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ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ 

2004-2008 թթ. Արցախի Պետական Համալսարանի տնտեսաիրավաբանական 

ֆակուլտետի իրավագիտություն մասնագիտության բակալավրիատ 

/գերազանցության դիպլոմ/ 

2008-2010 թթ.  Արցախի Պետական Համալսարանի տնտեսաիրավաբանական 

ֆակուլտետի իրավագիտություն մասնագիտության մագիստրատուրա 

/գերազանցության դիպլոմ/ 

2015-2019թթ.  ԱրՊՀ Իրավագիտության հայցորդ 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ  ՓՈՐՁ 

2008-2010 թթ. Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ որպես 

օրենսդրական հարցերով բաժնի մասնագետ 

2010-2013 թթ. ԼՂՀ ԿԱ Քաղաքացիական ավիացիայի վարչության իրավաբանական 

բաժնի պետ 

2010-առայսօր ԱրՊՀ Իրավունքի ամբիոնի դասախոս 

 

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐՈՒՄ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

1. Մասնակցել եմ ԱրՊՀ Հայագիտական ամբիոնի կողմից կազմակերպված Հայոց 

ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջազգային գիտաժողովին: 

Գիտաժողովի շրջանակներում տպագրել եմ հոդված` <Հայոց 

ցեղասպանության դատապարտումը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից> 

վերնագրով: Այն տպագրվել է 2015 թ. ԱրՊՀ Հայագիտական հանդեսի հատուկ 

mailto:sosy21@yandex.com


թողարկման համարում, որը նվիրված է  Հայոց ցեղասպանության 100-րդ 

տարելիցին: 

2. 2017 թվականի ապրիլի 6-ին կազմակերպել եմ ընթերցումներ` նվիրված 

կանանց իրավունքներին, որին մասնակցել են իրավագիտության ֆակուլտետի 

3, 4-րդ և մագիստրատուրայի ուսանողները, դասախոսները: 

3. 2017 թվականի նոյեմբերի 17-ին առաջին և չորորդ կուրսեցիների ու 

դասախոսների մասնակցությամբ կազմակերպել եմ միջոցառում` կապված 

ուսանողների միջազգային օրվա հետ: 

4. 2018 թվականի ապրիլի 19-ին մասնակցել եմ ԱրՊՀ Իրավունքի ամբիոնի 

/կազմակերպիչ` ամբիոնի վարիչ Ռ. Առուստամյան/ կողմից կազմակերպված 

1992 թվականի ապրիլ ամսում տեղի ունեցած Մարաղայի զոհերի հիշատակին 

նվիրված միջոցառմանը 

 

ՏՊԱԳՐՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ 

5. <Միջազգային և ներպետական իրավունքի հարաբերակցության հարցը 

չճանաչված պետություններում /ԼՂՀ օրինակով/. Այն տպագրվել է  <ՀՀ 

Դատական իշխանություն> պարբերականի 2015 թվականի հունվար-

փետրվար համարում: 

6. <ԼՂՀ Սահմանադրաիրավական կարգավիճակը /Չճանաչված երկրների 

փորձի համեմատական վերլուծություն/: Տպագրվել է ԼՂՀ Ստեփանակերտի 

Գրիգոր Նարեկացի պետհավատարմագրված համալսարանի <Դպրատուն> 

գիտական հոդվածների ժողովածուի 2015 թվականի 3-րդ համարում 

7. <Հայոց ցեղասպանության դատապարտումը միջազգային իրավունքի 

տեսանկյունից> հոդվածն տպագրվել է 2015 թ. ԱրՊՀ Հայագիտական հանդեսի 

հատուկ թողարկման համարում, որը նվիրված է  Հայոց ցեղասպանության 100-

րդ տարելիցին: 

8. <Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների և 

ազատությունների սահմանափակման հիմքերն ու կարգը>. Տպագրվել է  

ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - ՀՀ Դատախազության գիտագործնական և 

ուսումնամեթոդական հանդեսի 2016 թվականի 92-րդ համարում 

9. <ԼՂՀ օմբուդսմենի տեղն ու դերը մարդու իրավունքների պաշտպանության 

գործում> Տպագրվել է  ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - ՀՀ Դատախազության 

գիտագործնական և ուսումնամեթոդական հանդեսի 2016 թվականի 95-րդ 

համարում: 

10. <Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների և 

ազատությունների սահմանափակման հիմքերն ու կարգը>. Տպագրվել է  

ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - ՀՀ Դատախազության գիտագործնական և 

ուսումնամեթոդական հանդեսի 2016 թվականի 92-րդ համարում 



11. <Մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային իրավական փաստաթղթերը 

և դրանց արտացոլումն Արցախի Հանրապետության, որպես չճանաչված 

պետության, օրենսդրության մեջ>  Արցախի պետական համալսարանի 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ՊՐԱԿ 1/2017 պարբերականում. 72-79 էջեր 

12. <Մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ԱՀ նախագահի կողմից> 

տպագրվել է ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և 

հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածուում 2 /2/ 2018 , Երևան 2019, 

էջեր 88-101 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ  

MS Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Exel, Microsoft Office PowerPoint, 

Internet, E-mail և այլն 

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն 

 


