
Հավելված N 3 
Արդարադատության նախարարության 

գլխավոր քարտուղարի 2019 թ.  
հոկտեմբերի 29-ի N 944-Ա հրամանի 

 
ՊՐՈԲԱՑԻԱՅԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ՍԱՀՄԱՆՎՈՂ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ ԵՎ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ 

 
1. Իրավական գիտելիքներ 
 
1) Պրոբացիայի ծառայության գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ 

մարմնի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների  առանձնահատկու-
թյուններից բխող օրենքների իմացություն՝ 

 
ա. ՀՀ Սահմանադրություն. 
բ. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք.  
գ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգիրք. գլուխ 1, գլուխ 

2, գլուխ 3. 
դ. «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք.  
ե.  «Պրոբացիայի մասին»  օրենք.  
զ. ՀՀ քրեական օրենսգիրք, գլուխ 1-15. 
Է. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք, գլուխ 49 
ը. ՀՀ քրեակատարողական օրենսգիրք, գլուխ 1-7, գլուխ 19, գլուխ 22  
թ. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենք: 
 
2) Պրոբացիայի ծառայության գործունեության ոլորտը կարգավորող և տվյալ 

մարմնի քաղաքացիական ծառայության1պաշտոնների  առանձնահատկութ-
յուններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝ 

ա.  ՀՀ վարչապետի 11.06.2018թ. N 704-Լ որոշում՝ ՀՀ արդարադատության 
նախարարության կանոնադրությունը հաստատելու մասին. 

բ. ՀՀ արդարադատության նախարարի 16.07.2018թ. N 347-Լ հրաման՝ ՀՀ ԱՆ 
պրոբացիայի ծառայության կանոնադրությունը հաստատելու մասին. 

գ. ՀՀ կառավարության 05.04.2018թ. N 395-Ն որոշում՝ ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի 
պետական ծառայության ներքին կանոնակարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 
26.10.2006թ. հոկտեմբերի 26-ի N 1561-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին. 

դ. ՀՀ կառավարության 20.04.2017թ. N 404-Ն որոշում՝ Վերասոցիալականացման 
միջոցառումների և ծրագրերի մշակման կարգը սահմանելու մասին. 

ե. ՀՀ կառավարության 18.11.2016թ. N 1176-Ն որոշում՝ պրոբացիայի պետական 
ծառայության տվյալների շտեմարանի մեջ ներառվող տեղեկությունների հավաքման և 
օգտագործման ընթացակարգը սահմանելու մասին. 



զ. ՀՀ կառավարության 17.08.2017թ. N 1019-Ն որոշում՝ Հանրային 
աշխատանքների ներգրավման կարգը և ժամկետները սահմանելու մասին. 

է. ՀՀ արդարադատության նախարարի 12.07.2018թ. N 336-Լ հրաման՝ ՀՀ 
քրեակատարո ղական և պրոբացիայի ծառայությունների կողմից պատիժը կրելուց 
պայմանական վաղաժամկետ ազատելու, պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ 
պատժատեսակով փոխարինելու վերաբերյալ զեկույցների կազմման կարգը և պատիժը 
կրելուց պայմանական վաղաժամ կետ ազատելու, պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ 
պատժատեսակով փոխարինելու հարցերով ներկայացվող փաստաթղթերի օրինակելի 
ձևերը հաստատելու մասին: 

 
 
2. Այլ գիտելիքներ 
 
1) Համակարգչից և այլ տեխնիկական միջոցներից օգտվելու համար 

անհրաժեշտ ծրագրերի  իմացություն 
ա) Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ 

Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ 
Երևան 2012։ 

http://fliphtml5.com/fumf/egdx 
 բ) Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և 

հումանիտար հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական 
խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2013։ 

http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2 
2) Գործնական գրագրության, փաստաթղթերի, գրավոր տեքստերի գրագետ  

շարադրման սկզբունքների և կանոնների իմացություն 
ա) «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված 

հրատարակությունուն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129,  
 http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf 
 
3) Գործնական վիճակագրություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ 

գիտելիքներ 
ա) Կիրառական վիճակագրության հիմունքներ, Մ.Է. Մովսիսյան, Երևան 2018 
             http://library.asue.am/open/5979.pdf  
 
4) Անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուների իմացություն: 
 

http://fliphtml5.com/fumf/egdx
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2
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