
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 7 

 

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի 

2017թ. ապրիլի 25-ի նիստի 

 

Խորհրդի 42 անդամներից ներկա էին 28-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 (Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոց. Գ.Պետրոսյան): 

2. Եվրոպական և միջազգային իրավուքնի ամբիոնի ասիստենտ, ի.գ.թ. Նորա Սարգսյանին դոցենտի գիտամանկավարժական կոչում 

շնորհելու մրցույթին մասնակցության երաշխավորության հարց: 

3. Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի հաշվետվությունը` ուսումնական և գիտահետազոտական գործունեության մասին (զեկ.` 

ամբիոնի վարիչ պրոֆ. Վ.Ավետիսյան): 

4. 2016-2017 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսանողական սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքների ամփոփում: 

5. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի և Արցախի պետական համալսարանի պատմաիրավաբանական ֆակուլտետի միջև 

համագործակցության ծրագրից բխող մջոցառումների ժամանակացույցի հաստատում: 

6. Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական 

հրատարակությունների ցուցակի վերանայման միջնորդությամբ ԲՈՀ-ին ԵՊՀ գիտական խորհրդի միջոցով դիմելու նախաձեռնության 

քննարկում: 

7. ԵՊՀ-ում դասերն առավոտյան ժամը 830-ին սկսելու առաջարկով ԵՊՀ ռեկտորատին դիմելու հարցի քննարկում: 

8. Ընթացիկ հարցեր: 



 

1. ԼՍԵՑԻՆ. Գիտական հաղորդում (Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոց. Գ.Պետրոսյան): 

Զեկուցողն ընդհանուր գծերով ներկայացրեց աշխատանքային պայմանագիր կնքելիս փորձաշրջան անցնելու հետ կապված` 

աշխատանքային օրենսդրության մեջ տեղ գտած թերությունները և բացերը, հանդես եկավ այդպիսիք լրացնելու և վերացնելու սեփական 

աաջարկներով: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Գ.Դանիելյանը, պրոֆ. Վ.Ավետիսյանը, պրոֆ. Ս.Դիլբանդյանը, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը: 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն: 

 

 

2. ԼՍԵՑԻՆ. Եվրոպական և միջազգային իրավուքնի ամբիոնի ասիստենտ, ի.գ.թ. Նորա Սարգսյանին դոցենտի 

գիտամանկավարժական կոչում շնորհելու մրցույթին մասնակցության երաշխավորության հարց: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Իրավագիտության  ֆակուլտետի մրցութային հանձնաժողովի նախագահ, պրոֆ. Ս.Դիլբանդյանը ծանոթացրեց 

թեկնածուի անձնական գործի տվյալներին, հայտնեց, որ ներկայացված փաստաթղթերը համապատասխանում են դոցենտի 

գիտամանկավարժական կոչում շնորհելու համար ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված պահանջներին, ինչպես նաև ներկայացրեց 

Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի միաձայն երաշխավորությունը և ֆակուլտետի մրցութային հանձնաժողովի դրական 

եզրակացությունը: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Վ.Ստեփանյանը, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը: 

Խորհուրդը որոշեց անցկացնել բաց քվեարկություն, որի արդյունքում միաձայն բավարարվեց մրցութային հանձնաժողովի միջնորդությունը: 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաստատել քվեարկության արդյունքները և միջնորդել ԵՊՀ գիտական խորհրդին Եվրոպական և միջազգային իրավունքի 

ամբիոնի ասիստենտ, ի.գ.թ. Նորա Սարգսյանին շնորհել դոցենտի գիտամանկավարժական կոչում: 

 

 

3. ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի հաշվետվությունը` ուսումնական և գիտահետազոտական գործունեության 

մասին (զեկ.՝ ամբիոնի վարիչ պրոֆ. Վ.Ավետիսյան):   



 

Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Վ.Ավետիսյանն ամփոփ տեղեկություններ ներկայացրեց հաշվետու 

ժամանակահատվածում քրեական իրավունք ամբիոնի ուսումնական և գիտահետազոտական գործունեության մասին:  

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Ա.Հայկյանցը, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը: 

Պրոֆ. Գ.Ղազինյանը, ամբիոնի գիտահետազոտական գործունեության հետ կապված, դիտարկում արեց, որ ամբիոնի առանձին 

ներկայացուցիչներ նախաձեռնություն չեն դրսևորում ավելի բարձր գիտական աստիճան հայցելու հարցում:   

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվետվությունը գնահատել դրական (հաշվետվությունը կցվում է): 

 

4. ԼՍԵՑԻՆ. 2016-2017 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսանողական սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքների 

ամփոփում: 

 

Ամբիոնների վարիչները տեղեկացրին, որ ուսանողական սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքները քննարկվել են ամբիոններում: 

Ամբիոնների վարիչներն անդրադարձան թե ամբիոններին և թե ամբիոնների առանձին դասախոսներին տրված գնահատականներին` հավելելով, 

որ դրանք համեմատվել են նախորդ տարիների արդյունքների հետ և դրա հիման վրա կատարվել են համապատասխան եզրահանգումներ: 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:  

 

5. ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի և Արցախի պետական համալսարանի պատմաիրավաբանական ֆակուլտետի միջև 

համագործակցության ծրագրից բխող մջոցառումների ժամանակացույցի հաստատում (զեկ.` Պետության և իրավունքի տեսության և 

պատմության ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Ա.Վաղարշյան): 

 

Պրոֆ. Ա.Վաղարշյանը տեղեկացրեց, որ Արցախի գործընկերների հետ միասին մշակվել է ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի և Արցախի 

պետական համալսարանի պատմաիրավաբանական ֆակուլտետի միջև համագործակցության ծրագրից բխող մջոցառումների 

ժամանակացույցը: Զեկուցողն ընդհանուր գծերով ներկայացրեց 2017-2018 ուսումնական տարվա համար նախանշված միջոցառումները: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Գ.Դանիելյանը, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը: 



Պրոֆ. Գ.Ղազինյանը գիտական խորհրդի նիստին ներկա Արցախի պետական համալսարանի պատմաիրավաբանական ֆակուլտետի 

ներկայացուցիչների հավաստիացրեց, որ ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետը` ի դեմս պրոֆեսորադասախոսական կազմի, պատրաստ է 

հնարավորինս ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերել ծրագրին և առավելագույնս աջակցել Արցախի պետական համալսարանի 

պատմաիրավաբանական ֆակուլտետին` հատուկ ընդգծելով նաև Արցախի պետական համալսարանի պատմաիրավաբանական ֆակուլտետի 

կողմից նախաձեռնողականություն դրսևորելու կարևորությունը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  Հաստատել ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի և Արցախի պետական համալսարանի պատմաիրավաբանական 

ֆակուլտետի միջև համագործակցության ծրագրից բխող մջոցառումների ժամանակացույցը (ժամանակացույցը կցվում է):  

 

6. ԼՍԵՑԻՆ. Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական 

գիտական հրատարակությունների ցուցակի վերանայման միջնորդությամբ ԲՈՀ-ին ԵՊՀ գիտական խորհրդի միջոցով դիմելու նախաձեռնության 

քննարկում: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Գ.Դանիելյանը, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը: 

Պրոֆ. Գ.Ղազինյանը տեղեկացրեց, որ ՀՀ կրության և գիտության նախարարի 2014 թվականի հունվարի 20-ի թիվ 33-Ա/Ք հրամանով 

(այսուհետ` Հրաման) սահմանվել են ատենախոսությունների արդյունքների և դրույթների հրապարակման համար ընդունելի գիտական 

հրատարակություններին, այդ թվում` ԲՈՀ-ի սահմանանած ցուցակում ընդգրկվող պարբերականներին ներկայացվող պահանջները: Մինչդեռ ՀՀ 

ԲՈՀ-ի պաշտոնական կայքէջում տեղադրված`ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար 

ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դրանում ընդգրկված առանձին 

պարբերականներ չեն համապատասխանում Հրամանով սահմանված պահանջներին: Այսպես, օրինակ, ցուցակում առանձին դեպքերում 

պահպանված չէ Հրամանով սահմանված այն պահանջը, որ ՀՀ ԲՈՀ-ի ցուցակում ընդգրկվելու համար պարբերականը պետք է հրատարակվի 

գիտական կենտրոնի, գիտական կազմակերպության, պետական կամ հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատության 

գիտական խորհրդի երաշխավորությամբ:  Առանձին պարբերականների ընդգրկումը խնդրահարուց է Հրամանով սահմանված այն պահանջի 

բովանդակային իրացման տեսանկյունից, որ պարբերականը պետք է ունենա խմբագրական խորհուրդ, որի կազմում ընդգրկված լինեն 

համապատասխան ոլորտի գիտությունների դոկտորներ, ունենա որոշակի մասնագիտական ընդգրկում` ըստ գիտության բնագավառների : 

Խնդիրն այն է, որ առանձին պարբերականների դեպքում խմբագրական խորհրդի առկայությունը և' կազմի, և' գործունեության տեսանկյունից 

զուտ ձևական բնույթ է կրում, այնինչ այն պետք է լինի գործող և դրա բովանդակային ներգրավածությունն ապահովելու համար թերևս 

նպատակահարմար կլիներ նախատեսել խմբագրակազմի անդամների կողմից, ըստ մասնագիտությունների, գրավոր երաշխավորություն 

տրամադրելու պահանջ: 



ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Միջնորդել ԵՊՀ գիտական խորհրդին դիմել ՀՀ ԲՈՀ-ին ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների 

հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունները ցուցակում ընդգրկելու համար ընտրված չափանիշները 

հստակեցնելու և հստակեցված չափանիշների խստիվ պահպանմամբ համապատասխան  ցուցակը վերանայելու միջնորդությամբ:  

 

7. ԵՊՀ-ում դասերն առավոտյան ժամը 830-ին սկսելու առաջարկով ԵՊՀ ռեկտորատին դիմելու հարցի քննարկում: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. 

Պրոֆ. Գ.Ղազինյանը հայտնեց, որ դասերը ժամը 930-ին սկսելու պատճառով ֆակուլտետում բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում դասերի 

կազմակերպման ժամերի առումով, և առաջարկեց քննարկել դասերն առավոտյան ժամը 830-ին սկսելու առաջարկով ԵՊՀ ռեկտորատին դիմելու 

հարցը: 

Պրոֆ. Տ.Բարսեղյանը և Գ.Դանիելյանը մտավախություն հայտնեցին այն առումով, որ առանձին ուսանողներ գալիս են մարզերից, և 

մարզային տրանսպորտի ժամերն այնպսին են, որ ուսանողները չեն կարողանա այդ ժամին հասնել դասի: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Լրացուցիչ մանրամասն քննարկման առարկա դարձնել նախաձեռնությունը` վերջնականապես որոշելու համար 

համապատասխան առաջարկվող ռեկտորատին դիմելու հարցը: 

 

8. Ընթացիկ հարցեր 

8.1 ԼՍԵՑԻՆ. Քաղացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ Արսեն Հովհաննիսյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի 

վերտառության մեջ լրացում կատարաելու հարցը: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Վ.Ավետիսյանը, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը: 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Լրացում կատարել Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ Արսեն Հովհաննիսյանի թեկնածուական ատենախոսության 

թեմայի վերտառության մեջ և հաստատել այն «Կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց վերակազմակերպման իրավական 

կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ (տնտեսական ընկերությունների օրինակով)» վերտառությամբ, բնագավառը` 

իրավաբանական գիտություններ, մասնագիտությունը` ԺԲ.00.03- «Մասնավոր իրավունք (քաղաքացիական, առևտրային (կոմերցիոն), 

միջազգային մասնավոր, ընտանեկան, աշխատանքային, սոցիալական ապահովության իրավունք)». 

Բ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի խորհրդի սույն որոշումը: 

 



8.2 ԼՍԵՑԻՆ. Քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ Էդգար Կարապետյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և ղեկավարի 

հաստատման մասին: 

 

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

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Հաստատել Քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ Էդգար Կարապետյանի` «Անչափահասների դեմ կատարվող սեռական 

հանցագործությունների քրեաիրավական և կրիմինալոգիական բնութագիրը» վերտառությամբ  թեկնածուական ատենախոսության թեման, 

բնագավառը` իրավաբանական գիտություններ, մասնագիտությունը` ԺԲ.00.05 - «Քրեական իրավունք և կրմինոլոգիա, քրեակատարողական 

իրավունք». 

Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ի.գ.թ., դոց. Տ.Սիմոնյանին. 

Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի խորհրդի սույն որոշումը: 

 

8.3 ԼՍԵՑԻՆ. Քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ Դավիթ Զիլֆիմյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և ղեկավարի 

հաստատման մասին: 

 

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

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Հաստատել Քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ Դավիթ Զիլֆիմյանի` «Իրավապահպան մարմինների նախկին աշխատակից 

դատապարտյալների քրեաիրավական և քրեակատարողական բնութագիրը» վերտառությամբ  թեկնածուական ատենախոսության թեման, 

բնագավառը` իրավաբանական գիտություններ, մասնագիտությունը` ԺԲ.00.05 - «Քրեական իրավունք և կրմինոլոգիա, քրեակատարողական 

իրավունք». 

Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ի.գ.դ., պրոֆ. Հ.Խաչիկյանին. 

Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի խորհրդի սույն որոշումը: 

 

8.4 ԼՍԵՑԻՆ. Քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ Հասմիկ Սմբատյանի ատեստավորման հարցը: 

 



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

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Ատեստավորել Քրեական իրավունքի ամբոինի հայցորդ Հասմիկ Սմբատյանին. 

Բ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի խորհրդի սույն որոշումը: 

 

8.5 ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի ասպիրանտ Իսկուհի Հովհաննիսյանի 

թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման մասին: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Դեկան, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը, դոց. Ս.Մեղրյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա.Հաստատել Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի ասպիրանտ Իսկուհի Հովհաննիսյանի` «Աշխատանքային պայմանագրի 

լուծումը գործատուի նախաձեռնությամբ» վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման, բնագավառը` իրավաբանական 

գիտություններ, մասնագիտությունը` ԺԲ.00.04 - «Դատական իրավունք». 

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

Գ.Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին  հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի խորհրդի սույն որոշումը: 

8.6 ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի ասպիրանտ Էմմա Բեկթաշյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման մասին: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Դեկան, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը, դոց. Ս.Մեղրյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա.Հաստատել Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի ասպիրանտ Էմմա Բեկթաշյանի` «Պատշաճ ծանուցման հիմնախնդիրները 

քաղաքացիական դատավարությունում» վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման, բնագավառը` իրավաբանական 

գիտություններ, մասնագիտությունը` ԺԲ.00.04 - «Դատական իրավունք». 

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

Գ.Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին  հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի խորհրդի սույն որոշումը: 

 

8.7 ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի ասպիրանտ Տաթևիկ Սարուխանյանի 

թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման մասին: 



 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Դեկան, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը, դոց. Ս.Մեղրյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա.Հաստատել Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի ասպիրանտ Տաթևիկ Սարուխանյանի` «Հաշտարարության ինստիտուտը ՀՀ 

քաղաքացիական դատավարությունում» վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման, բնագավառը` իրավաբանական 

գիտություններ, մասնագիտությունը` ԺԲ.00.04 - «Դատական իրավունք». 

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

Գ.Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին  հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի խորհրդի սույն որոշումը: 

 

8.8 ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի հայցորդ Նարինե Մանասյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման մասին: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Դեկան, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը, դոց. Ս.Մեղրյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա.Հաստատել Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի հայցորդ Նարինե Մանասյանի` «Վարչական դատարան դիմելու իրավունքը» 

վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման, բնագավառը` իրավաբանական գիտություններ, մասնագիտությունը` ԺԲ.00.04 - 

«Դատական իրավունք». 

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

Գ.Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին  հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի խորհրդի սույն որոշումը: 

 

8.9 ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ  իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի միջնորդությունը` «Քաղաքացիական իրավունքի խնդրագիրք» 

խնդրագիրքը ուսումնական գործընթացում կիրառելը երաշխավորելու մասին: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Դեկան պրոֆ. Գ.Ղազինյանը,  դոց. Ա.Մարգարյանը, պրոֆ. Վ.Ավետիսյանը: 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի դրական եզրակացությունը` երաշխավորել 

«Քաղաքացիական իրավունքի խնդրագիրք» խնդրագրքի կիրառությունը ուսումնական գործընթացում: 

 



8.10 ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ  իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի միջնորդությունը Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի 

դոցենտ Գ.Բեքմեզյանի՝ «Արտապայմանագրային պարտավորությունները» վերտառությամբ էլեկտրոնային ուսումնական ձեռնարկը 

ուսումնական գործընթացում կիրառելը երաշխավորելու մասին: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Դեկան պրոֆ. Գ.Ղազինյանը,  դոց. Ա.Մարգարյանը: 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի դրական եզրակացությունը` երաշխավորել 

Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ Գ.Բեքմեզյանի՝ «Արտապայմանագրային պարտավորությունները» վերտառությամբ 

էլեկտրոնային ուսումնական ձեռնարկի կիրառությունն ուսումնական գործընթացում: 

 

8.11 ԼՍԵՑԻՆ. Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի միջնորդությունը ամբիոնի ասպիրանտ Նելլի Աղաբաբյանի 

թեկնածուական ատենախոսության վերտառությունը փոփոխելու մասին: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Գ.Ղազինյանը, պրոֆ. Ս.Դիլբանդյանը: 

ՈՐՈՇՑԻՆ. 

Ա.Փոփոխել Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասպիրանտ Նելլի Աղաբաբյանի թեկնածուական 

ատենախոսության վերտառությունը և հաստատել այն` «Անչափահասների գործով վարույթի իրավական և տեսական հիմքերի զարգացումը ՀՀ 

քրեական դատավարության մինչդատական վարույթում» վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման, բնագավառը` իրավա-

բանական գիտություններ, մասնագիտությունը` ԺԲ.00.04 - «Դատական իրավունք». 

Բ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին  հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի խորհրդի սույն որոշումը: 

 

Խորհրդի նախագահ                     Գ. Ղազինյան 

 

Խորհրդի քարտուղար               Տ.Սուջյան 
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ºäÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ³ÙµÇáÝÇ ÏáÕÙÇó 13.05.2016Ã-Çó ÙÇÝã¨ 25.04.2017Ã. ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ 

Çñ³Ï³Ý³óí³Í áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¨ ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ 

 

1. àõëáõÙÝ³Ï³Ý ¨ áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý  ³ßË³ï³Ýù 

 

³¤ ¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý  »Õ³Ý³ÏÝ»ñ 

àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ å³ïß³× Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ³ÙµÇáÝáõÙ ß³ñáõÝ³Ïí»É »Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ 

¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ, »ñÏñáñ¹ ¨ »ññáñ¹ Ïáõñë»ñáõÙ 

³½³ï Ñ³×³ËáõÙ ë³ÑÙ³Ý»Éáõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³é³í»É ·ñ³íÇã ¹³ñÓÝ»Éáõ ¨ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý ÏÇñ³éíáÕ 

Ù»Ãá¹Ý»ñÁ Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: ²é³ÝÓÇÝ Ã»Ù³Ý»ñáí ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ñ¹³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ññ³íÇñí»É »Ý ïíÛ³É 

áÉáñïÇ ³é³ç³ï³ñ åñ³ÏïÇÏ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ (áñáß ¹»åù»ñáõÙ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÁ 

Ï³½Ù³Ï»ñåí»É »Ý ÏáÝÏñ»ï ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ), Çñ»Ýó Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ã»Ù³Ý»ñÇÝ 

í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñáí ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ý»ñ·ñ³íí»É »Ý Ý³¨ ³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñ, Ï³ï³ñ»É³·áñÍí»É »Ý û·ï³·áñÍíáÕ 

¹Çï³ÏïÇÏ ¨ åñ³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñÁ, : 

²ÙµÇáÝÇ ·Íáí ¹³ë³í³Ý¹íáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³å³Ñáíí³Í »Ý ³ÙµÇáÝÇ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í 

Ù³Ûñ»ÝÇ É»½íáí ¹³ë³·ñù»ñáí, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáí, ¹³ë³ËáëáõÃÛ³Ý ï»ùëï»ñáí, Ù»Ãá¹³Ï³Ý óáõóáõÙÝ»ñáí, 

ËÝ¹ñ³·ñù»ñáí, Ã»ëï»ñáí, ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÇ ÝÛáõÃ»ñáí, Íñ³·ñ»ñáí: 

àõëáõÙÝ³Ï³Ý åñáó»ëÇ ³ÝË³÷³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý éÇëÏ»ñÁ Ýí³½»óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ß³ñáõÝ³Ïí»É »Ý ¹³ë³í³Ý¹íáÕ 

³é³ñÏ³Ý»ñÇ ·Íáí ³ÙµÇáÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ í»ñ³Ù³ëÝ³·Çï³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: 



²ÙµÇáÝÇ ·ñ»Ã» µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ½µ³Õí³Í »Ý åñ³ÏïÇÏ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ, ÇÝãÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë áõëáõÙÝ³Ï³Ý åñáó»ëáõÙ 

³å³Ñáí»É ·ÇïáõÃÛáõÝ ¨ åñ³ÏïÇÏ³ Ï³åÁ, áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ ÷áË³Ýó»É åñ³ÏïÇÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

 

µ¤ ê»ÙÇÝ³ñ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ ¨ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ 

Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ï³ï³ñ»É³·áñÍí»É ¿ ë»ÙÇÝ³ñ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý 

·áñÍÁÝÃ³óÁ, áõë³ÝáÕÝ»ñÇ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý ÙÇïùÁ ½³ñ·³óÝ»Éáõ, Ýñ³Ýó åñ³ÏïÇÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ ÷áË³Ýó»Éáõ 

Ýå³ï³Ïáí ß»ßïÁ ³é³í»É³å»ë ¹ñí»É ¿ ËÝ¹ÇñÝ»ñ ÉáõÍ»Éáõ, ÏáÝÏñ»ï ·áñÍ»ñ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ 

»íñáå³Ï³Ý, ÐÐ ê³ÝÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¨ ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý íñ³: 

´³óÇ ¹ñ³ÝÇó ¹³ë³í³Ý¹íáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ·Íáí Ï³½Ùí³Í áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý óáõóáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ 

Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñí»É ¿ Ï³½Ù»É å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ, Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ áñáßáõÙÝ»ñ, Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 

ëï»ÕÍÙ³Ý, í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ÉáõÍ³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, ÏáÝÏñ»ï 

Ã»Ù³Ý»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É é»ý»ñ³ïÝ»ñ, áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ·Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ: 

  

·¤ àõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ, Ñ³ñó³ß³ñ»ñÇ, ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ, ï»ëï»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ ¨ Ýáñ ³é³ñ³Ï³Ý»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙ 

²ÙµÇáÝÇ ·ñ»Ã» µáÉáñ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ ³å³Ñáíí³Í »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Íñ³·ñ»ñáí, ÁÝÃ³óÇÏ, å»ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù 

ëïáõ·ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³½Ù»É »Ý Ã³ñÙ³óí³Í Ñ³ñó³ß³ñ»ñ, Ã»ëï»ñ, ËÝ¹ÇñÝ»ñ ¨ ·ñ³íáñ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñ: 

Ø³·Çëïñ³ïáõñ³ÛáõÙ áõëÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ Ïñ×³ï»Éáõ ¨ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇÝ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ï³½Ùí»É »Ý Ýáñ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Ù³ëÝ³íáñ³·ñ»ñÁ: 



Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ³í³ñïí»É »Ý §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ËÝ¹ñ³·Çñù (ÉáõÍáõÙÝ»ñáí)¦ 

áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÇ (Ñ³Ù³Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñª èáÉý øÝÇå»ñ, Çñ³í. ·Çï. ¹áÏïáñ (Ø³ÛÝÇ üñ³ÝÏýáõñïÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý), 

´ñ»Ù»ÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ å³ßïáÝ³ÃáÕ åñáý»ëáñ, ÂµÇÉÇëÇÇ ¨ øÇßÝ¨Ç  å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý»ñÇ å³ïí³íáñ ¹áÏïáñ, ì³Ññ³Ù 

²í»ïÇëÛ³Ý, Çñ³í. ·Çï. ¹áÏïáñ, åñáý»ëáñ, ¶ñÇ·áñ ´»ùÙ»½Û³Ý, Çñ³í. ·Çï. Ã»ÏÝ³Íáõ, ¹áó»Ýï, ²ñë»Ý Â³í³¹Û³Ý,  Çñ³í. ·Çï. 

Ã»ÏÝ³Íáõ, êÇÙáÝ ü³ñÙ³ÝÛ³Ý, Çñ³í. ·Çï. Ã»ÏÝ³Íáõ) Ï³½ÙÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ßáõñç Ù»ÏáõÏ»ë ï³ñÇ ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: 

 

2. ¶Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù  

 

Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ³ÙµÇáÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý ¿ Ñ³ÝÓÝí»É 1 áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ 

ե րաշ խավ ո ր վ ե լ  է  տպագ ր ո ւ թյ ան , Ññ³ï³ñ³Ïí»É ¿ 1 Ù»Ý³·ñáõÃÛáõÝ, 10 ·Çï³Ï³Ý Ñá¹í³Í, ÇëÏ ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÇ ¨ 

Ñ³Ûóáñ¹Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó 10 ·Çï³Ï³Ý Ñá¹í³Í, Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý ¿ »ñ³ßË³íáñí³Í ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ûóáñ¹Ý»ñÇ 8 ·Çï³Ï³Ý 

Ñá¹í³Í: 

²ÙµÇáÝÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ ¿ Çñ³Ï³Ý³óñ»É Ý³¨ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·»ñÇ ¨ ûñ»ÝùÇ 

Ý³Ë³·Í»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý, ÐÐ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³óÙ³Ý 2016Ã. ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý 

ùÝÝáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ï³½ÙÙ³Ý, ³ÛÉ µáõÑ»ñÇ ³ëåÇñ³ÝïÇÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõ³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ¨ 

³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÙÇÝÇÙáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: 

²ÙµÇáÝáõÙ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ÷áõÉáõÙ »Ý ³éÏ³ ³ëåÇñ³Ýï ²ñë»Ý ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÇ §Îáñåáñ³ïÇí ïÇåÇ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 

í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ (ïÝï»ë³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

ûñÇÝ³Ïáí)¦ ¨ Ñ»é³Ï³ ³ëåÇñ³Ýï ì³ñ¹áõÑÇ ¸³ÝÇ»ÉÛ³ÝÇ §¶áñÍ³ñ³ñ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝáõÙ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ó¨áí ÏÝùíáÕ 

·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ (Çñ³í³Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ)¦ í»ñï³éáõÃÛ³Ùµ 

Ã»ÏÝ³Íáõ³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

 

3. àõë³ÝáÕÝ»ñÇ ¨ ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÇ Ñ»ï ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 



 

³¤ àõ¶À ¨ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 

²ÙµÇáÝÁ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓñ»É áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó àô¶À ³ßË³ïÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÁ:  

 

1. ÊáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï. 

àõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï ³ÝóÏ³óí»É »Ý ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñ, ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ ÝíÇñí³Í ·Çï³Ï³Ý, ¹ÇåÉáÙ³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù ¨ 

Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý Ã»½ ·ñ»Éáõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ å»ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý 

Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³ÝÁ: 

 

2. ¶Çï³Ï³Ý Ýëï³ßñç³ÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¨ ÙñóáõÛÃÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ. 

2017Ã. Ù³ÛÇëÇ 10-ÇÝ ºäÐ àô¶À ï³ñ»Ï³Ý Ýëï³ßñç³ÝÇÝ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝù »ÝÃ³µ³ÅÝÇ ·Íáí åÉ³Ý³íáñíáõÙ ¿, áñ  

ÏÙ³ëÝ³Ïó»Ý ßáõñç  10 áõë³ÝáÕÝ»ñ: 

2017Ã. Ù³ñïÇ 18-ÇÝ ¨ 19–ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í Ð³Û³ëï³ÝÇ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 

(Ð²Ð) Çñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛÇ (LLM.) Íñ³·ñÇ Ø»¹Ç³óÇáÝ ¨ ²ñµÇïñ³Å³ÛÇÝ ÎÉÇÝÇÏ³ÛÇ ¨ ¾Û¸Ç²ñ ö³ñÃÝ»ñë 

ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ñ³Ù³ï»Õ Ï³½Ù³Ï»ñåíáÕ ³Ù»Ý³ÙÛ³ ÑÇÝ·»ñáñ¹ Ë³Õ-ÙñóáõÛÃÁª ÝíÇñí³Í ³é¨ïñ³ÛÇÝ ³ñµÇïñ³ÅÇÝ: ²Ûë 

ï³ñÇ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ ï³ëÝ»ñÏáõ ÃÇÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÇÝÁ ï³ñµ»ñ µáõÑ»ñÇó, ³Û¹ ÃíáõÙ` Ð³Û³ëï³ÝÇ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý 

Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇó, Ð³Û-èáõë³Ï³Ý êÉ³íáÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇó, ÐÐ àëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ñ³Ù³ÉÇñÇó, ÐÐ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý 

³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇó, ÐÐ ¶ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ ·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇó, ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý 

Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇó, ì³Ý³ÓáñÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇó, ²ñï³ùÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³å»ñÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇó ¨ ºñ¨³ÝÇ ¹³ï³Ï³Ý 

÷áñÓ³·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇó:  



ºäÐ-Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ñ »ñÏáõ ÃÇÙ ³ÙµÇáÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñ åñáý. ². Ð³ÛÏÛ³ÝóÇ ¨ ³ëÇë. ². Â³í³¹Û³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ùµ: 

º½ñ³÷³ÏÇã ÷áõÉáõÙ Ñ³ÕÃáÕ ×³Ý³ãí»ó ºäÐ ÃÇÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ §É³í³·áõÛÝ ·ñ³íáñ ³ßË³ï³Ýù¦ ×³Ý³ãí»ó Ù»ñ ÃÇÙÇ 

³ßË³ï³ÝùÁ: 

 

µ¤ ÎÉÇÝÇÏ³ 

²ÙµÇáÝÇ ¹³ë³ËáëÝ»ñÁ å³ñµ»ñ³µ³ñ û·ÝáõÃÛáõÝ »Ý óáõÛó³µ»ñ»É ÏÉÇÝÇÏ³ÛáõÙ Ñ»ñÃ³å³ÑáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ 

áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ:  

1. ²ÙµÇáÝÇ ¹áó»Ýï ¶. ´»ùÙ»½Û³ÝÁ »ññáñ¹ ¨ ãáññáñ¹ Ïáõñë»ñÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¿ ¹³ï³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó 

ÁÝ¹¹»Ù ÚáõùáÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý: ¶áñÍÁÝÃ³óÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ »Õ»É ¿ ³ÏïÇíª ¹³ë³ËáëÇ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ùµ: ¶áñÍÁ ¹³ï³ñ³ÝáõÙ ¿, áñÇÝ 

Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý Ý³¨ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ: 

2. ²ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùáõÙ ³é³ñÏ³ÛÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ ³Ûó»É»É ¨ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ »Ý Éë»É 

§Ü²ê¸²ø ú¾Ø¾øê ²ñÙ»ÝÇ³¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ: 

 

4. Կադ ր ե ր ի  պատր աս տո ւ մ  և  վ ե ր ապատր աս տո ւ մ  

 

³¤ ²ëåÇñ³ÝïÝ»ñÇ, Ñ³Ûóáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï ï³ñíáÕ ³ßË³ï³Ýù 

²ÙµÇáÝÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Íñ³·ñáõÙ Ñ³ïáõÏ ï»Õ ¿ ½µ³Õ»óÝáõÙ ·Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý Ï³¹ñ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙÁ: ²ÙµÇáÝÝ 

áõÝÇ 4 ³éÏ³ ¨ 12 Ñ»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ³ëåÇñ³Ý:  

²ÙµÇáÝáõÙ å³ñµ»ñ³µ³ñ ùÝÝ³ñÏíáõÙ »Ý ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÇ áõ Ñ³Ûóáñ¹Ý»ñÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ýñ³Ýó ·Çï³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ: 

²ÙµÇáÝÁ Ýñ³Ýó ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ¿ óáõó³µ»ñ»É Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ïå³·ñÙ³Ý, Ã»½»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ 

Ý³ËÝ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ:  



2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 9-10-Á ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É, ³ñ¹»Ý ³í³Ý¹áõÛÃ ¹³ñÓ³Í, ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ûóáñ¹Ý»ñÇ ï³ñ»Ï³Ý ·Çï³Ï³Ý 

Ýëï³ßñç³ÝÁ, áñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý ³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñ ¨ Ñ³Ûóáñ¹Ý»ñ: ²ÙµÇáÝÇ 10 ³ëåÇñ³ÝïÇ ½»ÏáõÛóÝ»ñÁ ·Çï³Ï³Ý 

Ñá¹í³ÍÇ ï»ëùáí Ññ³å³ñ³Ïí»É »Ý ºäÐ Çñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ûóáñ¹Ý»ñÇ ï³ñ»Ï³Ý ·Çï³Ï³Ý 

Ýëï³ßñç³ÝÇ ÝÛáõÃ»ñÇ ÅáÕáí³ÍáõáõÙ /óáõó³ÏÁ ÏóíáõÙ ¿/: 

 

µ¤ ²ëåÇñ³ÝïÝ»ñÇÝ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙ 

²ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÁ ¨ Ñ³Ûóáñ¹Ý»ñÁ ³ÏïÇíáñ»Ý Ý»ñ·ñ³í³Í »Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ: ²ÙµÇáÝÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 

³ëåÇñ³Ýï, µ³óÇ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹³ë³Å³Ù»ñÇó, Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ Ý³¨ ÙÛáõë ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ã»° ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ¨ Ã»° ë»ÙÇÝ³ñ 

¥·áñÍÝ³Ï³Ý¤ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇÝ, ÇÝãÁ Ýå³ëï»Éáõ ¿ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ëáñ³óÙ³ÝÝ áõ ÷áñÓÇ Ó»éùµ»ñÙ³ÝÁ: 

 

·¤ ²ÙµÇáÝÇ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÝ»ñ, ·áñÍáõÕáõÙÝ»ñ ¨ ³ÛÉ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ 

 

²ÙµÇáÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ 2016 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 19-Çó 20-Á Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý §Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëáõÙ »íñáå³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇÝ 

Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óáõÙ¦ Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í §Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý 

Ù»Ãá¹Ý»ñÁ¦ Ã»Ù³Ûáí ë»ÙÇÝ³ñ-ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ (ºñ¨³Ý, Ð³Û³ëï³Ý):  

 ²ÙµÇáÝÇ í³ñÇã ì. ²í»ïÇëÛ³ÝÁ 2016Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 21-Çó 23-Á Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ §Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý 

Ñ³Ù³ï»ÕáõÙÁ åñ³ÏïÇÏ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï¦ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÏÉáñ ë»Õ³ÝÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ (ÂµÇÉÇëÇ, ìñ³ëï³Ý) : 

 

Â»ñ³óáõÙÝ»ñÁ 

 

   ì»ñÁ Ýßí³Í ¹ñ³Ï³ÝÇ Ñ»ï ³ÙµÇáÝÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ ï»Õ »Ý ·ï»É Ý³¨ áñáß Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ. Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, ³ÝÑñ³Å»ßï 

¿. 



 ³ÙµÇáÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ùß³Ï»É ³ÙµÇáÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 

·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ÏïÇí ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³ÝóÝ»ÉáõÝ Ýå³ëïáÕ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ: 

 

 

²ÙµÇáÝÇ í³ñÇã      ì. ²í»ïÇëÛ³Ý 

¶Æî²Î²Ü ºì àôêàôØÜ²ØºÂà¸²Î²Ü  Ðð²î²ð²ÎàôÂÚàôÜÜºðÆ ò²ÜÎ 

 

 Ø»Ý³·ñáõÃÛáõÝ 

1.Сона Теванян, Правовое регулирование концессионного договора, Монография, Ереван, Изд. ЕГУ, 2016, 102 стр. (электронная книга): 

 

  ¶Çï³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ 

1. Վահրամ Ավետիսյան, Արսեն Հովհաննիսյան, Միացման ձևով վերակազմակերպվող բանկի մասնակիցների իրավունքների 

պաշտպանության որոշ հիմնահարցեր, Դատականի շխանություն, թիվ1-2 (211-212) հունվար-փետրվար, 2017, էջ 60-67: 

2. Վահրամ Ավետիսյան, Բանկ հանդիսացող բաժնետիրական ընկերությունների բաժնետոմսերի համախմբման  առանձնահատկությունները,  

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու/ ԵՊՀ; Գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազին-

յան.– Եր.։ ԵՊՀ, 2017, էջ -197: 

3. Տարիել Բարսեղյան, Գյուղացիական տնտեսության քաղաքացիաիրավական կարգավիճակը  ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսո-

րադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու/ ԵՊՀ; Գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան.– Եր.։ ԵՊՀ, 2017, էջ-175: 

4. Արմեն Հայկյանց, Վարդուհի Դանիելյան, Սպառողների իրավունքների պաշտպանությունն էլեկտրոնային միջավայրում, «Բանբեր Երևանի 

համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 58-65: 

http://ysu.am/faculties/hy/Law/section/staff/person/Sona-Tevanyan
http://ysu.am/faculties/hy/Law/section/staff/person/Vahram-Avetisyan
http://ysu.am/faculties/hy/Law/section/staff/person/Armen-Haykyants


5. Արմեն Հայկյանց Ամուսնության կնքման պայմանները (հիմնախնդիրներ և դրանց լուծման ուղիները) ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու/ ԵՊՀ; Գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան.– Եր.։ ԵՊՀ, 2017, էջ -213: 

6. Դավիթ Սերոբյան, Տնտեսական գործունեության հասկացությունը սահմանադրական փոփոխությունների լույսի ներքո,  ԵՊՀ իրավագիտութ-

յան ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու/ ԵՊՀ; Գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան.– Եր.։ ԵՊՀ, 2017, 

էջ -235: 

7. Դավիթ Սերոբյան, Գուրգեն Մեղրյան Տնտեսական ընկերությունների գործարքներում շահագրգռվածություն ունեցող անձանց հարցի շուրջ, 

Դատական իշխանություն, Երևան, 2016 4-5 (202-203) էջ 48-53: 

8. Գրիգոր Բեքմեզյան, Պատճառական կապը դելիկտային պարտավուրություններում,   ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադա-

սախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու/ ԵՊՀ; Գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան.– Եր.։ ԵՊՀ, 2017, -247: 

9. Արսեն Թավադյան, Վինդիկացիայի և ռեստիտուցիայի հայցերի մրցակցությունը,  ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասա-

խոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու/ ԵՊՀ; Գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան.– Եր.։ ԵՊՀ, 2017, էջ -256: 

10. АрменАйкянц, Евгения Гянджумян, Генезис и значение системного подхода: философско-правовыеосновы (Համակարգային մոտեցման 

զարգացումը և նշանակությունը. իրավափիլիսոփայական հիմքեր), «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 1 

(19), էջ 13-21: 

  

 

Ամբիոնի ասպիրանտներª 

 

1. Արսեն Հովհաննիսյան, Իրավաբանական անձի հարկադիր վերակազմակերպման արդի հիմնահարցերը Հայաստանի 

Հանրապետությունում, ԵՊՀիրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2016թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու/ 

ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ: Խմբ.՝ Գ. Ս. Ղազինյան. – Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2017, էջ 149-174: 

http://ysu.am/faculties/hy/Law/section/staff/person/Armen-Haykyants


2. Ռուբինա Պետրոսյան, Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների կարգավիճակի սահմանումը որպես նրանց իրավունքների 

իրացման նախապայման ԵՊՀիրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2016թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու/ 

ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ: Խմբ.՝ Գ. Ս. Ղազինյան. – Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2017, էջ 283-299: 

3. Գևորգ Պողոսյան, Ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող տնտեսական գործունեության որոշ 

առանձնահատկությունները ԵՊՀիրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2016թ. նստաշրջանի նյութերի 

ժողովածու/ ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ: Խմբ.՝ Գ. Ս. Ղազինյան. – Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2017, էջ 231-249: 

4. Նանե Սահակյան, Պետական /համայնքային/ կարիքների համար կնքվող պայմանագրի իրավական բնւյթը ԵՊՀիրավագիտության 

ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2016թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու/ ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ: Խմբ.՝ Գ. Ս. 

Ղազինյան. – Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2017, էջ 299-317: 

5. Արմենուհի Չիֆլիկյան, Զրպարտությունը և վիրավորանքն ըստ ՀՀ քաղաքացիական  օրենսգրքի ԵՊՀիրավագիտության ֆակուլտետի 

ասպիրանտների և հայցորդների 2016թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու/ ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ: Խմբ.՝ Գ. Ս. Ղազինյան. – 

Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2017, էջ 174-185: 

6. Մովսես Խաչատրյան, Փոխադարձ ապահովագրության իրավական նախադրյալները ՀՀ-ում ԵՊՀիրավագիտության ֆակուլտետի 

ասպիրանտների և հայցորդների 2016թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու/ ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ: Խմբ.՝ Գ. Ս. Ղազինյան. – 

Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2017, էջ 267-283: 

7. Նարինե Ավագյան, Հայաստանի Հանրապետությունում մտավորսեփականությանբնագավառում 

քաղաքացիաիրավականբարեփոխումները ԵՊՀիրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2016թ. նստաշրջանի 

նյութերի ժողովածու/ ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ: Խմբ.՝ Գ. Ս. Ղազինյան. – Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2017, էջ 185-200: 

8. Անի Մութաֆյան, Կամքի և կամահայտնության առանձնահատկությունները կեղծ և շինծու գործարքներում ԵՊՀիրավագիտության 

ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2016թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու/ ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ: Խմբ.՝ Գ. Ս. 

Ղազինյան. – Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2017, էջ 249-267: 



9. Շուշանիկ Ղուկասյան, „Ապրանք”, „աշխատանքների կատարում” և „ծառայությունների մատուցում” հասկացությունների իրավական 

բնորոշման հիմնահարցը՝ ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների թերությունների  հետևանքով պատճառված վնասի 

հատուցման ինստիտւտի համատեքստում ԵՊՀիրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2016թ. նստաշրջանի 

նյութերի ժողովածու/ ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ: Խմբ.՝ Գ. Ս. Ղազինյան. – Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2017, էջ 200-217: 

10. Մարիամ Հովսեփյան, Կորպորատիվ կառավարման մոդելների իրավահամեմատական վերլուծություն ԵՊՀիրավագիտության ֆակուլտետի 

ասպիրանտների և հայցորդների 2016թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու/ ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ: Խմբ.՝ Գ. Ս. Ղազինյան. – 

Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2017, էջ 217-231: 
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Երաշխավորված է տպագրությանª 
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6. Մութաֆյան Ա. 

7. Ղուկասյան Շ 

8.Սահակյան Ն. 

 
 

 



 ՆԱԽԱԳԻԾ 

ԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետիևԱրցախիպետականհամալսարանի 

միջևհամագործակցությանմասինհուշագրիցբխողմիջոցառումներիկատարմանծրագիր-ժամանակացույց 

2017-2018 ուսումնականտարվահամար 

Հուշագրումնախատեսվածհամագործակցությ

անեղանակ 

Կատարման 

միջոցառում 

Կատարման 

Ժամկետ/պարբերականությու

ն 

Կատարմանպատասխանատու 

2.1.ՖակուլտետիկողմիցԱրՊՀպատմո

ւթյանևիրավագիտությանֆակուլտետ

իբակալավրիատիևմագիստրատուրա

յիկրթական, 

առարկայականծրագրերիվերանայմա

նևմշակմանհարցումխորհրդատվությ

անևաջակցությանտրամադրում, 

ՆերկայումսԵՊՀկրթականծրագրերը

վերամշակվումեն:  

Գործընթացըկավարտվիայսուսումն

ականտարվավերջին:ԵՊՀ-

իիրավագիտությանֆակուլտետիկրթակ

անևառարկայականծրագրերինորփաթե

թիտրամադրումԱրՊՀ-ին:  

ԱրՊՀ-

իկողմիցիրավագիտությունմասնագիտո

ւթյանկրթականուառարկայականծրագր

երիվերամշակում:  

ԵՊՀ-

իկողմիցկրթականծրագր

երիուառարկայականծր

ագրերիտրամադրում՝20

16-2017 ուս. տարի2-

րդկիսամյակ: 

ԱրՊՀ-

իկողմիցիրավագիտությ

ունմասնագիտությանկր

թականշրագրերիվերամ

շակում՝ 2017-2018 ուս. 

տարվաընթացքում:  

Կրթականևառարկա

յականծրագրերըներկայա

ցնումէԵՊՀիրավագիտությ

անֆակուլտետը: 

Վերջինը,ըստանհրաժեշտ

ության,կարողէներկայաց

նելնաևխորհրդատու:  

Վերամշակումըկազ

մակերպումէԱրՊՀ-ն: 

2.2.Ֆակուլտետի դասագրքերի, 

ուսումնական ձեռնարկների, 

ուսումնամեթոդական նյութերի 

տրամադրում ԱրՊՀ պատմության և 

իրավագիտության ֆակուլտետին, 

անհրաժեշտության դեպքում՝ 

Ըստ իրավագիտություն 

մասնագիտության ուսումնական պլանի 

դասընթացների ԵՊՀ-ում տպագրված 

դասագրքերի ու ուսումնական 

ձեռնարկների ռեստրի կազմում և դրանց 

հավաքագրում՝ ԱրՊՀ-ին տրամադրելու 

Ռեստրի կազմում՝ 

2017-2018 ուս. տարի 1-

ին կիսամյակ: 

Դասագրքերի ու 

ուսումնական 

ձեռնարկների 

ԵՊՀ 

իրավագիտության 

ֆակուլտետը 

տրամադրում է 

ձեռնարկներն ու 

դասագրքերը՝ ինչքան 



աջակցություն դասագրքերի, 

ուսումնական ձեռնարկների, 

ուսումնամեթոդական նյութերի 

պատրաստմանը, 

համար:  

Հնարավոր է նաև դրանց 

թվայնացում և այդ կերպ հանձնում 

ԱրՊՀ-ին:  

Հնարավորության դեպքում 

օժանդակել իրավագիտության 

մասնագիտության հատուկ 

ընթերցասրահի կամ ընդհանուր 

ընթերցասրահում հատուկ անկյունի 

կազմակերպմանը՝ ներառյալ 

թվայնացված: 

հավաքագրում՝ 2017-

2018 ուս. տարվա 2-րդ 

կիսամյակի սկիզբ: 

հնարավոր է շատ 

քանակով: 

 

ԱրՊՀ-ն 

ուսումնասիրում և 

քննարկում է 

ընթերցասրահի բացման 

հնարավորությունը: 

2.3.Ֆակուլտետի և ԱրՊՀ 

պարբերականներում Կողմերի 

դասախոսական կազմի 

ներկայացուցիչների, 

ասպիրանտների, հայցորդների 

գիտական հոդվածների 

հրատարակում, 

 

Ըստ անհրաժեշտության անընդհատ 

իրականացվող գործընթացէ 

մշտական Հուշագրիերկուկողմերը 

2.4.Փոխադարձ հետաքրքրություն 

ներկայացնող բնագավառներում 

մասնագիտական քննարկումների, 

խորհրդակցությունների, 

գիտաժողովների, սեմինարների, կլոր 

սեղանների անցկացում, 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

համատեղ գիտաժողովի 

կազմակերպում: Կազմակերպման 

հնարավոր կարգերն են՝  

ա/ըստ ԵՊՀ իրավագիտության 

ֆակուլտետի 

Տարեկանմեկգիտա

ժողով 

Ամենուսումնական

տարումԱրՊՀ-ն 

ներկայացնում է 

գիտաժողովիմասնակիցն

երիցուցակը, 

մասնակիցներին և 



մասնագիտական գրականության 

պատրաստում և փոխանակում, 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

գիտաժողովի գրաֆիկի՝ ամենամյա, 

յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա 1-

ին կիսամյակի վերջ, 

բ/ Երկու կողմերի հատուկ 

համատեղ գիտաժողովի 

կազմակերպում՝ Արցախում կամ 

Երևանում: 

Գիտաժողովի իրականացման ձևը 

կարող է լինել նաև հեռահար:  

 

թեմաները:  

Հատուկներըկազմա

կերպվումենընթացքում՝ 

ըստնախապեսորոշվածթե

մատիկայի: 

2.5.Ֆակուլտետի դասախոսական 

կազմի ներկայացուցիչների կողմից 

իրավաբանական գիտությունների 

տարաբնույթ հիմնախնդիրների 

վերաբերյալ ԱրՊՀ-ում 

դասախոսությունների անցկացում, 

որոնք կարող են իրականացվել 

ինչպես  անմիջական ներկայության, 

այնպես էլ հեռահար կարգով, 

 

2017-2018 ուս. տարվա կտրվածքով  

պլանավորել անհրաժեշտ 

մասնագետների այցելությունը ԱրՊՀ՝ 

հիմնախնդիրային դասախոսություններ 

անցկացնելու համար, ինչպես նաև 

ելնելով տեխնիկական 

հնարավորություններից՝ կազմել 

հեռահար կլոր սեղանների անցկացման 

կառուցակարգ՝ ըստ անհրաժեշտության: 

Այցիպլանիկազմու

մ՝ 2017-2018 ուս. տարի 

1-ին կիս., 

իրականացումըըստպլա

նի: 

Հրավիրվելիքդասա

խոսներիումասնագետներ

իցուցակըամենկիսամյակ

իցառաջներկայացնում է 

ԱրՊՀ-ն, 

իսկայցըկազմակերպում է 

ԵՊՀ-ն:  

2.6.Ֆակուլտետում ԱրՊՀ 

պատմության և իրավագիտության 

ֆակուլտետի դասախոսական կազմի 

վերապատրաստման 

1-ն փուլումկազմակերպելԱրՊՀ-ի 

դասախոսներիվերապատարաստմանց

անկալիուղղություններիցանկ և 

իրագործելանհատականուխմբայինվեր

Մինչայդպլանիկազ

մումը, 

այսուսումնականտարվ

ավերջին՝ ապրիլ-

ԱրՊՀ-ն րամադրում 

է 

վերապատրաստմանկար

իքունեցողմասնագետներ



կազմակերպում՝  թե° ուսուցման 

մեթոդիկայի, թե° բովանդակային 

կտրվածքով, որը կարող է 

իրականացվել ինչպես  անմիջական 

ներկայության, այնպես էլ հեռահար 

կարգով, 

 

ապատրաստմանմիջոցով: մայիսամիսներինիրակա

նացնելքրեական և 

վարչականիրավունքիդ

ասախոսներիվերապատ

րաստումը: 

իցուցակը, 

իսկվերապատրաստումըկ

ամ ԵՊՀ-ումկամԱրՊՀ-

ումիրականացնում է 

ԵՊՀ-ն: 

2.7.Կողմերի դասախոսական կազմի 

ներկայացուցիչների և ասպիրանտական 

(հայցորդների) համատեղ գիտական 

կոնֆերանսների կազմակերպում՝ 

ապահովելով դրանց ինչպես անմիջական 

ներկայության, այնպես էլ հեռահար կարգով 

մասնակցելու հնարավորություն, 

Ասպիրանտականհամատեղգիտաժ

ողովիկազմակերպում,նաևհեռահար,ըս

տ ԵՊՀ 

իրավագիտությանֆակուլտետիասպիրա

նտականգիտաժողովիգրաֆիկի՝ 

առաջինկիսամյակիվերջ: Հնարավոր է 

նաևդրաիրականացումհեռահարձևով:  

Յուրաքանչյուրուս

ումնականտարի 

ԱրՊՀ-ն 

ներկայացնում է 

մասնակիցներիցուցակը: 

2.8.Կողմերի մասնակցությամբ 

համատեղ հետազոտությունների 

անցկացում, աջակցություն 

ուսանողների, ասպիրանտների 

(հայցորդների) կամ դասախոսական 

կազմի ներկայացուցիչների 

հետազոտական ծրագրերի 

իրականացմանը,  

Ուսանողներիգիտականգործունեու

թյանխորհրդատուներիինստիտուտինա

խատեսում ԵՊՀ-ից, 

ինչպեսնաևզեկույցներիգրախոսում 

ԵՊՀ-ում 

Յուրաքանչյուրուս

ումնականտարի 

Խորհրդատուներիմ

ասնագիտականցանկըներ

կայացնում է ԱրՊՀ-ն, 

նշանակումըկատարում է 

ԵՊՀ-ն: 

2.9. ՖակուլտետումԱրՊՀ պատմության և 

իրավագիտության ֆակուլտետի 

ասպիրանտների և հայցորդների 

ղեկավարում, թեմաների հաստատում, 

Հուշագրիկողմերիկառավարմանհա

մապատասխանմարմիններիմիջևնախն

ական,նպատակային և 

Ըստանհրաժեշտու

թյան 

Հուշագրիկողմերիկ

առավարմանմարմիններ 



նախնական պաշտպանության 

կազմակերպում, 

2.10. ԱրՊՀ լավագույն ուսանողներին 

Ֆակուլտետի մագիստրատուրայում ուսումը 

շարունակելու հնարավորության ընձեռում՝ 

հնարավորության դեպքում վերջիններիս 

համար սահմանելով անվանական 

կրթաթոշակ,  

2.11. Ուսանողների շարժունության 

ապահովում՝ հնարավորություն ընձեռելով 

ԱրՊՀ բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 

ուսանողներին ուսումնառության մի մասն 

անցկացնել Ֆակուլտետում,  

2.14. ԱրՊՀ ուսանողներին Ֆակուլտետի 

Իրավաբանական կլինիկայում պրակտիկա 

անցնելու հնարավորություն ընձեռում, 

 

անհատականպայմանավորվածությամբ

իրականացվողմշտականգործընթաց 

2.12.Կողմերի ուսանողների 

ներգրավում միջբուհական 

ուսումնական դատախաղերին, 

մրցույթներին, կրթական այլ 

միջոցառումներին,  

2.13. Կողմերի ուսանողական 

խորհուրդների համագործակցության 

խթանում՝ համատեղ միջոցառումներ 

կազմակերպելու ուղղությամբ,  

ՀանձնարարելերկուկողմերիՈւԽ-

ներին և ՈւԳԸ-

ներինհաստատելկապերումշակելտարե

կանհամագործակցությանծրագրեր, 

նկատիունենալովնաևհուշագրի 2.12. 

համագործակցությանուղղությունը: 

2017-2018 ուս. 

տարի 1-ին կիսամյակ: 

Հուշագրիերկուկողմ

երիվերահսկողությամբ՝ 

նրանցՈւԽ-ներնուՈւԳԸ-

ները:  

2.15. ԱրՊՀ պատմության և 

իրավագիտության ֆակուլտետում 

Օժանդակություն ԱրՊՀ-ի 

իրավաբանական կլինիկայի 

2017-2018 ուս. 

տարի, 1-ին կիսամյակ 

Հուշագրիերկուկողմ

երը: 



իրավաբանական կլինիկայի 

ձևավորմանը Ֆակուլտետի կողմից  

օժանդակության ցուցաբերում, 

կազմակերպմանը: Առաջին քայլը ԱրՊՀ-

ի կողմից կլինիկայի ապագա ղեկավարի 

ու պատասխանատուի նշանակում, 

կլինիկայի կազմակերպման և 

կառավարման հարցերով նրա 

վերապատրաստում ԵՊՀ-ի 

իրավաբական կլինիկայում՝ մեկ 

շաբաթով: 

Կլինիկայիապագաղեկավ

արիննշանակում է ԱրՊՀ-

ն, 

իսկվերապատրաստմանկ

ազմակերպումըիրականա

ցնում է ԵՊՀ-ն: 

2.16. Կողմերի էլեկտրոնային 

կայքէջերում միմյանց՝ որպես 

համագործակցող կառույցների 

վերաբերյալ տեղեկությունների 

տեղադրում, 

Միջնորդելհուշագրիկողմերիկառավ

արմանմարմիններին՝կայքէջերումմիմյա

նցհամագործակցությանվերաբերյալտեղ

եկույթիտեղադրմանհարցով: 

2017-2018 ուս. 

տարի, 1-ին կիսամյակ: 

Ձևըկորոշվիըստկայքէջի

հնարավորության: 

Հուշագրիկողմերիկ

առավարմանմարմինները 

2.17. Հնարավորության դեպքում 

միջազգային ծրագրերի 

շրջանակներում Կողմերի 

ներկայացուցիչների ներգրավում, 

Ըստհնարավորությանմիջազգայինծ

րագրերինԱրՊՀ-ի 

ներկայացուցիչներիներգրավում: 

Հուշագրիգործողու

թյանողջշրջանում: 

ԵՊՀ 

իրավագիտությանֆակուլ

տետ՝ 

ըստիրմիջազգայինհամագ

ործակցությանհնարավոր

ությունների: 

 

 

 

 

 


