
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 1 

 

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի 

2017թ. նոյեմբերի 9-ի նիստի 

 

Խորհրդի 42 անդամներից ներկա էին 34-ը: Նախագահում էր խորհրդի նախագահ 

դեկան, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը, քարտուղարում` խորհրդի քարտուղար Տ.Սուջյանը: Քվորումը 

ստուգելուց հետո խորհրդի նախագահը քվեարկության դրեց օրակարգը, որը միաձայն 

հաստատելուց հետո խորհուրդն անցավ օրակարգային հարցերի քննարկմանը (օրակարգը 

կցվում է): 

 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

 

1. Գիտական հաղորդում (զեկ.՝ Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի 

ասիստենտ Տ.Մարկոսյան): 

2. Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի հաշվետվությունը՝ 

ուսումնական և գիտահեատզոտական գործունեության մասին (զեկ.՝ ամբիոնի վարիչ, 

դոցենտ Ս.Մեղրյան): 

3. Առկա ուսուցմամբ մագիստրատտուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների 

մագիստրոսական թեզերի, ըստ ամբիոնների, թեմաների հաստատման մասին: 

4. Հաղորդում 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ընթացիկ 

քննությունների արդյունքների մասին: 

5. Ընթացիկ հարցեր: 

  

 

 

1. ԼՍԵՑԻՆ. Գիտական հաղորդում (զեկ.՝ Քաղաքացիական դատավարության 

ամբիոնի ասիստենտ Տ.Մարկոսյան): 

Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն ասիստենտ, ի.գ.թ. Տ.Մարկոսյանը 

ընդհանուր գծերով ներկայացրեց ՀՀ Դատական նոր օրենսգրքի նախագծում (այսուհետ նաև՝ 

Նախագիծ) տեղ գտած սկբունքորեն նոր օրենսդրական կարգավորումները: Անդրադառնալով 

դատական համակարգի կազմավորման ինստիտուցիոնալ հարցերին՝ զեկուցողը նշեց, որ 

ստեղծվում է Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարան, որի դատական 

տարածքը լինելու է Երևան քաղաքը: Զեկուցողը նշեց, որ այս կարգավորման նպատակը 

Երևան քաղաքի տարբեր վարչական շրջանների գործող դատարանների անհամաչափ 

ծանրաբեռնվածության խնդրի լուծումն է: Բացի այդ, իբրև մասնագիտացված դատարան՝ 

ստեղծվում է նաև սնանկության դատարան: Իբրև կարևոր կարգավորում՝ զեկուցողն 

առանձնացրեց հստակ օրենսդրական այն դրույթը, որ մինչդատական վարույթի նկատմամբ 

դատական վերահսկողության քրեական գործերը քննում են միայն քրեական 

մասնագիտացման դատավորները: Զեկուցողը նշեց, որ Նախագծով առաջին ատյանի 

ընդհանուր իրավասության դատարանների համար, ի տարբերություն գործող 

կարգավորման, սահմանվել է դատավորների ոչ թե հստակ, այլ նվազագույն թվակազմ:  

Զեկուցողը կարևորեց օրենսդրական այն կարգավորումը, որ Բարձրագույն դատական 

խորհրդի առաջին նախագահն ընտրվելու է պաշտոնվարման առավելագույն՝ 5 տարի 

ժամկետով, ընդ որում՝ դատավոր անդամներից ընտրված նախագահը չի շարունակելու 

իրականացնել իր՝ որպես դատավորի լիազորությունները: Բարձրագույն դատական 

խորհրդի ոչ դատավոր անդամների վրա տարածվելու են դատավորի համար սահմանված 

վարքագծի կանոնները, ինչպես նաև անձեռնմխելիության երաշխիքները՝ հաշվի առնելով 

այն, որ Բարձրագույն դատական խորհուրդը կոնկրետ լիազորությունների իրականացման 

հետ կապված՝ հանդես է գալու որպես դատարան: 



Զեկուցողը նշեց, որ պաշտոնավարման ժամկետը լրացնալուց հետո 

Սահմանադրական դատարանի (ինչպես նաև ՀՀ մասնակցությամբ գործող միջազգային 

դատարանների) այն դատավորների համար, ովքեր ընտրվել են դատական համակարգից, 

նախատեսվել է դատավորների ցուցակում ընդգրկվելու հեշտացված ընթացակարգ:  

Իբրև Նախագծի էական կարգավորում՝ զեկուցողն առանձնացրեց Նախագծի այն 

դրույթը, որ  իբրև դատական դեպարտամենտի հիմնադիր՝ Հայաստանի Հանրապետության 

անունից հանդես է գալու Բարձրագույն դատական խորհուրդը, և որ դատական 

դեպարտամենտի կենտրոնական մարմինը հանդես է գալու որպես Բարձրագույն դատական 

խորհրդի աշխատակազմ: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Վ.Հովհաննիսյանը, դոց. Ա.Ղազինյանը, դոց. Կ.Գևորգյանը, 

դոց. Վ.Այվազյանը, պրոֆ. Ա.Վաղարշյանը, պրոֆ. Տ.Բարսեղյանը, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն: 

 

2. ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի հաշվետվությունը՝ 

ուսումնական և գիտահեատզոտական գործունեության մասին (զեկ.՝ ամբիոնի վարիչ, 

դոցենտ Ս.Մեղրյան): 

Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի վարիչ, դոց. Ս.Մեղրյանն ամփոփ 

տեղեկություններ ներկայացրեց հաշվետու ժամանակահատվածում քաղաքացիական 

դատավարության ամբիոնի ուսումնական և գիտահետազոտական գործունեության մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Գ.Ղազինյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվետվությունը գնահատել դրական (հաշվետվությունը կցվում է): 

 

3. ԼՍԵՑԻՆ. Առկա ուսուցմամբ մագիստրատտուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների 

մագիստրոսական թեզերի, ըստ ամբիոնների, թեմաների հաստատման մասին: 

Ամբիոնների վարիչները ներկայացրին մագիստրոսական թեզերի՝ համապատասխան 

ամբիոնի նիստում հաստատված թեմաները: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Տ.Բարսեղյանը, պրոֆ. Վ.Ավետիսյանը, պրոֆ. 

Ա.Գաբուզյանը, պրոֆ. Հ.Խաչիկյանը, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը: 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաստատել մագիստրոսական թեզերի թեմաները: 

 

4. ԼՍԵՑԻՆ. Հաղորդում 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի 

ընթացիկ քննությունների արդյունքների մասին: 

Դեկանի տեղակալ, պրոֆ. Հ.Խաչիկյանն ամփոփ ձևով ներկայացրեց 2017-2018 

ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ընթացիկ քննությունների արդյունքները:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Գ.Ղազինյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն: 

 

 

5. Ընթացիկ հարցեր: 

 

5.1 ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Քրեական դատավարության և 

կրիմինալիստիկայի ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի առկա ասպիրանտ Առնոլդ 

Վարդանյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի 

հաստատման մասին: 

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

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Հաստատել Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի առկա 

ասպիրանտ Առնոլդ Վարդանյանի` «Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների 

կիրառման տեսական և գործնական հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում» 



վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման, բնագավառը` իրավաբանական 

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

Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ի.գ.դ., դոց. Հ.Ղուկասյանին. 

Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 

5.2 ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Քաղաքացիական իրավունքի 

ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի հեռակա ասպիրանտ Եվա Սաղոյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեմայի վերտառությունը փոխելու մասին: 

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

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Փոխել Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի հեռակա ասպիրանտ Եվա 

Սաղոյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի վերտառությունը և հաստատել այն` 

«Զբոսաշրջության մատուցման իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական օրենսդրությամբ» վերտառությամբ, բնագավառը` իրավաբանական 

գիտություններ, մասնագիտությունը` ԺԲ.00.03 – «Քաղաքացիական, առևտրային 

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

ապահովության իրավունք». 

Բ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 

5.3 ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Սահմանադրական իրավունքի 

ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի առկա ասպիրանտ Սոսե Բարսեղյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման մասին: 

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

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Հաստատել Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի առկա ասպիրանտ Սոսե 

Բարսեղյանի` «Սահմանադրական նորմերի անմիջական կիրառման հիմքերը` 

սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում» վերտառությամբ թեկնածուական 

ատենախոսության թեման, բնագավառը` իրավաբանական գիտություններ, մասնագիտութ-

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

մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում». 

Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ի.գ.դ., պրոֆ. Գ.Դանիելյանին. 

Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 

5.4 ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Պետության և իրավունքի 

տեսության ու պատմության ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի նախկին ասպիրանտ 

Վարսեր Կարապետյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի վերտառության 

փոփոխման մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Դեկան, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը, պրոֆ. Ա.Վաղարշյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Փոփոխել Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի նախկին 

ասպիրանտ Վարսեր Կարապետյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի 

վերտառությունը և հաստատել այն` «Իսրայելի իրավական համակարգի կրոնական և 

սահմանդրական հիմքերը» վերտառությամբ, բնագավառը` իրավաբանական գիտություններ, 

մասնագիտությունը` ԺԲ.00.01 – «Պետության և իրավունքի տեսություն ու պատմություն, 

իրավական ուսմունքների պատմություն». 

Բ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 



 

5.5 ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ  իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի 

միջնորդությունը «Մարդու և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների 

սահմանադրական կենսագործման ներկա վիճակը. հետագա բարելավման խնդիրը» 

գիտագործնական մեկնաբանությունները տպագրության երաշխավորելու վերաբերյալ: 

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

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական 

խորհրդի դրական եզրակացությունը` «Մարդու և քաղաքացու իրավունքների և 

ազատությունների սահմանադրական կենսագործման ներկա վիճակը. հետագա 

բարելավման խնդիրը» գիտագործնական մեկնաբանությունները երաշխավորել 

տպագրության: 

 

5.6 ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ  իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի 

միջնորդությունը Տաթևիկ Դավթյանի` «Ընտանեկան իրավունք, գործնական 

պարապմունքների ձեռնարկ» ուսումնամեթոդական ձեռնարկը տպագրության 

երաշխավորելու վերաբերյալ: 

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

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական 

խորհրդի դրական եզրակացությունը` Տաթևիկ Դավթյանի` «Ընտանեկան իրավունք, 

գործնական պարապմունքների ձեռնարկ» ուսումնամեթոդական ձեռնարկը երաշխավորել 

տպագրության: 

 

5.7 ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ  իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի 

միջնորդությունը Նարինե Դավթյանի` «Իրավունքի կենսագործում» մենագրությունը 

տպագրության երաշխավորելու վերաբերյալ: 

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

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական 

խորհրդի դրական եզրակացությունը` Նարինե Դավթյանի` «Իրավունքի կենսագործում» 

մենագրությունը երաշխավորել տպագրության: 

 

 

5.8 ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ  իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի 

միջնորդությունը Տաթևիկ Սուջյանի` «Վճռաբեկությունը` որպես դատական ակտերի 

վերանայման ձև ՀՀ քրեական դատավարությունում» մենագրությունը տպագրության 

երաշխավորելու վերաբերյալ: 

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

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական 

խորհրդի դրական եզրակացությունը` Տաթևիկ Սուջյանի` «Վճռաբեկությունը` որպես 

դատական ակտերի վերանայման ձև ՀՀ քրեական դատավարությունում» մենագրությունը 

երաշխավորել տպագրության: 

 

5.9 ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի 

միջնորդությունը Սերգեյ Մեղրյանի` «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

դատավարությունը սխեմաներում/ընդհանուր մաս» ուսումնամեթոդական ձեռնարկը 

տպագրության երաշխավորելու վերաբերյալ: 

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

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական 

խորհրդի դրական եզրակացությունը` Սերգեյ Մեղրյանի` «Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական դատավարությունը սխեմաներում/ընդհանուր մաս» ուսումնամեթոդական 

ձեռնարկը երաշխավորել տպագրության: 



 

5.9 ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի 

միջնորդությունը «Դատական իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 

սահմանադրաիրավական բարեփոխումների ներքո» գիտաժողովի նյութերի ժողովածուն 

տպագրության երաշխավորելու վերաբերյալ: 

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

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական 

խորհրդի դրական եզրակացությունը` «Դատական իշխանությունը Հայաստանի 

Հանրապետությունում սահմանադրաիրավական բարեփոխումների ներքո» գիտաժողովի 

նյութերի ժողովածուն երաշխավորել տպագրության: 

 

 

Խորհրդի նախագահ                          Գ. Ղազինյան 
 
 
Խորհրդի քարտուղար                  Տ.Սուջյան 
 



ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆԻ 

2016-2017թթ.ուս. տարվա ուսումնականևգիտահետազոտական 

գործունեության վերաբերյալ 

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ամբիոնի աշխատանքները կազմակերպվել են 

հիմք ընդունելով ֆակուլտետի 2014-2019 թթ. հեռանկարային զարգացման ծրագրով 

նախանշված ռազմավարական նպատակները և խնդիրները: 

 

1. Իրավաբանականկրթությանևպրակտիկայիինտեգրում 

Իկատարումննշվածնպատակի, հաշվետուժամանակաշրջանում՝ 

1. ամբողջությամբվերանայվելենամբիոնայինդասընթացներիառարկայա-

կանծրագրերըևավարտականպետականքննությանհարցաշարը՝դրանցորոշակիմա-

սըհատկացնելովպրակտիկգործերիուսումնասիրությանը՝ներառյալԵվրոպականդա-

տարանի, Սահմանադրականդատարանի, ՀՀՎճռաբեկդատարանի, Արդարադա-

տությանխորհրդի, ԴՆԽ-ի, ինչպեսնաևառանձինդատականգործերիուսումնասիրութ-

յանը. Ընդորում՝նշվածնյութերիցանկը, ըստթեմաների, ներառվելէառարկայա-

կանծրագրերում, ուսանողներինառանձինդասընթացներիշրջանակներումպարզա-

բանվելէհամապատասխանորոնողականհամակարգերիմիջոցովնշվածնյութե-

րըդրանքձեռքբերելուեղանակները, իսկայննյութերը, որոնքհնարավորչէձեռքբե-

րելառցանց, պարբերաբարուղարկվելենուսանողներինէլեկտրոնայինեղանակով: Պե-

տականքննությանհարցաշարում, իրհերթին, յուրաքանչյուրհարցիկող-

քիննշվելենայննախադեպայինևայլակտերը, որոնցուսանողըպետքէանդրադառ-

նատվյալհարցըպատշաճորեններկայացնելուհամար. 

2. համապատասխանաբարորոշակիփոփոխություններենկատարվելդասախո-

սությունների, սեմինարևգործնականպարապմունքներիանցկացմանմեթոդներում, ո-

րոնքառավելապեսթիրախավորվածկերպովնպատակենհետապնդումուսանողնե-

րիմոտզարգացնելվերլուծականևկիրառականկարողությունները: Ներկայումսպա-

րապմունքներիզգալիմասընվիրվածէնշվածպրակտիկնյութերի, իրավականդիրքորո-

շումներիուսումնասիրությաննուքննարկմանը, ինչպեսնաևնմանատիպիրավիճակնե-

րիննվիրվածխնդիրներիլուծմանը. 

3. գրավորընթացիկստուգումներիևքննություններիքննականտոմսերումներառ-

վողխնդիրներըկազմվելենայնհաշվով, որբարձրգնահատականիկարողենհավակ-

նելբացառապեսայնուսանողները, որոնքոչմիայնծանոթեն, այլնաևիվիճակիեններկա-

յացնել, վերլուծելուկիրառելառարկայականծրագրերումներառվածնախադեպայինև-

այլպրակտիկնյութը: 

Ներկայումսամբիոննիրառջևխնդիրէդրել՝ 



- վերանայելուսանողներիարտադրականպրակտիկայիկազմակերպմանևանց-

կացմանկարգը՝դրաարդյունավետություննէապեսբարելավելունկատառումնե-

րով՝այդհարցումակնկալելովհամալսարանիևֆակուլտետիօժանդակությունը, 

- կազմակերպելպրակտիկաշխատողներիկողմիցառանձինթեմաներովդասախո-

սություններևնրանցմասնակցությամբքննարկումներ,ինչըթույլկտախիստգործնա-

կանտեսանկյունիցդիտարկելպրակտիկխնդիրներըևիրավակիրառականողջգործըն-

թացը, կնպաստիդասընթացներինկատմամբհետաքրքրությանբարձրացմանըևուսա-

նողներիմասնագիտականկողմնորոշմանը: 

 

2. Կրթականծրագրերիարդիականացում 

Իկատարումննշվածնպատակի, հաշվետուժամանակաշրջանում՝աշխատաշու-

կայիպահանջներիուսումնասիրության, ինչպեսնաևբարձրագույնկրթությանազգա-

յինշրջանակներովնախանշվածկրթականվերջնարդյուքներիհիմանվրա,քաղաքացիա-

կանիրավունքիամբիոնիհետհամատեղ,ամբողջությամբվերանայվելեն «Քաղաքացիա-

կանիրավունքևդատավարություն» և «Գործարարականիրավունք» մագիստրոսա-

կանծրագրերը՝ներառյալդրանցուսումնականպլանները, կրթականվերջնարդյունքնե-

րը, դասընթացներիառարկայականծրագրերըևգիտելիքներիստուգմանձևերը: Ընդո-

րում, վերընշվածնկատառումներիցելնելով, ներդրվելեննորդասընթացներ, ուսումնա-

կանպլանիցհանվելենայնդասընթացները, որոնքայսկամայնչափովուսումնասիր-

վումենբակալավրիատում, կատարվելէառկադասընթացներիկատարելագործում: 

 

3. Ուսումնականառարկայականծրագրերիձևիևբովանդակությանարդիականացում 

Ժամանակիզարգացումներինհամահունչհաշվետուժամանակաշրջանումվերա-

նայվելենբակալավրիատումդասավանդվողդասընթացներիառարկայականծրագրե-

րը: «Քաղաքացիականիրավունքևդատավարություն» և «Գործարարականիրավունք» 

մագիստրոսականծրագրերիվերանայմանկապակցությամբամբողջությամբթարմաց-

վելեննաևմագիստրոսականդասընթացներիառարկայականծրագրերը:Ընդորում, ինչ-

պեսնշվելէվերը, հիմնականշեշտըդրվելէօրենսդրականզարգացումներինհամա-

հունչնորթեմաներներդնելու, նորաղբյուրներնախատեսելու, ոչարդիականևկիրառա-

կաննվազկարևորնշանակությունունեցողթեմաներիհաշվինառարկայականծրագրե-

րըբեռնաթափելուվրա: 

 

 

4. Դասավանդմանմեթոդիկայիկատարելագործում 



Անշուշտ, վերընշվածխնդիրներիլուծմանընթացքումառավելքանակնհայտէդար-

ձելդասավանդմանմեթոդիկայիկատարելագործմանհիմնախնդիրը: Ոչմիայնամբիո-

նի, այլնաևֆակուլտետիանելիքներնայստեղբավականինշատեն: 

Իհարկե, այսուղղությամբամբիոնըկատարելէորոշակիաշխատանքներ, ո-

րոնցմասինմասամբնշվելէվերը, սակայնկարծումենք, որխնդիրըպետքէլուծ-

վիխիստթիրախավորվածձևով: 

Հարկենքհամարումհատուկընդգծել, որֆակուլտետումդասավանդմանմեթոդնե-

րիկիրառմանառկավիճակիուսումնասիրությունըևդասավանդմանմեթոդներիվերա-

բերյալֆակուլտետիզարգացմանծրագրովնախատեսվածուղեցույցիմշակումը, ինչ-

պեսնաևդրահիմանվրաամբիոնիդասախոսներիվերապատրաստմանիրականացու-

մըներկայումսօբյեկտիվանհրաժեշտությունէդարձել: 

Քննարկվողխնդրիլուծմաննէապեսկարողէնպաստել 2018 թ. փետրվարին GIZ-

իաջակցությամբգերմանացիպրոֆեսորՌոլֆՔլիփերիմասնակցությամբնախանշ-

վածվերապատրաստմանդասընթացը, որիշրջանակներումնախատեսվումէքաղաքա-

ցիականիրավունքիօրինակովներկայացնելիրավականխնդիրներիմշակման, լուծ-

մանևգնահատմանմեթոդաբանությունը:  

Ամբիոնըպլանավորելէամբողջկազմովմասնակցելնշվածմիջոցառմանը, ո-

րըոչմիայնկնպաստիգործնականպարապմունքներիանցկացմանմեթոդիկայիկատա-

րելագործմանը, այլնաևանհրաժեշտհիմքկարողէհանդիսանալհամապատաս-

խանխնդրագրքերիևխնդիրներիլուծմանմեթոդականուղեցույցներիմշակմանհամար: 

 

5. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման 

մեխանիզմների կատարելագործում 

Այս ուղղությամբ ևս բավականի աշխատանքներ են կատարվել: Նպատակ հե-

տապնդելով ոչ միայն պարզել առանձին դասընթացների շրջանակներում ուսանող-

ների ձեռք բերած գիտելիքները, այլ նաև վեր հանել ուսանողների վերլուծական և կի-

րառական կարողությունները, ՄԻԵԴ-ի, ՍԴ-ի, ՎԴ-ի իրավական դիրքորոշումների ի-

մացությունը և կիրառման կարողությունները՝ 

1) Հաշվետու տարում աշխատանքներ են կատարվել բակալավրիատի ուսանող-

ների գրավոր աշխատանքների ստուգման և կատարելագործման ուղղությամբ, մաս-

նավորապես՝ թարմացվել են քննական խնդիրները, վերանայվել է դրանց բովանդա-

կությունը: Ընթացիկ ուս. տարվա առաջին ընթացիկ ստուգումների ընթացքում, պայ-

մանավորված ընթացիկ ստուգումների արդյունքների գնահատման նոր մեխանիզմ-

ների ներդրմամբ, ամբողջությամբ վերանայվել են քննական առաջադրանքների գնա-

հատման չափանիշները: Ընդ որում, որպես հիմք ընդունվել է նախորդ ուս. տարվա 

ավարտին մշակված պետական ավարտական քննությունների համար մշակված ու-

ղեցույցը՝ համապատասխանաբար քննական առաջադրանքի (խնդրի) լուծման կա-

պակցությամբ ուսանողի շարադրանքը գնահատելով ըստ դրսևորած իրավական գի-



տելիքի, վերլուծական կարողության, կատարված եզրակացության ճշտության, լրի-

վության և շարադրանքի հստակության, ճշտության, տրամաբանական կառուցվածքի:  

Բացի այդ, այս տարի ընթացիկ ստուգումների ընթացքում պիլոտային կարգով 

գրավոր քննությունն ավարտելուց հետո ուսանողներին էլեկտրոնային կարգով ու-

ղարկվել են քննական խնդիրների օրինակելի լուծումները, ինչը հնարավորություն է 

տվել նրանց քննությունն ավարտելուց անմիջապես հետո պատկերացում կազմել ի-

րենց բացթողումների, սխալների և հնարավոր գնահատականների վերաբերյալ: Դրա-

նով իսկ որոշակիորեն ապահովվել է քննական պրոցեսի կանխատեսելիությունը, 

ստուգող դասախոսների կողմից աշխատանքները ստուգելիս միասնական մոտեց-

ման դրսևորումը, կանխվել են համատարած բողոքարկումները: Կարծում ենք, որ 

նման պրակտիկան բավականին արդյունավետ է, ուստի արդյունքներն ամբիոնում 

քննարկելուց հետո ամենայն հավանականությամբ հաջորդ քննաշրջանում դրա կի-

րառումն կընդլայնենք: 

2) 2016-2017 ուս. տարում բակալավրիատի պետական քննությունը «Քաղաքա-

ցիական դատավարություն» առարկայից առաջին անգամ կազմակերպվել է գրավոր 

ձևով: Ընդ որում, ձեռք բերված փորձի և հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված պրակ-

տիկ աշխատողների դիտողությունների հաշվառմամբ ներկայումս մշակվում են 2017-

2018 ուս. տարվա պետական քննության ընթացքում առաջադրվելիք խնդիրների 

տարբերակները, հստակեցվում են գնահատման չափանիշները: 

 

6. Ուսումնական և ուսումնաօժանդակ նյութերի արդիականացում 

Խնդիրն ամբիոնի ցավոտ խնդիրներից է: Այսօրվա դրությամբ ուսումնական և 

ուսումնաօժանդակ նյութերով բավարար չափով ապահովված են մագիստրոսական 

դասընթացները: 

Ինչ վերաբերում է բակալավրիատում դասավանդվող առարկաներին, ապա 

տարբեր սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ պատճառներով հայալեզու և պատշաճ որակի դա-

սագրքով ապահովված է միայն ՀՀ աշխատանքային իրավունք դասընթացը: 

Բավականին սուր է Քաղաքացիական դատավարություն, Էկոլոգիական իրա-

վունք դասընթացները ուսումնական նյութերով ապահովելու խնդիրը, որն ամբիոնը 

պլանավորում է լուծել մեկ-երկու տարվա ընթացքում: Դրան զուգահեռ պլանավոր-

վում է Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի կողմից GIZ-ի օժանդակությամբ մշակ-

ված խնդրագրքի օրինակով մշակել նաև քաղաքացիական դատավարության խնդրա-

գիրք, որը ոչ միայն կպարունակի խնդիրներ՝ ըստ առանձին թեմաների, այլ առավե-

լապես նպատակաուղղված կլինի ուսանողներին մատուցելու իրավական խնդիրների 

լուծման մեթոդաբանությունը, զարգացնելու դատավարական փաստաթղթեր կազմե-

լու կարողությունները: 

 



7. Կրթական գործընթացների իրականացման համար ստեղծված նյութատեխնիկա-

կան պայմանների արդյունավետ օգտագործումը և առկա խնդիրները 

1) Ուսանող-դասախոս շփումներն ամրապնդելու, կրթական գործընթացի կազ-

մակերպման և բովանդակային արդյունավետության բաձրացման նպատակով ամ-

բիոնի դասախոսներն ակտիվորեն օգտագործում են ուսանողներին ԵՊՀ-ի կողմից 

տրամադրված էլեկտրոնային հասցեները՝ դասախոսություներից և սեմինար ու գործ-

նական պարապմունքներից առաջ և հետո դրանց ուղարկելով քննարկման, ուսում-

նասիրման ենթակա ուսումնական, ուսումնամեթոդական և ուսումնաօժանդակ նյու-

թերը, ինչպես նաև գրավոր հանձնարարությունները: 

2) Քաղաքացիականդատավարությունառարկայիշրջանակներումբոլորդասե-

րինօգտագործվումենլսարաններումտեղադրվածպրոեկտորներըսխեմատիկնյութեր, 

դատավարականփաստաթղթերցուցադրելունպատակով: Կարծումենք, որպարապ-

մունքներիարդյունավետություննէլավելիկարողէբարձրանալ, եթելսարաններումառ-

կալինենէլեկտրոնայինգրատախտակներ,  որակյալինտերնետկապ, տեսանյութերդի-

տելուհնարավորություն: 

3) Պետքէընդունել, որամբիոնըպատշաճորենչիօգտագործումդատականնիստե-

րիդահլիճը: Այստարիպլանավորումենքերրորդկուրսիուսանողներիմասնակցութ-

յամբերկրորդկիսամյակումկազմակերպելուսումնականդատախաղեր, ինչ-

պեսնաևգործողդատավորներիօժանդակությամբմեկ-երկուիրականդատականնիս-

տեր: Նմանմիջոցառումները, անկասկած, կարողեննպաստելուսանողներիպրակ-

տիկհմտություններիզարգացմանըևքաղաքացիաիրավականդասընթացներինկատ-

մամբհետաքրքրությանբարձրացմանը: 

 

8. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի համալրում և պրոֆեսիոնալիզմի կատարելա-

գործում 

1) Ամբիոնիաշխատանքայինծրագրումհատուկտեղէզբաղեցնումգիտամանկա-

վարժականկադրերիպատրաստումը։Ամբիոնն ունի 1 առկա, 6 հեռակա ուսուցմամբ 

ասպիրանտ, 3 հայցորդ։ 

Ամբիոնումպարբերաբարքննարկվումենասպիրանտներիուհայցորդներիհաշ-

վետվությունները, նրանցգիտականհոդվածները։Ամբիոնընրանցաջակցությունէցու-

ցաբերելհոդվածներիտպագրման, թեզերիպատրաստմանաշխատանքներիկազմա-

կերպմանևնախնականպաշտպանությանհարցում։ 

2016թ. դեկտեմբերի 9-10-ըտեղիէունեցել, արդենավանդույթդարձած, ասպի-

րանտներիևհայցորդներիտարեկանգիտականնստաշրջանը, որինմասնակցելենամ-

բիոնիասպիրանտներևհայցորդներ։Ամբիոնի 7 ասպիրանտիզեկույցներըգիտա-



կանհոդվածիտեսքովհրապարակվելենԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետիասպի-

րանտներիևհայցորդներիտարեկանգիտականնստաշրջանինյութերիժողովածուում։ 

ՀաշվետուժամանակաշրջանումամբիոնիասպիրանտներՀ. ՀախվերդյանըևՏ. 

Խաչիկյանըպաշտպանելենթեկնածուականատենախոսություններևներկայումսակ-

տիվորեններգրավվելենամբիոնիաշխատանքներում: 

2) Ամբիոնըհնարավորբոլորմիջոցներովխրախուսումէամբիոնիանդամներմաս-

նակցությունըմասնագիտականվերապատրաստմանծրագրերին, արտասահմա-

նումհետբուհականկրթությունստանալուն: Այսպես, ամբիոնիանդամներՏ. Վարդա-

զարյանը 2016 ուս. տարումավարտելէուսումըԱնգլիայիՆոթինհեմիիրավաբանա-

կանդպրոցում՝մագիստրոսիաստիճան, Պ. ԹադևոսյանըևԼ.Պետրոսյանը 2017-2018 

ուս. տարվաերկրորդկիսամյակումմեկնելուենվերապատրաստմանՖլետչերիհամալ-

սարան: 

Տ. Վարդազարյանիօրինակըցույցէտալիսարտասահմանյանվերապատրաս-

տումներիդրականարդյունքները՝դասավանդմանևուսանողներիհետշփումնե-

րինորմակարդակումեթոդաբանություն, օտարլեզուներիիմացությանկատարելագոր-

ծում, գիտավերլուծականունակություններիկտրուկաճևայլն: 

3) Պրոֆեսորադասախոսականկազմիպրոֆեսիոնալիզմիկատարելագործ-

մաննուղղվածմիջոցառումներիցհարկենքհամարումնշելնաևհետևյալը. 

- ամբիոնիբոլորդասախոսներնուասպիրանտներըմասնակցելեն 2016 թ.  սեպ-

տեմբերի 19-20-ինԵրևանիՄարիոթհյուրանոցում GIZ-իկազմակերպածսեմինա-

րին՝նվիրվածիրավաբանականկրթությանևդասավանդմանմեթոդներին,  

- ամբիոնիվարիչՍ. Մեղրյանըֆակուլտետիպատվիրակությանկազմումմասնակ-

ցելէ 2016 թ.  սեպտեմբերի 21-23-ըԹբիլիսիում GIZ-իկազմակերպածտարածաշրջա-

նայինկլոր-սեղանին՝նվիրվածիրավաբանականկրթությանևդասավանդմանմեթոդնե-

րին, 

- ամբիոնըհատուկուշադրությունէդարձնումԵՊՀդասախոսներիվերապատ-

րաստմանծրագրերին: ԱմբիոնիհիմնականդասախոսներՍ. Մեղրյանը, Վ. Հովհան-

նիսյանը, Գ. Պետրոսյանը, ավարտելեն 2011-2016 թթ. ԵՊՀդասախոսներիվերապատ-

րաստմանծրագիրը: ԵՊՀվերապատրաստմաննործրագրիդասընթացներինակտիվո-

րենմասնակցումենամբիոնիդասախոսներՎ. Եսայանը, Պ. ԹադևոսյանըևՕ. Գեղամ-

յանը: 

 

9. Ֆակուլտետիմիջազգայնացման, անգլերենլեզվովդասընթացներիներդրման, դա-

սախոսներիևուսանողներիշարժունակություննապահովելունուղղվածմիջոցառում-

ներ 

Նշվածուղղությամբհաշվետուժամանակաշրջանումկատարվելենևնախանշ-

վելենորոշաշխատանքներ: Մասնավորապես՝ 



1) ամբիոնիանդամՏ. Վարդազարյանիկողմիցմշակվելէ «Աշխատանքայինիրա-

վունք» անգլալեզուդասընթացը, որըներկայցվելէԵՊՀ-ինօտարերկրյաբուհերիուսա-

նողներինտարբերփոխանակմանծրագրերիշրջանակներումառաջարկելուհամար. 

2) ամբիոնիանդամներՏ. Վարդազարյանը, Պ.ԹադևոսյանըևԼ.ՊետրոսյանըՈՒ-

ԳԸ-իջանքերովկազմավորվածխմբերումառանձինթեմաներովհանդեսենեկելանգլե-

րենդասախոսություններով. 

3) էկոլոգիականիրավունքիկենտրոնիաշխատանքներումներգրավվածբոլորդա-

սախոսներըևասպիրանտները 11.04.2016 թ. մասնակցելեն «Շրջակամիջավայրիհար-

ցերովկորպորատիվպատասխանատվություննանդրսահմանայինհամատեքստում» և 

«Շրջակամիջավայրինվերաբերողհարցերովարդարադատությանմատչելիությունըմի-

ջազգայինիրավունքում» թեմաներովԿենտրոնումկազմակերպվածդասախոսություն-

ներին, որոնքվարելէՍտոկհոլմիհամալսարանիիրավաբանականֆակուլտետիդեկան, 

ՕրհուսկոնվենցիայիՀամապատասխանությանկոմիտեինախագահպրոֆեսորՅո-

նասԷբեսսոնը. 

4) ամբիոնիանդամներԱ.ԻսկոյանիևՀ.Հախվերդյանիհամահեղինակությամբնա-

խապատրաստվելևտպագրությանէհանձնվել Environmental Law of the Republic of 

Armenia աշխատությունը, որըպետքէհրատարակվիհունգարական WestLaw ակադե-

միականպարբերկանում. 

5) ներկայումսամբիոնիվեցանդամներ (Ս. Մեղրյան, Ա.Իսկոյան, Հ.Հախվերյան, 

Տ.Վարդազարյան, Տ. Մարկոսյան, Լ.Պետրոսյան) նախապտրաստումենգիտականհոդ-

վածներֆակուլտետիանգլալեզուժողովածուիշրջանակներումհրատարակելունպա-

տակով. 

 

10. Կրթականգործընթացներիհրապարակայնությանևթափանցիկությանապահովում 

Այդնպատակինհասնելուհամարշատքայլերչենկատարվել: Այդուհանդերձ, ամ-

բողջությամբթարմացվելէամբիոնի, ամբիոնիդասախոսներիևնրանցհրապարակում-

ներիվերաբերյալֆակուլտետիկայքումզետեղվածտեղեկատվությունը, կայքումտե-

ղադրվելենդասընթացներիառարկայականծրագրերը, քննականհարցաշարերը: 

 

11. Ուսանողականկառույցներիաշխատանքիակտիվացմաննուղղվածմիջոցառումներ 

ԱմբիոննակտիվօժանդակությունէցուցաբերելՈՒԳԸ-իկողմիցկազմակերպ-

վողուսանողականգիտականմիջոցառումներին: Մասնավորապես՝ 

1) hաշվետուժամանակաշրջանումՈՒԳԸ-իաշնանայինևգարնանայիննստաշր-

ջանիընթացքումնախապատրաստվելևներկայացվելէթվով 9 ՈՒԳԸաշխատանքներ, 

որոնքաչքիենընկելիրենցարդիականությամբևբարձրորակով: Դրանցմեծամասնութ-

յունըհրատարակվելէ. 

2) 2017 թ. հոկտեմբերինևս 4 ՈՒԳԸաշխատանքներկայացվելէԵՊՀՈՒԳԸհիմ-

նադրման 70-ամյակիննվիրված 4-րդմիջազգայինգիտականնստաշրջանիընթացքում: 



Ամբիոնըխրախուսելէևընթացիկտարվաընթացքումևսխրախուսելուէուսանողա-

կանկառույցներիկողմիցմասնագիտականխմբակների, բանավեճայինակումբների, 

անգլալեզուդասախոսություններիկազմակերպմաննուղղվածաշխատանքները: 

 

12. Ամբիոնիգիտականգործունեությունը 

1. Հաշվետուտարումհրատարկվել են ամբիոնիանդամների հետևյալ գիտական 

աշխատությունները՝ 

 մենագրություններ՝1 (Վ. Գրիգորյան, Վերաքննիչդատարանիլիազորություն-

ներիհիմնախնդիրներըքաղաքացիականդատավարությունում), 

 գիտական հոդվածներ՝ 25, 

 ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ՝ 1: 

2. Պաշտպանվել է երկու թեկնածուական ատենախոսություն՝ 

 Հ.Հախվերդյան, «ՀՀ-ում էկոլոգիական ապահովագրության ինստիտուտի 

ներդրման իրավական ասպեկտները». 

 Տ.Խաչիկյան, «Մաքսային հսկողության իրավական հիմքերը ՀՀ-ում»: 

3. ՀՀ անկախության 25-ամյակին նվիրված՝ ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովում(2016 թ.) ներկայացվել է թվով ե-

րեք (Տ. Մարկոսյան, Վ. Գրիգորյան, Պ. Թադևոսյան), իսկ համապատասխան ժողովա-

ծուի մեջ ներառվել է ևս վեց գիտական զեկույցներ: 

4. Էկոլոգիական իրավունքի կենտրոնի ուժերով 2017 թ. հունիսին կազմակերպ-

վել է «Էկոլոգիական տեղեկատվության իրավական ասպեկտները. օրենսդրական 

կարգավորման հիմնախնդիրները և հեռանկարները ՀՀ-ում» թեմայով գիտաժողով, ո-

րին մասնակցել են պետական կառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ, ԵՊՀ և 

այլ ԲՈՒՀ-երի դասախոսներ, ուսանողներ: 

5. Էկոլոգիական իրավունքի կենտրոնը՝ Ուրբան կայուն զարգացման հիմնադ-

րամի, Ազգային ջրային համագործակցություն ՀԿ-ի գործընկերությամբ և ԱՄՆ ՄԶԳ-

ի ֆինանսավորմամբ իրականացնում է «Ջրային ռեսուրսների մասնակցային եւ արդ-

յունավետ օգտագործում» դրամաշնորհային ծրագիրը, որի աշխատանքները նախա-

տեսված է ավարտել 2018 թ. ապրիլին: 

 

13. Արտահամալսարանականգործունեություն 

1) Ամբիոնի անդամները դասախոսություններով մասնակցել են ՀՀ արդարադա-

տության ակադեմիայում ընթացող վերապատրաստման դասընթացներին (Ս. Մեղր-



յան, Վ. Հովհաննիսյան, Տ. Մարկոսյան), ինչպես նաև դասախոսություններով հանդես 

են եկել ՀՀ Փաստաբանական դպրոցում (Ս. Մեղրյան, Տ. Մարկոսյան): 

2) Ամբիոնի անդամներ Ս. Մեղրյանը, Վ. Հովհաննիսյանը, Տ.Մարկոսյանը՝ որ-

պես Եվրոպայի Խորհրդի փորձագիտական խմբի անդամներ կամ ՀՀ արդարադա-

տության նախարարության ներկայացուցիչներ ներգրավված են ՀՀ քաղաքացիական 

դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի լրամշակման աշխատանքներին (նախա-

գիծը 2016 թ. ներառվել է ՀՀԱԺ օրակարգ, 2017 թ. մայիս-սեպտեմբեր ամիսներին 

լրամշակվել է և հոկտեմբերին կրկին դրվել է շրջանառության մեջ): 

3) Ամբիոնի անդամներ Ս. Մեղրյանը, Տ. Մարկոսյանը և Լ.Պետրոսյանը՝ որպես 

Եվրոպայի Խորհրդի փորձագիտական խմբի անդամներ կամ ՀՀ արդարադատության 

նախարարության ներկայացուցիչներ ներգրավված են ՀՀ դատական օրենսգրքի նա-

խագծի պատրաստման աշխատանքներին (նախագիծը ներկայումս դրվել է շրջանա-

ռության մեջ): 

4) Ամբիոնի անդամներ Ա.Իսկոյանը, Հ.Հախվերդյանը, Օ.Գեղամյանը և Լ.Պետ-

րոսյանցը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատակիցների համար 

կազմակերպել և կարդացել են դասախոսություններ «Շրջակա միջավայրի պահպա-

նություն և կառավարում» թեմայով: 

 

 

Ամբիոնի վարիչ                                             Ս. ՄԵՂՐՅԱՆ 

 

 

 
 


