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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ
 2017թ. գերազանցությամբ հանձնել է մագիստրոսական թեզը՝ <<Հանձնարարության
պայմանագիրը որպես քաղաքացիական պայմանագրի տեսակ>>թեմայով:


2015 թվ-ից որպես փաստաբանների ակումբի համակարգող կազմակերպել է երեք տասնյակից
ավելի մասնագիտական քննարկումներ (ակումբի նիստեր), մասնավորապես,
հետևյալ
թեմաներով՝
- ՀՀ քրեական օրենսգրքի հիմնախնդիրները,
- Անձնական տվյալների պաշպանություն,
- Փաստաբանի վարքագծի կանոնագիրք,
- Երդվյալ ատենակալների ինստիտուտ,
- ՔԿՀ աշխատակիցների կողմից փաստաբաններին զննության (խուզարկության)
ենթարկելու վերաբերյալ,
- ՄԻԵԴ դիմելու չափորոշիչները,
- Խնամակալության հանձնաժողովների խախտումները և փաստաբանի գործունեությանը
խոչընդոտելու դեպքերը,
- <<Արխիվային գործի մասին>> ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին նախագծի
քննարկում,
- <<Օտարերկրյա ներդրումների մասին>> ՀՀօրենքի նախագծի քննարկում,
- Հաշտարարությունը, որպես վեճերի լուծման այլընտրանքային միջոց և
արդարադատությանը օժանդակող ինստիտուտ և այլն:



2012-2014թթ. մասնակցել է ՀՀ փաստաբանների պալատի կողմից իրավաբանական օգնության
հասանելիության ու մատչելիության ապահովման նպատակով քաղաքացիներին
քաղաքացիաիրավական ոլորտում անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն
տրամադրելու ծրագրին (Բաց դռների օրեր):



2013-2016թթ. հանդիսացել է ՀՀ փաստաբանների պալատի երիտասարդական խորհրդի
անդամ, որի ընթացքում տրամադրել է անվճար իրավաբանական խորհրդատվություններ,
կազմել է երիտասարդական խորհրդի աշխատանքների կազմակերպման նախագծերը,
հեղինակել է մի շարք մասնագիտական հոդվածներ:



2016 թվականին նշանակվել է ՀՀ փաստաբանների պալատի հաշվիչ հանձնաժողովի անդամ,
որից հետո ընտրվել է նույն հանձնաժողովի քարտուղար:



2013 թվ-ից մինչև այսօր մասնակցել է բազմաթիվ հեռուստաեթերների՝ անվճար
իրավաբանական խորհրդատվություն տրամադրելու և իրավական խնդիրների լուսաբանման
նպատակով:



2019 թվականից մասնակցում է ԱՄՆ-ի պետական դեպարտամենտի Թմրամիջոցների դեմ
պայքարի և իրավապահ համագործակցության (ԹՊԻՀ) գրասենյակի կողմից կազմակերպված
և Միացյալ Թագավորության Նոթինգեմի Թրենթի համալսարանի(ՆԹՀ) իրավաբանության
ֆակուլտետի և Երեւանի պետական համալսարանի(ԵՊՀ) իրավաբանական ֆակուլտետի
դասախոսների կողմից մշակված <<Մարդու իրավունքների եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի>>
դասընթացների շարքին (Վերապատրաստողների վերապատրաստման դասընթաց), ՀՀ
փաստաբաններին վերապատրաստելու նպատակով:



2019 թվականին փաստաբանների համար անցկացրել է վերապատրաստման դասընթացներ՝
<<Կանայք և իրավունքը>> թեմայով:



2019 թվականից փաստաբանների իրավունքների պաշտպանության նախաձեռնող խմբի
անդամ է:

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ
2013 թվականից մինչև այսօր մասնակցել է պարտադիր մասնագիտական (փաստաբանների համար) և
առանձին ընտրված մի քանի տասնյակ վերապատրաստման դասընթացների , ինչպիսիք են՝
<<Վարչական դատավարության հիմնահարցերը>>, <<Հանրային իրավահարաբերությունների ծագող
վեճերի առանձնահատկությունները և քննարկման կարգը>>, <<Արդյունավետ բանակցություններ>>,
<<Դեոնթոլոգիա և մասնագիտական կարգավիճակ>>, <<Ժառանգության ինստիտուտ>>,
<<Վարչարարություն>> , <<Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ>>, <<Կալանավորումը որպես
խափանման միջոց: Ապացույցներ և արդար դատաքննություն ՀՀ քրեական դատավարությունում>>,
<<Վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշումը առանձին քրեադատավարական նորմերի
կիրառման վերաբերյալ>>, <<Սեմինար քննարկում արդարադատության մատչելիության թեմայի
վերաբերյալ>>, <<Կայուն զարգացման նպատակները որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության
վիճակի մասին զեկույցի առանցք>> (ՅՈՒՆԻՍԵՖԻ հետ համատեղ՝ ՄԻՊ գրասենյակի հրավերով ),
<<Կանանց նկատմամբ ընտանեկան բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ
պայքարի ձևերը>> (ՄԻՊ գրասենյակի հրավերով) և այլն:

