Հավելված N5
Արդարադատության նախարարության
գլխավոր քարտուղարի
2019 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 894-Ա հրամանի
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1.
1.1.

Ընդհանուր դրույթներ

Պաշտոնի անվանումը, ծածկագիրը

Արդարադատության

նախարարության

(այսուհետ՝

Նախարարություն)

իրավական փոխօգնության վարչության (այսուհետ՝ Վարչություն) հանձնումների և
դատական հանձնարարությունների բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) ավագ իրավաբան
(այսուհետ՝ Ավագ իրավաբան) (ծածկագիր՝ 12-32.2-Մ3-1):
1.2.

Ենթակա և հաշվետու է

Ավագ իրավաբանը ենթակա և հաշվետու է Բաժնի պետին:
1.3. Փոխարինող պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումները
Ավագ իրավաբանի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է Բաժնի մյուս
ավագ իրավաբանը կամ Բաժնի իրավաբանը:
1.4.

Աշխատավայրը

Հայաստան, ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Վ. Սարգսյան 3/8:
2.

Պաշտոնի բնութագիրը

2.1 Աշխատանքի բնույթը, իրավունքները, պարտականությունները
1. մասնակցում
օրենսդրությամբ

է

միջազգային

սահմանված

Նախարարություն

(որպես

պայմանագրերով

կարգով
միջազգային

և/կամ

օտարերկրյա

ներպետական

պետություններից

պայմանագրերով

սահմանված

կենտրոնական մարմին) ուղարկված քաղաքացիական և քրեական գործերով
իրավական

օգնության

ուսումնասիրությունը

հարցումների

և

դրանք

ըստ

և

դատական

հանձնարարությունների

պատկանելության՝

Հայաստանի

Հանրապետության իրավասու մարմիններին և դատարաններին կատարման
ուղարկելու աշխատանքներին.
2. իրականացնում

է

Հայաստանի

Հանրապետության

միջազգային

պայմանագրերով և/կամ ներպետական օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կամ
Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմիններից և դատարաններից

Նախարարություն

(որպես

միջազգային

պայմանագրերով

սահմանված

կենտրոնական մարմին) ուղարկված քաղաքացիական և քրեական գործերով
իրավական

օգնության

ուսումնասիրությունը

հարցումների
և

դրանք

և

դատական

ըստ

հանձնարարությունների

պատկանելության՝

օտարերկրյա

պետությունների կենտրոնական կամ իրավասու մարմիններին և դատարաններին
կատարման ուղարկելու աշխատանքներ.
3. իրականացնում

է

Հայաստանի

Հանրապետության

միջազգային

պայմանագրերով և/կամ ներպետական օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
օտարերկրյա պետությունների դատական վարույթում գտնվող գործերով, ինչպես
նաև օտարերկրյա պետության դատավճիռն ի կատար ածելու նպատակով
հանցագործություն կատարած անձանց հանձնման հարցումների, դրանց կից
փաստաթղթերի ուսումնասիրության և համապատասխան եզրակացությունների
կազմման աշխատանքներ.
4. մասնակցում է օտարերկրյա պետությունների դատական վարույթում
գտնվող գործերով, ինչպես նաև օտարերկրյա պետության դատավճիռն ի կատար
ածելու նպատակով հանցագործություն կատարած անձանց հանձնման վերաբերյալ
որոշումների ընդունման՝ հանձնման, հանձնման նպատակով կալանավորման,
հանձնման նպատակով կալանքի ժամկետի երկարաձգման համար Հայաստանի
Հանրապետության իրավասու դատարաններին Հայաստանի Հանրապետության
արդարադատության նախարարի անունից միջնորդությունների ներկայացման և
դրանց

Հայաստանի

Հանրապետության

իրավասու

դատարաններում

պաշտպանության աշխատանքներին.
5. իրականացնում

է

Հայաստանի

Հանրապետությունում

դատական

վարույթում գտնվող գործերով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության
դատարանի կողմից կայացված դատավճռի կատարումն ապահովելու նպատակով
Հայաստանի
անձանց

Հանրապետության

հանձնման

տարածքում

վերաբերյալ

հանցագործություն

որոշումների

ընդունման,

կատարած
օտարերկրյա

պետություններին հանձնման միջնորդությունների ներկայացման և հանձնման
վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար օտարերկրյա պետության իրավասու
մարմիններին անհրաժեշտ փաստաթղթերի, պարզաբանումների և երաշխիքների
տրամադրման աշխատանքներ.
6. օտարերկրյա պետությունների դատական վարույթում գտնվող գործերով,
ինչպես նաև օտարերկրյա պետության դատավճիռն ի կատար ածելու նպատակով
հանցագործություն կատարած անձանց հանձնման նպատակով Հայաստանի
Հանրապետության
կալանավորման

գլխավոր

դատախազությանը

նպատակահարմարության

անձի

ժամանակավոր

վերաբերյալ

դիրքորոշման

տրամադրման աշխատանքներին մասնակցությունը.
7. մասնակցում է քրեական և քաղաքացիական գործերով իրավական
օգնության և դատական հանձնարարությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև
օտարերկրյա պետության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության իրավասու
մարմիններին հանձնված և հանձնումը մերժված հանցագործություն կատարած
անձանց

վերաբերյալ

տվյալների

գրանցումը,

հաշվառումը,

կատարված

աշխատանքների ամփոփմանը և արդյունքների վերլուծությանը.
8. իրականացնում

է

Հայաստանի

Հանրապետության

քաղաքացիների,

ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների կողմից
ներկայացված հարցումների պատասխանների կազմման աշխատանքները:
Իրավունքները՝
•

Բաժնի

պետի

հանձնարարությամբ

անձանց հանձնման նպատակով
դատարաններին

հանցագործություն

կատարած

Հայաստանի Հանրապետության իրավասու

Հայաստանի

Հանրապետության

արդարադատության

նախարարի անունից միջնորդություններ ներկայացնել.
•
անձանց

Բաժնի

պետի

հանձնումը

իրականացնելու

հանձնարարությամբ

միջազգային

նպատակով

դատարաններում

հանցագործություն

պայմանագրերով

Հայաստանի

պաշտպանել

կատարած

սահմանված

Հանրապետության

Հայաստանի

կարգով
իրավասու

Հանրապետության

արդարադատության նախարարի միջնորդությունները.
•

հանցագործություն

կատարած

անձանց

հանձնումը

միջազգային

պայմանագրերով սահմանված կարգով իրականացնելու նպատակով, ինչպես նաև
Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման համար այլ
մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից և Հայաստանի Հանրապետության
իրավասու մարմիններից պահանջել անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր:
Պարտականությունները՝
• ուսումնասիրել Հայաստանի Հանրապետության դատարաններից, ինչպես
նաև

Հայաստանի

Նախարարություն

Հանրապետության

իրավասու

այլ

մարմիններից

ուղարկված՝ դատական հանձնարարություններին առնչվող

փաստաթղթերը և ուղարկել դրանք ըստ պատկանելության՝ համապատասխան
պետությունների Կենտրոնական մարմիններ.
• որոշել Հայաստանի Հանրապետության դատարաններից և իրավասու այլ
մարմիններից

ստացված

դատական

հանձնարարություններին

առնչվող

փաստաթղթերի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանն ու միջազգային

պայմանագրերի պահանջներին համապատասխանությունը.
• ուսումնասիրել

Հայաստանի

Հանրապետության

միջազգային

պայմանագրերին մասնակից օտարերկրյա պետությունների դատական վարույթի
ընթացքում գտնվող գործերով հանցագործություն կատարած անձանց հանձնման
փաստաթղթերը.
• ամփոփել

և

վերլուծել

իրավական

օգնության

և

դատական

հանձնարարությունների վերաբերյալ տվյալների գրանցման և կատարված, ինչպես
նաև հանձնված և հանձնումը մերժված հանցագործություն կատարած անձանց
վերաբերյալ կատարված աշխատանքների արդյունքները, կատարել տվյալների
գրանցում.
• իրականացնել

Հայաստանի

Հանրապետության

միջազգային

պայմանագրերին մասնակից օտարերկրյա պետությունների դատական վարույթի
ընթացքում գտնվող գործերով հանցագործություն կատարած անձանց հանձնման
փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը.
• պատրաստել
պայմանագրերի
զեկույցներ

և

Բաժնի

կատարման

իրավասությանն
վերաբերյալ

հաշվետվություններ,

առնչվող

Հայաստանի

ինչպես

նաև

միջազգային

Հանրապետության

կազմել

ՀՀ

իրավասու

մարմիններին ուղղված հանձնմանն առնչվող հարցրով գրություններ, ՀՀ իրավասու
դատարաններին ուղղված միջնորդություններ, առարկություններ և պատասխան
գրություններ.
• մասնակցել Նախարարության և այլ պետությունների համապատասխան
գերատեսչությունների

միջև

համագործակցության

ապահովման

աշխատանքներին, հանդիպումներին և խորհրդակցություններին:
3.

Պաշտոնին ներկայացվող պահանջները

3.1 Կրթություն, որակավորման աստիճանը
1

Ուղղություն

2

Ոլորտ

3
4

Ենթոլորտ
Մասնագիտություն

Գործարարություն,
վարչարարություն և իրավունք
Գործարարություն և
վարչարարություն
Իրավունք
042101.00.6 Իրավագիտություն

3.2. Մասնագիտական գիտելիքները
Ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ։
3.3. Աշխատանքային ստաժը, աշխատանքի բնագավառում փորձը

Հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա
մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ իրավունքի բնագավառում՝ մեկ
տարվա աշխատանքային ստաժ։
3.4 Անհրաժեշտ կոմպետենցիաներ
Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝
1. Խնդրի լուծում
2. Հաշվետվությունների մշակում
3. Տեղեկատվության հավաքագրում, վերլուծություն
4. Բարեվարքություն
Ընտրանքային կոմպետենցիաներ՝
1. Փոփոխությունների կառավարում
2. Կոնֆլիկտների կառավարում
3. Ծառայությունների մատուցում
4. Բողոքների բավարարում
5. Ժամանակի կառավարում
6. Փաստաթղթերի նախապատրաստում
4.

Կազմակերպական շրջանակը

4.1.Աշխատանքի կազմակերպական և ղեկավարման շրջանակը
Պատասխանատու է կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատանքների
բնույթով պայմանավորված մասնագիտական գործունեության վերջնարդյունքին
նպաստող միջանկյալ արդյունքի ստեղծման համար։
4.2.Որոշումներ կայացնելու լիազորությունները
Կայացնում

է

որոշումներ

կառուցվածքային

ստորաբաժանման

աշխատանքների բնույթով պայմանավորված՝ մասնագիտական գործունեության
վերջնարդյունքին նպաստող միջանկյալ արդյունքի ստեղծման շրջանակներում։
4.3.Գործունեության ազդեցությունը
Ունի

ազդեցություն

մասնագիտական

աշխատանքների

ապահովման

և

որոշակի մասնագիտական գործառույթների իրականացման շրջանակներում:
4.4.Շփումները և ներկայացուցչությունը
Իր իրավասության շրջանակներում շփվում և որպես ներկայացուցիչ հանդես է

գալիս համապատասխան մարմնի այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների
ներկայացուցիչների, այլ մարմինների և միջազգային կազմակերպությունների
ներկայացուցիչների հետ, հանդես է գալիս համապատասխան մարմնի ներսում և
համապատասխան մարմնից դուրս ձևավորված մասնագիտական աշխատանքային
խմբերում:
4.5.Խնդիրների բարդությունը և դրանց լուծումը
Իր լիազորությունների շրջանակներում բացահայտում է մասնագիտական
խնդիրներ և ներկայացնում խնդիրների լուծման տարբերակներ և մասնակցում է
կառուցվածքային ստորաբաժանման առջև դրված խնդիրների լուծմանը:

