïáñ³Ï³Ý
³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ùáï ³å³·³ÛáõÙ ¹áõñë Ï·³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý:

Â»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ÙμÇáÝÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ
²ÙμÇáÝÇ

³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ

Ï³Ý

Ý³¨

áñáß

Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ,

áñáÝù

å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý ÇÝãå»ë ûμÛ»ÏïÇí, ³ÛÝå»ë ¿É ëáõμÛ»ÏïÇí Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí:
Ø³ëÝ³íáñ³å»ë ¹»é ãÇ Ññ³ï³ñ³Ïí»É ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝù ³é³ñÏ³ÛÇ
Ñ³ïáõÏ Ù³ëÇ ËÝ¹ñ³·ÇñùÁ: ê³ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý Ýáñ
ûñ»Ýë·ñùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáí:
¸»é¨ë ³Ý»ÉÇùÝ»ñ Ï³Ý Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý Ã»½»ñÇ áñ³ÏÇ μ³ñÓñ³óÙ³Ý
áõÕÕáõÃÛ³Ùμ: ²Ûë Ñ³ñóáõÙ ¿³Ï³Ý ¹»ñ ¿ Ï³ï³ñáõÙ Ý³¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÕáõÃÛáõÝÁ,
ÇëÏ »ñμ»ÙÝ ¿É μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ï³ë Ï³ñ¨áñ ã¿ Ý³¨ áñáß Ù³·ÇëïñáëÝ»ñÇ
å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ինչպես նաև մագիստրոսական թեզերի
մեծ քանակը: Դասալսումները չեն իրականացվել այնքան հաճախակի, որքան
ցանկալի էր:
³ÙμÇáÝÇ í³ñÇã

². ¶³μáõ½Û³Ý

