
Հավելված N 1 

Արդարադատության նախարարության 

գլխավոր քարտուղարի 2022 թ.  

հունվարի 14-ի N 58-Ա հրամանի 

 

Արդարադատության նախաարության  վերահսկողական վարչության պետի և 

պետի տեղակալի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի համար սահմանվող 

մասնագիտական գիտելիքների շրջանակը և աղբյուրները 

 

1. Իրավական գիտելիքներ 

 

1) Արդարադատության նախարարության գործունեության ոլորտը կարգավորող և 

տվյալ պաշտոնի  առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝ 

ա. ՀՀ Սահմանադրություն. 

բ. «Հանրային ծառայության մասին» օրենք. 

գ. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք. 

դ. «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք. 

ե. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենք. 

զ. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրք. 

 է. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք. 

 ը.ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք. 

 թ. ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրք. 

 ժ. «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» օրենք. 

 ժա. «Համայնքային ծառայության մասին» օրենք. 

ժբ.  «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենք. 

ժգ.  «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենք.  

 ժդ. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց 

առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի 

պետական հաշվառման մասին» օրենք. 

 ժե. «Նոտարիատի մասին»  օրենք. 

 ժզ. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենք. 

 ժէ. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» 

օրենք. 

ժը. «Պետական տուրքի մասին» օրենք. 

      ժթ.ՀՀ քրեակատարողական օրենսգիրք. 

ժժ. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» օրենք. 

ժի.  «Պրոբացիայի մասին» օրենք. 

 ժլ. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենք. 

 Ժխ.«Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենք: 

 

 



2) Արդարադատության նախարարության գործունեության ոլորտը կարգավորող և 

տվյալ պաշտոնի  առանձնահատկություններից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի 

իմացություն՝ 

ա. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 704-Լ որոշում.  

բ. ՀՀ արդարադատության նախարարի հունվարի 3-ի «Արդարադատության 

նախարարի 2019 թվականի մարտի 29-ի N 103-Լ հրամանում փոփոխություն և 

լրացումներ կատարելու մասին» թիվ 1-Լ հրաման. 

գ.  ՀՀ արդարադատության նախարարի 01.03.2002թ. «Նոտարական 

գործավարության կարգը հաստատելու մասին» թիվ 103 հրաման. 

դ. ՀՀ արդարադատության նախարարի 23.12.2008թ. «Նոտարական 

գրանցամատյանում գրանցումներ կատարելու կարգը և նոտարական գրանցամատյանի 

ձևը հաստատելու մասին» թիվ 223 հրաման.  

ե. ՀՀ կառավարության 26.05.2011թ. «Նոտարի կողմից մատուցվող վճարովի 

ծառայությունների սակագները հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2002թ. ապրիլի 25-ի 

N 919-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 733-Ն որոշում.  

զ. ՀՀ արդարադատության նախարարի 13.03.2018թ. «Գործունեությունը կասեցված 

նոտարի կնիքը և ճզմիչ կնիքը պահպանելու մասին» թիվ 105-Ն հրաման. 

է. ՀՀ արդարադատության նախարարի 17.05.2018թ. «Նոտարական ակտերի, ինչպես 

նաև ժառանգական գործերի առցանց շտեմարանների վարման կարգ հաստատելու 

մասին» թիվ 203-Ն հրաման. 

ը. ՀՀ արդարադատության նախարարի 22.01.2018թ. «Նոտարական տարածքները, 

նոտարական գրասենյակներին առաջադրվող նվազագույն պահանջները և գտնվելու 

վայրերի չափանիշները սահմանելու և ՀՀ արդարադատության նախարարի 2002թ. 

նոյեմբերի 6-ի N 608-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 9-Ն հրաման. 

թ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության` 

կալանավորվածներին պահելու վայրերի և ուղղիչ հիմնարկների ներքին կանոնակարգը 

հաստատելու մասին» թիվ 1543-Ն որոշում. 

ժ. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2006 թվականի 

օգոստոսի 29-ի «Ծառայողական քննություն նշանակելու և անցկացնելու կարգը 

հաստատելու մասին» թիվ ՔՀ-46-Ն հրաման. 

ժա. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 05.04.2018թ. «Հայաստանի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության 

ներքին կանոնակարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

2006թ. հոկտեմբերի 26-ի թիվ 1561-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 395-

Ն որոշում. 

ժբ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Դատական ակտերի 

հարկադիր կատարման ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» 2009 

թվականի փետրվարի 19-ի N 157-Ն որոշում. 

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


ժգ. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի «Հարկադիր 

կատարողի նկատմամբ ծառայողական քննություն նշանակելու եվ անցկացնելու կարգը 

սահմանելու եվ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2006 

թվականի մարտի 16-ի N 44-ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 2012թ. 

սեպտեմբերի 13-ի N 179-Ն հրաման.  

ժդ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 19-ի 

«Ծառայողական քննություն անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին» N 814-Ն որոշում. 

ժե. ՀՀ արդարադատության նախարարի 14.05.2007թ.-ի «Քաղաքացիական 

կացության ակտերի գրանցումների հետ կապված հրահանգչական ցուցումները հաս-

տատելու մասին» թիվ 97-Ն հրաման 

 ժզ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի  հունիսի 23-ի 

«Անվան փոխման կարգն ու պայմանները հաստատելու մասին» թիվ 941-Ն որոշում 

 ժէ. Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, քաղաքացիական կացության 

ակտերի գրանցման և ապոստիլ դնելու, շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված 

իրավունքների գրանցման հետ կապված լրացուցիչ վճարովի ծառայությունների ցանկը և 

վճարների չափերը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարության արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին ՀՀ 

կառավարության 2011թ.-ի հունիսի 2-ի 860-Ն 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 

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) Ռուսերենի ազատ տիրապետում: 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=124161
http://fliphtml5.com/fumf/egdx
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2
http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf
http://library.asue.am/open/5979.pdf

