
Հավելված N 4 
Արդարադատության նախարարության 

գլխավոր քարտուղարի 2019 թ.  
հոկտեմբերի  29-ի N 931-Ա հրամանի 

 
Արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական 

համագործակցության վարչության համար սահմանվող մասնագիտական գիտելիքների 
շրջանակը և աղբյուրները 

 
1. Իրավական գիտելիքներ 
 
1) Արդարադատության նախարարության գործունեության ոլորտը կարգավորող և 

տվյալ վարչության քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների  
առանձնահատկություններից բխող օրենքների իմացություն՝ 

ա. Սահմանադրություն. 
բ. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք.  

        գ. «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք.  
դ. «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք.  
ե. «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք.  
զ. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք. 
Է. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք. 
ը. ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք. 
թ. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք. 
ժ. «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» ՀՀ օրենք. 
ժա. «Պետական կառավարման համակարգի մասին» ՀՀ օրենք. 
ժբ. «Պետական արարողակարգի մասին» ՀՀ օրենք. 
ժգ. «Միջազգային պայմանագրերի մասին» ՀՀ օրենք: 
 
2) Արդարադատության նախարարության գործունեության ոլորտը կարգավորող և 

տվյալ վարչության քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների 
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. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի 
«Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու 
կարգը սահմանելու մասին» N 1554-Ն որոշում. 

գ.  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի սեպտեմբերի 19-ի 
«Օտարերկրյա պետություններ գործուղումների կարգը և գործուղման արդյունքների մասին 
հաշվետվության օրինակելի ձեվը հաստատելու մասին» N 1230-Ն որոշում. 

դ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի սեպտեմբերի 12-ի 
«Արտաքին գործերի բնագավառում պետական կառավարման համակարգի մարմինների 
փոխգործակցության կարգը և գործադիր իշխանության մարմինների բարձրաստիճան 
պաշտոնատար անձանց կողմից այլ պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների 
ներկայացուցիչների հետ պաշտոնական հանդիպումների և բանակցությունների մասին 



ամփոփ տեղեկատվությունը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի 
նախարարություն ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» N 1267-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) Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն 
Անգլերեն և ռուսերեն մասնագիտական տեքստի ընկալում, թարգմանության 

իրականացում: 
 

http://fliphtml5.com/fumf/egdx
http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2
http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

