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ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի 
2019թ. սեպտեմբերի 20-ի նիստի 

 
Խորհրդի 41 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. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի` 2019-2020 

ուսումնական տարվա աշխատանքային ծրագրի հաստատում: 
2. Գիտական հաղորդում <<Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման 

մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ (զեկ.՝ ի.գ.դ., պրոֆ. Վ.Հովհաննիսյան): 
3. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի զարգացման հնգամյա ծրագրից բխող՝ 

2019-2020 ուսումնական տարվա միջոցառումների ցանկի և ժամանակացույցի հաստատում: 
4. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ամբիոնների զարգացման հնգամյա 

ծրագրերի հաստատում: 
5. Հաղորդում ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ցերեկային ուսուցմամբ 

բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 2019-2020 ուսումնական տարվա ընդունելության 
արդյունքների մասին: 

6.  Հաղորդում ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 2018-2019 ուսումնական 
տարվա 1-ին և 2-րդ լուծարքային շրջանների արդյունքների մասին: 

7. Անվանական կրթաթոշակների թեկնածուների երաշխավորում: 
8. Ընթացիկ հարցեր: 

 
 
1. ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի՝ 

2019-2020 ուսումնական տարվա աշխատանքային ծրագրի հաստատում: 
Խորհրդի նախագահ Գ.Ղազինյանը ներկայացրեց գիտական խորհրդի 2019-2020 

ուսումնական տարվա աշխատանքային ծրագիրը, որով նախատեսված է թվով ինը 
հերթական նիստերի անցկացում` ըստ անհրաժեշտության արտահերթ նիստեր հրավիրելու 
հնարավորությամբ: Խորհրդի քարտուղարը նշեց, որ նիստերի` ծրագրված օրակարգն 
ընդգրկում է գիտական հաղորդումներ, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ամբիոնների 
կողմից իրենց գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում, ընթացիկ և 
եզրափակիչ քննությունների արդյունքների ամփոփում, ֆակուլտետի ընթացիկ 
գործունեության հետ կապված այլ հիմնական հարցերի քննարկում: Խորհրդի քարտուղարն 
ընդգծեց, որ հաշվի առնելով ֆակուլտետի զարգացման հայեցակարգից բխող 
աշխատանքների իրականացման ընթացքում ծագող հնարավոր հարցերի քննարկման 



անհրաժեշտությունը՝ ծրագրով նախատեսվել է հրավիրել արտահերթ նիստեր` առանձին 
հարցերի քննարկման նպատակով:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Հ.Խաչիկյանը, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաստատել ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի՝ 

2019-2020 ուսումնական տարվա աշխատանքային ծրագիրը: 
 
2. ԼՍԵՑԻՆ. Գիտական հաղորդում <<Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի 

բռնագանձման մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ (զեկ.՝ ի.գ.դ., պրոֆ. 
Վ.Հովհաննիսյան): 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Գ.Ղազինյանը, պրոֆ. Ա.Գաբուզյանը, պրոֆ. 
Ա.Վաղարշյանը, պրոֆ. Վ.Ավետիսյանը, պրոֆ. Վ.Հովհաննիսյանը, պրոֆ. Վ.Ավետիսյանը, 
դոց. Ա.Ղազինյանը: 

Ի.գ.դ., պրոֆ. Վ.Հովհաննիսյանն ընդհանուր գծերով ներկայացրեց <<Ապօրինի 
ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի առանձին 
կարգավորումները և դրանց վերաբերյալ առկա դիտողություններն ու առաջարկությունները։ 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  
Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն։ 
 
3. ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի զարգացման հնգամյա 

ծրագրից բխող՝ 2019-2020 ուսումնական տարվա միջոցառումների ցանկի և 
ժամանակացույցի հաստատում (փաստաթուղթը կցվում է): 

Պրոֆ. Գ.Ղազինյանն ամփոփ ներկայացրեց ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 
զարգացման հնգամյա ծրագրից բխող՝ 2019-2020 ուսումնական տարվա միջոցառումների 
ցանկը և ժամանակացույցը։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Ա.Գաբուզյանը, պրոֆ. Ա.Վաղարշյանը, պրոֆ. 
Վ.Ավետիսյանը, պրոֆ. Վ.Հովհաննիսյանը, պրոֆ. Վ.Ավետիսյանը, դոց. Ա.Ղազինյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաստատել ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի զարգացման հնգամյա 
ծրագրից բխող՝ 2019-2020 ուսումնական տարվա միջոցառումների ցանկը և 
ժամանակացույցը։ 
 

4. ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ամբիոնների զարգացման 
հնգամյա ծրագրերի հաստատում: 

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ամբիոնների վարիչները ներկայացրին 
ամբիոնային զարգացման ծրագրերը՝ նշելով, որ դրանք մանրմասն քննարկվել են 
ամբիոնների և դեկանատի նիստերի ժամանակ։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Հ.Խաչիկյանը, դոց. Ա.Մարգարյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաստատել ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ամբիոնների 

զարգացման հնգամյա ծրագրերը։ 
 
5. Հաղորդում ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ցերեկային ուսուցմամբ 

բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 2019-2020 ուսումնական տարվա 
ընդունելության արդյունքների մասին: 



 Դեկանի տեղակալ, պրոֆ. Հ.Խաչիկյանն ամփոփ ներկայացրեց ԵՊՀ 
իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատում և մագիստրատուրայում 2019-2020 
ուսումնական տարվա ընդունելության արդյունքերը։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Դեկան պրոֆ. Գ.Ղազինյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն: 
 
6. ԼՍԵՑԻՆ. Հաղորդում ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 2018-2019 

ուսումնական տարվա 1-ին և 2-րդ լուծարքային շրջանների արդյունքների մասին: 
Դեկանի տեղակալ, պրոֆ. Հ.Խաչիկյանն ամփոփ տվյալներ ներկայացրեց 2018-2019 

ուսումնական տարվա 1-ին և 2-րդ լուծարքային շրջանների արդյունքների մասին: 
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Դեկան պրոֆ. Գ.Ղազինյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն: 
 
 
7. ԼՍԵՑԻՆ. Անվանական կրթաթոշակների թեկնածուների երաշխավորում: 

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

Ա.Գաբուզյանը, պրոֆ. Հ.Խաչիկյանը, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը: 
 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով ուսումնառության ընթացքում ցուցաբերած գերազանց 

առաջադիմությունը`որպես անվանական կրթաթոշակի թեկնածուներ` երաշխավորել 
հետևյալ անձանց. 

Մկրտչյան Պետիկ Վահանի (մագիստրատուրա, 2-րդ տարի)` Մխիթար Գոշի անվան 
կրթաթոշակ. 

Ջիլավյան Հրանտ Կամոյի (մագիստրատուրա, 2-րդ տարի)` Գրիգոր Զոհրապի անվան 
կրթաթոշակ. 

Ջաբաղյան Սամվել Դավդի (մագիստրատուրա, 2-րդ տարի)` ՀՀ սահմանադրական 
իրավունքի կենտրոնի սահմանած Վլադիկ Ներսեսյանցի անվան կրթաթոշակ. 

Մելիքսեթյան Կարեն Արտակի (մագիստրատուրա, 2-րդ տարի)` Յուրի Ղամբարյանի 
անվան կրթաթոշակ:  

 
8. Ընթացիկ հարցեր: 
 
5.1 ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Սահմանադրական իրավունքի 

ամբիոնի միջնորդությունը` ամբիոնի առկա ուսուցման ասպիրանտ Նորայր Ավագյանի 
թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և ղեկավարի հաստատման մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Դեկան, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը, դոց. Վ.Այվազյանը:  
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  
Ա. Հաստատել Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի առկա ասպիրանտ Նորայր 

Ավագյանի` «Առանձին տեսակի վարչական վարույթների առանձնահատկությունների 

չափորոշիչները» վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման, մասնա-

գիտությունը` ԺԲ.00.02 – «Հանրային իրավունք». 



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

Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 

 
 
 
Խորհրդի նախագահ                      Գ. Ղազինյան 
 
 
Խորհրդի քարտուղար                  Տ.Սուջյան 
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