Հավելված
Արդարադատության նախարարության
գլխավոր քարտուղարի 2020 թ.
ապրիլի 28-ի N 388-Ա հրամանի

<< Հավելված N 1
Արդարադատության նախարարության
գլխավոր քարտուղարի 2019 թ.
հոկտեմբերի 29-ի N 931-Ա հրամանի

Արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության
քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների համար սահմանվող մասնագիտական
գիտելիքների շրջանակը և աղբյուրները
1.

Իրավական գիտելիքներ

1)

Արդարադատության

կարգավորող

և

ծառայության

պաշտոնների

նախարարության

իրավական

ապահովման

գործունեության

վարչության

առանձնահատկություններից

ոլորտը

քաղաքացիական
բխող

օրենքների

իմացություն՝
ա.ՀՀ Սահմանադրություն.
բ. ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք.
գ. Քաղաքացիական օրենսգիրք.
դ. Քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք.
ե. Վարչական դատավարության օրենսգիրք.
զ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրք.
է. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենսգիրք.
ը. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք.
թ. «Հանրային ծառայության մասին» օրենք.
ժ. «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք.
ժա. «Նոտարիատի մասին» օրենք.
ժբ. «Փաստաբանության մասին» օրենք.
ժգ. Քրեական օրենսգիրք.
ժդ. Քրեական դատավարության մասին օրենքսգիրք.
ժե. «Սնանկության մասին» օրենք.
ժզ. «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» օրենք.
ժէ. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենք.
ժը. «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» օրենք.
Ժթ. «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենք.
Ժի. «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենք.
Ժլ. «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին»
օրենք.

ժխ.«Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» օրենք.
Ժծ. «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենք:
2)

Արդարադատության

կարգավորող

և

նախարարության

իրավական

ապահովման

գործունեության

վարչության

ոլորտը

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.
բ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի
18-ի «Սնանկության գործով կառավարչի որակավորման կարգը հաստատելու մասին»
N 1179-Ն որոշում.
գ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունիսի 6-ի
«Նոտարների թեկնածուների որակավորման ստուգման կարգը հաստատելու մասին»
N 789-Ն որոշում.
դ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մարտի 2-ի
«Նոտարական

գործողություններին

մասնակցող

թարգմանչին

որակավորման

վկայական տալու կարգը հաստատելու մասին» N 193 որոշում.
ե. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 2-ի
«Հաշտարարության որակավորման հանձնաժողովի

ձևավորման, գործունեության

կարգը, հաշտարարների որակավորման դասընթաց կազմակերպելու և անցկացնելու,
որակավորման վկայագիր տրամադրելու կարգը և ժամկետները սահմանելու մասին»
N 720-Ն որոշում:
զ.

ՀՀ

կառավարության

2018

թվականի

հոկտեմբերի

10-ի

«Հանրային

քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը սահմանելու և Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 25-ի N 296-Ն որոշումն
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1146-Ն որոշում.
Է. ՀՀ կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 31-ի «Պետական և տեղական
ինքնակառավարման

մարմինների

կողմից

էլեկտրոնային

ծառայությունների

մատուցման կամ գործողությունների կատարման համար օգտագործվող էլեկտրոնային
համակարգերի անվտանգության, փոխգործելիության և տեխնիկական ընդհանուր
պահանջները սահմանելու մասին» N 1093-Ն որոշում.
ը. ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի Պետական եկամուտների
և ծախսերի վրա ազդեցություն ունեցող ռազմավարական փաստաթղթերի մշակման,
ներկայացման և հսկողության իրականացման մեթոդական հրահանգին հավանություն
տալու մասին N 42 արձանագրային որոշում.
թ.

ՀՀ

իշխանության

կառավարության
մարմինների

2016

թվականի

սպասարկման

հոկտեմբերի
գրասենյակների

27-ի

«պետական

գործառույթներ

իրականացնող օպերատորների ցանկը հաստատելու, գործառույթների իրականացումն

օպերատորին պատվիրակելու, գործառույթների ցանկը հաստատելու, օպերատորի հետ
կնքվող ծառայությունների մատուցման պայմանագրի օրինակելի ձևը և օպերատորին
առաջադրվող նվազագույն տեխնիկական պահանջները սահմանելու մասին» N 1109-Ն
որոշում.
Ժ.

ՀՀ

կառավարության

Հանրապետության

2019

դատական

և

թվականի
իրավական

հոկտեմբերի

10-ի

Հայաստանի

բարեփոխումների

2019-2023

թվականների ռազմավարությունը և դրանից բխող գործողությունների ծրագրերը
հաստատելու մասին N 1441-L 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)

Ռուսերենի կամ անգլերենի տիրապետում:>>:

