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ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի 

2018թ. մայիսի 31-ի նիստի 

 

Խորհրդի 42 անդամներից ներկա էին 32-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: 

2. 2017-2018 ուսումնական տարվա պետական քննությունների արդյունքների 

ամփոփում (զեկ.՝ պետական քննական հանձնաժողովների նախագահներ)։ 

3. Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի հաշվետվությունը` ուսումնական և 

գիտահետազոտական գործունեության մասին (զեկ.` ամբիոնի վարիչ պրոֆ. Վ.Ավետիսյան): 

4. 2018-2019 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանի հաստատում։ 

5. Իրավագիտության ֆակուլտետի առկա ասպիրանտների և հայցորդների 

ատեստավորում: 

6.  Ընթացիկ հարցեր։ 

 

1. ԼՍԵՑԻՆ. Գիտական հաղորդում (զեկ.՝ դոց. Վ.Այվազյան): 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ, դոցենտ 

Վ.Այվազյանը հանդես եկավ ՀՀ-ում ստեղծված քաղաքական իրավիճակի, առկա խնդիրների 

հնարավոր սահմանադրաիրավական լուծումների վերաբերյալ գիտական հաղորդմամբ: 

Զեկուցողն անդրադարձավ խնդրո առարկա սահմանադրական դրույթների 

մեկնաբանությանը և դրանց կիրառմամբ առկա խնդիրների լուծման հնարավոր ուղիներին։ 

 

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

Ա.Վաղարշյանը, դոց. Ա.Ղազինյանը: 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն: 

 

 

2. ԼՍԵՑԻՆ. 2017-2018 ուսումնական տարվա պետական քննությունների 

արդյունքների ամփոփում (զեկ.՝ պետական քննական հանձնաժողովների նախագահներ)։ 

 



Պետական քննական հանձնաժողովների նախագահները հակիրճ ներկայացրին 

քննական հանձնաժողովների գործունեության արդյունքները, իրենց դիտողություններն ու 

առաջարկությունները քննությունների կազմակերպման և անցկացման կարգի վերաբերյալ: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Գ.Ղազինյանը: 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաղորդումներն ընդունել ի գիտություն (հաղորդումները կցվում են): 

 

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 ամբիոնի ուսումնական 

և գիտահետազոտական գործունեության մասին: 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվետվությունը գնահատել դրական (հաշվետվությունը կցվում է):  

 

4. ԼՍԵՑԻՆ. 2018-2019 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանի 

հաստատում։ 

Դեկանի տեղակալ, պրոֆ. Հ.Խաչիկյանն ընդհանուր գծերով ներկայացրեց 2018-2019 

ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանը: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Գ.Ղազինյանը: 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:  

 

5. ԼՍԵՑԻՆ. Իրավագիտության ֆակուլտետի առկա ասպիրանտների և 

հայցորդների ատեստավորում։ 

 

5.1 ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի 

երկրորդ տարվա ասպիրանտ Սիրո Ամիրխանյանի ատեստավորման մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ Վ.Ավետիսյանը, պրոֆ. Ա.Հայկյանցը, դոց. Դ.Սերոբյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.   

ա/ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Սիրո Ամիրխանյանը հաշվետու 

ժամանակաշրջանում ձեռք է բերել 52 կրեդիտ, ներառյալ` 22 կրեդիտ հետազոտողի 

ընդհանուր պատրաստվածության կրթամասից, 30 կրեդիտ հետազոտական աշխատանքից, 

ատեստավորել նրան, 

բ/ միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու իրավագիտության ֆակուլտետի 

գիտական խորհրդի սույն որոշումը: 

 

5.2 ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի 

ասպիրանտ Գևորգ Պողոսյանի ատեստավորման մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ Վ.Ավետիսյանը, պրոֆ. Ա.Հայկյանցը, դոց. Դ.Սերոբյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.   



ա/ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Գևորգ Պողսոսյանի աշխատանքը 

երաշխավորվել է պաշտպանության, ատեստավորել նրան, 

բ/ միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու իրավագիտության ֆակուլտետի 

գիտական խորհրդի սույն որոշումը: 

 

5.3 ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի 

ասպիրանտ Մովսես Խաչատրյանի ատեստավորման մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ Վ.Ավետիսյանը, պրոֆ. Ա.Հայկյանցը, դոց. Դ.Սերոբյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.   

ա/ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Մովսես Խաչատրյանի աշխատանքը 

երաշխավորվել է պաշտպանության, ատեստավորել նրան, 

բ/ միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու իրավագիտության ֆակուլտետի 

գիտական խորհրդի սույն որոշումը: 

 

5.4 ԼՍԵՑԻՆ. Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի 

միջնորդությունը` ամբիոնի ասպիրանտ Հայկ Հարությունյանի ատեստավորման մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ Ա.Վաղարշյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.   

ա/ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայկ Հարությունյանի աշխատանքը 

երաշխավորվել է պաշտպանության, ատեստավորել նրան, 

բ/ միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու իրավագիտության ֆակուլտետի 

գիտական խորհրդի սույն որոշումը: 

 

5.5 ԼՍԵՑԻՆ. Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը՝ 

ամբիոնի ասպիրանտ Գրիգոր Չոբանյանի ատեստավորման մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ Վ.Ստեփանյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.   

ա/ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Գրիգոր Չոբանյանը հաշվետու 

ժամանակահատվածում հավաքել է 32 կրեդիտ, այդ թվում՝ 22 կրեդիտ՝ ընդհանուր 

պատրաստվածության կրթամասից, 10 կրեդիտ՝ պրակտիկայից, ատեստավորել նրան, 

բ/ միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու իրավագիտության ֆակուլտետի 

գիտական խորհրդի սույն որոշումը: 

 

 

5.6 ԼՍԵՑԻՆ. Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի 

միջնորդությունը՝ ամբիոնի ասպիրանտ Տիգրան Ղազարյանի ատեստավորման մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Ս.Դիլբանդյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.   

ա/ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Տիգրան Ղազարյանը հաշվետու 

ժամանակահատվածում հավաքել է 107 կրեդիտ, այդ թվում՝ 20 կրեդիտ՝ ընդհանուր 

պատրաստվածության կրթամասից, 9 կրեդիտ՝ մասնագիտական պատրաստվածության 

կրթամասից, 6 կրեդիտ՝ պրակտիկայից, 60 կրեդիտ՝ գիտահետազոտական աշխատանքից, 

ատեստավորել նրան, 

բ/ միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու իրավագիտության ֆակուլտետի 

գիտական խորհրդի սույն որոշումը: 

 

5.7 ԼՍԵՑԻՆ. Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի 

միջնորդությունը՝ ամբիոնի ասպիրանտ Առնոլդ Վարդանյանի ատեստավորման մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Ս.Դիլբանդյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.   



ա/ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Առնոլդ Վարդանյանը հաշվետու 

ժամանակահատվածում հավաքել է 50 կրեդիտ, այդ թվում՝ 20 կրեդիտ՝ ընդհանուր 

պատրաստվածության կրթամասից, 4 կրեդիտ՝ պրակտիկայից, 26 կրեդիտ՝ 

գիտահետազոտական աշխատանքից, ատեստավորել նրան, 

բ/ միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու իրավագիտության ֆակուլտետի 

գիտական խորհրդի սույն որոշումը: 

 

5.8 ԼՍԵՑԻՆ. Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը՝ ամբիոնի 

ասպիրանտ Սոսե Բարսեղյանի ատեստավորման մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Դոց. Վ.Այվազյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.   

ա/ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Սոսե Բարսեղյանը հաշվետու 

ժամանակահատվածում հավաքել է 38 կրեդիտ, այդ թվում՝ 4 կրեդիտ՝ ընդհանուր 

պատրաստվածության կրթամասից, 4 կրեդիտ՝ պրակտիկայից, 30 կրեդիտ՝ 

գիտահետազոտական աշխատանքից, ատեստավորել նրան, 

բ/ միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու իրավագիտության ֆակուլտետի 

գիտական խորհրդի սույն որոշումը: 

 

 

5.9 ԼՍԵՑԻՆ. Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը՝ ամբիոնի 

Կարեն Հակոբյանի ատեստավորման մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Դոց. Վ.Այվազյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.   

ա/ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Կարեն Հակոբյանի աշխատանքը 

երաշխավորվել է պաշտպանության, ատեստավորել նրան, 

բ/ միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու իրավագիտության ֆակուլտետի 

գիտական խորհրդի սույն որոշումը: 

 

5.10 ԼՍԵՑԻՆ. Քրեական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը՝ ամբիոնի հայցորդ 

Դավիթ Զիլֆիմյանի ատեստավորման մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Ա.Գաբուզյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.   

ա/ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Դավիթ Զիլֆիմյանը հաշվետու 

ժամանակահատվածում կատարել է բավարար աշխատանք, ատեստավորել նրան, 

բ/ միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու իրավագիտության ֆակուլտետի 

գիտական խորհրդի սույն որոշումը: 

 

5.11 ԼՍԵՑԻՆ. Քրեական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը՝ ամբիոնի հայցորդ 

Էդգար Կարապետյանի ատեստավորման մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Ա.Գաբուզյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.   

ա/ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Էդգար Կարապետյանը հաշվետու 

ժամանակահատվածում կատարել է բավարար աշխատանք, ատեստավորել նրան, 

բ/ միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու իրավագիտության ֆակուլտետի 

գիտական խորհրդի սույն որոշումը: 

 

 

6. Ընթացիկ հարցեր 



6.1 ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի 

հայցորդ Լաուրա Զոհրաբյանի թեկնածուական ատենախոսության թվանիշը փոխելու 

վերաբերյալ: 

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

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա) փոխել Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի հայցորդ Լաուրա Զոհրաբյանի 

թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանության թվանիշը և սահմանել այն ԺԲ.00.04 – 

«Դատական իրավունք». 

Բ) Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 
 

6.2 ԼՍԵՑԻՆ. Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը 

ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Ասպրամ Կրպեյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեմայի և ղեկավարի հաստատման մասին: 

 

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

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Հաստատել Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը 

ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Ասպրամ Կրպեյանի` «Ժողովուրդների 

ինքնորոշման իրավունքը՝ որպես հիմնարար իրավունք ժամանակակից 

հակամարտությունների համատեքստում» վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսութ-

յան թեման, բնագավառը` իրավաբանական գիտություններ, մասնագիտությունը` ԺԲ.00.06 - 

«Միջազգային իրավունք». 

Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ի.գ.թ., դոց. Վ.Քոչարյանին. 

Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 

6.2 ԼՍԵՑԻՆ. Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը 

ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Արմեն Զաքարյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեմայի և ղեկավարի հաստատման մասին: 

 

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

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Հաստատել Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը 

ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Արմեն Զաքարյանի` «Հավաքական 

անվտանգության ժամանակակից հայեցակարգի իրացման միջազգային իրավական 

հիմնախնդիրները» վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման, 

բնագավառը` իրավաբանական գիտություններ, մասնագիտությունը` ԺԲ.00.06 - 

«Միջազգային իրավունք». 

Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ի.գ.դ., պրոֆ. Վ.Հովհաննիսյանին. 

Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 



 

6.3 ԼՍԵՑԻՆ. Քրեական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը ամբիոնի հայցորդ Ալիսա 

Ամիրխանյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և ղեկավարի հաստատման 

մասին: 

 

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

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Հաստատել Քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ Ալիսա Ամիրխանյանի` 

«Քրեական պատասխանատվությունը ապօրինի հարստացման համար» վերտառությամբ 

թեկնածուական ատենախոսության թեման, բնագավառը` իրավաբանական գիտություններ, 

մասնագիտությունը` ԺԲ.00.05 - «Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, 

քրեակատարողական իրավունք». 

Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ի.գ.դ., դոց. Ա.Մարգարյանին. 

Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 

6.4 ԼՍԵՑԻՆ. Քրեական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը ամբիոնի հայցորդ 

Արգիշտի Քյարամյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և ղեկավարի 

հաստատման մասին: 

 

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

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Հաստատել Քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ Արգիշտի Քյարամյանի` 

«Քրեական պատասխանատվությունը անձնական կամ ընտանեկան կյանքի մասին 

տեղեկություններ ապօրինի հավաքելու, պահելու, օգտագործելու կամ տարածելու համար» 

վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման, բնագավառը` իրավաբանական 

գիտություններ, մասնագիտությունը` ԺԲ.00.05 - «Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, 

քրեակատարողական իրավունք». 

Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ի.գ.դ., դոց. Ա.Մարգարյանին. 

Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 

6.5 ԼՍԵՑԻՆ. Քրեական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը ամբիոնի հայցորդ 

Հռիփսիմե Խաչատրյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և ղեկավարի 

հաստատման մասին: 

 

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

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Հաստատել Քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ Հռիփսիմե Խաչատրյանի` 

«Անչափահասների խմբային հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» 



վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման, բնագավառը` իրավաբանական 

գիտություններ, մասնագիտությունը` ԺԲ.00.05 - «Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, 

քրեակատարողական իրավունք». 

Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ի.գ.դ., պրոֆ. Ս.Առաքելյանին. 

Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 

6.6 ԼՍԵՑԻՆ. Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը ամբիոնի 

ասպիրանտ Մովսես Խաչատրյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի փոփոխման 

մասին: 

 

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

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Փոփոխել Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ Մովսես 

Խաչատրյանի` թեկնածուական ատենախոսության թեման և հաստատել այն «Գույքի 

կամավոր ապահովագրության իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի 

Հանրապետությում» վերտառությամբ, բնագավառը` իրավաբանական գիտություններ, 

մասնագիտությունը` ԺԲ.00.03 - «Մասնավոր իրավունք». 

Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ի.գ.դ., պրոֆ. Ս.Առքելյանին. 

Գ. 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¨ 

30.09.2017Ã. 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, ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³é³í»É 

·ñ³íÇã ¹³ñÓÝ»Éáõ ¨ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ 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, մասնավորապես. 

- §²ñï³å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ ³é³ñÏ³ÛÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ 

դասախոսություն կարդալու համար Ññ³íÇñí»É ¿  ·áñÍáÕ ÷³ëï³µ³Ý 

Ü.²Õ³µ³µÛ³ÝÁ, 

- §²ñÅ»ÃÕÃ»ñ¦ ³é³ñÏ³յÇ ßñç³Ý³³ÏÝ»ÏáõÙª <<Ü²ê¸²ø ú¾Ø¾øê 

²ñÙ»ÝÇ³>>ՓԲԸ-իցáõó³ÏÙ³Ý µ³ÅÝÇ Õ»Ï³í³ñ Ü.Ð³ÏáµÛ³ÝÁ: 

Որոշ դեպքերում դ³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ 

Ï³½Ù³Ï»ñåí»É »Ý ÏáÝÏñ»ï ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë áõë³ÝáÕÝ»ñÁ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý 

Éë»É  Ü²ê¸²ø ú¾Ø¾øê-áõÙª ³ßÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:Æñ»Ýó 

Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ã»Ù³Ý»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñáí¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»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 ïå³·Çñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 

¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³Ïáí, 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: 

àõëïÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ëïáõ·Ù³Ý Ó¨»ñÁ Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí áñáßáõÙ 

Ï³Û³óí»ó 2016-2017 áõë ï³ñí³ å»ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÝóÏ³óÝ»É ·ñ³íáñ 

Ó¨áíª Ý»ñ³é»Éáí ËÝ¹ÇñÝ»ñ: 

¸³ë³í³Ý¹íáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ·Íáí Ï³½Ùí³Í áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý óáõóáõÙÝ»ñÇ 

ÑÇÙ³Ý íñ³ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñíáõÙ ¿ 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 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: 

2017Ã., շուրջ երկու տարի տևած աշխատանքի արդյունքում, ØÇç³½·³ÛÇÝ 

Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý (GIZ) ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ ïå³·ñí»É և 

ուսանողներին անհատույզ օգտագործման է տրամադրվել §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý 

Çñ³íáõÝùÇ ËÝ¹ñ³·Çñù (ÉáõÍáõÙÝ»ñáí)¦ áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏը 

(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), որի հիման վրա փորձ է կատարվելու նոր որակ հաղորդել 

քաղաքացիական իրավունք առարկային դասավանդման գործընթացին: 

 

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: 

ä³ßïå³Ý»É »Ý Ã»ÏÝ³Íáõ³Ï³Ý ³ï»Ý³ÍáëáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ÙµÇáÝÇ ³éÏ³ 

³ëåÇñ³Ýï ²ñë»Ý ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÁ §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»ÉÛ³ÝÁ §¶áñÍ³ñ³ñ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝáõÙ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ 

Ó¨áí ÏÝùíáÕ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ 

(Çñ³í³Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ)¦ : 

 

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. 



2017 Ã.ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 2-6 ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ºäÐ àô¶À 4-ñ¹ ÙÇõ³½·³ÛÇÝ 

·Çï³Ï³Ý Ýëï³ßñç³ÝÁª ÝíÇñí³Í ºäÐ àô¶À ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý 70 ³ÙÛ³ÏÇÝ: 

Üëï³ßñç³ÝÇÝ ½»ÏáõÛóÝ»ñáí Ñ³Ý¹»ë »Ý »Ï»É ³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñ 

².ØáõÃ³ýÛ³ÝÁ, ².Ð³Ûñ³å»ïÛ³ÝÁ, ².²í»ïÇëÛ³ÝÁ, ².Ô³Ññ³Ù³ÝÛ³ÝÁ, 

Ø.Ê³ã³ïñÛ³ÝÁ ¨ ³ÙµÇáÝÇ 6 Ù³·Çëïñ³Ýï:  

2017Ã. Ù³ÛÇëÇ 10-ÇÝ ºäÐ àô¶À ï³ñ»Ï³Ý Ýëï³ßñç³ÝÇÝ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý 

Çñ³íáõÝù »ÝÃ³µ³ÅÝÇ ·Íáí Ù³ëÝ³Ïó»É ¿9 áõë³ÝáÕ: 

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»óºäÐ 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. Î³¹ñ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ ¨ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ 
 

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) : 

2017Ã. Ù³ÛÇëÇ 15-Çó 16-Á Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ 

<ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ՝Çñ³íáõÝùÇÙÇçáóáí>»íñáå³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ (ì»Ý»ïÇÏÇ 

Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí), ²äÐ ÙÇçËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý í»Ñ³ÅáÕáíÇ¨ è¸ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý 

ÁÝïñ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó Ï³½Ù³Ï»ñå³Í «²ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÁÝïñ³Ï³Ý 

Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ» Ã»Ù³Ûáí ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ »íñáå³Ï³Ý 14-ñ¹ 

ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÏáÝý»ñ³ÝëÇÝ, ê³ÝÏï ä»ï»ñµáõñ·, èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝ: 

 

 



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,  

1. ՎահրամԱվետիսյան, ԱրսենՀովհաննիսյան, 

Միացմանձևովվերակազմակերպվողբանկիմասնակիցներիիրավունքներիպաշտպանութ

յանորոշհիմնահարցեր, Դատականիշխանություն, թիվ1-2 (211-212) հունվար-փետրվար, 

2017, էջ 60-67: 

2. Վահրամ Ավետիսյան, Բանկ հանդիսացող բաժնետիրական ընկերությունների 

բաժնետոմսերի համախմբման  առանձնահատկությունները, ԵՊՀիրավագիտությանֆա-

կուլտետիպրոֆեսորադասախոսականկազմիգիտաժողովինյութերիժողովածու/ ԵՊՀ; 

Գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան.– Եր.։ ԵՊՀ, 2017, էջ -197: 

3. Տարիել Բարսեղյան, Գյուղացիական տնտեսության քաղաքացիաիրավական 

կարգավիճակը  ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազ-

մի 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: 

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 -194-209: 

6. Դավիթ Սերոբյան, Տնտեսական գործունեության հասկացությունը սահմանադրական 

փոփոխությունների լույսի ներքո,  ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադա-

սախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու/ ԵՊՀ; Գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազին-

յան.– Եր.։ ԵՊՀ, 2017, էջ -235: 

7. Դավիթ Սերոբյան, Գուրգեն Մեղրյան Տնտեսական ընկերությունների գործարքներում 

շահագրգռվածություն ունեցող անձանց հարցի շուրջ, Դատականիշխանություն, Երևան, 

2016 4-5 (202-203) էջ 48-53: 

8. Գրիգոր Բեքմեզյան, Պատճառական կապը դելիկտային պարտավուրություններում,   

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի 

նյութերի ժողովածու/ ԵՊՀ; Գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան.– Եր.։ ԵՊՀ, 2017, էջ231-242: 

9. Արսեն Թավադյան, Վինդիկացիայի և ռեստիտուցիայի հայցերի մրցակցությունը,  ԵՊՀ ի-

րավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութե-

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

10. АрменАйкянц, ЕвгенияГянджумян, Генезисизначениесистемногоподхода: философско-

правовыеосновы (Համակարգայինմոտեցմանզարգացումըևնշանակությունը. 

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


իրավափիլիսոփայականհիմքեր), «ԲանբերԵրևանիհամալսարանի. 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: 

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: 

 

. 

 

 

 
 



ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻՆ 

 

Քրեականիրավունքի, 

քրեականդատավարությանևկրիմինալիստիկայիամբիոններ 

 2017-2018áõë. ï³ñí³ µ³Ï³É³íñÇ³ïÇ, Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛÇ  

 ¨ Ñ»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý µ³ÅÝÇ å»ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 

 ³í³ñï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Ù³·Çëïñáë³Ï³ÝÃ»½»ñÇ 

å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÙ³ëÇÝ 

 

 

Հաշվետվություն 
 
 

Պետականքննություններ. 

2018 թվականիապրիլիմայիսի 15-ինտեղիունեցավբակալավրիատի 4-

րդկուրսիուսանողներիպետականքննությունը«Քրեականիրավունք»և«Քրեականդ

ատավարություն»առարկաներից: 

 

 

«Քրեականիրավունք»և«Քրեականդատավարություն»առարկաներիցպետականքնն

ությունհանձնելեն  24ուսանող 

Քննություններիարդյունքներնեն` 

ընդհանուր 24ուսանող 

19 միավոր_1 ուսանող 

18 միավոր_3ուսանող 

17 միավոր _ 2ուսանող 

16 միավոր_ 2ուսանող 

15 միավոր_1ուսանող 

14միավոր_4 ուսանող 

13միավոր_2  ուսանող 

12միավոր_1 ուսանող 

11միավոր_ 1ուսանող 

10 միավոր_3ուսանող 

9միավոր _2ուսանող 

8 միավոր_2 ուսանող 

 



2018թ. մայիսի16-ինտեղիունեցավնաև նախորդ տարիների շրջանավարտների 

պետականքննություն«Քրեականիրավունք»և«Քրեականդատավարություն»առարկան

երից: Քննությանը ներկայացան2 ուսանող 

Քննությանարդյունքներնեն` 

8 միավոր-1 ուսանող 

անբավ-1ուսանող 

 

Ավարտականաշխատանքներիպաշտպանություն. 

2018թվականիմայիսի 17-ինտեղիունեցավբակալավրիատի 4-

րդկուրսիուսանողներիավարտականաշխատանքներիպաշտպանությունը«Քրե

ականիրավունք»առարկայից: 

 

Քրեականիրավունքառարկայիցավարտականաշխատանքպաշտպանելեն  10 

ուսանող 

 

Պաշտպանությանարդյունքներնեն` 

20 միավոր _ 1 ուսանող 

19միավոր _ 1ուսանող 

18միավոր _ 4ուսանող 

17միավոր _ 2ուսանող 

17միավոր _ 2ուսանող 

 
 

   2018թվականիմայիսի 17-ինտեղիունեցավբակալավրիատի 4-

րդկուրսիուսանողներիավարտականաշխատանքներիպաշտպանությունը«Քրեակ

անդատավարություն»առարկայից: 

Քրեականդատավարությունառարկայիցավարտականաշխատանքպաշտպանելեն 

20 ուսանող 

 

Պաշտպանությանարդյունքներնեն` 

20 միավոր _ 2ուսանող 

19միավոր _ 4ուսանող 

18միավոր _ 7ուսանող 

17միավոր _ 3ուսանող 

16միավոր _ 4ուսանող 



 

Մագիստրոսականատենախոսություններիպաշտպանություն. 

 2018թվականիմայիսի 3-ինտեղիունեցանքրեականիրավունքի, 

ինչպեսնաևքրեականդատավարությանևկրիմինալիստիկայիամբիոններիմագիստրոս

ականթեզերիպաշտպանությունները:   

1. Քրեականիրավունքառարկայիցպաշտպանելեն   

7մագիստրոսականաշխատանք: 

Պաշտպանությանարդյունքներնեն` 

19միավոր _  5մագիստրոս 

18միավոր _  1մագիստրոս 

14միավոր _ 1 մագիստրոս 
 

2.Քրեականդատավարությունառարկայիցպաշտպանելեն   

3մագիստրոսականաշխատանք: 

Պաշտպանությանարդյունքներնեն` 

 

19  միավոր _ 3մագիստրոս 

 

     2018  թվականիմայիսի 3-

ինտեղիունեցան«Կրիմինալոգիա»մասնագիտացմանմագիստրոսականատենախոսու

թյուններիպաշտպանությունները:  

 

Կրիմինալոգիաառարկայիցպաշտպանելեն   7մագիստրոսականթեզ, որոնցից 2-ը՝ 

փիլիսոփայության  և հոգեբանությանֆակուլտետից 

Պաշտպանությանարդյունքներնեն` 

19միավոր _ 1մագիստրոս 

19միավոր-  1 փիլիսոփայության  և հոգեբանությանֆակուլտետիմագիստրոս 

18միավոր _ 1 փիլիսոփայության  և հոգեբանությանֆակուլտետիմագիստրոս 

18միավոր _ 1 մագիստրոս 

16միավոր _ 1մագիստրոս 

15միավոր _ 1 մագիստրոս 

13 միավոր _ 1 մագիստրոս 

 

 

Հեռակաչորրորդկուրսիևերկրորդմասնագիտացմանպետականքննությու

ններիևավարտականաշխատանքներիքրեաիրավականմասնագիտացմա

նարդյունքներ 

 
2018թվականիմայիսի16-ինտեղիունեցավհեռակաուսուցմանբաժնի 5-

րդկուրսիուսանողներիպետականքննությունը«Քրեականիրավունք»և 

«Քրեականդատավարություն»առարկաներից:  

 



«Քրեականիրավունք»և 

«Քրեականդատավարություն»առարկաներիցպետականքննությունհանձնելեն  

8ուսանող 

Քննություններիարդյունքներնեն` 

ընդհանուր 11ուսանող 

15միավոր _ 1 ուսանող 

14միավոր _ 1 ուսանող 

13 միավոր_1 ուսանող 

9միավոր _   3ուսանող 

8 միավոր _ 2ուսանող 

անբավարար- 3ուսանող 

 

2018թ. մայիսի16-ինտեղիունեցավնաև նախորդ տարիների 

հեռակաուսուցմանբաժնի 5-

րդկուրսիշրջանավարտներիպետականքննությունը«Քրեականիրավունք»առարկայից

:  

«Քրեականիրավունք»առարկայցպետականքննությունհանձնելեն  4ուսանող 

Քննություններիարդյունքներնեն` 

ընդհանուր 5ուսանող 

12միավոր _ 1 ուսանող 

 9միավոր _ 1 ուսանող 

 8 միավոր_2ուսանող 

չներկայացած _1 ուսանող 

 

2018թ. մայիսի16-ինտեղիունեցավնաև նախորդ տարիների 

հեռակաուսուցմանբաժնի 5-

րդկուրսիշրջանավարտներիպետականքննությունը«Քրեականդատավարություն»առ

արկայից:  

«Քրեականդատավարություն»առարկայիցպետականքննությունհանձնելեն  

3ուսանող 

Քննություններիարդյունքներնեն` 

ընդհանուր 4ուսանող 

15միավոր _ 1 ուսանող 

 12 միավոր-1 ուսանող 

8միավոր _ 1 ուսանող 

չներկայացած _1 ուսանող 

 

 
 
 



2018 թվականիմայիսի 17-

ինտեղիունեցավհեռակաուսուցմանբաժնիավարտականաշխատանքներիպաշտպան

ությունը«Քրեականիրավունք»առարկայից: 

Քրեականիրավունքառարկայիցավարտականաշխատանքպաշտպանելեն 3 

ուսանող 

Պաշտպանությանարդյունքներնեն` 

18միավոր _ 1ուսանող 

      16միավոր _ 2ուսանող 

 

   2018թվականիմայիսի 17-

ինտեղիունեցավհեռակաուսուցմանբաժնիավարտականաշխատանքներիպաշտպան

ությունը«Քրեականդատավարություն»առարկայից: 

 

Քրեականդատավարությունառարկայիցավարտականաշխատանքպաշտպանելեն 

3ուսանող 

Պաշտպանությանարդյունքներնեն` 

19միավոր_1 ուսանող 

18միավոր_1 ուսանող 

15միավոր_1 ուսանող 

 

 
 

Կարելիէբարելավումարձանագրել 

1. ²í³ñï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý Ã»½»ñÇ Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ 

Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý ³éáõÙáí. ¹ñ³Ýù ³í»ÉÇ ³ñ¹Ç³Ï³Ý »Ý ¹³ñÓ»É: 

2. Ü³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïª ³é³çÁÝÃ³ó Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ñÓ³Ý³·ñ»É 

Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³í³ñï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý Ã»½»ñÇ 

ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ³éáõÙáí: ¸ñ³Ï³Ý óáõó³ÝÇß å»ïù ¿ Ñ³Ù³ñ»É, 

Ï³ñÍáõÙ »Ù, ûï³ñ³É»½áõ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, ³Ý·É»ñ»Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³×³Ë³ÏÇ 

ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÁ: ä»ïù ¿ Ëñ³Ëáõë»É ³Ûë ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, áñáíÑ»ï¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÇ 

û·ï³·áñÍáõÙÁ ³Ûëûñ ûñ³ËÝ¹Çñ ¿: 

3. Ü³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïª ³é³çÁÝÃ³ó Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ñÓ³Ý³·ñ»É Ý³¨ 

Ñ»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý µ³ÅÝÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ áñ³ÏÇ µ³ñÓñ³óáõÙÁ: ²Ûë ï³ñÇ 

³ñÓ³Ý³·ñí³Í ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ »Ý ³ÛÝ µ³ÝÇ, áñ Ñ»é³Ï³ 

áõëáõóÙ³Ý µ³ÅÝÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÝ ³í»ÉÇ ß³ï »Ý ëÏë»É ³ßË³ï»É Çñ»Ýó ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ 

íñ³, Ñ³ñó»ñÇÝ ³í»ÉÇ É³í »Ý å³ï³ëË³ÝáõÙ ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³í³ñï³Ï³Ý 

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ³í»ÉÇ ËáñÁ ·Çï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ »Ý µáí³Ý¹³ÏáõÙ, ù³Ý 

Ý³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ¿ñ:   



4. Ð³ïáõÏ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ýß»É§ÎñÇÙÇÝ³Éá·Ç³¦ Ù³ëÝ³·Çï³óÙ³Ý 

Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷³ÛÉáõÝ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

àõë³ÝáÕÝ»ñÁ µ³í³Ï³Ý Éáõñç ¨ ÇÝùÝáõñáõÛÝí»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¿ÇÝ Çñ³Ï³Ý³óñ»É 

³ñ¹Ç³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ßáõñç, ÑÇÙÝ³íáñ»É Çñ»Ýó Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ ÇÝãå»ë 

ï»ë³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³éÏ³ Ùáï»óáõÙÝ»ñáí, ³ÛÝå»ë ¿É ÇÝùÝáõñáõÛÝ 

Çñ³Ï³Ý³óñ³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñáí:  

 

Մտահոգիչ է՝  

 

1. ²í³ñï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý Ã»½»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ 

³ßË³ï³ÝùÇ áñ³ÏÁ: ²Ûë ³éáõÙáí Ùï³Ñá·Çã ¿ Ñ³ïÏ³å»ë ³ÛÝ, áñ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ, 

Ï³ñÍ»ë, µ³í³Ï³Ý³ã³÷ Å³Ù³Ý³Ï ã»Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙ í»ñáÝßÛ³É ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 

Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, µ³í³Ï³Ý³ã³÷ ã»Ý áõÕÕáñ¹áõÙ Çñ»Ýó áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ:     

2. ²é³ÝÓÇÝ ³í³ñï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Ù³·Çïñáë³Ï³Ý Ã»½»ñÇ 

·Çï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý áãËáñÁ ÉÇÝ»ÉÁ: ²Ûë ³éáõÙáí Ùï³Ñá·Çã ¿ Ñ³ïÏ³å»ë ³ÛÝ, 

áñ áõë³ÝáÕÝ»ñÁã»Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ Ñ³Û³É»½áõ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ 

ËáñáõÃÛ³Ùµ ã»Ýí»ñÉáõÍáõÙ Çñ³í³ÏÇñ³é åñ³ÏïÇÏ³Ý: 

 

Առաջարկություններ 
 
 

 Î³ñÍáõÙ »Ù, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ª  

1. ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ Ý³Ë³ï»ë»É ³í³ñï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ 

Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý Ã»½»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ 

áõÕÕáõÃÛ³Ùµ (Éñ³óáõóÇã í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝ, ³ÝÑñ³Å»ßï Å³Ù³Ý³ÏÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ, 

Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¨ ³ÛÉÝ): 

2. ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Çñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïáõÙ 

áõÝ»Ý³É Ïáõñë³ÛÇÝ, ·Çï³Ï³Ý, ³í³ñï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý 

Ã»½»ñÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ µ³½³, áñÇÙÇçáóáí ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇª 

³) Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¨ µ³ñÓñ³óÝ»É Ýßí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 

áñ³ÏÁ, 

µ)ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»É, áñå»ë½Ç Ýßí³Í ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ µ³½³ÛÇó 

û·ïí»Ý áõë³ÝáÕÝ»ñÁ, ¹³ë³ËáëÝ»ñÁ, åñ³ÏïÇÏ ³ßË³ïáÕÝ»ñÁ, 

ÇÝãå»ë Ý³¨ áÉáñïÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÛÉ ³ÝÓÇÝù: 

 



 

 

 

 

 

 

Պետականքննականհանձնաժողովինախագահ, 

Իրավաբանականգիտություններիդոկտոր, պրոֆեսոր. 
ՀՀ արդարադատությանակադեմիայիռեկտոր՝Ս. Առաքելյան 

 

 



ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
 

2018 թվականի  շրջանավարտների 

պետական քննությունների արդյունքների 

 

 
 Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի 

քաղաքացիական իրավունք և քաղաքացիական դատավարություն մասնագիտացմամբ 

2018 թվականի պետական քննությունները և դրանց արդյունքներն ընդհանուր առմամբ 

վկայում են շրջանավարտների պատշաճ պատրաստվածության մասին: Մասնավորապես, 

ասվածի հիմնավորումն են հանդիսանում ստորև բերված ցուցանիշները: 
 

 áõë³ÝáÕ ·»ñ³½³Ýó É³í µ³í³ñ³ñ ³Ýµ³í. ãÇ 

Ý»ñÏ. 

ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝù և 

դատավարություն 

      

առկա 6 - 2 4 - - 

հեռակա 6 - 4 - 1 1 

դիպլոմային աշխ. առկա 

(քաղ. իրավ.) 

20 15 5 - - - 

դիպլոմային աշխ. հեռակա 

 (քաղ. իրավ.) 

2 - 2 - - - 

դիպլոմային աշխ. առկա 

 (քաղ. դատ.) 

11 2 6 3 - - 

դիպլոմային աշխ. հեռակա 

 (քաղ. դատ.) 

1 - - 1 - - 

  

Ø³·Çëտրոսական Ã»½       

Գործարարական իրավունք 10 3 4 2 - 1 

Քաղաքացիական իրավունք և 

դատավարություն 

15 9 5 1 - - 

 
  

Ներկայացված վիճակագրական տվյալների համեմատական վերլուծությունը թույլ է 

տալիս որոշակի եզրահանգումներ անել բակալավրիատում (առկա, հեռակա) և 

մագիստրատուրայում (առկա) ուսուցման գործընթացի արդյունավետության,  



ուսանողների որակի և առաջադիմության, ինչպես նաև քննաշրջանի կազմակերպչական 

մի շարք հարցերի վերաբերյալ: Այսպես՝ իրենց պատրաստվածությամբ առանձնացել են 

բակալավրիատի առկա ուսուցման՝ ավարտական աշխատանքներ ներկայացնող 

շրջանավարտները և մագիստրոսները: Նրանց մեծամասնությունն արժանացել է 

գերազանց ու լավ գնահատականների, իսկ անբավարար գնահատական չի արձանագրվել: 

Ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի հեղինակները տիրապետում 

էին նյութին և կարողանում էին ոչ միայն բանավոր ներկայացնել հիմնադրույթները, այլև` 

հիմնականում սպառիչ պատասխաններ տալ առաջադրված հարցերին: Նույնը, սակայն, 

չենք կարող արձանագրել առկա ուսուցման՝ քննություն հանձնած շրջանավարտների և 

բակալավրիատի հեռակա ուսուցման շրջանավարտների վերաբերյալ: Առկա ուսուցման՝ 

քննություն հանձնած շրջանավարտներից որևէ մեկը չի արժանացել գերազանց 

գնահատականի, իսկ <<լավ>> գնահատական ստացել է ընդամենը 2 շրջանավարտ: 

Դարձյալ մտահոգող էր բակալավրիատի հեռակա ուսուցման շրջանավարտների որակը: 

Նրանցից 4-ն արժանացել է լավ, 1-ը՝ անբավարար գնահատականի, իսկ 1-ն 

ընդհանրապես չի ներկայացել քննության: Քննությանը չներկայանալու փաստը ևս 

վկայում է հեռակա ուսուցման շրջանավարտների գիտելիքների ցածր մակարդակի մասին, 

քանի որ, որպես կանոն, չեն ներկայանում քննությանն անպատրաստ ուսանողները: 

Ինչպես և նախորդ տարիների հաշվետվությունում էր նշվել՝ անհրաժեշտ է ձեռնարկել 

լուրջ աշխատանքներ հեռակա ուսուցման ուսանողների գիտելիքների որակը բարելավելու 

ուղղությամբ՝ ուսուցման ընթացքում ավելի խիստ պահանջներ ներկայացնելով 

վերջիններիս նկատմամբ: 

Այս տարի դարձյալ քննական գործընթացն իրականացվեց նոր ընթացակարգով՝ 

բարձր միջին որակական գնահատական (մոգ) ունեցող շրջանավարտներին 

հնարավորություն ընձեռելով ներկայացնել միայն ավարտական աշխատանք, մյուսներին՝ 

ըստ մասնագիտացումների՝ հանձնել մեկ բանավոր քննություն: Նշված ձևաչափն առավել 

ողջունելի է, քանի որ հնարավորություն է տալիս հանձնաժողովին համակողմանիորեն 

ստուգել շրջանավարտի գիտելիքները՝ չսահմանափակվելով միայն քննատոմսի 

հարցադրումներով: Այդուհանդերձ, ներկայացնեմ այս գործընթացի մի շարք 

խնդրահարույց կողմերը, որոնց շտկումը կարող է միայն դրական ազդեցություն ունենալ 

քննական գործընթացի կազմակերպման և անցկացման համար: 

1) Դեռևս նախորդ տարի հաշվետվություն ներկայացնելիս բարձրացրել էի իմ 

մտահոգությունը գրավոր ընթացակարգի կապակցությամբ: Մասնավորապես այն, որ 

խնդիրներն իրենց բովանդակությամբ բավականին բարդ էին, միանշանակ չէին խնդրի 

լուծման պատասխանները. տիպային լուծումները տարակարծությունների տեղիք էին 

տալիս նաև քննական հանձնաժողովների անդամների մոտ, և բացի այդ՝ ի տարբերություն 

բանավոր ընթացակարգի, երբ հանձնաժողովը հնարավորություն ունի հարցերի միջոցով 

<<ուղղորդել>> ուսանողին, որը հարցը ճիշտ չընկալելով, կարող է շեղվել թեմայից, այս 

ընթացակարգի դեպքում այն բացառվում էր: Բարձրացված մտահոգությունների մասին 

էին վկայում նաև քննական արդյունքները, երբ բարձր առաջադիմություն ունեցող 

ուսանողները, որոնք պատշաճ էին հանդես եկել ավարտական աշխատանքների 

պաշտպանության ժամանակ, ստացել էին ոչ բարձր գնահատականներ: Անշուշտ, այս 

պայմաններում նորից բանավոր ընթացակարգին վերադառնալը, միանշանակ ընդունելի է: 

Սակայն բանավոր ընթացակարգին վերադառնալիս անհրաժեշտ էր պահպանել գրավոր 

ընթացակարգի ձեռքբերումները: Այսպես, գրավոր ընթացակարգի դեպքում ուսանողների 

գիտելիքները ստուգվում էին խնդիրների միջոցով: Խնդիրները, ըստ էության, հիմնված էին 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի կողմից տարբեր 



գործերով արտահայտված իրավական դիրքորոշումների վրա: Այս տարի քննական 

հարցաթերթիկը բովանդակում էր չորս տեսական բնույթի հարց, որոնք բավականին 

ընդհանրական էին և որոշ դեպքերում բավականին փոխկապակցված էին միմյանց: 

Ավելին, շատ դեպքերում նույն հարցերը կրկնվում էին հարցաթերթիկներում՝ 

հնարավորություն տալով քննասենյակում գտնվող մյուս ուսանողներին նախորդ 

ուսանողի պատասխանի հիման վրա շարադրել նաև իրենց պատասխանը: Կարծում եմ, 

որ հարցաշարերը պարբերաբար պետք է նորացվեն և պետք է բացառվեն կրկնվող 

հարցերի առկայությունը հարցաթերթիկներում: Միաժամանակ առաջարկում եմ չորս 

տեսական հարցի փոխարեն կամ նախատեսել երեք հարց, որից երկուսը՝ տեսական 

բնույթի՝ մեկական հարց համապատասխանաբար քաղաքացիական իրավունքից և 

քաղաքացիական դատավարությունից, իսկ երրորդը՝ իրավիճակային խնդիր՝ հիմնված 

ինչպես քաղաքացիական իրավունքի, այնպես էլ՝ քաղաքացիական դատավարության 

առանձին ինստիտուտների վերաբերյալ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային 

որոշումներում արտահայտված դիրքորոշումների վրա կամ էլ հարցաթերթիկում 

սահմանել չորս հարց, երկուական հարց՝ քաղաքացիական իրավունքից, երկուական 

հարց՝ քաղաքացիական դատավարությունից, յուրաքանչյուրի դեպքում մեկը տեսական, 

մյուսը՝ գործնական բնույթի: 

2) Դեռ նախորդ տարիներին իմ կողմից առաջարկվել էր դիպլոմային աշխատանք 

գրելու հնարավորություն ընձեռել բացառապես բարձր առաջադիմություն (18, 19, 20 

միավոր) ունեցող ուսանողներին: Նման պահանջ սահմանելն առաջնահերթ 

պայմանավորված է այս աշխատանքի բնույթով. այն ենթադրում է տեսական ու 

գործնական որոշակի ուսումնասիրություն, ուսումնասիրության արդյունքում ի հայտ 

եկած խնդիրների վերլուծություն ու դրանց լուծման հնարավոր տարբերակների 

առաջադրում: Այդպիսի վերլուծություն, օբյեկտիվորեն ենթադրվում է, որ կարող են 

ապահովել ուսման ընթացքում բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողները: Այս 

տարի դիպլոմային աշխատանք ներկայացնելու հնարավորություն ընձեռվել էր բարձր 

միջին որակական գնահատական (ՄՈԳ) ունեցող ուսանողներին, սակայն մի շարք 

աշխատանքների պաշտպանությունը վկայում է, որ այս գործընթացը դեռևս զտման կարիք 

ունի: Հատկապես մտահոգիչ էին ավարտական աշխատանքների եզրահանգումները: Որոշ 

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

բավականին պարզունակ էին և չունեին որևէ գիտական նշանակություն կամ էլ հայ 

դատավարագետների մենագրությունների կամ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած 

իրավական դիրքորոշումների վերարտադրությունն էին՝ որպես սեփական 

եզրահանգումներ: 

Այս ամենով հանդերձª պետք է նշեմ, որ քննական գործընթացն ընդհանուր առմամբ 

անցել է բնականոն մթնոլորտում, իսկ բարձրացված հարցադրումները բացառապես 

նպատակաուղղված են գործընթացի հետագա արդյունավետության բարձրացմանը: 
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ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻՆ 

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

2017-2018ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՏԱՐՎԱԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ, ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻԵՎ 

 2-ՐԴՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

/ՀԵՌԱԿԱՈՒՍՈՒՑՄԱՆԲԱԺՆԻ/ՊԵՏԱԿԱՆՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, 

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻԵՎՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆԹԵԶԵՐԻՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱ

ՆՄԱՍԻՆ 

 

Պետականքննություններ: 

2018թ. մայիսի3-ին տեղիունեցավբակալավրիատի 4-

րդկուրսիուսանողներիպետականքննությունը`«Եվրոպական և 

միջազգայինիրավունք”առարկայից: 

Քննությանըներկայացան 24ուսանող, որոնցից 5 

ուսանողստացավ«գերազանց»գնահատական, 9ուսանողստացավլավ»գնահատական, 

10ուսանող`«բավարար»գնահատական: 

2018թ. մայիսի4-ինտեղիունեցավնաև նախորդ տարիների շրջանավարտների 

պետականքննություն«Եվրոպականիրավունք»առարկայից: Քննությանը ներկայացան 

3 ուսանող, որոնք բոլորն էլ ստացան «բավարար»գնահատական: 

 

Ավարտականաշխատանքներիպաշտպանություն: 

2018թ. մայիսի4-ինտեղիունեցավբակալավրիատի 4-

րդկուրսիուսանողներիավարտականաշխատանքներիպաշտպանությունը`«Եվրոպա

կան ևմիջազգայինիրավունք»առարկայից: 

Պաշտպանությաններկայացվեց6ավարտականաշխատանք,որոնցից 6 ուսանող 

ստացավ «լավ»գնահատական: 

Մագիստրոսականթեզերիպաշտպանություն: 

2018թ. մայիսի10-ինտեղիունեցավամբիոնի«Եվրոպականևմիջազգային 

իրավունք»մասնագիտացմանմագիստրոսականթեզերիպաշտպանությունը:  



«Եվրոպականևմիջազգային 

իրավունք»մասնագիտացմանշրջանակներումպաշտպանությաններկայացվեց19մագի

ստրոսականթեզ, որոնցից7-ը` 

ԵՊՀմիջազգայինհարաբերություններիֆակուլտետիմագիստրանտներիև12-ը` 

ԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետիմագիստրանտներիկողմից: 

Պաշտպանությաններկայացված19մագիստրոսականթեզերից15-

ըարժանացան«գերազանց»գնահատականի, մնացած4-ը՝«լավ»գնահատականի:  

Հեռակաուսուցմանբաժին /երկրորդմասնագիտություն/: 

2018թ. մայիսի4-

ինտեղիունեցավհեռակաուսուցմանբաժնի/երկրորդմասնագիտության/պետականքնն

ությունը«Եվրոպականև միջազգային իրավունք»առարկայից: 

Հեռակաբաժնիցներկայացան16ուսանող, որոնցից 

4ուսանողստացավ«լավ»գնահատական, 10-ը՝«բավարար»գնահատական, 2 

ուսանողստացավ«անբավարար»գնահատական:  

2018թ. մայիսի4-ինտեղիունեցավնաև հեռակաուսուցմանբաժնինախորդ 

տարիների շրջանավարտների պետականքննություն` համապատասխանաբար 

«Եվրոպականիրավունք»և «Միջազգային իրավունք»առարկաներից: Քննությանը 

ներկայացան6ուսանող, որոնցից3 ուսանող հանձնեցին քննություն և’ միջազգային 

իրավունք առարկայից /2 ուսանող ստացան «անբավարար»գնահատական, 1-ը` 

«բավարար»գնահատական/, և’ եվրոպական իրավունք առարկայից /1 ուսանող 

ստացավ «անբավարար»գնահատական, 2-ը` «բավարար»գնահատական/: 

Ներկայացած 6 ուսանողներից 3-ը քննություն հանձնեցին միայն եվրոպական 

իրավունք առարկայից, որոնցից 2 ուսանող ստացան «բավարար»գնահատական, իսկ 

1-ը`«անբավարար»գնահատական: 

2018թ. մայիսի4-ինտեղիունեցավ 

հեռակաուսուցմանբաժնի/երկրորդմասնագիտության/ուսանողներիավարտականաշ

խատանքներիպաշտպանությունը`«Եվրոպականև միջազգային 

իրավունք»առարկայից:Պաշտպանությանը ներկայացվեցին 2 ուսանողի 

ավարտական աշխատանք, որոնցից երկուսն էլգնահատվեցին«գերազանց»: 

Ընդհանուրբնույթիեզրահանգումներ 



ºäÐ Çñ³í³գիտության ý³ÏáõÉï»ïÇ եíñáå³Ï³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ³ÙµÇáÝի 

կողմից ³í³ñï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý Ã»½»ñÇ թեմաների ընտրության 

ժամանակ հաշվի են առնվել ներկա աշխարհագրական զարգացումները և գլոբալ այն 

մարտահրավերները, որոնց  իրավական կարգավորումները միջազգային իարվունքի 

առաջնային խնդիրների շարքին են դասվում:  

 ä»ï³Ï³Ý ùÝÝ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, որոնք Ï³½Ù³Ï»ñåí»É »Ý 

Çñ³í³գիտության ý³ÏáõÉï»ïÇ ¹»Ï³Ý³ïÇ ÏáÕÙÇó Ý³Ë³ï»ëí³Í Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý,  

անցելենառանց Ã»ñ³óման: 

 ä»ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ, ավարտական ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ 

Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý Ã»½»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÝ ÁÝÃ³ó»É »Ý Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáñ»Ý` Ý³Ë³ï»ëí³Í 

ÝáñÙ³ïÇí å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ևարդարությանտարրականկանոնների å³Ñå³ÝÙ³Ùµ: 

 Ավարտական աշխատանքների և մ³·Çëïñáë³Ï³Ý Ã»½»ñÇ áñ³ÏÁ, ¹ñ³Ýó 

Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÝÛáõÃÇ ïÇñ³å»ïÙ³Ý ¨ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý íÇ×³ÏÁ հատկապես 

բավարարեն ցերեկային բաժնի ուսանողների մոտ: Սակայն, դ»é¨ë Ï³Ý ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñ, 

áñáÝù Ç íÇ×³ÏÇ ã»Ý Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Çñ»Ýó ³ßË³ï³ÝùÇ 

µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ: Կարծումեմ՝անհրաժեշտ է ամբիոնում կազմակերպվող 

մագիստրոսական թեզերի և 

ավարտականաշխատանքներինախնականպաշտպանությունը ավելի արդյունավետ 

և պարտավորեցնող հիմքերի վրա դնել: 

Պ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ã»½»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý ·Çï³Ï³Ý 

Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ¨ ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý ավարտական 

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇó: Կարծում եմ այս փաստը պետք է մշտապես գտնվի ամբիոնի և նրա 

դասախոսությունների ուշադրության կենտրոնում: 

 Մտահոգիչ է, որ աստիճանաբար մեծանում է այն ուսանողների թիվը, որոնք 

պետական քննության են ներկայանում բացարձակապես անպատրաստ վիճակում: 

Չխորանալով նման վարքագծի պատճառների մեջ, կարծում եմ, ֆակուլտետը 

համաձայնեցնելով Համալսարանի ղեկավարության հետ, պետք է փորձի 

խրախուսման տարբեր թույլատրելի ձևերի կիրառմամբ զգալիորեն ավելացնի նման 

ուսանողների հետ կոնսուլտացիոն բնույթի պարապմունքների ձևերը և թվաքանակը:  

 
 



 
Պետականքննականհանձնաժողովինախագահ,  

Իրավաբանականգիտություններիդոկտոր, պրոֆեսոր. 
ՀՀսահմանադրականդատարանինախագահի տեղակալ    Վ. Հովհաննիսյան  
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