
Անուն- 

Ազգանուն 

Կրթություն Մասնագիտ

ություն 

Պաշտոն Աշխատանքի վայրի 

հեռախոսային 

համար 

Էլեկտրոնային փոստի 

հասցե 

Արփինե 

Հովհաննիսյան 

2004թ. ավարտել է Երեւանի պետական 

համալսարանի /ԵՊՀ/ 

իրավաբանական ֆակուլտետը,  

2006թ-ին` նույն ֆակուլտետի 

մագիստրատուրան:  

2009թ. ավարտել է ԵՊՀ 

իրավաբանական ֆակուլտետի 

ասպիրանտուրան: 

Իրավաբան Նախարար +374 10 59 40 04  arpine.hovhannisyan@jus

tice.am  

Արսեն 

Մկրտչյան 

1991 թվականին ընդունվել է Երևանի 

«Գլաձոր» կառավարման 

համալսարանի միջազգային իրավունք 

ֆակուլտետ, որն ավարտել է 1996 

թվականին և ստացել իրավաբան-

միջազգայնագետի (անգլերեն լեզվի 

իմացությամբ) որակավորում։ 

Իրավաբան-

միջազգայն

ագետ 

Նախարարի 

առաջին 

տեղակալ 

 

+374 10 59 40 11  arsen.mkrtchyan@justice.

am  

Վիգեն 

Քոչարյան 

Երևանի պետական համալսարան 

(Երևան, Հայաստան), 1988 – 1993, 

Իրավագիտության ֆակուլտետ, 

դիպլոմ գերազանցությամբ 

Երևանի պետական համալսարան 

(Երևան, Հայաստան), 1993 – 1996, 

Իրավագիտության ֆակուլտետ, 

ասպիրանտուրա 

Սանկտ Պետերբուրգի պետական 

համալսարան (Սանկտ Պետերբուրգ, 

ՌԴ), 1996, Իրավաբանական 

Իրավաբան Նախարարի 

տեղակալ 

+374 10 59 40 12  vigen.kocharyan@justice.

am  

mailto:arpine.hovhannisyan@justice.am
mailto:arpine.hovhannisyan@justice.am
mailto:arsen.mkrtchyan@justice.am
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գիտությունների թեկնածու 

Կալիֆորնիայի համալսարան / Բերկլի 

(Բերկլի, ԱՄՆ), 1999 թ. Երիտասարդ 

դասախոսների վերապատրաստման 

ծրագիր,  

Կենտրոնական եվրոպական 

համալսարան (Բուդապեշտ, 

Հունգարիա), 2000 թ. Սամանադրական 

և իրավական քաղաքականության 

ինստիտուտ,  

Քեմբրիջի համալսարան (Քեմբրիջ, 

Միացյալ Թագավորություն), 2001 թ. 

հրավիրված հետազոտող 

Սուրեն 

Քրմոյան 

1994 -1999 թթ. Երևանի պետական 

համալսարան, իրավագիտության 

ֆակուլտետ 

1999 – 2002 թթ. ՀՀ գիտությունների 

ազգային ակադեմիայի 

փիլիսոփայության և իրավունքի 

ինստիտուտի ասպիրանտ, 

ատենախոսսություն 

«Սեփականության իրավունքի 

սահմանադրաիրավական 

հիմունքները» թեմայով:  

Շնորհվել է իրավաբանական 

գիտությունների թեկնածուի գիտական 

աստիճան 

2001 թ. - կրթական ծրագիր 

«Գնումների գործընթացի 

կառավարումը Համաշխարհային 

Իրավաբան Նախարարի 

տեղակալ 

+374 10 59 40 13  suren.krmoyan@justice.a

m  

mailto:suren.krmoyan@justice.am
mailto:suren.krmoyan@justice.am


բանկի կողմից ֆինանսավորվող 

ծրագրերում», Թուրին, Իտալիա:  

Շնորհվել է գնումների կառավարման 

մասնագետի որակավորման 

վկայական: 

Արտակ 

Ասատրյան 

2009թ. Թաֆթս համալսարանի 

Ֆլետչերի անվան իրավունքի և 

դիվանագիտության դպրոց (Բոստոն, 

ԱՄՆ)  

2004-2007 ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիա, իրավագիտության 

ամբիոն, ասպիրանտ 

(իրավաբանական գիտությունների 

թեկնածու)  

2002-2004 ԵՊՀ, իրավագիտության 

ֆակուլտետ, մագիստրատուրա 

1998-2002 ԵՊՀ, իրավագիտության 

ֆակուլտետ, բակալավրիատ 

Իրավագետ-

դիվանագետ 

Նախարարի 

տեղակալ 

+37410 59 40 16  

 

 

Մերի 

Կաֆյան 

1994-1995 թթ. Երևանի Հրաչյա 

Աճառյանի անվան համալսարանի 

Միջազգային իրավունքի ֆակուլտետ, 

մասնագիտացումը ՝ Միջազգային 

հարաբերություններ 

Միջազգայն

ագետ 

Նախարարի 

օգնական 

+374 10 59 40 04   

Անի 

Աղայան 

ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետ Իրավաբան Նախարարի 

օգնական 

+374 10 59 40 17  Ani.aghayan@moj.am 

Արմեն 

Գևորգյան 

1991 թվականին ավարտել է Երևանի 

պոլիտեխնիկական ինստիտուտը՝ 

«ԷՀԱ-ի կոնստրուկտավորում և 

Ինժեներ-

կոնստրուկ

տոր, 

Աշխատակազ

մի ղեկավար 

+374 10 59 40 15   



արտադրություն» մասնագիտությամբ. 

որակավորումը՝ ինժեներ-

կոնստրուկտոր, տեխնոլոգ 

2014 թվականին ավարտել է 

Եվրոպական կրթական 

տարածաշրջանային ակադեմիայի 

Իրավագիտության ֆակուլտետը՝ 

ստանալով իրավագիտության 

բակալավրի աստիճան 

տեխնոլոգ 

 

Իրավագետ 

Սիրվարդ 

Գևորգյան 

ԵՊՀ, 

Իրավագիտություն,բակալավրիատ 

ԵՊՀ, Իրավագիտություն, 

մագիստրատուրա 

Հայաստանի ամերիկյան 

համալսարան, հումանիտար և 

հասարակական գիտությունների 

ֆակուլտետ, իրավագիտություն, 

մագիստրատուրա 

Իրավագետ Աշխատակազ

մի ղեկավարի 

տեղակալ 

 

+374 10 59 40 08   

Բագրատ 

Ղազինյան 

2007-2010թթ. ՀՀ գիտությունների 

ազգային ակադեմիայի 

փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի եւ 

իրավունքի ինստիտուտի 

ասպիրանտուրա 

2005-2007թթ. Երեւանի պետական 

համալսարանի իրավաբանական 

ֆակուլտետի մագիստրատուրա 

(սահմանադրաիրավական 

մասնագիտացում), գերազանցության 

դիպլոմ 

2001-2005թթ. Երեւանի պետական 

Իրավաբան Օրենսդրությ

ան 

զարգացման և 

իրավական 

վերլուծությու

նների 

վարչության 

պետ 

+374 10 59 40 70   



համալսարանի իրավաբանական 

ֆակուլտետի բակալավրատ, 

գերազանցության դիպլոմ 

Կարեն 

Հակոբյան 

1993 թվականին ընդունվել է Երևանի 

պետական համալսարանի 

իրավաբանական ֆակուլտետ, 1998 

թվականին ավարտել է ուսումը և 

ստացել իրավագետի որոկավորում: 

Իրավաբան Կազմակերպ

ական-

իրավական 

վարչության 

պետ 

+374 10 59 41 57  k.hakobyan@moj.am  

Քրիստիննե 

Գրիգորյան 

2006-2008թթ. Հյուսիսային 

համալսարանի իրավաբանական 

ֆակուլտետ (բակալավրի աստիճան) 

2002-2004թթ. Երևանի պետական 

համալսարանի արևելագիտության 

ֆակուլտետի արաբագիտության 

բաժին (մագիստրոսի աստիճան) 

1998-2002թթ. Երևանի պետական 

համալսարանի արևելագիտության 

ֆակուլտետի արաբագիտության 

բաժին (բակալավրի աստիճան): 

Արաբագետ Միջազգային 

իրավական 

փոխօգնությա

ն և արտաքին 

կապերի 

վարչության 

պետ 

+374 10 59 40 30   

 Խաչատուր Աբովյանի անվան 

հայկական պետական 

մանվարաժական համալսարան, 

Իրավագիտություն 

 

Երևանի «Գլաձոր» կառավարման 

համալսարանի, Իրավագիտություն, 

մագիստրատուրա 

Իրավագետ    

Վարդուհի 

Խաչատրյան 

     

  Անձնակազմի 

կառավարմա

+374 10 59 40 55   

mailto:k.hakobyan@moj.am


ն վարչության 

պետ 

      

Լուսինե 

Մարտիրոսյան 

2014 թվականին ընդունվել է Երևանի 

պետական համալսարանի 

Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի 

Հանրային կապեր և 

լրատվամիջոցների հետ 

հաղորդակցություն բաժնի 

մագիստրատուրա  

2005-2009թթ-ավարտել է Երևանի Վ. 

Բրյուսովի անվան պետական 

լեզվաբանական համալսարանի 

Լեզվաբանություն և միջմշակութային 

հաղորդակցություն ֆակուլտետի 

միջազգային լրագրություն բաժինը՝ 

ստանալով լրագրող, լեզվաբանի 

որակավորում: 

Լրագրող Տեղեկատվութ

յան և 

հասարակայն

ության հետ 

կապերի 

վարչության 

պետ 

010 59 40 60  info@moj.am 

Նարեկ 

Ղազարյան 

Երևանի պետական ժողովրդական 

տնտեսության ինստիտուտ, 

ֆինանսներ և վարկ 

 

Անանիա Շիրակացի հայկական 

համալսարան, Իրավագիտություն 

Տնտեսագե- 

իրավաբան 

Ֆինանսատն

տեսագիտակ

ան 

վարչության 

պետ 

010 59 40 40  

Նունե 

Եղիազարյան 

Որակավորումը ՝ իրավագիտություն Իրավաբան Առաջին 

բաժնի պետ 

+374 10 59 40 80   

 

Շուշանիկ 

Մանուկյան 

Երևանի տնտեսաիրավագիտական 

համալսարան, իրավագիտություն 

Իրավագետ Արխիվային 

բաժնի պետ 

  



Միքայել 

Մինասյան 

Հայ-ռուսական (Սլավոնական) 

համալսարան, իրավագիտություն 

Իրավագետ Օրինականու

թյան  

վերահսկողու

թյան 

տեսչության 

պետ 

+374 10 59 41 40  mikayel.minasyan@moj.a

m  

Արթուր 

Օսիկյան 

Ավարտել է Երևանի պետական 

համալսարանը և Հայաստանի 

Ամերիկյան համալսարանը` 

իրավաբանի որակավորմամբ:  

Սովորել է ԱՄՆ Կալիֆորնիայի 

Բերկլիի համալսարանում: 

Իրավաբանական գիտությունների 

թեկնածու է: 

Իրավաբան Քրեակատար

ողական 

ծառայություն  

 

+374 10 52-62-32; 

+374 10 44-29-04  

press@ced.am  

Արմեն 

Հարությունյան 

1980-1990թթ.- Երևանի թիվ 139 

անգլիական թեքումով միջնակարգ 

դպրոց/արծաթե մեդալով/ 

1990-1995թթ.- Երևանի պետական 

համալսարանի իրավաբանական 

ֆակուլտետ/գերազանցության 

դիպլոմով/  

1996-1999թթ.- Երևանի պետական 

համալսարանի ասպիրանտուրա՝ 

ստացիոնար ուսուցմամբ-

թեկնածուական ատենախոսություն 

07.1997-08.1997թթ.- Նյու Յորքի 

համալսարանի իրավաբանական 

դպրոց, Նյու Յորք, 

ԱՄՆ/իրավաբանական 

գրադարանների գծով 

Իրավաբան Գլխավոր 

հարկադիր 

կատարող 

+374 10 38 17 00   press@harkadir.am  
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վերապատրաստման հատուկ 

դասընթաց/ 

01.1999-05.1999թթ.- Բերկլիի 

համալսարանի իրավաբանական 

դպրոց, Բերկլի, Կալիֆորնիա, 

ԱՄՆ/սկսնակ դասախոսների համար 

նախատեսված վերապատրաստման 

ծրագրով հատուկ դասընթաց/ 

03.2009-04.2009թթ.- "Իրավաբանական 

կլինիկական կրթություն" ծրագրով 

հատուկ դասընթացներ՝ Հասթինգսի 

համալսարանի իրավաբանական 

դպրոց, Սան Ֆրանցիսկո, 

Կալիֆորնիա, ԱՄՆ Բերկլիի 

համալսարանի իրավաբանական 

դպրոց, Բերկլի, Կալիֆորնիա, ԱՄՆ 

Սանտա Կլարայի համալսարանի 

իրավաբանական դպրոց, Սան Հոսե, 

Կալիֆորնիա, ԱՄՆ 

Կարեն 

Խտրյան 

1980 թվականին ավարտել է Երևանի 

պետական համալսարանի 

իրավաբանական ֆակուլտետը: 

Իրավաբան Իրավական 

ակտերի 

փորձաքննութ

յան 

գործակալությ

ան պետ 

 

+374 10 59 41 11   karen.khtryan@moj.am  

Արգամ 

Ստեփանյան 

1976-1986 թվականներին սովորել է 

Սպիտակ քաղաքի թիվ 3 միջնակարգ 

դպրոցում:  

1988-1994 թվականների սովորել է 

Իրավաբան Քաղաքացիա

կան 

կացության 

ակտերի 

010 59 41 61  argam.stepanyan@moj.am
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Երևանի պետական համալսարանի 

իրավաբանական ֆակուտետում : 

գրանցման 

գործակալությ

ան պետ 

      

Գարուշ 

Դավթյան 

ԵՊՀ, իրավագիտություն 

ԵՊՀ , Միջազգային 

հարաբերություններ 

Իրավաբան-

միջազգայն

ագետ 

Շարժական 

գույքի 

նկատմամբ 

ապահովված 

իրավունքներ

ի գրանցման 

գործակալությ

ան պետ 

010 59 40 50   



Շուշան 

Դոյդոյան 

2004թվականին ավարտել է Երևանի 

պետական համալսարանի /ԵՊՀ/ 

իրավաբանական ֆակուլտետը: 

1997թվականին ավարտել է Երևանի 

պետական համալսարանի /ԵՊՀ/ 

Ժուռնալիստիկիայի ֆակուլտետը: 

2001թվականի ստացել է 

բանասիրական գիտությունների 

թեկնածուի գիտական կոչում: 

 

 

 

 

 

Իրավաբան-

լրագրող 

Անձնական 

տվյալների 

պաշտպանու

թյան 

գործակալությ

ան պետ 

 

010 59 40 63  shushan.doydoyan@moj.a

m  

Ռոբերտ 

Բուդաղյան 

1978-1988 թթ. Եղեգնաձորի 

միջնակարգ դպրոց 

 

1988-1992թթ. Ուլյանովսկի 

բարձրագույն զինվորական 

ուսումնարան 

 

 «Աջակցությու

ն 

դատապարտյ

ալին» 

հիմնադրամի 

տնօրեն 

 

+374 60 47-77-00    
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Գայանե  

Հովակիմյան 

2009-2012թ.թ. Երևանի պետական 

համալսարանի հայցորդ:  

1996-2002թ.թ. սովորել և 

գերազանցությամբ ավարտել է 

Երևանի պետական համալսարանը 

սոցիոլոգիա մասնագիտությամբ, 

ստացել մագիստրոսի կոչում: 

Սոցիոլոգ «Իրավախախ

տում 

կատարած 

անձանց 

վերականգնո

ղական 

կենտրոն» 

ՊՈԱԿ-ի 

տնօրեն 

 

+374 10 55-17-93  ghovakimyan@yahoo.com

  

Սուսաննա  

Գրիգորյան 

2005 թվականին ավարտել է Երևանի 

«Դատական փորձագիտության և 

հոգեբանության ինստիտուտի» 

իրավագիտության ֆակուլտետը՝ 

ստանալով իրավագետի, դատական 

փորձագետի որակավորում:  

1989 թվականին գիտական թեզ է 

պաշտպանել «Գրիգոր Տաթևացու 

լեզվագիտական հայացքները» 

թեմայով և ստացել բանասիրական 

գիտությունների թեկնածուի գիտական 

աստիճան:  

1978 թվականին ավարտել է Երևանի 

պետական համալսարանի 

բանասիրական ֆակուլտետը՝ 

գերազանցության դիպլոմով: 

Զուգահեռաբար սովորել է և ավարտել 

նույն բուհի արվեստագիտության 

ֆակուլտետը: 

 

Իրավագետ, 

դատական 

փորձագետ, 

բանասեր 

Պաշտոնակա

ն տեղեկագիր 

ՓԲԸ-ի 

տնօրեն 

 

+374 10 52-01-28   pashtonakan@arlis.am  

http://moj.am/structures/view/structure/28
http://moj.am/structures/view/structure/28
http://moj.am/structures/view/structure/28
http://moj.am/structures/view/structure/28
http://moj.am/structures/view/structure/28
http://moj.am/structures/view/structure/28
http://moj.am/structures/view/structure/28
http://moj.am/structures/view/structure/28
mailto:ghovakimyan@yahoo.com
mailto:ghovakimyan@yahoo.com
http://moj.am/structures/view/structure/26
http://moj.am/structures/view/structure/26
http://moj.am/structures/view/structure/26
mailto:pashtonakan@arlis.am


 

Սերգեյ 

Առաքելյան 

1991 – 1996 թթ. Երևանի պետական 

համալսարանի իրավաբանական 

ֆակուլտետ 

1997 թ., հուլիս Նյու Յորքի 

համալսարանի իրավաբանական 

դպրոց, էլեկտրոնային-իրավական 

հետազոտությունների գծով 

վերապատրաստման դասընթացներ 

1996 - 1999 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության 

ֆակուլտետի ասպիրանտուրա 

1999 թ. «Ընտանեկան-կենցաղային 

հարաբերությունների ոլորտում 

կատարվող սպանությունները և 

դրանց կանխումը Հայաստանի 

Հանրապետությունում» 

վերտառությամբ թեկնածուական 

ատենախոսության պաշտպանություն 

(ՌԴ Գլխավոր դատախազությանն 

առընթեր «Օրինականության և 

իրավակարգի ամրապնդման 

հիմնախնդիրների» 

գիտահետազոտական ինստիտուտ, ք. 

Մոսկվա) 

2008 թ. փետրվար –մարտ Միացյալ 

Թագավորության «Առանձնապես 

վտանգավոր կազմակերպված 

հանցավորության դեմ պայ¬քարի 

գործակալություն» (ք. Հարլո, Մեծ 

Իրավաբան Արդարադատ

ության 

ակադեմիայի 

ռեկտոր 

+374-60-460087  info@justiceacademy.am  
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Բրիտանիա), փողերի լվացման և 

ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ 

պայքարի գծով վերապատրաստման 

դասընթացներ 

2014 թ. «Բռնությամբ կատարվող 

հանցագործությունները Հայաստանի 

Հանրապետությունում» 

վերտառությամբ դոկտորական 

ատենախոսության պաշտպանություն 

(ՀՀ ԲՈՀ-ի՝ ԵՊՀ-ում գործող 001 

մասնագիտական խորհուրդ) 

 

Աշոտ 

Հայրապետյան 

1998-2000թթ. Երևանի Պետական 

Համալսարան, մագիստրատուրա, 

միջազգային հարաբերությունների 

ֆակուլտետ, միջազգայնագետ:  

1989-1994թթ. Երևանի Պետական 

Համալսարան, իրավաբանական 

ֆակուլտետ: 

Իրավաբան-

միջազգայն

ագետ 

ՀՀ ԱՆ 

Իրավաբանա

կան 

ինստիտուտ 

ՊՈԱԿ-ի 

տնօրեն 

 

+374 10 57-44-06   info@lawinstitute.am  

Լիանա 

Աբովյան 

ԵՊՀ, բանասիրություն Բանասեր «ՀՀ ԱՆ 

թարգմանությ

ունների 

կենտրոն» 

ՊՈԱԿ-ի 

տնօրեն 

 

+374 10 38-05-42, 

+374 10 38-05-43   

info@translation-

centre.am  

Արամ 

Գահնապետյա

ն 

ԵՊԲՀ, բուժական ֆակուլտետ Բժիշկ Փորձագիտակ

ան կենտրոն 

ՊՈԱԿ-ի 

տնօրեն 

+37410 58-59-50  expertise-

center@yandex.ru  
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