
Հավելված N 3.1 

Արդարադատության նախարարության 

գլխավոր քարտուղարի 2020 թ.  

ապրիլի 28-ի N 388-Ա հրամանի 

 

 

Արդարադատության նախարարության  նախարարության  քրեական օրենսդրության, 

քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչության 

քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների համար սահմանվող մասնագիտական 

գիտելիքների շրջանակը և աղբյուրները 

 

 

1. Իրավական գիտելիքներ 

 

1) Արդարադատության նախարարության գործունեության ոլորտը կարգավորող և 

քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության 

մշակման վարչության քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների 

առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝ 

 

ա. ՀՀ Սահմանադրություն. 

բ. ՀՀ քրեակատարողական օրենսգիրք. 

գ. ՀՀ քրեական օրենսգիրք. 

դ. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք (Գլուխ 49). 

ե. «Պրոբացիայի մասին» օրենք. 

զ. «Ձերբակալաված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» օրենք. 

է. «Քրեակատարողական ծառայության» մասին օրենք. 

ը. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք. 

թ. «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք. 

ժ. «Ներման մասին» ՀՀ օրենք: 

 

2) Արդարադատության նախարարության գործունեության ոլորտը կարգավորող և 

քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության 

մշակման վարչության քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների 

առանձնահատկություններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝ 

 

ա. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության նախարարության 

կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 704-Լ որոշում.  

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=125967


բ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

քրեակատարողական ծառայության՝ կալանավորվածներին պահելու վայրերի և ուղղիչ 

հիմնարկների ներքին կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1543-Ն որոշում. 

գ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 5-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի 

պետական ծառայության ներքին կանոնակարգը հաստատելու և Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 1561-Ն որոշումն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» N 395-Ն որոշում.  

դ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 17-ի 

Հանրային աշխատանքների ներգրավման կարգը և ժամկետները սահմանելու մասին»                  

N 1019-Ն որոշում. 

ե. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 9-ի 

«Էլեկտրոնային հսկողության միջոցների կիրառման և ֆինանսավորման կարգը սահմանելու 

մասին» N 1440-Ն որոշում. 

զ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 20-ի 

«Վերասոցիալականացման միջոցառումների և ծրագրերի մշակման կարգը սահմանելու 

մասին» N 404-Ն որոշում.  

է. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մայիսի 26-ի 

«Կալանավորված անձանց և դատապարտյալների բուժսանիտարական և բուժկանխարգելիչ 

օգնությունը կազմակերպելու, առողջապահական մարմինների բուժական հիմնարկներից 

օգտվելու և այդ նպատակով դրանց բժշկական անձնակազմին ներգրավելու կարգը 

հաստատելու մասին» N 825-Ն որոշում. 

ը. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի սեպտեմբերի 22-ի  

«Աջակցություն դատապարտյալին» հիմնադրամի կանոնադրությունը հաստատելու մասին»           

N 888  որոշում.  

թ. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2018 թվականի 

հուլիսի 12-ի «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

քրեակատարողական և պրոբացիայի ծառայությունների կողմից պատիժը կրելուց 

պայմանական վաղաժամկետ ազատելու, պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով 

փոխարինելու վերաբերյալ զեկույցների կազմման կարգը և պատիժը կրելուց պայմանական 

վաղաժամկետ ազատելու, պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու 

հարցերով ներկայացվող փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին» N 336-Լ 

հրաման. 

ժ. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2018 թվականի 

հուլիսի 11-ի «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն»  պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության անձնակազմի Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 



նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներ մուտքի և ելքի կարգը սահմանելու 

մասին» N 328-Ա հրաման. 

ժա. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2005 թվականի 

նոյեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողության 

իրականացման կարգը և հասարակական դիտորդների խմբի կազմը սահմանելու մասին» թիվ 

ՔՀ-66-Ն հրաման. 

ժբ. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2012 թվականի 

մարտի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

քրեակատարողական ծառայության կենտրոնական մարմնում գործող տեղաբաշխման 

հանձնաժողովի կազմը և գործունեության կարգը հաստատելու և Հայաստանի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2005 թվականի ապրիլի 21-ի թիվ             

ՔՀ-26-ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 34-Ն հրաման. 

ժգ. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2018 թվականի 

հուլիսի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

պրոբացիայի ծառայության կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 347-Լ հրաման. 

ժդ. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2018 թվականի 

հուլիսի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

քրեակատարողական ծառայության կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 348-Լ 

հրաման. 

ժե. ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 15-ի «Ներման հարցերի քննարկման 

խորհրդակցական հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին» N 782-Ն որոշում. 

ժզ. ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ի «Ներման հարցերի քննարկման 

խորհրդակցական հանձնաժողովի անհատական կազմը հաստատելու մասին» N 1287-Ա 

որոշում: 

 

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 

http://fliphtml5.com/fumf/egdx
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) Ռուսերենի կամ անգլերենի ազատ տիրապետում: 

 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

