
 
 

 

Թադևոսյան Անատոլի Վլադիմիրի 

Ք.Ստեփանակերտ, Թումանյանի փողոց, շենք 63, բն. 6 
Հեռ., (+37497) 238083, 

Email:    TAVcourt@yandex.ru 
 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱՅԼՆԵՐ 
 

• Ազգությունը՝     հայ 
• Ծննդավայր՝    ԼՂՀ., Ասկերանի շրջան գ.Ավետարանոց 
• Ծննդյան ամսաթիվ`   01.07.1980թ. 
• Գիտական  աստիճան ՝   իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի 
• Գիտական կոչում՝   դոցենտ 
• Ամուսնական կարգավիճակ՝  ամուսնացած 

 
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
 

• 1986-1997 թ.թ. ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Ավետարանոցի միջնակարգ դպրոց 
• 1997-2001 թ.թ.  ընդունվել է Արցախի պետական համալսարան և ավարտել հումանիտար ֆակուլտետի 

իրավագիտության բաժինը 
• 2001-2003 թ.թ. ընդունվել և ավարտել է ԱրՊՀ իրավագիտության մագիստրատուրան  
• 2003-2006 թ.թ. ընդունվել և ավարտել է ԱրՊՀ ասպիրանտուրան 
• 2009թ. Երևանի պետական համալսարանում պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն և 

ստացել իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան` ԺԲ-00.03 
մասնագիտությամբ 

 
 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 
 

 2003-2008 թվականներին աշխատել է ՀՀ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում` 
որպես դատական նիստերի քարտուղար, դատավորի օգնական:   

 2008-2011 թվականներին աշխատել է ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանում` 
որպես դատավոր:   

 2011թ. հուլիսի 7-ին ԼՂՀ Նախագահի հրամանագրով նշանակվել է ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության 
առաջին ատյանի դատարանի նախագահ:   

 2004 թվականից աշխատում է Արցախի պետական համալսարանի իրավունքի ամբիոնում` որպես 
աստիստենտի, դասախոսի, ավագ դասախոսի, դոցենտի պաշտոնակատար:  

 2015թ. հունվարի 20-ին ԼՂՀ Նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով պարգևատրվել է «Մխիթար 
Գոշ» մեդալով:  

 Արցախի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 2017թ. նոյեմբերի 27-ի որոշմամբ շնորհվել է 
դոցենտի գիտական կոչում իրավագիտություն մասնագիտությամբ, որը հաստատվել է ՀՀ Բարձրագույն 
որակավորման հանձնաժողովի 2018թ. փետրվարի 7-ի որոշմամբ: 

ՏՊԱԳՐՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 
ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ, ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐ 



 
Մինչև թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը 

1.  Միակողմանի գործողություններից ծագող պարտավորությունների ընդհանուր բնութագիրը և 
տեսակները: <<ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր>>, 2005, № 1/10, 137-142 էջերը: 

2.  Պարգև վճարելու հրապարակային խոստումը: <<Դատական իշխանություն>> գիտամեթոդական 
ամսագիր, 2005, № 7/72, 31-35 էջերը: 

3.  Մրցութային պարտավորության մի քանի հարցեր: <<Իրավագիտության հարցեր>> գիտական 
աշխատությունների միջբուհական ժողովածու, 2005, № 4, 14-21 էջերը: 

4.  Առանց հանձնարարության ի շահ ուրիշի գործողություններից ծագող պարտավորութուններ: 
<<Պետություն և իրավունք>>, 2005, № 3-4 (29-30), 34-46 էջերը: 

5.  Հրապարակային մրցույթների կազմակերպման և անցկացման մի քանի հարցեր: <<Դատական 
իշխանություն>> գիտամեթոդական ամսագիր, 2006, № 7-8, 84-85, 19-29 էջերը: 

6.  Մրցույթին ներկայացված աշխատանքների և այլ արդյունքների գնահատումը: <<Դատական 
իշխանություն>> գիտամեթոդական ամսագիր, 2007, № 1-2/90-91, 18-27 էջերը:  

7.  Միակողմանի գործողություններից ծագող պարտավորություններ: <<Դիզակ պլյուս>> հրատ., 
Ստեփանակերտ, 2007, 160 էջ: 

 
Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունից հետո 

 
8.  Հրապարակային մրցույթ հայտարարելու պայմանները և հայտարարության ձևը: <<ԱրՊՀ գիտական 

տեղեկագիր>>, 2009, № 1/2009, 108-114 էջերը: 
9.  Անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի ծագման պահը (ԼՂՀ օրենսդրության և 

իրավակիրառ պրակտիկայի վերլուծություն): <<ԼՂՀ Դատական իշխանություն>> իրավական տեղեկատվական-
վերլուծական հանդես, 2012, № 1 (5), 56-63 էջերը: 

10. Երեխաների համար դատական կարգով գանձվող ալիմենտը (հայրենական և օտարերկրյա 
օրենսդրության վերլուծություն): <<ԼՂՀ Դատական իշխանություն>> իրավական տեղեկատվական-վերլուծական 
հանդես, 2012, № 3 (7), 14-24 էջերը: 

11. Ժառանգության ընդունման եղանակները (ԼՂՀ օրենսդրության և իրավակիրառ պրակտիկայի 
վերլուծություն): <<Դատական իշխանություն>> գիտամեթոդական ամսագիր, 2014, № 1-2/175-176, 62-69 էջերը: 

12. Գործարքի հասարակ գրավոր ձևը և այն չպահպանելու հետևանքները: <<ԼՂՀ Դատական 
իշխանություն>> իրավական տեղեկատվական-վերլուծական հանդես, 2016, № 1 (20), 11-21 էջերը: 

13. Միակողմանի գործողություններից ծագող պարտավորություններ: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: 
ԱրՊՀ հրատ., Ստեփանակերտ, 2017, 48 էջ: 

14. Նորացումը Հայաստանի և Արցախի քաղաքացիական իրավունքում: <<ԼՂՀ Դատական իշխանություն>> 
իրավական տեղեկատվական-վերլուծական հանդես, Ստեփանակերտ, 2018, № 2 (27), 23-40 էջերը: 

 
 ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

MS  Windows, Microsoft  Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft  Office  PowerPoint,  Internet, E- 
Mail և այլն: 
 
ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ  ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
Հայերեն,  Ռուսերեն, Անգլերեն: 


