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ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 
 

• Ազգություն՝     հայ 
• Ծննդավայր՝    Ուզբեկական ՍՍՀ, ք. Սամարղանդ 
• Ծննդյան ժամանակաթիվ` 26.01.1953թ. 
• Գիտական  աստիճան ՝                   իրավաբանական գիտությունների  թեկնածու 
• Գիտական կոչում՝   դոցենտ(2018թ.) 
• Ընտանեկան կարգավիճակ՝  ամուսնացած 

 
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
 

• 1970թ.  ավարտել է ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Այգեստան գյուղի  միջնակարգ դպրոցը` ոսկե մեդալով: 
• 1970թ. ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետը,  ավարտել է 

1970թ. , մասնագիտությունը՝  իրավաբան: 
• 2003-2006թթ. - ԱրՊՀ  փիլիսոփայության և իրավունքի ամբիոնի հայցորդ  
• 2007թ. հունվարի 26-ին Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետում 

պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն ու ստացել իրավաբանական գիտությունների 
թեկնածուի  գիտական աստիճան՝ ԺԲ.00.04 ¦Դատավարական իրավունք, դատարանակազմություն, 
քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական 
փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ հետախուզական գործունեություն§  
մասնագիտությամբ:  

• ԼՂՀ նախագահի  2013թ.հունվարի 15-ի հրամանագրով շնորհվել է ԼՂՀ վաստակավոր իրավաբանի 
պատվավոր  կոչում, 2016թ. օգոստոսի 30-ի հրամանագրով պարգևատրվել է ¦Երախտագիտություն§ 
մեդալով: 
 

 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 
 
1976-1978թ.թ.  -  Ստեփանակերտի շրջանի դատախազի օգնական 
  
1978-1989 թ.թ.  - ԼՂԻՄ դատախազի  օգնական  
 
1989 -1995թ.թ   -  ԼՂԻՄ Գերագույն   դատարանի անդամ  
 
1995 -2008թ. թ. -  ԼՂՀ առաջին ատյանի դատարանի դատավոր 
 
2008- 2012 թ.թ. - ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի դատավոր  
 
2012 - 2018թ.թ. -  ԼՂՀ Գերագույն դատարանի դատավոր  
 
1994 թվականից ԱրՊՀ- ում  դասախոս՝  համատեղությամբ 
 
2020թ. հուլիսից ԱրՊՀ պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի իրավունքի ամբիոնի վարիչի 
պաշտոնակատար 
 
 



 
 

ՏՊԱԳՐՎԱԾ  ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 
 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ 
1. Արզումանյան Գ.Մ. Հայցի իրավունք, ¦Օրենք և իրականություն§ գիտական հանդես, Երևան-2004, N99, 3 էջ 

 
2. Արզումանյան Գ.Մ. Իրավունքների պաշտպանության հայցային միջոցները տնօրինելը, ¦Օրենք և 

իրականություն§ գիտական հանդես, Երևան-2004, N100, 3 էջ  
 

3. Արզումանյան Գ.Մ. Հայցի տեսակները, ¦Դատական իշխանություն§ գիտամեթոդական ամսագիր,Երևան-
2005, N3(68 ),12 էջ 
 

4. Արզումանյան Գ.Մ. Հաշտության համաձայնությունը քաղաքացիական դատավարությունում, ¦Դատական 
իշխանություն§ գիտամեթոդական ամսագիր, Երևան-2007, N6-7, (68 ), 4 էջ 
 

5. Արզումանյան Գ.Մ. Քաղաքացիական դատավարությունում դատական պաշտպանության իրավունքի որոշ 
հարցերի մասին, ¦Դատական իշխանություն§ գիտամեթոդական ամսագիր,Երևան-2008, N618, 6 էջ 
 

6. Արզումանյան Գ.Մ. Արդարադատության մատչելիության ապահովումը քաղաքացիական գործի հարուցման 
փուլում, ԱրՊՀ  գիտական տեղեկագիր, Ստեփանակերտ-2009, N1/19 

 
7. Արզումանյան Գ.Մ. Ապացույցների հասկացությունը և տեսակները քաղաքացիական դատավարությունում, 

¦Դատական իշխանություն§ գիտամեթոդական ամսագիր,Երևան-2010, N11-12 (148-149), 4 էջ 
 

8. Արզումանյան Գ.Մ. Դատավարական իրավունքից կուրսային աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի 
կատարման մեթոդիկան, ԱրՊՀ  գիտական տեղեկագիր, Ստեփանակերտ-2011, N1-2(23-24),4 էջ 
 

9. Արզումանյան Գ.Մ.  Իրավունքի մասին վեճը, ¦Դատական իշխանություն§ գիտամեթոդական 
ամսագիր,Երևան-2012, N8-9 (157-158), 10 էջ 
 

10. Արզումանյան Գ.Մ. Իրավաբանական շահագրգռվածությունը՝ որպես դատարան դիմելու իրավունքի 
նախադրյալ, ¦Դատական իշխանություն§ գիտամեթոդական ամսագիր,Երևան-2014, N4-5 (178-179), 7 էջ 
 

11. Արզումանյան Գ.Մ.   Հայցերի նույնության հիմնահարցերը(ԼՂՀ օրենսդրության և իրավակիրառ պրակտիկայի 
վերլուծություն), ¦Դատական իշխանություն§ գիտամեթոդական ամսագիր,Երևան-2014, N12 (186), 8 էջ 

 
12. Արզումանյան Գ.Մ.  Հայցային պահանջների սահմաններից դուրս գալու դատարանի իրավունքը, ¦Դատական    

իշխանություն§ գիտամեթոդական ամսագիր,Երևան-2017, N3 (213), 8 էջ 
13. Արզումանյան Գ.Մ. Ապացույցների թույլատրելիության հատուկ կանոնները գործարքների վերաբերյալ 

վեճերով, ԱրՊՀ  գիտական տեղեկագիր, Ստեփանակերտ-2019, ISSN -1829-4383, 11 էջ 
 

 
ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ 
1. Արզումանյան Գ.Մ. Հայցը քաղաքացիական դատավարությունում, գիտագործնական հետազոտություն, 

Ստեփանակերտ-2017, ¦Դիզակ պլյուս§ հրատարակչություն,198 էջ 
2. Արզումանյան Գ.Մ. Հայցային վարույթը  քաղաքացիական դատավարությունում, ուսումնամեթոդական 

ձեռնարկ, Ստեփանակերտ-2017, ԱրՊՀ  հրատարակչություն, 79 էջ 
 

 
ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ  ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐՈՒՄ  

1. Արզումանյան Գ.Մ. Դատական  պաշտպանության մատչելիության ապահովումը քաղաքացիական գործի 
հարուցման փուլում(ըստ ԼՂՀ օրենսդրության), միջազգային գիտաժողով  ¦Ժողովրդավարության կայացումը 
հետխորհրդային շրջանում§, Ստեփանակերտ, 2010թ. մայիսի 21-22, գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2010թ., 
133-139 էջերը:  
 

2. ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ  
MS  Windows, Microsoft  Office  Word, Microsoft  Office   Excel, Internet, E- Mail 
 
ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ  ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
Հայերեն,  ռուսերեն, անգլերեն:   
  
 



 


