
 

1. Հիմնական (սահամանադրական) իրավունքների ընդհանուր տեսություն, 

(շարունակական, 3 մուտք)-Գոռ Հովհաննիսյան (Բեռլինի Հումբոլտի 

համալսարանի դոկտորանտ), սեպտեմբերի 12-ին, 19-ին, 26-ին, ժամը 18:30-21:30 (4 

ակադեմիական ժամ), ՀՀ փաստաբանական դպրոց, 4-րդ հարկ, I լսարան (հասցե` Կ. 

Ուլնեցու 31/3): 

 

2. Իրավաբանական մեթոդաբանություն (շարունակական, 3 մուտք)-Գոռ 

Հովհաննիսյան (Բեռլինի Հումբոլտի համալսարանի դոկտորանտ), սեպտեմբերի 

10-ին, 17-ին, 23-ին, ժամը 18:30-21:30 (4 ակադեմիական ժամ), ՀՀ փաստաբանական 

դպրոց, 4-րդ հարկ, I լսարան (հասցե` Կ. Ուլնեցու 31/3):  

 

3. Շինծու գործարք-Գևորգ Գյոզալյան (ՀՀ ՓՊ անդամ), սեպտեմբերի 13-ին ժամը 11:00-

14:00, (4 ակադեմիական ժամ), ՀՀ փաստաբանական դպրոց (Ուլնեցու 31/3), 6-րդ 

հարկ, II լսարան, 

 

4. Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի փոխանցում- Գևորգ Գյոզալյան (ՀՀ ՓՊ 

անդամ)- սեպտեմբերի 20-ին, ժամը 11:00-14:00, (4 ակադեմիական ժամ) ՀՀ 

փաստաբանական դպրոց (Ուլնեցու 31/3), 6-րդ հարկ, II լսարան 

 

 

5. Նախնական դատաքննությունը քաղաքացիական դատավարությունում-Գևորգ 

Գյոզալյան (ՀՀ ՓՊ անդամ), սեպտեմբերի 27-ին, ժամը 11:00-14:00 (4 ակադեմիական 

ժամ), ՀՀ փաստաբանական դպրոց (Ուլնեցու 31/3), 6-րդ հարկ, II լսարան,  

 

 

 

6. Փաստաբանի մասնակցությունը մաքսային գործերով․մաքսային իրավունք․ 

ապրանքների հայտարարագրում- Ավետիք Պապինյան (ՀՀ ՓՊ անդամ, մաքսային 

ձևակերպումների մասնագետ), սեպտեմբերի 20-ին, 18:20-21:20, (4 ակադեմիական 

ժամ) ՀՀ փաստաբանական դպրոց (Ուլնեցու 31/3), 4-րդ հարկ, I լսարան 

 

7. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 187-րդ հոդված, ձեռքբերման վաղեմության ուժով 

սեփականության ճանաչման պահանջ-Սամվել Սիմոնյան (ՀՀ ՓՊ անդամ), 

սեպտեմբերի  17-ին, ժամը 18:00-21:00 (4 ակադեմիական ժամ), սեպտեմբերի 23-ին,  

ժամը 18:00-21:00 (4 ակադեմիական ժամ), ՀՀ փաստաբանների պալատ (Զաքիյան 3) 



 

8. Ամուսնության ընթացքում համատեղ ձեռք բերված գույք, գույքի բաժանում (ՀՀ 

քաղաքացիական օրենսգրքի 201-րդ հոդված)- Սամվել Սիմոնյան (ՀՀ ՓՊ անդամ), 

սեպտեմբերի  27-ին, ժամը 18:00-21:00 (4 ակադեմիական ժամ), սեպտեմբերի 30-ին 

ժամը 18:00-21:00 (4 ակադեմիական ժամ), ՀՀ փաստաբանների պալատ (Զաքիյան 3) 

 

9. Խոշտանգումների, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի 

արգելքն ըստ Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի և ՀՀ 

ներպետական օրենսդրության պահանջների-Տիգրան Սաֆարյան (ՀՀ ՓՊ անդամ), 

սեպտեմբերի 24-ին, ժամը 10:00-14:00 (6 ակադեմիական ժամ),  ՀՀ փաստաբանական 

դպրոց (Ուլնեցու 31/3), 4-րդ հարկ, I լսարան 

 

10. Գրավ դրված գույքի արտադատական իրացման հետ կապված խնդիրները-Մարինա 

Տաշչյան («ԲՏԱ» ՓԲԸ-ի իրավաբանական ծառայության պետ, «ՖԵՄԻԴԱ» 

փաստաբանական գործակալություն ՍՊԸ-ի տնօրեն, ՀՀ ՓՊ անդամ), սեպտեմբերի 19-

ին, ժամը 18:10-21:10  (4 ակադեմիական ժամ),  ՀՀ փաստաբանների պալատ (Զաքիյան 

3), 

 

11. Ավանդային պայմանագրերի կնքման և կատարման հետ կապված խնդիրներ- 

Մարինա Տաշչյան («ԲՏԱ» ՓԲԸ-ի իրավաբանական ծառայության պետ, «ՖԵՄԻԴԱ» 

փաստաբանական գործակալություն ՍՊԸ տնօրեն, ՀՀ ՓՊ անդամ), սեպտեմբերի 26-

ին, ժամը 18:10-21:10  (4 ակադեմիական ժամ),  ՀՀ փաստաբանների պալատ (Զաքիյան 

3), 

 

 

12. Վարկային պարտավորությունների ձևավորումն ու դրանց պատշաճ կատարման 

ապահովումը-Մարինա Տաշչյան («ԲՏԱ» ՓԲԸ իրավաբանական ծառայության պետ, 

«ՖԵՄԻԴԱ» փաստաբանական գործակալություն ՍՊԸ տնօրեն, ՀՀ ՓՊ անդամ), 

սեպտեմբերի 30-ին, ժամը 18:10-21:20  (4 ակադեմիական ժամ),  ՀՀ փաստաբանների 

պալատ, Զաքիյան 3 

 

13. Հարկային իրավախախտումներ- Արսեն Նիկողոսյան (ի. գ. թ., դոցենտ), սեպտեմբերի 

18-ին, ժամը 18:20-21:20  (4 ակադեմիական ժամ), սեպտեմբերի 25-ին, ժամը 18:20-

21:20  (4 ակադեմիական ժամ), ՀՀ փաստաբանների պալատ (Զաքիյան 3) 

 

14. Փաստական հանգամանքները քաղաքացիական դատավարությունում- Դավիթ 

Հունանյան (<<AM> իրավաբանական ընկերության գլխավոր իրավախորհրդատու, 

փաստաբան, ի.գ.թ.), սեպտեմբերի 18-ին, ժամը 18:20-21:20 (4 ակադեմիական ժամ), 



սեպտեմբերի 25-ին, ժամը 18:20-21:20 (4 ակադեմիական ժամ)   ՀՀ փաստաբանական 

դպրոց (Ուլնեցու 31/3), 6-րդ հարկ, III լսարան 

 

15. Վնասի հատուցման ինստիտուտ-Գոռ Թորոսյան (ՀՀ ՓՊ անդամ)- սեպտեմբերի 13-ին, 

ժամը 18:20-21:20, (4 ակադեմիական ժամ), սեպտեմբերի 28-ին, ժամը 18:20-21:20, (4 

ակադեմիական ժամ),  ՀՀ փաստաբանական դպրոց (Ուլնեցու 31/3), 6-րդ հարկ, II 

լսարան 

 

16. Մարդու թրաֆիքինգի կամ շահագործման և հարակից հանցագործությունների 

որակման և դատավարական որոշ գործողությունների առանձնահատկությունները-

Դավիթ Թումասյան (փաստաբան, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի ծրագրի ավագ իրավախորհրդատու), 

սեպտեմբերի 17-ին, ժամը 14:00-18:00, (6 ակադեմիական ժամ),  ՀՀ փաստաբանական 

դպրոց (Ուլնեցու 31/3), 6-րդ հարկ, II լսարան, 

 

17. Քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց պաշտպանությունը 

(շարունակական, 3 մուտք)-Արման Բայադյան,  սեպտեմբերի 20-ին, ժամը 18:20-21:20, 

(4 ակադեմիական ժամ),  սեպտեմբերի 27-ին, ժամը 18:20-21:20, (4 ակադեմիական 

ժամ),  ՀՀ փաստաբանական դպրոց (Ուլնեցու 31/3), 6-րդ հարկ, II լսարան, 

 

 

 


