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ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի 

2018թ. մարտի 30-ի նիստի 

 

Խորհրդի 42 անդամներից ներկա էին 29-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.` Քրեական իրավունքի ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. 

Ա.Գաբուզյան): 

2. Պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոնի հաշվետվությունը` 

ուսումնական և գիտահետազոտական գործունեության մասին (զեկ.` ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. 

Ա.Վաղարշյան): 

3. Հաղորդում ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի 

պատրաստման ընթացիկ վիճակի մասին: 

4. 2018-2019 ուսումնական տարվա ուսումնական պլանների հաստատում (զեկ.` 

դեկանի տեղակալ, պրոֆ. Հ.Խաչիկյան)։ 

5. 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսանողների սոցիոլոգիական 

հարցումների արդյունքների ամփոփում։ 

6. Ընթացիկ հարցեր: 

 

 

1. ԼՍԵՑԻՆ. Գիտական հաղորդում (զեկ.՝ Քրեական իրավունքի ամբիոնի վարիչ, 

պրոֆ. Ա.Գաբուզյան): 

Քրեական իրավունքի ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Ա.Գաբուզյանն ընդհանուր գծերով 

ներկայացրեց ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծում իրավաբանական անձնաց 

պատասխանատվության ինստիտուտի իրավակարգավորումները: Զեկուցողն 

անդրադարձավ հանցագործության սուբյեկտին ներկայացվող պահանջներին, մեղքի 

առկայությունը որոշելու և դրա հետ կապված` պատասխանատվության և պատժի 

անհատականացման սկզբունքից որոշակիորեն շեղվելու խնդիրներին, իրավաբանական 

անձնանց նկատմամբ կիրառվող հնարավոր պատժատեսակներին: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.  

Զեկուցումից հետո ծավալվեց ակտիվ քննարկում, որին մասնակցեցին պրոֆ. 

Գ.Ղազինյանը, պրոֆ. Վ.Հովհաննիսյանը, պրոֆ. Վ.Ստեփանյանը, պրոֆ. Ն.Այվազյանը, պրոֆ. 

Գ.Ղազինյանը:  

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. 

Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն: 

 

2. ԼՍԵՑԻՆ. Պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոնի 



հաշվետվությունը`ուսումնական և գիտահետազոտական գործունեության մասին (զեկ.` 

ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Ա.Վաղարշյան): 

Ամբիոնների վարիչ պրոֆ. Ա.Վաղարշյանը ներկայացրեց հաշվետվություն հաշվետու 

ժամանակահատվածում ամբիոնի հաշվետվությունը` ուսումնական և 

գիտահետազոտական գործունեության մասին։ 

Զեկուցողը հատուկ անդրադարձավ նաև ամբիոնի գործունեության մեջ առկա 

թերացումներին ՝ հասվաստիացնելով, որ անհրաժեշտ քայլեր են ձեռնարկվում դրանք 

լուծելու ուղղությամբ: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Գ.Ղազինյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվետվությունը գնահատել դրական (հաշվետվությունը կցվում է): 

 

3. ԼՍԵՑԻՆ. Հաղորդում ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական 

թեզերի պատրաստման ընթացիկ վիճակի մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.  

Ամբիոնների վարիչներն քանակական տվյալներ ներկայացրին ավարտական 

աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պատրաստման ընթացիկ վիճակի մասին` 

առանձնացնելով վիճահարույց աշխատանքները: 

Պրոֆ. Գ.Ղազինյանը հորդորեց ամբիոններին վարիչներին խստիվ հետևել սահմանված 

ժամկետների պահպանմանը և պատշաճ կազմակերպել ավարտական աշխատանքների և 

մագիստրոսական թեզերի նախապաշտպանությունը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն: 

 

4. ԼՍԵՑԻՆ. 2018-2019 ուսումնական տարվա ուսումնական պլանների 

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

Դեկանի տեղակալ, պրոֆ. Հ.Խաչիկյանն ամփոփ ձևով ներկայացրեց 2018-2019 

ուսումնական տարվա ուսումնական պլաններում նախատեսված ընդհանուր 

փոփոխությունները։ 

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

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  Հաստատել 2018-2019 ուսումնական տարվա ուսումնական պլանները: 

 

5. ԼՍԵՑԻՆ. 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսանողների 

սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքների ամփոփում: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. 

Խորհրդի նախագահ պրոֆ. Գ.Ղազինյանն ընդհանուր գծերով ներկայացրեց 

ուսանողների սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքները, ինչպես նաև ուսանողների 

առաջարկները` կապված ուսումնական գործընթացի կազմակերպման հետ: 

Ամբիոնների վարիչներին իրենց հերթին հավաստիացրին, որ ուսանողների 

սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքները քննարկվել են նաև ամբիոններում: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն: 

 

Ընթացիկ հարցեր 

5.1 ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Քրեական իրավունքի ամբիոնի 

միջնորդությունը` ֆակուլտետի շրջանավարտ Ալիսա Ամիրխանյանին հայցորդ 

ձևակերպելու մասին: 



 

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

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Ֆակուլտետի շրջանավարտ Ալիսա Ամիրխանյանին ձևակերպել որպես հայցորդ. 

Բ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին  հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 

5.2 ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Քրեական իրավունքի ամբիոնի 

միջնորդությունը` ՀՀ ԿԱ Ոստիկանության ծառայող Հռիփսիմե Խաչատրյանին հայցորդ 

ձևակերպելու մասին: 

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

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Ֆակուլտետի ՀՀ ԿԱ Ոստիկանության ծառայող Հռիփսիմե Խաչատրյանին 

ձևակերպել որպես հայցորդ: 

 

5.3 ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Քրեական իրավունքի ամբիոնի 

միջնորդությունը` ֆակուլտետի շրջանավարտ Արգիշտի Քարամյանին հայցորդ 

ձևակերպելու մասին: 

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

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Ֆակուլտետի շրջանավարտ Արգիշտի Քարամյանին ձևակերպել որպես հայցորդ. 

Բ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին  հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 

5.4 ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Պետության և իրավունքի տեսության 

և պատմության ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի հայցորդ Ռոզա Աբաջյանի 

ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման մասին: 

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

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Հաստատել Պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոնի հայցորդ 

Ռոզա Աբաջյանի` «Անմիջական ժողովրդաիշխանության տեսական ակունքների և 

ինստիտուցիոնալ իրավական ձևերի պատմական էվոլուցիան Հայաստանի նորագույն 

շրջանի սահմանադրական զարգացման պրակտիկայում» վերտառությամբ թեկնածուական 

ատենախոսության թեման, բնագավառը` իրավաբանական գիտություններ, մասնագիտութ-

յունը` ԺԲ.00.01 - «Պետության և իրավունքի տեսություն ու պատմություն, պետական և 

իրավական ուսմունքների պատմություն»: 

Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ի.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Վաղարշյանին. 

Գ․ Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին  հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 

5.5 ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ  իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի 

միջնորդությունը պրոֆ. Ա.Վաղարշյանի` «Հայաստանի առաջին Հանրապետության 

պետական իշխանության համակարգը» վերտառությամբ մենագրությունը տպագրության 

երաշխավորելու վերաբերյալ: 



 

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

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական 

խորհրդի դրական եզրակացությունը` Ա.Վաղարշյանի` «Հայաստանի առաջին 

Հանրապետության պետական իշխանության համակարգը» վերտառությամբ մենագրությունը 

երաշխավորել տպագրության: 

 

5.6 ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ  իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի 

միջնորդությունը ասիստենտ Ա.Հովհաննիսյանի` «Նոր երևան եկած կամ նոր 

հանգամանքներով վերջնական դատավարական որոշումների վերանայման հիմնահարցրեը 

ՀՀ քրեական դատավարությունում» վերտառությամբ մենագրությունը տպագրության 

երաշխավորելու վերաբերյալ: 

 

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

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական 

խորհրդի դրական եզրակացությունը` Ա.Հովհաննիսյանի` «Նոր երևան եկած կամ նոր 

հանգամանքներով վերջնական դատավարական որոշումների վերանայման հիմնահարցրեը 

ՀՀ քրեական դատավարությունում» վերտառությամբ մենագրությունը երաշխավորել 

տպագրության: 

 

 

Խորհրդի նախագահ                  Գ. Ղազինյան 

 

 

Խորհրդի քարտուղար                  Տ.Սուջյան 

 

 



 
     Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ Ո Ւ Թ Յ ՈՒՆ 

Քրեական իրավունքի ամբիոնի 2017-2018թթ. ուս. տարում կատարած 

աշխատանքների 

  Իրավաբանական կրթության և պրակտիկայի ինտեգրում, արտահամալսարանական 

աշխատանքներ, հրավիրված դասախոսների կողմից դասախոսություններ 

   Քրեական իրավունքի ամբիոնի դասախոսների կողմից պատրաստվել է ՀՀ քրեական 

նոր օրենսգրքի նախագիծը: Այդ կապակցությամբ տարբեր քննարկումներ են կազմակերպվել 

պրակտիկ աշխատողների մասնակցությամբ: Հանդիպումները կազմակերպվել են ՀՀ 

արդարադատության նախարարության և միջազգային տարբեր կազմաերպությունների 

կողմից: Պատրաստվել է նաև ՀՀ քրեակատարողական նոր օրենսգրքի նախագիծը, որը 

նույնպես քննարկվում է: 

Բացի այդ, ՀՀ արդարադատության ակադեմիայում ամբիոնի վարիչ Ա. Գաբուզյանը 

դատավորների և դատախազների վերապատրաստման շրջանակներում 

դասախոսություններ է կարդացել ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի հայեցակարգի և նախագծի 

վերաբերյալ: Բացի այդ, Ա. Գաբուզյանը դասախոսություններ է կարդացել ՀՀ ԱԱԾ դպրոցում, 

ինչպես նաև մեկ շաբաթ` Արցախի պետական համալսարանի պատմաիրավաբանական 

ֆակուլտետում:  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, փաստաբանների, դատախազների և 

դատավորների վերապատրաստման դասընթացներում, արդարադատության 

ակադեմիայում: 

Ամբիոնի ասպիրանտ Գալյան Սրբուհին նույնպես դասախոսություններ է կարդում 

ակադեմիայում: 

Աննա Մարգարյանը նաև ԳԴՀ Մաքս Պլանկի ինստիտուտում հանդես է եկել ելույթով` 

քրեական օրենսդրության զարգացման հիմնախնդիրները անցումային երկրներում, ինչպես 

նաև Մոնպելյեի համալսարանում կարդացել է դասախոսություններ` քրեական իրավունքի 

հիմնախնդիրներից: 

Ամբիոնի ասպիրանտ Նունե Հայրապետյանը դասախոսություններ է կարդացել ԴԱՀԿ 

աշխատակիցների համար` արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործություններ 

թեմայով: 



Մագիստրոսական կրթական ծրագրի բարեփոխման հետ կապված «Քրեական իրավունք-

դատավարություն», ինչպես նաև «Կրիմինալոգիա» մագիստրոսական ծրագրերում 

կատարվել են փոփոխություններ` հանվել են մի քանի դասընթացներ, ընդգրկվել է մեկ նոր 

դասընթաց` <<Հանցագործությունների որակման գիտական հիմունքները>>: Նշված 

փոփոխությունները միտված են նպաստելու աշխատաշուկայի պահանջների 

բավարարմանը:  

Բացի այդ, ամբիոնի ասպիրանտների և հայցորդների ատենախոսությունների թեմաներն 

ընտրվում են նկատի ունենալով իրավակիրառ պրակտիկայի պահանջներն ու ժամանակի 

մարտահրավերները: 

Այս տարի ավելի ինտենսիվ ձևով են կազմակերպվել հրավիրված դասախոսների կողմից 

դասախոսությունները: Մասնավորապես կրիմինալոգիա մագիստրոսական ծրագրի 

շրջանակներում դասախոսություններ են կարդացել Հելսինկյան կոմիտերի Երևանյան 

գրասենյակի ղեկավար Ավետիք Իշխանյանը և ՀՀ արդարադատության նախարարության 

Քրեակատարողական վարչության սոցիալական, հոգեբանական և իրավական հարցերով 

բաժնի պետ Ռոման Ալավերդյանը, իսկ քրեական իրավունք և դատավարություն ու 

կրիմինալոգիա մագիստրոսական ծրագրով Գերմանիայի Դորնախի համալսարանի 

դասախոս Սերգեյ Բաբայանը: Պատժի նշանակման հիմնախնդիրներով և պրոբացիոն 

ծառայության հիմնախնդիրներով դասախոսություններ են կարդացվել Գերմանիայից 

դասախոսները: 

 

Կրթական ծրագրեի արդիականացում` ժամանակակից աշխատաշուկայի պահանջներին 

համապատասխան 

Կազմվել են քրեական իրավունքի ամբիոնում դասավանդվող բոլոր դասընթացների 

(թվով 34 առարկա) ծրագրերը, որոնցում մեծ տեղ է հատկացվել ՀՀ վճռաբեկ դատարանի և 

Եվրոպական դատարանի պրակտիկայի ուսումնասիրությանը: 

Բացի այդ, ինչպես արդեն նշել ենք, փոփոխություններ են կատարվել մագիստրոսական 

ծրագրով դասավանդվող դասընթացների մեջ: 

Դասավանդման մեթոդիկայի կատարելագործում 

Մեծ ուշադրություն է դարձվում ուսանողներին իրենց գիտելիքների պրակտիկ 

կիրառման հմտություններ ձևավորելուն: Ամբոինում դասավանդվող գրեթե բոլոր 

առարկաների սեմինար ու գործնական պարապմունքներն անց են կացվում 

հիմնախնդիրների պրակտիկ քննարկման հիման վրա: Հիմնական ուշադրությունը դարձվում 

է ուսանողների մեջ իրենց տեսական գիտելիքների գործնական կիրառման 



ունակությունների ձևավորմանը: Այդ նպատակով պարապմունքներն անցկացվում են 

դատական և իրավակիրառ այլ պրակտիկայի նյութերի քննարկմամբ: Ուշադրություն է 

դարձվում նաև օրենսդրական բացերի ու թերությունների վեր հանմանը, ընդ որում, 

ուսանողներին առաջարկելով դրանք վերացնելուն ուղղված առաջարկություններ մշակել: 

Դասախոսությունները մեծ մասամբ իրականացվում են ակտիվ քննարկման միջոցով, երբ 

ուսանողները նախապես ծանոթանալով նյութին` դասախոսության ժամանակ քննարկում են 

առավել կարևոր հիմնախնդիրները:  

Գիտելիքների ստուգման և գնահատման ձևերի, մեխանիզմների կատարելագործում 

Ամբիոնում դասավանդվող բոլոր առարկաների (բացառությամբ զուտ տեսական մի 

քանի առարկայից) քննություններն ու ստուգումները իրականացվում են պրակտիկ 

խնդիրների միջոցով: Մագիստրատուրայում կիրառվում է ուսանողի հետազոտական 

աշխատանքի հիման վրա գնահատման մեխանիզմը, ընդ որում, այդ աշխատանքները 

զեկուցվում և քննարկվում են դասաժամին:  

Ուսումնական և ուսումնաօժանդակ նյութերի արդիականացում 

Ամբիոնում ստեղծվել են բակալավրիատում դասավանդվող բոլոր առարկաների 

դասագրքերն ու ուսումնական ձեռնարկները: Պատրաստվել է քրեական իրավունքի 

ընդհանուր մասի խնդրագիրքը: «ՀՀ քրեական իրավունք (Ընդհանուր մաս)» և «ՀՀ քրեական 

իրավունք (Հատուկ մաս)» դասագրքերը երեք անգամ վերահրատարակվել են իսկ 

«Իրավական վիճակագրություն» և «ՀՀ քրեակատարողական իրավունք» ուսումնական 

ձեռնարկները վերահրատարկվել են երկու անգամ: Մագիստրատուրայում դասավանդումը 

հիմնականում իրականացվում է անհրաժեշտ գրականություն, այլ, այդ թվում` օտարալեզու 

աղբյուրներ առաջարկելով, ինչպես նաև ուսանողների ինքնուրույն հետազոտական 

աշխատանքների միջոցով: Պատրաստվել է <<Հանցագործությունների որակման գիտական 

հիմունքները>> դասընթացի ուսումնական ձեռնարկը, որը շուտով կներկայացվի խորհրդի 

երաշխավորությանը:  

 

Գիտահետազոտական աշխատանք 

Ամբիոնի գիտահետազոտական աշխատանքներն իրականացվում են հետևյալ 

հիմնական ուղղություններով. անչափահասների և երիտասարդների հանցավորություն, 

անչափահասների և երիտասարդների քրեական պատասխանատվության 

առանձնահատկություններ, հանցավորության վիկտիմոլոգիական գործոններ, բռնության 



մոտիվացիայով հանցագործություններ, կոռուպցիա, քրեակատարողական ընթացակարգերի 

կատարելագործում: Գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքները հրատարակվում 

են գիտական հոդվածների և մենագրությունների ձևով, զեկուցվում են տարբեր 

գիտաժողովներում: Այս տարի լույս տեսավ Աննա Մարգարյանի <<Անչափահասների 

հանցավորության և շեղվող վարքագծի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում>> մենագրությունը: 

Ամբիոնի դասախոսների կողմից հրատարակվել է տասներկու գիտական հոդված: Ամբիոնի 

ասպիրանտները տարեկան գիտաժողովին ներկայացրել են 5 գիտական հոդված, իսկ 

դասախոսները երեք: 

 

Ուսանողների հետ տարվող աշխատանքներ 

Ամբիոնը լուրջ ուշադրություն է դարձնում ՈՒԳ աշխատանքներին: Ֆակուլտետային 

ՈՒԳ նիստերը անցակացվում են պատշաճ մակարդակով. ներկայացման են թույլատրվում 

միայն պատշաճ գիտական մակարդակով գրված աշխատանքները: Դրանցից չորսը անցած 

տարի երաշխավորվել են տպագրության ԵՊՀ ՈՒԳԸ ամենամյա հանդեսում: Կարևոր ենք 

համարում նաև ուսանողներին ընդգրկել ամբիոնի կողմից իրականացվող գիտական 

հետազոտությունների մեջ: Այս տարի սեպտեմբերին IRZ-ի և ԵՊՀ իրավագիտության 

ֆակուլտետի կողմից կազմակերպվեց դատախաղ-մրցույթ քրեական իրավունք և քրեական 

դատավարություն մասնագիտացմամբ, որտեղ հաղթող ճանաչվեց ԵՊՀ-2 թիմը: Ներկայումս 

նախապատրաստվում ենք հաջորդ տարվա մրցույթին:   

Կադրերի պատրաստման բնագավառ 

Ամբիոնը ունի երեք  հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ և հինգ հայցորդ, ովքեր 

աշխատում են քրեական իրավունքի, քրեակատարողական իրավունքի և կրիմինալոգիայի 

բնագավառների արդիական թեմաների վրա: Հաշվետու ժամանակահատվածում 

թեկնածուական ատենախոսություններ են պաշտպանել երկու հեռակա ուսուցմամբ 

ասպիրանտ, որոնցից մեկը` Ժենյա Ստեփանյանը, նաև հիմնական աշխատանքի է անցել 

ամբիոնում: Ամբիոնի դասախոս Աննա Մարգարյանը պաշտպանել է իր դոկտորական 

ատենախոսությունը: 

Նունե Հայրապետյանը վերապատրաստվել է պրոբացիայի հարցերով` Բեռլինի 

համալսարանում: 

 

Թերություններ ամբիոնի աշխատանքներում 



Ամբիոնի աշխատանքներում կան նաև որոշ թերություններ, որոնք պայմանավորված 

են ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ հանգամանքներով: 

Մասնավորապես դեռ չի հրատարակվել քրեական իրավունք առարկայի հատուկ մասի 

խնդրագիրքը: Սա հիմնականում պայմանավորված է ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի հետ 

կապված աշխատանքներով:  

Դեռևս անելիքներ կան մագիստրոսական թեզերի որակի բարձրացման ուղղությամբ: 

Այս հարցում էական դեր է կատարում նաև գրականության սղությունը, իսկ երբեմն էլ 

բացակայությունը: Պակաս կարևոր չէ նաև որոշ մագիստրոսների պատրաստվածության 

ցածր մակարդակը, ինչպես նաև մագիստրոսական թեզերի մեծ քանակը: Դասալսումները չեն 

իրականացվել այնքան հաճախակի, որքան ցանկալի էր: 

Ամբիոնի վարիչ     Ա. Գաբուզյան  









ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման 

քաղաքացիական իրավունք և քաղաքացիական դատավարություն մագիստրոսական 

ծրագրի 2018 թվականի  մագիստրոսական թեզերի 

պաշտպանության արդյունքների 

 
 
 Ամփոփելով սույն թվականի հունվարի 29-ին Երևանի պետական համալսարանի 

իրավագիտության ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման քաղաքացիական իրավունք և 

քաղաքացիական դատավարություն մագիստրոսական ծրագրի 2018 թվականի 

մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության գործընթացը՝ նախ ներկայացնեմ 

արձանագրված ցուցանիշները. 

 
 

Ø³·Çëïñոս³Ï³Ý Ã»½ áõë³ÝáÕ ·»ñ³½³Ýó É³í µ³í³ñ³ñ ³Ýµ³í. ãÇ Ý»ñÏ. 

ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝù 5 - 1 4 - - 

ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý 

¹³ï³í³ñáõÃÛուն 

2 -  2 - - 

 

Ներկայացված ցուցանիշների համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հեռակա 

ուսուցման մագիստրոսների ընդհանուր մակարդակը միջին է. մագիստրոսներից միայն 1-ն է 

արժանացել լավ գնահատականի, մնացածը՝ ստացել են բավարար: Դեռևս 2017 թվականին 

հեռակա ուսուցման մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության արդյունքների ամփոփման 

ժամանակ հատուկ ընդգծվել էր, որ հեռակա ուսուցման մագիստրոսները թե° իրենց որակով, և թե° 

պատրաստվածությամբ զգալիորեն զիջում էին առկա ուսուցման մագիստրոսներին: Կարծում եմ՝ 

այս դեպքում խնդիրը նախ պայմանավորված է ուսանողների որակով: Եռաստիճան կրթական 

համակարգում մագիստրատուրան, հանդիսանալով ուսումնառության երկրորդ օղակը, որը 

պահանջում է որոշակի գիտական ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների իրականացում, 

ենթադրում է ավելի բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողների ներգրավվածություն: 

Մինչդեռ տվյալ դեպքում մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության արդյունքներն ավելի, քան 

վկայում են ուսանողների ցածր առաջադիմության մասին: Խնդիրը նաև պայմանավորված է 

ուսուցման գործընթացի կազմակերպման մի շարք առանձնահատկություններով, որոնցից առավել 

կարևորների վրա ցանկանում եմ հրավիրել Ձեր ուշադրությունը: 

1) Թեև այս անգամ մագիստրոսական թեմանների ընտրությունը որոշ չափով հաջողված 

էր, քանի որ ուսումնասիրության առարկա էին դարձվել պրակտիկ նշանակություն ունեցող 

հիմնահարցեր (օրինակ՝ երեխաների իրավունքների պաշտպանության ներպետական և 

միջազգային իրավական կարգավորումն ու խնդիրները, համատեղ գործունեության պայմանագրի 

քաղաքացիաիրավական կարգավորումը, գործատուի պատասխանատվությունն աշխատանքային 

օրենսդրության խախտման համար), սակայն կարծում եմ չպետք է նշվածով սահմանափակվել: 

Նախ անհրաժեշտ է թեմաներն ընտրել առավել նեղ բովանդակությամբ և յուրաքանչյուր տարի 

թարմացնել դրանց ցանկը: Միաժամանակ գտնում եմ, որ թեմաների ընտրության հարցում որպես 

ուղենիշ կարող են ծառայել նաև ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումներում բարձրացված 

հարցադրումները: 

2) Մտահոգիչ էին մագիստրոսական թեզերի եզրահանգումները: Որոշ 

աշխատանքներում կամ այդպիսիք բացակայում էին, կամ թեև առկա էին, սակայն չունեին որևէ 

գիտական նշանակություն կամ էլ արդեն իսկ շրջանառության մեջ դրված օրինագծերի դրույթների 



կամ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումների վերարտադրությունն 

էին՝ որպես սեփական եզրահանգումներ: 

3) Գրականության ցանկերի խնդիրն այս դեպքում ևս արդիական էր: Հղումներում դեռևս 

գերակշռում էր բավականին հին հրատարակության գրականությունը: Պրակտիկ նյութերի 

առումով ևս վիճակը նախանձելի չէր. մեծ մասամբ ուսումնասիրության առարկա էին դարձվել ՀՀ 

վճռաբեկ դատարանի ավելի վաղ շրջանի որոշումներն այն դեպքում, երբ առանցքային 

նախադեպային նշանակություն ունեցող իրավական դիրքորոշումներ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը 

քաղաքացիական իրավունքի  և քաղաքացիական դատավարության գծով արտահայտել է 

հիմնականում վերջին երկու-երեք տարիների ընթացքում կայացված որոշումներում: Այսպես, 

օրինակ՝ աշխատանքային իրավունքի գծով ներկայացված մագիստրոսական թեզում հեղինակը 

գործատուի կողմից աշխատավարձի ուշացման դեպքում պատասխանատվության հարցին 

անդրադարձել էր՝ հիմք ընդունելով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի՝ բավականին վաղ շրջանի որոշմամբ 

արտահայտված դիրքորոշումները, այն դեպքում, երբ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը թիվ  ԵԿԴ/3908/02/14 

գործով 07.04.2017 թվականին կայացված որոշման շրջանակներում, զարգացնելով նախկինում 

արտահայտած դիրքորոշումը, մանրամասն անդրադարձել է այդ հարցին՝ նշելով, թե որ դեպքում 

կարող է գանձվել տույժ, որ դեպքում՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով 

սահմանված տոկոսները: 

Որոշ դեպքերում էլ հղում էր կատարված ՀՀ վճռաբեկ դատարանի այնպիսի որոշումների, 

որոնք ուսումնասիրության առարկա թեմայի հետ որևէ առնչություն չունեին: 

4)  Հաջորդ խնդիրը, որն իսկապես մտահոգիչ էր, վերաբերում է մագիստրոսների՝ 

զեկուցումով հանդես գալու ունակությանը: Ապագա իրավաբանի համար կարևոր նշանակություն 

ունի բանավոր իրավական խոսքին տիրապետելու կարողությունը, որը սակայն, հեռակա 

ուսուցման մագիստրոսների մոտ բավականին ցածր մակարդակի վրա էր: Կարծում եմ այս 

ուսուցման մագիստրոսներն իրենց ուսումնառության ընթացքում պետք է պարտադիր, առնվազն 

մեկ անգամ գիտական զեկույց պատրաստեն և հանդես գան համապատասխան զեկուցումով 

ֆակուլտետում անցկացվող գիտական միջոցառումների շրջանակներում: Կամ եթե անց են 

կացվում  մագիստրոսական թեզերի նախապաշտպանություններ, ապա անհրաժեշտ է ավելի մեծ 

պատասխանատվությամբ մոտենալ այդ գործընթացին, ինչը կնպաստի բանավոր խոսքի հղկմանը: 

 

Բարձրացված խնդիրների լուծումը, կարծում եմ, հիմնականում վերաբերում է ամբիոնների և 

գիտական ղեկավարների աշխատանքին: Գիտական ղեկավարները պետք է առավել հետևողական 

լինեն, հնարավորինս խիստ վերահսկողություն սահմանեն թեզերի պատրաստման գործընթացի 

նկատմամբ, իսկ ամբիոնները չթույլատրեն սահմանված չափանիշներին չհամապատասխանող 

աշխատանքների պաշտպանությունը: Անդրադառնալով գրախոսողների աշխատանքին՝ նշեմ, որ 

վերջիններիս, ի տարբերություն նախորդ քննաշրջանների, աշխատանքի վերաբերյալ իրենց 

կարծիքն ներկայացնելիս առավել առարկայական և իրական էին մատուցում գրախոսվող նյութը, 

ինչն, անշուշտ, ողջունելի է: 

 

 Այս ամենով հանդերձª պետք է նշեմ, որ մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության 

գործընթացն ընդհանուր առմամբ անցել է բնականոն քննական մթնոլորտում, իսկ բարձրացված 

հարցադրումները բացառապես նպատակաուղղված են գործընթացի հետագա 

արդյունավետության բարձրացմանը: 
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