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«ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր  
 

1.  «Տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման սահմանադ-
րաիրավական հիմնախնդիրները» որպես ուսումնական դասընթացի, նպա-
տակներն ու խնդիրները մագիստրոսական ծրագրի շրջանակում։ 

2.  Տեղական ինքնակառավարման տեսությունների պատմական ձևերն ու ինս-
տիտուտները և դրանց նշանակությունը։ 

3.  Ազատ համայնքի տեսությունը և դրա ժամանակակից մեկնաբանություն-
ները։ 

4.  Տեղական ինքնակառավարման հասարակական տեսություն և դրա ժամա-
նակակից մեկնաբանությունները։ 

5.  Տեղական ինքնակառավարման տնտեսական տեսությունը և դրա ժամանա-
կակից մեկնաբանությունները: 

6.  Տեղական ինքնակառավարման պետական տեսությունը և դրա ժամանակա-
կից մեկնաբանությունները: 

7.  Տեղական ինքնակառավարման քաղաքական տեսությունը և դրա ժամանա-
կակից մեկնաբանությունները: 

8.  Տեղական ինքնակառավարման դուալիստական տեսությունը և դրա ժամա-
նակակից մեկնաբանությունները: 

9.  «Տեղական ինքնակառավարում» և «տարածքային կառավարում». հասկա-
ցությունները, էությունը, տեսության և ձևավորման պատմական նկատա-
ռումներն ու անհրաժեշտությունը:  

10.  «Տեղական իշխանություն» հասկացության էությունն ու իրավական բովան-
դակությունը: Իշխանության պետական և հասարակական ձևերի առանձնա-
հատուկ կողմերը տեղական իշխանության համակարգում:  

11.  Պետական իշխանության մարմինների և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների փոխհարաբերությունների հիմնական (վարչական, ապակենտ-
րոնացված և դուալ) և դրանց տեսաիրավական հիմունքներն ու գործնական 
նշանակությունը: 

12.   Տեղական ինքնակառավարման ինքնուրույնության սահմանները: Բնակ-
չությունը որպես տեղական ինքնակառավարման հիմնական սուբյեկտ: 

13.  Տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման կազմակերպ-
ման հայեցակարգային մոտեցումները: 

14.  Տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման անգլոսաքսո-
նական համակարգի էությունն ու նշանակությունը։ 

15.  Տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման գերմանա-
կան համակարգի էությունն ու նշանակությունը։ 
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16.  Տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման ֆրանսիա-
կան համակարգի էությունն ու նշանակությունը։ 

17.  Տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման խորհրդային 
համակարգի էությունն ու նշանակությունը։ 

18.  Տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման առանձնա-
հատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում: 

19.  Տեղական ինքնակառավարման մասին Եվրոպական խարտիան. կառուց-
վածքը, բովանդակությունը և նշանակությունը Հայաստանի Հանրապետութ-
յան օրենսդրության համար։ 

20.  Տեղական ինքնակառավարման սահմանադրաիրավական սկզբունքները. 
հասկացությունը, դասակարգումը, նշանակությունը և ձևավորման առանձ-
նահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում:  

21.  Տեղական ինքնակառավարման համակարգը Հայաստանի Հանրապետութ-
յունում: 

22.  Տեղական ինքնակառավարումը պետության կառուցվածքում և քաղաքա-
ցիական հասարակության համակարգում:  

23.  ՀՀ Սահմանադրությունը և օրենքները տեղական ինքնակառավարման իրա-
վական կարգավորման համակարգում:  

24.  ՀՀ Սահմանադրական դատարանի ակտերի դերն ու նշանակությունը տե-
ղական ինքնակառավարման իրավական համակարգում: 

25.  Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմիննե-
րի իրավական կարգավիճակը. միջազգային փորձը և ժամանակակից հիմ-
նախնդիրները:  

26.  Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության կազմակեր-
պական ձևերն ու մեթոդները:  

27.  Տեղական ինքնակառավարման ներկայացուցչական ու գործադիր մարմին-
ների իրավական կարգավիճակի հիմնախնդիրները:  

28.  «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասություն» և «համայն-
քային նշանակության հանրային հարցեր» հասկացությունների իրավական 
ու գիտական բովանդակության մասին:  

29.  Տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասության և լիազորութ-
յունների առանձնահատկությունները և սահմանները:  

30.  Համայնքային նշանակության հանրային հարցերի տեսակները և դրանց 
նշանակությունը:  

31.  Համայնքային նշանակության հանրային հարցերի և պետական նշանակութ-
յան հարցերի հարաբերակցությունը: Պետական առանձին լիազորություն-
ների փոխանցումը տեղական ինքնակառավարման մարմիններին: 

32.  Տեղական ինքնակառավարման տարածքային հիմունքները: Տեղական ինք-
նակառավարման վարչատարածքային կառուցվածքի իրավական բովանդա-
կությունն ու նշանակությունը:  

33.  Տեղական ինքնակառավարման տնտեսական ու ֆինանսական հիմունքները: 
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների տնտեսական քաղաքականութ-
յունը:  
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34.  Տեղական ինքնակառավարման մարմինների սոցիալական քաղաքականութ-
յունը:  

35.  Տեղական ինքնակառավարման իրավաքաղաքական հիմունքները: 

36.  Տեղական ինքնակառավարման իրավական կատարելագործման հիմնահար-
ցերը 2015 թվականի սահմանադրական կարգավորումների համատեքստում 

37.  Տեղական ինքնակառավարման բնագավառում պետական քաղաքականութ-
յան հիմունքները: 

38.  Տեղական ինքնակառավարման բնագավառում պետական վերահսկողութ-
յան ու հսկողության բովանդակությունն ու նշանակությունը:  

39.  Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության նկատմամբ 
իրավական և մասնագիտական հսկողության էությունը, խնդիրները, սուբ-
յեկտները և նշանակությունը: Ներմունիցիպալ վերահսկողությունը և դրա 
նշանակությունը:  

40.  Տեղական ինքնակառավարման  մարմինների և նրանց պաշտոնատար ան-
ձանց որոշումների դատական  կարգով բողոքարկման տեսակները և ձևե-
րը:  

41.  Տեղական ինքնակառավարման մարմնի և նրա ղեկավարի պատասխանատ-
վությունը. հասկացությունը, հիմքերը և նշանակությունը: 

42.  Տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման մարմինների 
ակտերը որպես ՀՀ իրավական համակարգի բաղկացուցիչ մաս:  

43.  Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ակտերի նախապատրաստու-
մը, ընդունումը, ուժի մեջ մտնելը, գործողության դադարումը և դրանց պա-
հանջների պահպանման նկատմամբ հսկողությունը: 

44.  Տեղական ինքնակառավարման մարմնի կանոնադրությունը: 

45.  Տարածքային կառավարման մարմինների ակտերի նշանակությունը տեղա-
կան հարցերի իրավական կարգավորման բնագավառում: 

46.   Համայնքային ծառայությունը որպես հանրային ծառայության տեսակ. 
հասկացությունը և իրավական բովանդակությունը: Համայնքային ծառա-
յության ղեկավարման և կազմակերպման մարմինները: 

47.  Համայնքային ծառայության հիմնական սկզբունքները և դրանց նշանա-
կությունը: 

48.  Համայնքային ծառայողների կարգապահական պատասխանատվությունը: 
Համայնքային ծառայողին պաշտոնից ազատելու հիմքերը: 

 

 

 

Իրավագիտության ամբիոնի վարիչ`              Ա.Եզեկյան   
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ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ, ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

 

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ 

1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը (2015 թվականի փոփոխություններով), 
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