
ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ  
ՆԵՐՍԵՍ ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ 
 
 
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 
 
Ա.    Իրավաբանական կրթություն 
 
2011 – 2012  
Լոնդոնի համալսարանային քոլեջ (Մեծ Բրիտանիա) 
Իրավունքի մագիստրոսի կոչում “high merit” գնահատականով  
Անցած դասընթացները՝ միջազգային առևտուր, քաղաքացիական և վարչական վարույթ, անհիմն 
հարստացում, հանրային ակտերի դատական վերանայում  
 
2009 - 2011  
Ժան-Մուլեն Լիոն III Համալսարան (Ֆրանսիա) 
Միջազգային մասնավոր իրավունքի մագիստրոսի կոչում  
 
2009 - 2011  
Հայաստանում Ֆրանսիական Համալսարան 
Միջազգային մասնավոր իրավունքի մագիստրոսի կոչում  
 
2006 - 2009  
Ժան-Մուլեն Լիոն III Համալսարան (Ֆրանսիա) 
Իրավաբանական ֆակուլտետ, բակալավրի աստիճան (Licence) “Bien” գնահատականով 
  
2005 - 2009  
Հայաստանում Ֆրանսիական Համալսարան  
Իրավաբանական ֆակուլտետ, բակալավրի կոչում գերազանցությամբ 
 
 
Բ. ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁ 
 
01/02/2018 – մինչև օրս 
«Աղաբաբյան» իրավախորհրդատվական ՍՊԸ, հիմնադիր 

- Թաունհաուսների շինարարության ծրագիր Ավանում, Երևան (2 մլն. ԱՄՆ դոլար), 
- Շինարարական ծրագիր Երևանի կենտրոնում օտարերկրյա ներդրողների մասնակցության (3 

մլն. ԱՄՆ դոլար), 
- ՎՏԲ հայաստան Բանկի հետ 7000 քմ տարածքի վարձակալության պայմանագրի 

բանակցություններ և պայմանագրի կնքում 
 

01/07/2010 – մինչև 01/02/2018  
Պրուդենս իրավախորհրդատվական ընկերություն..Ավագ իրավաբան/ Գործընկեր 

– 6 տեղական հանքարդյունաբերական ընկերությունների ստուգում՝ դրանց ձեռքբերման 
համար,  

– Յուկոսի վերաբերյալ դատական գործեր Հայաստանում, 
– 30 մլն. ԱՄՆ դոլարի ցորենի ներկրման ծրագիր,  
– Հանքարդյունաբերական ընկերությանը 15 մլն ԱՄՆ դոլար գումարի փոխառության 

տրամադրման պայմանագիր, փոխառու ընկերության իրավական ստուգում,  
– Շուրդ 20 մլն ԱՄՆ դոլարի դատական հայցեր Արմավիա ընկերության դեմ,  
– Խորհրդատվություն Մարրիոթ ընկերությանը Երևանում և Ծաղկաձորում բացվող 

հյուրանոցների վերաբերյալ: 



 
01/10/2009 – 01/07/2010 
ՋիԷնՍի-Ալֆա ՓԲԸ 
– Կորպորատիվ որոշումների պատրաստում, 
– Հեռահաղորդակցության ցանցի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 

աշխատանքների կազմակերպում, 
– Հեռահաղորդակցության ծառայությունների մատուցման և այլ պայմանագրերի պատրաստում: 
 
03/03/2009 - 01/04/2009  
Ջոլակյան/Ռուսսո նոտարական գրասենյակ (Մարսել, Ֆրանսիա) 
– Ստաժ. Հայաստանի և Ֆրանսիայի նոտարական գործունեության համեմատական 

վերլուծություն: 
 
23/06/2008 - 15/08/2008  
ՀՀ կենտրոնական բանկ 
– Ստաժ. Ֆինանսական ոլորտի օրենսդրության ուսումնասիրություն և կիրառում իրավական 

վերահսկողության բաժնում: 
 
Գ. ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 
 
ա.     Գրքեր 
– Աշխատանքային իրավունք. դատական պրակտիկա, Ն. Աղաբաբյան, 2-րդ հրատարակություն, 

2017 
– Թարգմանություն անգլերենից հայերեն. «Ինչու են պետությունները ձախողվում». Տ. Աճեմօղլու, 

Ջ. Ռոբինսոն, 2018 
 
բ.     Հոդվածներ 
– «Դատական համակարգն անկշռության մեջ. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1099-րդ հոդվածի 

4-րդ կետը», 2019 
– «Գասպարյան v Սիմոնյան. ինչպես Վճռաբեկ դատարանին չհաջողվեց վերացնել անհիմն 

հարստացման ինստիտուտը», 2018 
– «Պետական մարմինների դեմ հայցի ապահովման միջոցների կիրառումը վարչական 

դատավարությունում», մագիստրոսական թեզ Լոնդոնի ՀԱմալսարանային Քոլեջում, 2012  
– «Իրավունքի մեկնաբանման տեսակների իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում», Դատական 

իշխանություն 7-8/132-133, 2010 
 
գ.     Ընթերցված դասընթացներ 
Անհիմն հարստացման համեմատական դասընթաց՝ հիմնված հայկական, անգլիական, 
ավստրալական, ռուսական, կանադական, գերմանական և ֆրանսիական աղբյուրների վրա:      

 
ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն 
 
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ  ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Առուվաճառքի միջազգային պայմանագրերի մասին ՄԱԿ կոնվենցիայի իմացություն 


