Հավելված N 2
Արդարադատության նախարարության
գլխավոր քարտուղարի 2019 թ.
հոկտեմբերի 29-ի N 931-Ա հրամանի

Արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության
քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների համար սահմանվող մասնագիտական
գիտելիքների շրջանակը և աղբյուրները

և

1.

Իրավական գիտելիքներ

1)

Արդարադատության նախարարության գործունեության ոլորտը կարգավորող

տվյալ

վարչության

քաղաքացիական

ծառայության

պաշտոնների

առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝
ա. ՀՀ Սահմանադրություն.
բ. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք.
գ. «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք.
դ. «Միջազգային պայմանագրերի մասին ՀՀ օրենք
ե. ՀՀ քրեական օրենսգիրք.
զ. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք.
է. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք.
ը.

Քրեական գործերով փոխադարձ օգնության մասին

1959թ. Եվրոպական

Կոնվենցիա.
թ. Քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական գործերով իրավական օգնության և
իրավական հարաբերությունների մասին 1993թ.Մինսկի Կոնվենցիա.
ժ. Քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական գործերով իրավական օգնության և
իրավական հարաբերությունների մասին 2002թ. Քիշնևի Կոնվենցիա.
ժա. Հանձնման մաuին 1957թ. Եվրոպական կոնվենցիա.
ժբ.

Արտերկրում քաղաքացիական և առևտրային գործերով դատական և

արտադատական փաստաթղթերի հանձնման մասին 1965թ. Հաագայի Կոնվենցիա.
ժգ. «Դատապարտյալների փոխանցման մասին» 1983թ. Եվրոպական կոնվենցիա.
ժդ. «Պատժի հետագա կրման համար ազատազրկման դատապարտվածներին
փոխանցելու մասին» 1998 թվականի մարտի 6-ի Մոսկվայի կոնվենցիա.
ժե.

«Հարկադիր

բուժում

անցկացնելու

համար

հոգեկան

խանգարումներով

տառապող անձանց փոխանցելու մասին» 1997 թվականի մարտի 28-ի Մոսկվայի
կոնվենցիա:
2)
և

Արդարադատության նախարարության գործունեության ոլորտը կարգավորող

տվյալ

վարչության

քաղաքացիական

ծառայության

առանձնահատկություններից բխող այլ իրավական ակտերի իմացություն՝

պաշտոնների

ա. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի
«Հայաստանի

Հանրապետության

արդարադատության

նախարարության

նախարարության կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 704-Լ որոշում.
բ. «Դատապարտյալների փոխանցման մասին» 1983 թվականի Եվրոպական
կոնվենցիայի լրացուցիչ արձանագրություն.
գ.

«Դատապարտյալների փոխանցման մասին» 1983թ. Եվրոպական կոնվենցիայի

կատարման պաշտոնական զեկույց.
դ. Հանձնման մասին Եվրոպական կոնվենցիայի կատարման պաշտոնական
զեկույց.
ե. Հանձնման մասին Եվրոպական կոնվենցիայի լրացուցիչ արձանագրություններ.
զ. «Քրեական գործերով փոխադարձ օգնության մասին» Եվրոպական կոնվենցիայի
լրացուցիչ արձանագրություններ.
է.«Քրեական գործերով փոխադարձ օգնության մասին» Եվրոպական կոնվենցիայի
կատարման պաշտոնական զեկույց.
ը.

Անդրազգային

կազմակերպված

հանցավորության

դեմ

1957թ.

ՄԱԿ-ի

Կոնվենցիա.
թ. Կոռուպցիայի դեմ 2003թ. ՄԱԿ-ի Կոնվենցիա:

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
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)

Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն:

