Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
Հ ա շ վ ե տ վ ու թ յ ու ն
2018-2019 ուս.տարվա ընթացքում ամբիոնում կատարվող աշխատանքների մասին
1. Գիտական գործունեություն
Գիտահետազոտական աշխատանքներ
Ամբիոնի անդամների կողմից հաշվետու ժամանակահատվածում հրապարակվել է 3
գիտական հոդված, 1 մենագրություն, 1 ուսումնական ձեռնարկ, 1 դասախոսության
տեքստ:
Հոդված
1.

Չոբանյան Գրիգոր - Պետությունների ինքնիշխանությունը ժամանակակից

գլոբալիզացման

պայմաններում,

ասպիրանտների

և

հայցորդների

«ԵՊՀ

իրավագիտության

նստաշրջանի

նյութերի

ֆակուլտետի

ժողովածու»,

ԵՊՀ

հրատարակչություն, էջեր 405-418:
2.

Սարգսյան Արման - Եվրասիական տնտեսական միության իրավանորմերի

կիրառման

արդի

հիմնախնդիրները,

պրոֆեսորադասախոսական

կազմի

«ԵՊՀ

իրավագիտության

գիտաժողովի

նյութերի

ֆակուլտետի

ժողովածու»,

ԵՊՀ

հրատարակչություն, էջեր 454-463:
3.

Սարգսյան

իրավունքների

Նորա,

Լուխթերհանդթ

կարգավորումը

ըստ

Օտտո
ՀՀ

(համահեղ.)

-

Երեխայի

Սահմանադրության

2015թ.

խմբագրությամբ, «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2019 № 2
(29), էջեր 23-36:
Մենագրություն
1. Վարդանյան

Քնարիկ

Փախստականների

և

ապաստան

հայցողների

պաշտպանության վերաբերյալ միջազգային իրավական ակտերը և դրանց
ազգային իրավական իմպլեմենտացիան, «ԵՊՀ» հրատարակչություն, Երևան,
2018, 144 էջ
2. Ստեփանյան Վահե
Армении, 2018, 50 էջ:

Особенности моделей формы государственного правления

Ուսումնական ձեռնարկ
1.

Վարդանյան

Քնարիկ

Փախստականների

միջազգային

իրավական

և

ներպետական պաշտպանությունը, «Հայրապետ» հրատարակչություն, Երևան, 2018,
256 էջ:
Ամբիոնի պրոֆեսոր, իր. գիտ. դոկտոր Վ.Հովհաննիսյանը պատրաստում է
միջազգային իրավունքի ուսումնական ձեռնարկ/ ենթադրաբար աշխատանքները
կավարտվեն մինչև 2020թ. սեպտեմբերին/:

Դասախոսության տեքստ
1. Վարդանյան

Քնարիկ

Փախստականների

միջազգային

իրավական

պաշտպանությունը, 2019 (տեղադրված է ԵՊՀ www.intranet.ysu.am ինտերնետային
հարթակում):
Ամբիոնում պարբերաբար նիստերի ընթացքում ներկայացվում են ամբիոնի
անդամների հաղորդումները և գիտական զեկուցումները։

Մասնակցություն գիտաժողովներին
Հաշվետու ժամանակահատվածում ամբիոնն ակտիվորեն մասնակցել է ՀՀ-ում և
արտերկրում

կազմակերպվող

գիտաժողովներին

և

գիտահետազոտական

ծրագրերին։ Ամբիոնի անդամները մասնակցել են հետևյալ գիտաժողովներին.
1. Ֆրանսիայի Հանրապետության Ստրասբուրգ քաղաքում Եվրոպայի խորհրդի
Արդարադատության

արդյունավետության

լիագումար

13-14

նիստ,

հունիս,

եվրոպական

2019թ.

կոմիտեի

Ստրասբուրգ,

32-րդ

Ֆրանսիայի

Հանրապետություն:
2. Եվրոպայի խորհրդի Իրավական համագործակցության եվրոպական կոմիտեի
(CDCJ) 94-րդ լիագումար նիստ, նոյեմբերի 13-15, 2019թ., Ստրասբուրգ,
Ֆրանսիայի Հանրապետություն:
3. «Արժանապատվություն, ժողովրդավարություն, բազմազանություն» թեմայով
XXIX IVR Համաշխարհային կոնգրես (7-13 հուլիս 2019), Շվեյցարիա, Լյուցեռն:

4.

Աշնանային

դպրոց

«Ապակենտրոնացում

և

տեղական

կառավարում»

վերտառությամբ, սեպտեմբեր 23-37, 2019, Բեռլին, Գերմանիայի Դաշնային
Հանրապետություն:
5. Յունիդեմ

գիտաժողով

«Ժողովրդավարության

կարգավիճակը

երկաթե

վարագույրի անկումից 30 տարի անց» թեմայով՝ կազմակերպված Իրավունքի
միջոցով ժողովրդավարության Եվրոպական հանձնաժողովի

(Վենետիկի

հանձնաժողով) և Լունդի համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի
կողմից, 6-7 մայիս, Լունդ, Շվեդիա:
6. Վիլլեմ Ս. Վիսի անվան Միջազգային կոմերցիոն արբիտրաժ դատախաղմրցույթ, Վիեննա, Ավստրիա, 12-17 ապրիլ:
7. «Փախստականների

իրավունք»

կազմակերպված

ՄԱԿ

ֆակուլտետի

«Առաքելություն

և

ՓԳՀ-ի

խորագրով

9-րդ

աջակցությամբ
Հայաստան»

ամառային

ԵՊՀ
ՀԿ-ի

դպրոց՝

իրավագիտության
կողմից

հայկական

առաջատար բուհերի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների
մասնակցությամբ, հոկտեմբեր 11-13, 2019, Դիլիջան, Հայաստան:
8. «Իրավունքի

հետ

խնդիրներ

ունեցող

անչափահասները»

թեմայով

վերապատրաստման դասընթաց՝ կազմակերպված Կանադայի Կարլետոն
համալսարանի կողմից ԵՊՀ-ի, Կարլետոնի համալսարանի և Կուֆայի
համալսարանի միջև համագործակցության շրջանակներում, հոկտեմբերի 2225, Երևան, Հայաստան։
9. «Գենդերը և անչափահասների արդարադատությունը Մերձավոր Արևելքում»
վերտառությամբ գիտաժողով՝ կազմակերպված ԵՊՀ-ի, Կանադայի Կարլետոնի
համալսարանի և Իրաքի Կուֆայի համալսարանի միջև համագործակցության
շրջանակներում, ապրիլ 25-29, 2019, Ստամբուլ, Թուրքիա:

2. Ուսումնական գործունեություն
Ուսումնական և ուսումնամեթոդական աշխատանք
ա) ՈՒսումնական պլան, ուսումնական ծրագրեր
Ամբիոնի անդամները դասավանդել են ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի և
միջազգային

հարաբերությունների

մագիստրատուրայում,

ինչպես

նաև

ֆակուլտետի
տնտեսագիտական

բակալավրիատում
ֆակուլտետում,

և
ԵՊՀ

Եվրոպական

հետազոտությունների

կենտրոնի

մագիստրատուրայում,

ԵՊՀ

հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտում։
Ամբիոնը շարունակում է դասավանդումը ֆակուլտետի Մեթոդխորհրդի
կողմից ներկայացված չափանիշների հիման վրա

վերանայված ծրագրերով,

յուրաքանչյուր քննության և ստուգարքի համար կազմվել են համապատասխան
առարկաների հարցաշարերը։
Ամբիոնի կողմից կազմակերպվել է դասընթաց «Միջազգային դատախաղերի
մասնակցության հմտություններ» վերնագրով, որը վարում էր ամբիոնի ասիստենտ
/ասպիրանտ/ Գ.Չոբանյանը : Ծրագրին կարող էին մասնակցել բակալավրիատի և
մագիստրատուրայի բոլոր ուսանողները : Դասընթացների ավարտին մասնակիցները
ձեռք են

բերել

հմտություններ, որոնք

էականորեն

կնպաստեն

միջազգային

մրցույթներում հաջող մասնակցությանը:

բ) Մեթոդական աշխատանք
Ամբիոնի անդամների վերապատրաստման գործընթացում մեծ ուշադրություն
է դարձվել դասավանդման առաջատար մեթոդիկաների ուսումնասիրությանը և
գործնական հմտությունների ձեռքբերմանը։
Հաշվետու ժամանակաշրջանում ամբիոնում քննարկման առարկա են դարձել
դասավանդման
Արդյունքում

մեթոդիկայի

ամբիոնը

բարելավումն

ներդրեց

ու

գիտելիքների

նոր

մեթոդների

ստուգման

նոր

կիրառումը։
եղանակներ,

հատկապես ընթացիկ քննությունների իրականացման գործընթացում։ Կրթական
ծրագրերում հետազոտական բաղադրիչի ավելացման նպատակով «Միջազգային
պայմանագրերի իրավունք» առարկայի ընթացիկ քննությունն իրականացվել է
հետազոտական աշխատանքների նախապատրաստման և պաշտպանության ձևով:
Մագիստրատուրայի առանձին առարկաների դասավանդումն ավելի որակյալ
և ինտերակտիվ անցկացնելու նպատակով ներդրվել են դասավանդման նոր
մեթոդներ e-learning/moodle համակարգով, որը բարեհաջող կերպով դասավանդվել է
ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից:
Նկատի ունենալով, որ կրեդիտային համակարգի պայմաններում կարևորվում
է

ինքնուրույն

աշխատանքի

կատարումը,

ավարտական

աշխատանքները

և

մագիստրոսական թեզերը որակով և ժամանակին պաշտպանության ներկայացնելու

նպատակով ամբիոնն այդ ուղղությամբ ձեռնարկել է որոշակի աշխատանքներ։
Հանձնարարվել է դասախոսներին առնվազն ամիսը մեկ անգամ հանդիպել
ուսանողների հետ, ճշտել նրանց կողմից կազմված աշխատանքի պլանը, օգնել
գրականության ցանկի պատրաստման և ընթացիկ հարցերում։
2018-2019

ուս.տարվա երկրորդ կիսամյակի`

ուսանողության

շրջանում

անցկացրած հարցումների արդյունքում ամբիոնի միջին գնահատականը կազմում է

4.47:

Ասպիրանտների, հայցորդների հետ տարվող աշխատանք և կադրերի
վերապատրաստում

Ամբիոնն ունի 1 առկա ուսուցմամբ ասպիրանտ /Չոբանյան Գրիգոր/, 2 հեռակա
ուսուցմամբ ասպիրանտ /Թովմասյան Նազելի, Աբովյան Արթուր/ և 1 հայցորդ

/Մանուկյան Ռոմելա/։ Ենթադրվում է, որ այս տարի նրանցից երեքը դուրս կգան
պաշտպանության:

Այս

հանգամանքը

կարող

է

նպաստել

ամբիոնում

նոր

երիտասարդ կադրերի համալրման գործընթացին: Պարբերաբար քննարկվում են
նրանց

աշխատանքի

ընթացքը,

գիտական

հոդվածները

երաշխավորվում

են

տպագրության, այլ աջակցություն է ցուցաբերվում նրանց աշխատանքին։ Ամբիոնի
ասպիրանտներն ու հայցորդներն ակտիվորեն ներգրավված են նաև ուսումնական
պրոցեսում։
Բացի դրանից, ամբիոնում պարբերաբար հաստատվում են այլ բուհերի
ասպիրանտների և հայցորդների ատենախոսությունների թեմաներ, և ամբիոնի
անդամների

թվից

նշանակվում

են

նրանց

գիտական

ղեկավարներ:

Ատենախոսությունը ներկայացնելու դեպքում կազմակերպվում է նաև դրանց
նախապաշտպանությունը:

Իրավաբանական կրթության և պրակտիկայի ինտեգրում
Ամբիոնն ապահովում է առանձին դասընթացների շրջանակներում որոշակի
թեմաներով

ուսումնական

գործընթացին

դասավանդող

դասախոսների

հետ

համատեղ պրակտիկ աշխատողների մասնակցությունը, առանձին դասընթացների

շրջանակներում ուսումնասիրվում են միջազգային և ներպետական դատական
ատյանների պրակտիկ գործեր, ներառյալ՝ Մարդու իրավունքների եվրոպական
դատարանի, ՄԱԿ-ի Միջազգային դատարանի, ՀՀ Սահմանադրական դատարանի,
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումներ և այլն: Միջազգային պրակտիկայի կիրառման
վերաբերյալ մի շարք հարցեր ընդգրկված են նաև քննական տոմսերում:

Կրթական

ծրագրերի

արդիականացում

ժամանակակից

աշխատաշուկայի

պահանջներին համապատասխան
Ամբիոնի կողմից արդեն իսկ արդիականացվել է բակալավրիատի կրթական
ծրագիրը:
Ուսումնական և ուսումնաօժանդակ նյութերի արդիականացում
Եվրոպական

և

միջազգային

իրավունք

մասնագիտացման

դասընթացի

շրջանակում ընդգրկված դասընթացների մեծ մասը ապահովված է հայալեզու
գրականությամբ: Ամբիոնը աշխատանքներ է իրականացնում Միջազգային իրավունք
նոր դասագրքի հրատարակման ուղղությամբ: Ուսումնական նյութերի կառուցվածքն
ու

բովանդակությունը

արդյունավետությունը
հետապնդում

մի

արդիականացնելու,
բարձրացնելու

շարք

դրանց

նպատակով

դասընթացների

համար

պահանջվածությունն
ամբիոնը

պատրաստել

նպատակ

ու
է

ուսումնական

ձեռնարկներ, մենագրություններ:
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստում
Ամբիոնի աշխատակիցները պարբերաբար մասնակցում են միջազգային և
ներպետական գիտաժողովների, քննարկումների, ինչպես նաև ԵՊՀ-ի կողմից
սահմանված կարգով մասնակցում են ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի
որակավորման բարձրացման դասընթացներին:
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի համալրում
Ամբիոնը
ուղղությամբ:

միջոցներ

է

Հիմնական

ձեռնարկում

դասախոսական

դասընթացների

գործնական

կազմի

համալրման

պարապմունքներն

անցկացնում են ամբիոնի նախկին և ներկա ասպիրանտները:

Հեռակա բաժնում ուսումնական գործընթացի արդյունավետության բարձրացում.



դասընթացները համապատասխան էլեկտրոնային ռեսուրսներով ապահովելու

նպատակով թարմացվել և կայքում զետեղվել են առարկայական ծրագրերը, որոշ
ուսումնական և ուսումնաօժանդակ նյութեր:

Արտահամալսարանական գործունեություն.


ամբիոնի դոցենտ Վ. Քոչարյանը հանդիսանում է Եվրոպայի խորհրդի

արդարադատության արդյունավետության եվրոպական հանձնաժողովի անդամ,
ԱՊՀ արդարադատության նախարարների խորհրդի աշխատանքային խմբի
ղեկավար


ամբիոնի ասիստենտ Վ. Վարդանյանը հանդիսանում է Միջազգային և

համեմատական իրավունքի կենտրոն, Ցեղասպանության հետազոտությունների
միջազգային ասոցացիայի անդամ:

Ամբիոնի վարիչ`

Վ. Ստեփանյան
19.11.2019թ.

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ» ԾՐԱԳՐՈՎ
2019-2020թթ. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԵՐԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Մագիստրոսական թեզերի պաշտպանություն:
2020թ.

հունվարի

սահմանադրական

21-ին

տեղի

իրավունք»

ունեցավ

ծրագրով

«Իրավունքի

տեսություն

մագիստրոսական

և

թեզերի

պաշտպանությունը:
Պաշտպանության ներկայացվեց 13 մագիստրոսական թեզ, որոնցից 9 ուսանող
ստացավ «գերազանց» գնահատական, 2 ուսանող «լավ» գնահատական, 2 ուսանող՝
«բավարար» գնահատական:
Ընդհանուր բնույթի եզրահանգումներ:
Պետական քննական հանձնաժողովի աշխատանքները կազմակերպվել են
իրավագիտության

ֆակուլտետի

դեկանատի

կողմից

նախատեսված

ժամանակացույցին համապատասխան:
Մագիստրոսական

թեզերի

պաշտպանությունն

իրականացվել

է

հրապարակայնորեն` նախատեսված նորմատիվ պահանջների պահպանմամբ:
ԵՊՀ
պետության

իրավագիտության
և

իրավունքի

ֆակուլտետի
տեսության

ու

սահմանադրական
պատմության

իրավունքի

ամբիոնի

և

կողմից

մագիստրոսական թեզերի թեմաների ընտրության ժամանակ հաշվի են առնվել
իրավական մտքի արդի զարգացումները և այն մարտահրավերները, որոնց
իրավական

կարգավորումները

հարաբերությունների

ժամանակակից

կանոնակարգման

տեսանկյունից

հասարակական
ունեն

առաջնահերթ

նշանակություն: Միևնույն ժամանակ, առանձին դեպքերում ընտրվել են չափազանց
ընդհանուր բնույթի և լայն թեմաներ, ինչից, կարծում եմ, հետագայում անհրաժեշտ է
խուսափել:
Թեև աշխատանքներն ընդհանուր առմամբ աչքի էին ընկնում հեղինակների
կողմից նյութի տիրապետման և ներկայացման աստիճանով, սակայն դրանց մի մասն
ուներ սոսկ ճանաչողական, նկարագրական բնույթ, աշխատանքի շրջանակներում
կատարված

չէր

գիտական

հետազոտությունների

մեթոդաբանությանը

համապատասխան՝ անհրաժեշտ վերլուծություն: Կարծում եմ, որ նշված խնդիրն
առաջիկայում ունի հաղթահարման անհրաժեշտություն՝ առաջին հերթին գիտական
աշխատանքներին

ներկայացվող

չափանիշների

վերաիմաստավորման

և

աշխատանքների ներկայացման հմտությունների զարգացման տեսանկյունից, և
պետք է անընդհատ գտնվի ամբիոնների ուշադրության կենտրոնում:
Ի տարբերություն նախորդ տարիների՝ աշխատանքների մեծամասնությունում
վերլուծված էր համարժեք գիտական գրականություն:
Թեզերի
մեծամասնությունն
իրականացված
էր
աշխատանքներին
ներկայացվող ձևական պահանջների պահպանմամբ: Միևնույն ժամանակ, հարկ է
նկատի ունենալ, որ աշխատանքի՝ պահանջվող բովանդակային մասերի վերնագրերի
առկայությունը չէ, որ վկայում է պահանջների պահպանվածության մասին:
Անհրաժեշտ է համապատասխան մասերի բովանդակությունը շարադրել՝ դրանց
ենթադրյալ համատեքստին համապատասխան: Օրինակ՝ աշխատանքի նպատակին
և խնդիրներին առնչվող հատվածը չի կարող վերաբերել զուտ թեմայի
նկարագրությանը, կամ թեմայի արդիականությանն առնչվող հատվածը պետք է
ուղղված լինի հեղինակի կողմից թեմայի արդիականության հիմնավորումներին և ոչ
այլ տեղեկատվության մատուցման:
Միևնույն ժամանակ, հարկ է նկատի ունենալ, որ ժամանակակակից գիտությունն
ընթանում է միջդիսցիպլինար հետազոտությունների իրականացման ուղղությամբ:
Պատճառն այն է, որ առավել ճշգրիտ գիտական եզրահանգումները հնարավոր են
սոսկ երևույթների բոլոր ասպեկտների հետազոտության, վերլուծության և
ամփոփման
արդյունքում:
Ակնհայտ
է,
որ
սահմանադրաիրավական
ինստիտուտների առնչությամբ եզրահանգումները ևս չեն կարող հավաստի և
ամբողջական լինել սոսկ իրավական հետազոտության արդյունքում և ենթադրում են
նաև քաղաքական, հոգեբանական, սոցիոլոգիական և այլ ասպեկտների
վերլուծություն: Կարծում ենք, որ եզրահանգումների հավաստիությունն ու
ամբողջականությունը երաշխավորելու տեսանկյունից մագիստրոսական թեզերի
շրջանակներում անհրաժեշտ է հենց նման միջդիսցիպլինար հետազոտության
իրականացումն ու նաև քաղաքագիտության, քաղաքական հոգեբանության,
սոցիոլոգիայի և այլ վերաբերելի գիտությունների շրջանակներում առկա տվյալների,
մեթոդաբանության, կատարված եզրահանգումների վերլուծությունն ու ամփոփումը:
Աշխատանքների
առնչությամբ
ներկայացված
գրախոսականների
մեծամասնությունը ևս կատարված էին պատշաճ մակարդակով:
Կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է մեծ ուշադրություն դարձնել նաև ուսանողների
մոտ վերլուծական մտածողության և նյութը ներկայացնելու հմտությունների
զարգացմանը: Այդ առումով առաջնահերթ նշանակություն ունի կարծրատիպային և
մեխանիկական

մտածողության

հաղթահարումը,

ինչը

երբեմն

նկատելի

է

ուսանողների մոտ: Դասագրքում կամ ձեռքի տակ եղած իրավական ակտում
ներկայացված գաղափարների մեխանիկական վերարտադրությունը չի կարող
գիտելիքի գնահատման և գիտական հետազոտության իրականացման առանցքային
չափանիշ հանդիսանալ: Ավելին, դասագիրքն էլ ուսանողի կողմից չպետք է
դիտարկվի որպես

հիմնախնդրին

ծանոթանալու

միակ

աղբյուր:

Հետևաբար,

գիտական հետազոտության իրականացման ու հետագայում դրա գնահատման
հիմնական չափանիշը պետք է լինի ոչ թե կարդացածի անգիր ու մեխանիկական

վերարտադրությունը, այլ կատարված գիտական հետազոտության որակն ու այն
ներկայացնելու հմտությունները:

Պետական քննական հանձնաժողովի նախագահ,
Արդարադատության ակադեմիայի պրոռեկտոր,
ի.գ.թ., դոցենտ

31.01.2020թ.

Ա. Մանասյան

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻՆ

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
2019-2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
2020թ. հունվարի 29-ին տեղի ունեցավ ամբիոնի «Եվրոպական և միջազգային
իրավունք» մասնագիտացման մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունը:
«Եվրոպական և միջազգային իրավունք» մասնագիտացման շրջանակներում
պաշտպանության ներկայացվեց 20 մագիստրոսական թեզ, որոնցից 11-ը` ԵՊՀ
միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի մագիստրանտների և 9-ը` ԵՊՀ
իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրանտների կողմից: Պաշտպանության
ներկայացված

20

մագիստրոսական

թեզերից

5-ը

արժանացան

«գերազանց»

գնահատականի, 14-ը` լավ, իսկ 1-ը՝ «բավարար» գնահատականի:
Ընդհանուր բնույթի եզրահանգումներ
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի եվրոպական և միջազգային իրավունքի
ամբիոնի կողմից մագիստրոսական թեզերի թեմաների ընտրության ժամանակ
հաշվի են առնվել ներկա աշխարհագրական զարգացումները և գլոբալ այն
մարտահրավերները, որոնց իրավական կարգավորումները միջազգային իարվունքի
առաջնային խնդիրների շարքին են դասվում:
Պետական քննական հանձնաժողովի աշխատանքները, որոնք կազմակերպվել
են

իրավագիտության

ֆակուլտետի

դեկանատի

կողմից

նախատեսված

ժամանակացույցին համապատասխան, անցել են առանց թերացման:
Մագիստրոսական

թեզերի

պաշտպանությունն

ընթացել

է

հրապարակայնորեն` նախատեսված նորմատիվ պահանջների և արդարության
տարրական կանոնների պահպանմամբ:
Մագիստրոսական թեզերի որակը, դրանց հեղինակների կողմից նյութի
տիրապետման և ներկայացման վիճակը հատկապես բավարար են ցերեկային բաժնի
ուսանողների մոտ:

Պաշտպանության ներկայացված թեզերը համապատասխանում են գիտական
հետազոտություններին

ներկայացվող

պահանջներին

և

տարբերվում

են

ավարտական աշխատանքներից: Կարծում եմ այս փաստը պետք է մշտապես գտնվի
ամբիոնի և նրա դասախոսությունների ուշադրության կենտրոնում:
Հանձնաժողովի անդամների և գրախոսների մասնակցությունը
Աշխատանքների որակը /այդ թվում բարձր մոգ ունեցող մագիստրանտների/

Պետական քննական հանձնաժողովի նախագահ,
ՄԻԵԴ-ու ՀՀ ներկայացուցիչ, իրավ.գիտ.թեկնածու, աստիտենտ՝
Ե.Կիրակոսյան

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Çñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ
ՔաÕ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝù ¨ ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝ ¨ ·áñÍ³ñ³ñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝù
Ù³ëÝ³·Çï³óÙ³Ùµ Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ 2019-2020Ãթ. ³Ù÷á÷Çã
³ï»ëï³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
²Ù÷á÷Çã

³ï»ëï³íáñÙ³Ý

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÝ

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ

³éÙ³Ùµ

íÏ³ÛáõÙ

»Ý

ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ å³ïß³× å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ³ëí³ÍÇ
ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ëïáñ¨ µ»ñí³Í óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ:
áõë³ÝáÕ ·»ñ³½³Ýó

É³í

µ³í³ñ³ñ

³Ýµ³í.

ãÇÝ»ñÏ.

Ø³·Çëïñ³Ï³Ý Ã»½
ø³Õ. Çñ. ¨

8

7

1

-

-

-

7

6

0

-

-

1

¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝ
¶áñÍ³ñ³ñ³Ï³Ý
Çñ³íáõÝù
Ü»ñÏ³Û³óí³Í íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ¿
ï³ÉÇë áñáß³ÏÇ »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñ ³Ý»É Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛáõÙ (³éÏ³) áõëáõóÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý,

áõë³ÝáÕÝ»ñÇ áñ³ÏÇ ¨ ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë

Ý³¨ ùÝÝ³ßñç³ÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: ²Ûëå»ëª Çñ»Ýó
·Çï»ÉÇùÝ»ñáí

áõ

å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ùµ

³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ

¿ÇÝ

Ù³·Çëïñáë

ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÁ: 14-Çó 13-Á ³ñÅ³Ý³ó»É ¿ ·»ñ³½³Ýó ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ, 1-Áª É³í: Üßí³Í
óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ÙÇ ÏáÕÙÇó ÷³ëïáõÙ »Ý Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛáõÙ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ¨
¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý µ³ñÓñ áñ³ÏÇ Ù³ëÇÝ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇóª Ù³·ÇëïñáëÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ µ³ñ»ËÇÕ× ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³í³ëïÇùÝ »Ý: Ø³·Çëïñáë³Ï³Ý Ã»½»ñáõÙ
·ñ»Ã»

µáÉáñÁ

Ý»ñ³é»É

¿ÇÝ

Çñ»Ýó

áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý

³ñ¹ÛáõÝù

Ñ³Ý¹Çë³óáÕ

³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ñ³×³Ë Ý³¨ Ý»ñÏ³Û³óñ»É ÇÝùÝ³ïÇå »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñ: ²Û¹
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇó áñáßÝ»ñÝ ³å³·³ÛáõÙ Ï³ñáÕ »Ý Ã»ÏÝ³Íáõ³Ï³Ý Ã»½»ñÇ ÑÇÙù
Ñ³Ý¹Çë³Ý³É:

Ð³ïÏ³å»ë

áÕçáõÝ»ÉÇ

¿

í³ñã³Ï³Ý

¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý

·Íáí

Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý Ã»½Ç Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÁª ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí ³ÛÝ, áñ í³ñã³Ï³Ý
¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝÝ Çñ³íáõÝùÇ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ýáñ ×ÛáõÕ ¿ ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ã»°
ï»ë³Ï³Ý, ¨ Ã»° ·áñÍÝ³Ï³Ý Ù»Í Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ:
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É Ý³¨ ³ÛÝ µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÇÝ, áñáÝó Ñ»ï
³éÝãí»óÇÝù ùÝÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ.

1.

øÝÝáõÃÛ³Ý

ÁÝÃ³óùáõÙ

å³ñ½

¹³ñÓ³í,

áñ

³ÛÝ

áõë³ÝáÕÝ»ñÁ,

áíù»ñ

Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛáõÙ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ »Ý í³ñã³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝ ¨ մ ագ ի ս տր ո ս ակ ան
³ßË³ï³Ýù »Ý ·ñ»É Ýßí³Í ³é³ñÏ³ÛÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, ո չ

բ ավ ար ար ե ն ïÇñ³å»ïáõÙ

í³ñã³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇÝ: Î³ñÍáõÙ »Ù ³Ûë 2 ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ³é³ÝÓÝ³óáõÙը և ն ե ր կ այ ո ւ մ ս և
³å³·³ÛáõÙ ¿É Ï³ñáÕ ¿ µ³í³Ï³ÝÇÝ Éáõñç ËÝ¹ÇñÝ»ñ ³é³ç³óÝ»É, ù³ÝÇ áñ ³ÝÑÝ³ñ ¿
å³ïÏ»ñ³óÝ»É í³ñã³Ï³Ý ¹³ï³íñáõÃÛáõÝÝ ³é³Ýó í³ñã³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ: úñÇÝ³Ï` ³ÝÓÁ
³ßË³ï³Ýù ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ñ³Ûó³ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ
ï»Õ»Ï³óí³Í ã¿ í³ñã³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ: äñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ³ÝÑÝ³ñÇÝ ¿ ÝÙ³Ý ï³ñµ»ñ³Ïáí
³ßË³ï»ÉÁ, ù³ÝÇ áñ, »Ã» ³ÝÓÁ խո ր աց վ ած ãÇ ïÇñ³å»ïáõÙ í³ñã³Ï³Ý ³ÏïÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³ÝÁ,
å³ïÏ»ñ³óáõÙ

լ ավ

ãáõÝÇ

¹ñ³

ï»ë³ÏÝ»ñÇ

í»ñ³µ»ñÛ³É,

Ï³Ù

ãÇ

ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ

§³Ýí³í»ñáõÃÛáõÝ¦ ¨ §³é áãÝãáõÃÛáõÝ¦ »½ñáõÃÛÝ»ñÁ, Ý³ áñ¨¿ Ï»ñå ãÇ Ï³ñáÕ Ñëï³Ï
å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ï³½Ù»É վ ար չ ակ ան դ ատավ ար ո ւ թ յ ո ւ ն ո ւ մ Ñ³Ûó³ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:

Հ ամ ե մ ատակ ան

կ ար գ ո վ

աս ե ն ք ,

որ

³ÝÑÝ³ñÇÝ

¿

å³ïÏ»ñ³óÝ»É

ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³Ù ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ ³é³Ýó
հ ամ ապատաս խան աբ ար ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ï³Ù ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ: àñù³Ý ¿É ¹ñ³Ýó
áõëáõÙÝ³éáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ ³ÙµÇáÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, ÙÇ¨ÝáõÛÝÝ ¿, ¹ñ³Ýù
Ý»ñ³éí³Í

»Ý

ÝáõÛÝ

Ù³ëÝ³·Çï³óÙ³Ý

ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:

Î³ñÍáõÙ

»Ù,

Ýßí³Í

Ï³ñ·³íáñáõÙÁ å»ïù ¿ ï³ñ³Í»É Ý³¨ í³ñã³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ վ ար չ ակ ան
Çñ³íáõÝùÇ íñ³:
2.

Ð³ñÏ ¿ Ý³¨ Ýß»É, áñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý »ÝÃ³ñÏ»É ³ßË³ï³ÝùÁ

·ñ³ËáëÙ³Ý Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ` ÑÇÙùáõÙ áõÝ»Ý³Éáí ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ¹ñ³Ýù
µ³í³Ï³ÝÇÝ ë»ÕÙ »Ý ¨ Ñ³×³Ë ·ñ³ËáëÁ ãÇ áõÝ»ÝáõÙ µ³í³ñ³ñ Å³Ù³Ý³Ï ³ßË³ï³ÝùÁ
Ù³Ýñ³Ù³ëÝ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ ¹³ñÓÝ»Éáõ ¨ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï Ï³ñÍÇù ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ
Ñ³Ù³ñ:
3.

Øï³Ñá·Çã ¿ Ý³¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ·ñ³ËáëÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ: øÝÝ³Ï³Ý

·áñÍÁÝÃ³óÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï»ÕÍí»É ¿ ³ÛÝ ïå³íáñáõÃÛáõÝÁ, áñ Ñ³×³Ë ·ñ³ËáëÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ
ãÇ Í³ÝáÃ³ó»É ³ßË³ï³ÝùÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³ÝÝ áõ ¿áõÃÛ³ÝÁ, ÇëÏ Ï³ñÍÇù Ñ³ÛïÝ»É ¿ ½áõï Ï³ñÍÇù
Ñ³ÛïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Î³ñÍáõÙ »Ù, ·ñ³ËáëÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ³ßË³ï³ÝùÝ
³Ù»Ý³ÛÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÛաÙµ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ ¨ í»ñ Ñ³Ý»Éáõ ÇÝãå»ë ¹ñ³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É
µ³ó³ë³Ï³Ý ÏáÕÙ»ñÁ, ³ßË³ï³ÝùÇ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñÁ Ñ³×³Ë
µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ñ: øÝÝ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ñ³Ù³ñ ß³ï ¹»åù»ñáõÙ ³í»ÉÇ Ñ³Ùá½Çã ¿ÇÝ
·ñ³Ëáë³Ï³ÝÝ»ñÇ

í»ñ³µ»ñÛ³É

áõë³ÝáÕÝ»ñÇ

³ñÓ³·³ÝùÝ»ñÝ,

ù³Ý

·ñ³ËáëÝ»ñÇ

Ï³ñÍÇùÝե ր ո ւ մ ն շ վ ած դ ի տո ղ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը :
4.

àñáß³ÏÇ Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ÕÇù »Ý ï³ÉÇë ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ã»Ù³Ý»ñÁ: Առ կ ա

է ի ն ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ã»Ù³Ý»ր , ո ր ո ն ք µ³í³Ï³ÝÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý ¿ÇÝ: àñáß ¹»åù»ñáõÙ
Ã»Ù³Ýն ե ր ը
ավ ե լ ի

շ ատ տե ս ակ ան է ի ն , ն աև ն ախկ ի ն ո ւ մ ùÝÝ³ñկ վ ած :

Կար ծ ո ւ մ

եմ

ն պ³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ Ã»Ù³Ý»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý ÑÇÙùáõÙ ¹Ý»É ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý

Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ

µ³ñÓñ³óí³Í,

Ï³Ù

¹³ï³Çñ³í³Ï³Ý

µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ

Ñ³Û»ó³Ï³ñ·»ñáí

Ï³Ù

ÙÇç³½·³ÛÇÝ

÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ

»½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ`

Éñ³óáõóÇã

áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý »ÝÃաÏ³ Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñÁ: ²Ûë Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³,
áñå»ë½Ç Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ áõÝ³Ï ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÁ ÷áñÓ»Ý Çñ»Ýó áõÅ»ñÁ Ýáñ
ï»ë³Ï»ïÝ»ñ ³é³ç³¹ñ»Éáõ Ñ³ñóáõÙ, ո ր ը Ï³å³ÑáíÇ Ã»Ù³ÛÇ ³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ::
Üå³ëï³íáñ ÏÉÇÝÇ Ý³¨ ¹³ï³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñí³Í ËÝ¹ñ³Ñ³ñáõÛó
áñáß Ñ³ñó»ñÇ í»ñ Ñ³ÝáõÙÁ ¨ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ: ¸ñ³Ýù ÃáõÛÉ Ïï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ
áõÕÕ»É ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ³é³í»É íÇ×»ÉÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³ÝÁ, ÇÝãÝ, ³Ýßáõßï, Ýå³ëï»Éáõ ¿
·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ Ñ³Ù³ÑáõÝã ½³ñ·³óÙ³ÝÁ:

²Ù÷á÷»Éáíª å»ïù ¿ Ýß»Ù,áñ å»ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ Ñ³çáÕí»ó
Ó¨³íáñ»É ½áõï ùÝÝ³Ï³Ý ÙÃÝáÉáñï, ÑÝ³ñ³íáñÇÝë µ³ó³é»É Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý Ã»½»ñ
Ý»ñÏ³Û³óÝáÕÝ»ñÇ Ùáï ³ÝÑ³ñÏÇ Ñáõ½í³ÍáõÃÛáõÝÝ áõ ß÷áÃí³ÍáõÃÛáõÝÁ:

ԱՄՓՈՓԻ Չ ԱՏ ԵՍՏ ԱՎՈՐ ՄԱՆ
Հ ԱՆՁ ՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Հ . ԲԵԴԵՎՅ ԱՆ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
20-29 Հունվարի 2020թ.

Մագիստրոսական թեզի ամփոփիչ ատեստավորման են մասնակցել
75 ուսանող, չեն մասնակցել 3 ուսանող:
1. Քրեական իրավունք և կրիմինալիստիկա մասնագիտացում՝ 20 ուսանող
•

գերազանց

13

•

լավ

7

•

բավարար

0

•

անբավարար

0

•

չներկայացած

0

1. Կրիմինալոգիա մասնագիտացում՝ 10 ուսանող
•

գերազանց

6

•

լավ

4

•

բավարար

0

•

անբավարար

0

•

չներկայացած

0

2. Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն՝ 8 ուսանող,
•

գերազանց

7

•

լավ

1

•

բավարար

0

•

անբավարար

0

•

չներկայացած

0

3. Գործարարական իրավունք՝ 7 ուսանող,
•

գերազանց

6

•

լավ

0

•

բավարար

0

•

անբավարար

0

•

չներկայացած

1

4. Իրավունքի տեսություն և սահմանադրական իրավունք՝ 13 ուսանող
•

գերազանց

•

լավ

2

•

բավարար

2

•

անբավարար

0

•

չներկայացած

0

9

5. Եվրոպական և միջազգային իրավունք՝ 20ուսանող
•

գերազանց

5

•

լավ

14

•

բավարար

1

•

անբավարար

0

•

չներկայացած

2

Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի` 20192020 ուս. տարվա մագիստրոսական թեզերի պաշտպանություններն աչքի են ընկել
կազմակերպվածության բարձր մակարդակով, ընթացել են իրավագիտության
ֆակուլտետի

դեկանատի

կողմից

նախատեսված

ժամանակացույցին

համապատասխան, և այդ հարցում որևէ շեղում կամ թերացում չի եղել:
Մագիստրոսական

թեզերի

պաշտպանությունը

կազմակերպվել

է

հրապարակայնորեն` նախատեսված նորմատիվ պահանջների պահպանմամբ:

ԱԱՀ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.Առաքելյան
10.02.2020թ.

