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Մասնագիտական գործունեություն 
Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ                                                          
Ծնողազուրկ հայ երեխաների օգնության միության Կալիֆոռնիայի 
մասնաճյուղ     

 
24.01.2019-ից մինչ օրս 

 
Փաստաբանական գործունեություն 

 
02.09.2015-ից մինչ օրս 

 
Դասընթացավար                                                                                                                       
«Ականատես» դիտորդական նախաձեռնություն                                                                                                  
Երկօրյա դասընթաց դիտորդական առաքելությանը մասնակցող 
իրավաբանների համար: 

 
 

2018 թ., դեկտեմբեր 

 
Իրավաբան                                                                                                          
«Ականատես» դիտորդական  նախաձեռնություն 
2018 թ. խորհրդարանական ընտրության դիտորդական առաքելություն 
-դիտորդ հկ-ների և դիտորդների ներկայացուցչություն ընտրական 
հանձնաժողովներում և ՀՀ վարչական դատարանում. ընտրական 
գործընթացներում նրանց սուբյեկտիվ իրավունքների խախտումների 
բողոքարկում 
- մասնակցություն առաքելության ամփոփիչ զեկույցի մշակմանը 
 
Իրավաբան                                                                                                          
«Ականատես»  դիտորդական  նախաձեռնություն 
Երևանի ավագանու ընտրության դիտորդական առաքելություն 
- դիտորդ հկ-ների և դիտորդների ներկայացուցչություն ընտրական 
հանձնաժողովներում և  ՀՀ վարչական դատարանում.  ընտրական 
գործընթացներում նրանց սուբյեկտիվ իրավունքների  խախտումների 
բողոքարկում 
- մասնակցություն առաքելության ամփոփիչ զեկույցի մշակմանը 
 

 
 
 
 

2018 թ.-ի դեկտեմբերից 
մինչ օրս 

 
 
 
 
 
 

2018 թ.-ի սեպտեմբերից 
մինչ օրս 
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Դասընթացավար                                                                                                                 
«Հանրային վերահսկողություն  2017 թ. խորհրդարանական 
ընտրությունների նկատմամբ»  ծրագիր  (Իրականացվել է Եվրոպական 
միության ֆինանսավորմամբ և Ժողովրդավարության ազգային 
հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ: ) 

 
 

01.01.2017-30.03.2017 

 
Դասընթացներ Հայաստանի ընտրական իրավունքի և գործընթացի մասին իրավաբանների և մոտ 1000 
դիտորդների համար :    
 
Դիտորդների ներկայացուցչություն ընտրական             
հանձնաժողովներում  և ՀՀ վարչական դատարանում. 
ընտրական գործընթացներում նրանց սուբյեկտիվ իրավունքների 
խախտումների բողոքարկում: 

 
 

02.04.2017-01.12.2017 

 
«Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնության անդամ հկ-ների                            
ներկայացուցչություն ընտրական հանձնաժողովներում և ՀՀ վարչական 
դատարանում. բողոքարկում: 

 
 

02.04.2017-01.12.2017 

 
Դասընթացավար                                                                                                                    
-վերապատրաստման դասընթացներ  
մոտ 100 դիտորդի և ԶԼՄ ներկայացուցչի համար  
ընտրական և հանրաքվեի իրավունքի և ընթացակարգերի վերաբերյալ 

 
 
 

01.11.2015-01.12.2015 
 

«Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնության անդամ հկ-ների                                          
ներկայացուցիչը հանրաքվեի  տեղամասերում և  
ՀՀ վարչական դատարանում. բողոքարկում: 

 
06.12.2015- 01.06.2016 

 
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի առաջին տեղակալ   

 
08.01.2014 - 26.08.2015 

 
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալ   

 
01.02.2012- 08.01.2014 

 
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական                                                      
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ                                                                             

 
01.06.2007- 02.2012 

 
Փորձագետ 
«Իրավունքի Եվրոպա միավորում »հկ-ի  2011-2017թթ. իրականացրած մի 
քանի ծրագրում                               

 

 
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի                                                                                  
իրավական հարցերով օգնական                                            
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ 

 
 

10.2005– 06.2007 

 
Ազգային փորձագետ 
 Միացյալ ազգերի զարգացման ծրագիր (ՄԱԶԾ ) 

 
03.2005 - 10.2005 

 
Դասախոս (առարկան` մարդու իրավունքներ)                                                                    
 Կիրառական բիոտեխնոլոգիայի ինստիտուտ, իրավաբանական 
ֆակուլտետ 

 
 

09.2005 – 09.2006 

  



Մասնագետ, սոցիալական, տնտեսական և մշակութային                                                  
իրավունքների պաշտպանության բաժին  
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ                                                    

07.2004- 10.2005 

 
Պրակտիկա                                                                                                                                     
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ                                                   

 
05.2004- 07.2004 

 
Պրակտիկա   
ՀՀ Սահմանադրական դատարան 

 
02.2004- 03.2004 

 
Պրակտիկա  
ՀՀ Ամերիկյան համալսարան, իրավաբանական  ֆակուլտետ                                              
Հետազոտող օգնական 

 
 

07.2003-08.2003 

Դատական գործերի վերաբերյալ նյութերի խմբագիր   
Ամերիկյան համալսարանի իրավաբանության ֆակուլտետ,  «Շիտակ» հկ 

01.2004-12.2004 

Պրակտիկա 
Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն, իրավաբանական բաժին 

 
02.2002- 03.2002 

Պրակտիկա 
 Հայներարտբանկ, իրավաբանական բաժին 

 
04.2001- 06.2001 

Պրակտիկա  
Իրավական օգնության սոցիալական  կենտրոն 

 
01.2000- 01.2001 

Կրթություն 

Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան, իրավաբանական ֆակուլտետ    
 Մագիստրոսական ծրագիր 

 
06.2002 – 11.2004 

Երևանի պետական համալսարան, իրավաբանական ֆակուլտետ      
 Մագիստրոսական ծրագիր 

 
09.2002 – 05.2004 

Երևանի պետական համալսարան, իրավաբանական ֆակուլտետ                                      
 Բակալավրի աստիճան                                    

 
09.1998- 06.2002 

 
Ամերիկյան իրավաբանների  ասոցիացիա,                                                                               
Իրավունքի գերակայություն նախաձեռնություն  
Վերապատրաստման դասընթաց. փաստաբանական  հմտություններ                                

 
 

12.2003 - 03.2004 

 
Երևանի պետական համալսարան, իրավաբանական կլինիկա                                              

 Քաղաքացիական իրավունքի պրակտիկ դասընթաց   

 
03.2002 - 05.2002 

 
Զարգացման և համագործակցության շվեդական գործակալություն                               
Վերապատրաստման դասընթաց մարդու իրավունքների  
և մարդասիրական իրավունքի վերաբերյալ 

 
25.09.04 - 09.10.04 

 
Եվրոպական գործերի Քվաքերի խորհուրդ, Բրյուսել                                                          
Ուսումնական այց եվրոպական ինստիտուտներ 

 
02.07.05 – 10. 07.05 

 
 
Ռ. Վալենբերգի ինստիտուտ, Լունդ, Շվեդիա                                                                         

 Ուսումնական այց Շվեդիայի խորհրդարանական 
հանձնակատարի գրասենյակ և Ռ. Վալենբերգի ինստիտուտ  
(հայաստանյան ՄԻՊ գրասենյակ) 

 
 

21.08.05 - 31.08.05 



 
Մարդու իրավունքների եվրոպական հանձնակատարի խորհուրդ, Ստրասբուրգ 

 Կոնֆերանս «Մարդու իրավունքների պաշտպանների                                          
պաշտպանությունը» թեմայով  

 
2007 թ., նոյեմբեր 

 Մասնակցություն  մրցույթ-դատախաղին որպես դատավոր                                                                  2005 թ., սեպտեմբեր 
 
Մասնակցություն ՄԻՊ ինստիտուտի ներկայացուցիչների համար                          
կազմակերպված ծրագրին 

 
16.12.2013 - 20.12.2013 

 
Մասնակցություն Պեկին +20-ին` ՄԱԿ-ի եվրոպական տնտեսական                        
հանձնաժողովի  տարածաշրջանային վերանայման կոնֆերանս 

 
2015  

 
Մասնակցություն «Մարդու իրավունքների ազգային                                                   
ինստիտուտները մարդու իրավունքների միջազգային մակարդակում» 
դասընթացին  (Շվեյցարիա, Ժնև ) 

 
 

04.05.2015-08.05.2015 

 
 

Լեզուներ 
 
Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն- կատարյալ 
 ֆրանսերեն- տարրական 
  
 
Հրապարակումներ 
 

Ընտրողների համար նախատեսված «Իմացիր քո իրավունքները» ձեռնարկի համահեղինակ  
2018 թ., դեկտեմբերի 9, խորհրդարանական ընտրություններ, Ամերիկյան իրավաբանների 
ընկերակցություն  
 
Դիտորդների, վստահված անձանց և ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար նախատեսված ձեռնարկի 
համահեղինակ, 2017 թ., «Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնություն  
 
 
Զրպարտություն եվ վիրավորանք. ՀՀ դատարանների կայացրած դատական ակտերի 
համապատասխանությունը միջազգային իրավունքի, այդ թվում` Մարդու իրավունքների եվրոպական 
կոնվենցիայով և Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքով 
սահմանված` արտահայտվելու ազատության չափորոշիչներին, 2012 թ.: Հրապարակումը 
պատրաստել է «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» հկ-ն  ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ:  
 
Ուղեցույց դիտորդների, վստահված անձանց և ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար. 2017 թ.-ի 
խորհրդարանական ընտրություններ, Երևան, 2017:  
 
«Մարդու իրավունքները, լավ կառավարումը և իրավունքի գերակայությունը. մարդու իրավունքների 
պաշտպանի դերն ու առնչությունը». ձեռնարկ  
Ֆրանք Օրթոն, միջազգային փորձագետ, Գենյա Պետրոսյան, ազգային փորձագետ  
Միացյալ ազգերի զարգացման ծրագիր, Երևան, Հայաստան, 2005  


