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ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի 

2021թ. մարտի 2-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 քվեարկության դրեց օրակարգը, որը միաձայն 

հաստատելուց հետո խորհուրդն անցավ օրակարգային հարցերի քննարկմանը (օրակարգը 

կցվում է):  

 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

 

1. Սահմանադրական իրավունքի ամբիոն դասախոս, իրավաբանական 

գիտություների դոկտոր, պրոֆեսոր Ն.Այվազյանի ծննդյան 80-ամյա տարեդարձի հոբելյան: 

2. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի առկա ուսուցման մագիստրատուրայում 

պետական քննությունների արդյունքների ամփոփում (զեկ.՝ պետական քննական 

հանձնաժողովների նախագահներ)։ 

3. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նոր նախագահի թեկնածուի 

հաստատում։ 

4. Քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում։ 

5. Ընթացիկ հարցեր: 

 

 

1. ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի՝ 2019-2020 

ուսումնական տարվա աշխատանքային ծրագրի հաստատում: 

Խորհրդի նախագահ պրոֆ. Գ.Ղազինյանը իրավագիտության ֆակուլտետի 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի անունից շնորհավորանքի ջերմ խոսքեր հայտնեց 

սահմանադրական իրավունքի ամբիոն դասախոս, իրավաբանական գիտություների դոկտոր, 

պրոֆեսոր Ն.Այվազյանին ծննդյան 80-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ 

ԵՊՀ ռեկտորի անունից շնորհավորանքով հանդես եկավ ԵՊՀ բնական և ճշգրիտ 

գիտությունների գծով պրոռեկտոր ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու Ռ.Բարխուդարյանը՝ հանձնելով 

ԵՊՀ ոսկե հուշամեդալ և ԵՊՀ 100-ամյակի կապակցությամբ հատուկ պատրաստված և 

համապատասխան նշոմով գորգ:  

 

2. ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի առկա ուսուցման 

մագիստրատուրայում պետական քննությունների արդյունքների ամփոփում (զեկ.՝ պետական 

քննական հանձնաժողովների նախագահներ ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանի նախագահ 

Հ.Բեդևյան, ՀՀ արդարադատության ակադեմիայի պրոռեկտոր, իրավ. գիտ. թեկնածու 

Ա.Մանասյան, ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան, ի.գ.թ., դոցենտ Ա.Թաթոյան): 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Գ.Ղազինյանը, պրոֆ. Ա.Գաբուզյանը, պրոֆ. Ա.Վաղարշյանը, 

պրոֆ. Վ.Հովհաննիսյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  



Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն (հաշվետվությունները կցվում են)։ 

 

3. ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նոր նախագահի և 

քարտուղարի ընտրության արդյունքերի հաստատում։ 

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նախագահի ժամանակավոր 

պաշտոնակատար Լ.Թադևոսյանն ամփոփ տեղեկություններ ներկայացրեց ՈՒԳԸ նոր 

նախագահ ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանող 

Գ.Բարսեղյանի և քարտուղար ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատի 3-րդ 

կուրսի ուսանող Նունե Պողոսյանի ընտրության գործընթացի և արդյունքների վերաբերյալ։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Ա.Գաբուզյանը, պրոֆ. Վ.Հովհաննիսյանը, պրոֆ. 

Գ.Դանիելյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաստատել ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նոր նախագահի և 

քարտուղարի ընտրության արդյունքները։ 

 

4. ԼՍԵՑԻՆ. Հաղորդում ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 2020-2021 

ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի 1-ին և 2-րդ լուծարքային շրջանների արդյունքների 

մասին: 

Դեկանի տեղակալ, պրոֆ. Հ.Խաչիկյանն ամփոփ տվյալներ ներկայացրեց 2020-2021 

ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի 1-ին և 2-րդ լուծարքային շրջանների արդյունքների 

մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Գ.Ղազինյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն: 

 

 

5. Ընթացիկ հարցեր: 

 

5.1 ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի միջնորդությունը` 

ամբիոնի հեռակա ուսուցման ասպիրանտ Նաիրա Արտաշեսյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեմայի և ղեկավարի հաստատման մասին: 

 

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

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Հաստատել Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի հեռակա ուսուցման 

ասպիրանտ Նաիրա Արտաշեսյանի` «Հայցի ինստիտուտը վարչական դատավարությունում» 

վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման, մասնագիտությունը` ԺԲ.00.04 – 

«Դատական իրավունք». 

Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ի.գ.թ., դոցենտ Ս.Մեղրյանին,  

Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 

5.2 ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի միջնորդությունը` 

ամբիոնի հայցորդ Սյուզաննա Վարդանյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և 

ղեկավարի հաստատման մասին: 



 

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

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Հաստատել Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի հայցորդ Սյուզաննա 

Վարդանյանի` «Վարչական պատասխանատվությունը մաքսային ոլորտում» 

վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման, մասնագիտությունը` ԺԲ.00.04 – 

«Դատական իրավունք». 

Բ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 

5.3 ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի 

միջնորդությունը` ամբիոնի հեռակա ուսուցման ասպիրանտ Սեդա Ստեփանյանի 

թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և ղեկավարի հաստատման մասին: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Ս.Դիլբանդյանը, պրոֆ. Գ.Դանիելյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Հաստատել Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի հեռակա 

ուսուցման ասպիրանտ Սեդա Ստեփանյանի` «Դատավարությանը մասնակցող անձանց 

պետական պաշտպանության տեսական և իրավական հիմքերը ՀՀ քրեական 

դատավարությունում» վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման, մասնա-

գիտությունը` ԺԲ.00.04 – «Դատական իրավունք». 

Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ի.գ.դ., պրոֆեսոր Ս.Դիլբանդյանին,  

Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 

5.4 ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի 

միջնորդությունը` Արցախի պետական համալսարանի` Իրավունքի ամբիոնի 1-ին տարվա 

հայցորդ Լուսինե Սուլեյմանյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և ղեկավարի 

հաստատման մասին: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Ս.Դիլբանդյանը, պրոֆ. Գ.Դանիելյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.  

Ա. Հաստատել Արցախի պետական համալսարանի` Իրավունքի ամբիոնի 1-ին տարվա 

հայցորդ Լուսինե Սուլեյմանյանի` «էլեկտրոնային ապացույցները քրեական 

դատավարությունում» վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման, մասնա-

գիտությունը` ԺԲ.00.04 – «Դատական իրավունք». 

Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ի.գ.դ., պրոֆեսոր Ս.Դիլբանդյանին,  

Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 

5.5 ԼՍԵՑԻՆ. Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը՝ ամբիոնի 

հայցորդ Համլետ Հարությունյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և գիտական 

ղեկավարի հաստատման մասին : 



 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Դոց. Վ.Այվազյանը, դոց. Ա.Մարգարյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. 

Ա. Հաստատել ամբիոնի հայցորդ Համլետ Հարությունյանի «Զորահավաքի 

սահմանադրաիրավական խնդիրները» վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության 

թեման, ԺԲ.00.02 /Հանրային իրավունք-սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, 

մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում/  

մասնագիտությամբ։ 

Բ. Գիտական ղեկավար հաստատել ի.գ.թ., դոցենտ Վ. Այվազյանին :  

Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը։ 

 

5.6 ԼՍԵՑԻՆ. Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի միջնորդությունը՝ ամբիոնի 

հայցորդ Տաթևիկ Սիրադեղյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և գիտական 

ղեկավարի հաստատման մասին: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Դոց. Գ. Դանիելյանը, դոց. Վ. Այվազյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. 

Ա. Հաստատել ամբիոնի հայցորդ Տաթևիկ Սիրադեղյանի «Արդարադատության 

մատչելիության սկզբունքը վարչական դատավարությունում» վերտառությամբ 

թեկնածուական ատենախոսության թեման, ԺԲ.00.02 /Հանրային իրավունք-

սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, 

եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում/  մասնագիտությամբ:  

Բ.  Գիտական ղեկավար հաստատել ի.գ.թ., դոցենտ Վ. Այվազյանին:  

Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 

5.7 ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ Քրեական իրավունքի ամբիոն միջնորդությունը՝ Արցախի պետական 

համալսարանի` Իրավունքի ամբիոնի 1-ին տարվա ասպիրանտ Մարգարիտա Սարգսյանի 

թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման մասին: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Ա.Գաբուզյանը, պրոֆ. Գ.Դանիելյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. 

Ա. Հաստատել Արցախի պետական համալսարանի` Իրավունքի ամբիոնի 1-ին տարվա 

ասպիրանտ Մարգարիտա Սարգսյանի «Անչափահասների հանցավորության 

հիմնախնդիրները Արցախի Հանրապետությունում» վերտառությամբ թեկնածուական 

ատենախոսության թեման, ԺԲ.00.05 - «Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա. 

Քրեակատարողական իրավունք» մասնագիտությամբ. 

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

Գ. Միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորատին հաստատելու Իրավագիտության ֆակուլտետի 

խորհրդի սույն որոշումը: 

 



5.8 ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ  իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի 

միջնորդությունը՝ «Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարություն. մաս 1» 

վերտառությամբ դասագիրքը (հեղ.` ի.գ.դ., պրոֆեսոր Վ.Հովհաննիսյան, ՀՀ վերաքննիչ 

վարչական դատարանի նախագահ Հ.Բեդևյան, ի.գ.թ., ասիստենտ Ա.Ղարսլյան, ի.գ.թ., 

ասիստենտ Տ.Խաչիկյան) տպագրության երաշխավորելու վերաբերյալ: 

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

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մեթոդական 

խորհրդի դրական եզրակացությունը` «Հայաստանի Հանրապետության վարչական 

դատավարություն. մաս 1» վերտառությամբ դասագիրքը (հեղ.` ի.գ.դ., պրոֆեսոր 

Վ.Հովհաննիսյան, ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանի նախագահ Հ.Բեդևյան, ի.գ.թ., 

ասիստենտ Ա.Ղարսլյան, ի.գ.թ., ասիստենտ Տ.Խաչիկյան) երաշխավորել տպագրության: 

 

 

Խորհրդի նախագահ                      Գ. Ղազինյան 

 

 

Խորհրդի քարտուղար                  Տ.Սուջյան 



ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Çñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ «ՔաÕ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝù ¨ 

¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝ» ¨ «ԳáñÍ³ñ³ñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝù» Ù³ëÝ³·Çï³óÙ³Ùµ Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ 2020-2021 

Ãթ. ³Ù÷á÷Çã ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ վերաբերյալ 

 

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: 

 áõë³

ÝáÕ 

·»ñ³½³

Ýó 

É³í µ³í³ñ

³ñ 

³Ýµ

³í. 

ã

ÇÝ»ñÏ. 

Ø³·Çëïñ³Ï³Ý Ã»½       

ø³Õաքացիական  

Çñրավունք ¨ 

¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝ 

10 4 5 1 - - 

¶áñÍ³ñ³ñ³Ï³Ý 

Çñ³íáõÝù 

17 12 5 - - - 

  

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 Ù³·Çëïրատուրայի 

ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñն ³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ են ու տարբերվում բակալավրիատի շրջանավարտներից: 27 

մագիստրանտներից 16-ն ³ñÅ³Ý³ó»É ¿ ·»ñ³½³Ýó ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ, 10-Áª É³í, 1-ը՝ բավարար: Üßí³Í 

óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ÙÇ ÏáÕÙÇó ÷³ëïáõÙ »Ý Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛáõÙ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ¨ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý µ³ñÓñ 

áñ³ÏÇ Ù³ëÇÝ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇóª Ù³·Çëïñանտների ¨ Ýñ³Ýó Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ µ³ñ»ËÇÕ× ³ßË³ï³ÝùÇ 

արգասիքն »Ý: Ø³·Çëïñáë³Ï³Ý Ã»½»ñáõÙ ·ñ»Ã» µáÉáñÁ Ý»ñ³é»É ¿ÇÝ Çñ»Ýó áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý 

առարկային առնչվող հետաքրքիր ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ñ³×³Ë Ý³¨ Ý»ñÏ³Û³óñ»É ÇÝùÝ³ïÇå 

»½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñ: ²Û¹ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇó մի քանիսը ³å³·³ÛáõÙ Ï³ñáÕ »Ý Ã»ÏÝ³Íáõ³Ï³Ý Ã»½»ñÇ 

ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³Ý³É: Ð³ïÏ³å»ë áÕçáõÝ»ÉÇ ¿ í³ñã³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ·Íáí Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý Ã»½երի 

տարեց տարի նկատվող քանակական աճըª 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 »նք ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É Ý³¨ ³ÛÝ µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÇÝ, áñáÝó Ñ»ï ³éÝãí»óÇÝù 

ùÝÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ. 

1. Չափազանց կարևոր է գիտական ղեկավարների առավել ակտիվ աշխատանքը 

մագիստրանտների հետ թեզերի նախապատրատման փուլում: Դա նպաստում է խնդրո 

առարկա նյութը ավելի համակարգված, իսկ վերլուծություններն ու դրանց արդյունքում 

արվող առաջարկություններն ու եզրահանգումներն ավելի հիմնավոր ներկայացնելու 

համար: Ցավոք, ոչ բոլոր աշխատանքներում էր նկատվում այս հետևողականությունը: 

Որպես օրինակ կարելի է ներկայացնել հանդիպող այնպիսի իրավիճակ, երբ առանձին 

թեզերում որպես առաջարկություն ներկայացվող այս կամ այն օրենսդրական 

փոփոխությունը կամ լրացումը իրականում վաղուց արդեն գործող իրավունքի նորմ է: 



2. Øï³Ñá·Çã ¿ Ý³¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ·ñ³ËáëÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùÝ»ñի բովանդակային 

ուղղվածություը: 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, մինչդեռ որոշ դեպքերում առանձին գրախոսներ փորձել են շեշտադրել 

բացառապես թեզերում տեղ գտած թերությունները՝ դրանով իսկ ստվերելով առանձին 

մագիստրոսական աշխատանքների ակնհայտ դրական կողմերը : 

3. àñáß³ÏÇ Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ÕÇù »Ý ï³ÉÇë ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  Ã»Ù³Ý»ñÁ.  կային 

Ã»Ù³Ý»ր, որոնք µ³í³Ï³ÝÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý ¿ÇÝ: àñáß ¹»åù»ñáõÙ Ã»Ù³Ýները  շատ տեսական էին, 

նաև նախկինում ու գրեթե սպառիչ ùÝÝ³ñկված:   Կարծում  եմ, ավելի նպ³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ 

Ã»Ù³Ý»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý ÑÇÙùáõÙ ¹Ý»É ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñի ձևով հնչեցված, 

Ï³Ù ¹³ï³Çñ³í³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·»ñáí Ï³Ù ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ 

»½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ տեղ գտած և այդ շրջանակներում քննարկվող Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñÁ:

   Üå³ëï³íáñ ÏÉÇÝÇ Ý³¨ ¹³ï³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñí³Í ËÝ¹ñ³Ñ³ñáõÛó áñáß 

Ñ³ñó»ñÇ í»ñ Ñ³ÝáõÙÁ ¨ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ: ¸ñ³Ýù ÃáõÛÉ Ïï³Ý հետազոտություններն 

áõÕÕ»É ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ³é³í»É íÇ×»ÉÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³ÝÁ, ÇÝãÝ, ³Ýßáõßï, Ýå³ëï»Éáõ ¿ 

·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ Ñ³Ù³ÑáõÝã ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: Արդյունքում այս մոդելին շատ ավելի մոտ 

էին «Գործարարական իրավունք» մասնագիտացման մագիստրանտները, որոնք իրենց 

ուսումնասիրությունները կառուցել էին առավելապես գործնական ուղղվածությամբ՝ հմուտ 

համադրելով տեսական նյութը պրակտիկայում հանդիպող խնդիրների վերլուծության հետ:   

²Ù÷á÷»Éáíª å»ïù ¿ Ýß»Ù,áñ 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:  

 

 

ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                              Հ. 

ԲԵԴԵՎՅԱՆ 

 



ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻՆ 

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

«ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ» 

ԾՐԱԳՐՈՎ 2020-2021թթ. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԵՐԻ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

Մագիստրոսական թեզերի պաշտպանություն: 

2021թ. փետրվարի 17-ին տեղի ունեցավ «Իրավունքի տեսություն և 

սահմանադրական իրավունք» ծրագրով մագիստրոսական թեզերի 

պաշտպանությունը:  

Պաշտպանության ներկայացվեց 10 մագիստրոսական թեզ, որոնցից 6 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 իրավագիտության ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի և 

պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի կողմից 

մագիստրոսական թեզերի թեմաների ընտրության ժամանակ հաշվի են առնվել 

իրավական մտքի արդի զարգացումները և այն մարտահրավերները, որոնց  

իրավական կարգավորումները ժամանակակից հասարակական 

հարաբերությունների կանոնակարգման տեսանկյունից 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 խնդիրը մեր 

կրթական համակարգի կարևորագույն հիմնախնդիրներից է, ունի հաղթահարման 

անհրաժեշտություն՝ առաջին հերթին գիտական աշխատանքներին ներկայացվող 

չափանիշների վերաիմաստավորման և աշխատանքների ներկայացման 

հմտությունների զարգացման տեսանկյունից: Այն պետք է անընդհատ գտնվի 



ամբիոնների և ղեկավարների ուշադրության կենտրոնում: Առաջին հերթին 

վերջիններիս կողմից տարվող աշխատանքից է կախված նշված խնդրի 

հաղթահարման հնարավորությունների պատշաճ օգտագործումը: 

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 եմ, 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: 

Ուրախալին այն է, որ այս տարի ներկայացված մագիստրոսական թեզերից մի 

քանիսն աչքի էին ընկնում հենց նման մեթոդաբանության կիրառմամբ:   

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                                                                                                    Ա. 

Մանասյան  

26.02.2021թ. 

 

 

 



 



 



 



 
 

 


