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ՎԱՀԱԳՆ ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարան,  

իրավագիտության ֆակուլտետի  քաղաքացիական 
դատավարության  ամբիոնի ասպիրանտ 

ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ 
ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՀԱՐԿԱԴՐԱՆՔԻ 

ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ 

Քննարկվում է դատական ակտերի հարկադիր կատարման 
նպատակով գործադրվող իրավական ներգործության թույլատրելի 
միջոցների շրջանակը: Թույլատրելի են համարվում անմիջականո-
րեն պարտավորության կատարմանն ուղղված հարկադրանքի մի-
ջոցները և կատարողական վարույթում թույլ տրված իրավախախ-
տումների համար վարչական և քրեական պատասխանատվությու-
նը: Պարտապանի անձի դեմ ուղղված անուղղակի հարկադրանքի 
միջոցները, որոնք պարտապանի իրավունքների սահմանափակ-
ման միջոցով խթանում են պարտավորության ինքնուրույն կատա-
րումը, անթույլատրելի են: 

Հիմնաբառեր. կատարողական վարույթ, դատական ակտի 
հարկադիր կատարում, հարկադրանքի միջոցներ, պարտապան: 

 
Կատարողական վարույթի նպատակը` դատական ակտով սահման-

ված պարտավորության հարկադիր կատարումը, իրագործվում է կատա-
րողական վարույթի առանցքային ինստիտուտը կազմող իրավական 
ներգործության հատուկ կառուցակարգերի՝ դատական ակտերի հարկա-
դիր կատարման միջոցների գործադրմամբ:  

Գիտական հետաքրքրություն է ներկայացնում այն հարցը, թե իրա-
վական ներգործության որ միջոցներն են ներառվում հարկադիր կա-
տարման միջոցների կազմում՝ միայն այն միջոցները, որոնք անմիջակա-
նորեն ուղղված են կատարման ենթակա ակտով սահմանված պարտա-
վորության կատարմանը (ինչպիսիք են, օրինակ, պարտապանի գույքի 
վրա բռնագանձում տարածելը կամ պարտապանի փոխարեն նրա վրա 
դրված որևէ պարտականություն կատարելը), թե նաև այնպիսի միջոցնե-
րը, որոնք, անմիջականորեն ուղղված չլինելով պարտավորության կա-
տարմանը, խթանում են պարտապանին ինքնուրույն կատարելու դատա-
կան կամ կատարման ենթակա այլ ակտով իր վրա դրված պարտակա-
նությունը՝ նրա որոշակի իրավունքների սահմանափակման կամ այդպի-
սի սահմանափակման սպառնալիքի ուժով: Տարբեր ժամանակաշրջան-
ների իրավական համակարգերի փորձը ճանաչում է երկրորդ խմբին 
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դասվող իրավական միջոցների լայն բազմազանություն՝ պարտապանի 
որոշակի հատուկ իրավունքների (ավտոտրանսպորտային միջոցների 
վարման, ձկնորսության, որսորդության) սահմանափակում, պարտապա-
նի տեղաշարժի սահմանափակում [14, էջեր 216-223], տուգանք, ընդհուպ 
մինչև ազատությունից զրկում: Ընդ որում, խնդիրը ոչ թե երկրորդ խումբ 
միջոցների գոյության իրավաչափությունն է ընդհանրապես, այլ դրանք 
հարկադիր կատարման միջոցների շարքին դասելու հիմնավորվածութ-
յունը: Խնդրի կիրառական նշանակությունը հետևյալն է. արդյոք երկ-
րորդ խումբ միջոցների կիրառումը պե՞տք է ենթարկվի հարկադիր կա-
տարման միջոցների կիրառման ընդհանուր պայմաններին և կարգին, 
թե՞ դրանց կիրառումը հնարավոր է միայն առանձին իրավական ընթա-
ցակարգերի շրջանակներում:  

Հարկադիր կատարման միջոցների՝ ուղղակի հարկադրանքի և 
անուղղակի հարկադրանքի միջոցների դասակարգումն ավանդական 
մոտեցում է [1, էջ 54-55]: Միաժամանակ ավանդաբար քննարկման 
առարկա են եղել պարտապանի կողմից իր պարտականության ինքնու-
րույն կատարումը խթանող՝ անուղղակի հարկադրանքի միջոցների 
նպատակահարմարությանը, դրանց իրավաչափության պայմաններին և 
կազմին առնչվող հարցերը:  

Այսպես, դեռևս 1912 թ. հրատարակված աշխատությունում պրոֆե-
սոր Էնգելմանը քննադատում էր 1864 թ. ընդունված՝ Ռուսաստանի քա-
ղաքացիական դատավարության կանոնագրքում հարկադիր կատար-
ման միջոցի բացակայությունն այնպիսի դատական ակտերի պարագա-
յում, որոնք կարող են կատարվել բացառապես անձամբ պարտապանի 
կողմից: Նա նշում էր, որ այդպիսի դատական ակտերը չկատարելը հան-
գեցնում է միայն վնասների հատուցման՝ ի հակադրություն ներկայացնե-
լով եվրոպական առանձին երկրների իրավունքում գործող կանոնները, 
որոնց համաձայն՝ պարտապանը նման դեպքերում կարող էր ենթարկվել 
կալանքի կամ լրացուցիչ դրամական տուգանքների: Կանոնագիրքը թեև 
նախատեսում էր պարտապանի անձնական կալանք, սակայն այդ միջո-
ցը կիրառելի էր միայն դրամական բռնագանձումների կատարման դեպ-
քում: Ընդ որում, այդ միջոցն էլ վերացվել էր 1879 թ.: Այդպիսով, քննա-
դատաբար եզրակացնում էր Էնգելմանը, ստացվում է, որ կան վճիռներ, 
որոնք չեն կարող հարկադրաբար ի կատար ածվել [13, էջ 694]: 

Ֆրանսիացի հայտնի ցիվիլիստ Մորանդյեն գրում էր 19-րդ դարի 
սկզբից Ֆրանսիայի դատական պրակտիկայում ձևավորված և դատա-
րանների կողմից կիրառվող խթանող միջոցի՝ astreintes-ի մասին: Այն 
կիրառվում էր որոշակի գործողություն կատարելու պարտավորություն 
սահմանող դատական ակտերով, իսկ էությունը կատարման կետանցի 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2014  
 

  

86 

յուրաքանչյուր օրվա համար պարտապանից պարտատիրոջ օգտին 
գանձվող որոշակի դրամական գումարի բռնագանձումն է: Չնայած 
astreintes-ի մեծ արդյունավետությանը՝ Մորանդյեն միանում է դրա կի-
րառմանն ուղղված այն քննադատությանը, որ այդ միջոցի նշանակումն 
անհնար է առանց օրենքում դրա նախատեսման, քանի որ այն իրենից 
ներկայացնում է ոչ թե վնասների հատուցում, այլ, ըստ էության, քաղա-
քացիաիրավական պատիժ [6, էջ 328-332]: 

Ժամանակակից իրավագիտության մեջ ևս քննարկվող հարցն ար-
դիական է: Մասնավորապես` Ի. Բ. Մորոզովան և Ա. Մ. Տրեուշնիկովն 
առաջարկում են վերականգնել անուղղակի հարկադրանքի միջոցները՝ 
նշելով, որ դրանց կիրառումը դատական ակտի կատարման նկատմամբ 
պարտապանի անհարգալից վերաբերմունքի պայմաններում կարող է լի-
նել միանգամայն արդյունավետ և հեշտացնել հարկադիր կատարողի 
խնդիրը [7, էջ 19]: Պրոֆեսոր Ի. Վ. Ռեշետնիկովան առաջարկում է ան-
բարեխիղճ պարտապանների նկատմամբ կիրառել այնպիսի միջոցներ, 
ինչպիսիք են հանրային աշխատանքները, բռնագանձման ենթակա գու-
մարի չափով տուգանքը պետբյուջեի օգտին և ազատազրկումը [9, էջ 40-
41]: Իսկ Ե. Մ. Դոնցովի առաջարկը՝ գույքային որոշակի շեմը գերազան-
ցող գումարի բռնագանձման վերաբերյալ վարույթներով հարկադիր կա-
տարողին պահանջատիրոջ միջնորդությամբ պարտապանի գտնվելու 
վայրը սահմանափակելու հնարավորություն տալու վերաբերյալ [3, էջ 10], 
արդեն իսկ իր արտացոլումն է գտել «Կատարողական վարույթի մասին» 
Ռուսաստանի Դաշնության դաշնային օրենքի 67-րդ հոդվածում [15]: 

Անդրադառնալով պարտապանի անձի դեմ ուղղված անուղղակի 
հարկադրանքի միջոցների ներդրման առաջարկներին՝ Ն. Վ. Կուրակո-
վան անթույլատրելի է համարում այնպիսի միջոցների ներդրումը, որոնք 
չեն համապատասխանում ներգործության համաչափության պահանջին 
և իրենցից ներկայացնում են պատասխանատվության ինքնուրույն տե-
սակներ, ինչպիսիք են պարտապանին ազատությունից զրկելը, հանրա-
յին աշխատանքները կամ տուգանքը: Այդպիսի միջոցների կիրառումը 
հեղինակի կողմից հնարավոր է համարվում միայն քրեական օրենսգր-
քում համապատասխան հանցակազմերի նախատեսման պարագայում՝ 
որպես արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործություններ: Մյուս 
կողմից` հեղինակը համաձայնվում է պարտապանից չհեռանալու մասին 
ստորագրություն վերցնելու միջոցի ներդրմանը՝ ընդգծելով, սակայն, որ 
այդպիսի միջոցը չի կարող համարվել հարկադիր կատարման առանձին 
միջոց [4, էջ 46-47]: 

Ներկայացնելով քննարկվող հարցի վերաբերյալ մեր տեսակետը՝ 
նախ հարկ ենք համարում ընդգծել, որ դատական ակտով սահմանված 
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պարտավորության հարկադիր կատարման նպատակով պարտապանի 
նկատմամբ գործադրվող իրավական ներգործության որևէ միջոցի ներ-
դրումը պետք է հիմնավորված լինի ոչ թե (ոչ միայն) այդ նպատակին 
ծառայելու առումով դրա արդյունավետության կամ հարկադիր կատարո-
ղի առջև դրված խնդիրների կատարումը հեշտացնելու տեսանկյունից, 
այլ առաջին հերթին, կիրառվող միջոցի իրավաբանական հիմնավորվա-
ծության տեսանկյունից: Խոսքը մասնավորապես կիրառվող միջոցների 
նյութաիրավական հիմքի մասին է. այսինքն` պարտապանի նկատմամբ 
ներգործության որևէ միջոց կիրառելը կարող է իրավաչափ լինել միայն 
դրա համար համապատասխան նյութաիրավական հիմքի առկայության 
պայմաններում: Նման համոզման հանգելու հիմքն այն իրողությունն է, 
որ դատական ակտով սահմանված պարտավորությունը շարունակում է 
լինել նյութաիրավական պարտավորություն, ինչի վկայությունն է ՀՀ քա-
ղաքացիական օրենսգրքի 10-րդ հոդվածը, որի համաձայն՝ պարտավո-
րությունների ծագման հիմքերից է դատական ակտը: Իսկ այդպիսի 
պարտավորությունը նյութաիրավական այլ պարտավորություններից 
տարբերվում է բացառապես նրանով, որ սահմանված է դատական ակ-
տով` այդպիսով, դատական ակտի կատարելիության հատկանիշի ուժով, 
ապահովված լինելով պետական հարկադրանքով: Ասվածը կիրառելի է 
նաև ոչ դատական այն ակտերով սահմանված պարտավորությունների 
նկատմամբ, որոնց պետությունն օժտել է կատարելիության հատկանիշով: 

Հետևաբար դատական ակտով սահմանված պարտավորության 
հարկադիր կատարումն իրենից առաջին հերթին ներկայացնում է պար-
տավորության կատարում, այն տարբերությամբ միայն, որ կատարումն 
իրականացվում է պարտապանի կամքին հակառակ կամ առանց այդ 
կամքը հաշվի առնելու՝ հարկադրաբար: Այլ կերպ ասած՝ միակ բացասա-
կան հետևանքը, որ պարտապանի համար կարող է առաջանալ դատա-
կան ակտով սահմանված նյութաիրավական պարտավորությունը չկա-
տարելու համար (այլ իրավախախտում չկատարելու դեպքում), այդ պար-
տավորության կատարումն է հարկադրաբար՝ պարտապանի կամքին 
հակառակ կամ առանց նրա կամքը հաշվի առնելու, ընդ որում՝ պարտա-
պանի հաշվին (ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք, հոդ-
ված 132, 3-րդ մաս): Իհարկե, դատական ակտով սահմանված պարտա-
վորության չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հետևանքով 
պարտապանը կարող է ենթարկվել նաև քաղաքացիաիրավական պա-
տասխանատվության (ինչպես, օրինակ, վնասների հատուցման), սա-
կայն նման պատասխանատվություն կարող է կիրառվել միայն պարտա-
տիրոջ լրացուցիչ պահանջի դեպքում: 
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Դատական ակտի հարկադիր կատարման դիսպոզիտիվ բնույթն 
ընդգծելու և հարկադիր կատարումն առաջին հերթին որպես պարտավո-
րության կատարում դիտարկելու օգտին են արտահայտվել մի շարք հե-
ղինակներ [10, էջ 218], [11, էջ 80], [5, էջ 13], [2, էջ 101]: Այլ հեղինակներ, 
սակայն, նշում են, որ հարկադիր կատարումն իրենից ներկայացնում է ոչ 
թե նյութաիրավական պարտավորության, այլ միայն իշխանական լիա-
զորություններ ունեցող մարմնի որոշման կատարում [12, էջ 98], իսկ 
վճռի կայացմամբ պարտապանի պարտականությունը տրանսֆորմաց-
վում է կրկնակի պարտականության` պահանջատիրոջ առջև և դատա-
րանի առջև [8, էջ 27]: Մեր կարծիքով, անընդունելի է համարել, որ պար-
տապանը դատական ակտով պարտականություն է ստանձնում նաև դա-
տարանի կամ, ի դեմս դատարանի, պետության նկատմամբ: Այդ դեպ-
քում պետք է ցույց տալ, որ պետությունը կարող է պահանջատիրոջից 
անկախ միջոցներ ձեռնարկել իր նկատմամբ ծագած՝ պարտապանի 
պարտականության կատարման նպատակով: Այնինչ նման հնարավո-
րություն պետությունը չունի այն պարզ պատճառով, որ պարտապանի 
համար պետության նկատմամբ դատական ակտով որևէ պարտակա-
նություն չի ծագում:   

Ի համեմատ դատական ակտով հաստատված պարտավորության 
կատարմանն ուղղված ուղղակի հարկադրանքի միջոցների՝ բոլորովին 
այլ իրավական բնույթ ունեն պարտապանի կամ այլ անձի նկատմամբ 
կիրառվող վարչական կամ քրեական պատասխանատվության այն մի-
ջոցները, որոնք ծագում են կատարողական վարույթի շրջանակներում 
առաջացած իրավահարաբերությունների արդյունքում: Մասնավորա-
պես` ՀՀ օրենսդրությամբ վարչական կամ քրեական պատասխանա-
տվություն է սահմանվում հարկադիր կատարողի գործողությունների կա-
տարմանը խոչընդոտելու համար, արգելանքի տակ գտնվող գույքի 
նկատմամբ ապօրինի գործողությունների համար, պարտապանի կողմից 
իր գույքի հայտարարագրման պարտականությունը չկատարելու կամ ոչ 
պատշաճ կատարելու համար և այլն: Հարկադիր կատարողի իշխանա-
կան կարգադրագրերը չկատարելու համար առաջացող վարչական և 
քրեական պատասխանատվության այս միջոցներն անմիջականորեն 
ուղղված չեն դատական ակտով սահմանված պարտավորության կա-
տարմանը և դրան նպաստում են անուղղակիորեն՝ այնքանով, որքանով 
հարկադիր կատարողի իշխանական կարգադրագրերն են ուղղված դա-
տական ակտով սահմանված պարտավորության կատարմանը: 

Սակայն, ինչպես արդեն վերը նշվեց, արտասահմանյան որոշ երկր-
ների օրենսդրությունները թույլ են տալիս, իսկ առանձին իրավագետներ 
առաջարկում են դատական ակտի հարկադիր կատարման նպատակով 
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կիրառել պարտապանի նկատմամբ իրավական ներգործության այնպի-
սի միջոցներ, որոնք իրենցից չեն ներկայացնում ոչ անմիջականորեն 
պարտավորության կատարմանն ուղղված միջոցներ, ոչ էլ վարչական 
կամ քրեական պատասխանատվություն առանձին զանցակազմերի կամ 
հանցակազմերի համար: Այդպիսի միջոցները ենթադրում են պարտա-
պանի որոշակի իրավունքների (ազատ տեղաշարժի, հատուկ իրավունք-
ների՝ ավտոմոբիլային տրասնպորտի վարման, որսորդության, ձկնոր-
սության և այլն) սահմանափակումներ, որոնք խթանում են պարտապա-
նին ինքնուրույն կատարելու դատական ակտով իր վրա դրված պարտա-
կանությունը: 

Ինչպես արդեն նշվեց, դատական ակտով սահմանված պարտավո-
րությունը կամավոր չկատարելն ինքնին կարող է հանգեցնել միայն այդ 
պարտավորության կատարմանը հարկադրաբար և ոչ ավելին, եթե, 
իհարկե, պարտապանն այլ իրավախախտում թույլ չի տալիս: Ուստի 
նման ինքնուրույն միջոցների կիրառումը, որոնք չեն հանդիսանում ո՛չ 
ուղղակի հարկադրանքի միջոցներ, ո՛չ էլ վարչական կամ քրեական պա-
տասխանատվության միջոցներ կոնկրետ իրավախախտումների համար, 
իրավաբանորեն հիմնավորված համարվել չի կարող, քանի որ բացակա-
յում է դրանց կիրառման նյութաիրավական հիմքը: Այդպիսի միջոցների 
կիրառումն իրավաչափ կարող է համարվել բացառապես վարչական 
կամ քրեական պատասխանատվության տեսքով՝ այնպիսի պայմաննե-
րում, երբ նման պատասխանատվության կանոնների և ընթացակարգի 
պահպանմամբ ապացուցված կլինի զանցակազմի կամ հանցակազմի 
բոլոր տարրերի, այդ թվում՝ սուբյեկտիվ կողմի առկայությունը, երաշ-
խիք, որից զրկված կլինի իրավունքների սահմանափակում կրող անձը, 
եթե այդպիսի միջոցները կիրառվեն վարչական կամ քրեական պատաս-
խանատվության կանոնների կարգավորումից դուրս: 

Այսպիսով, դատական ակտով սահմանված պարտավորության հար-
կադիր կատարման շրջանակներում թույլատրելի կարող են համարվել 
պարտապանի նկատմամբ իրավական ներգործության երկու խումբ մի-
ջոցներ. ա) միջոցներ, որոնք անմիջականորեն ուղղված են դատական 
ակտով սահմանված պարտավորության կատարմանը՝ պարտապանի 
կամքին հակառակ կամ առանց այդ կամքը հաշվի առնելու, բ) կատարո-
ղական վարույթում առաջացող իրավահարաբերություններում թույլ 
տրված իրավախախտումների համար վարչական կամ քրեական պա-
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տասխանատվության միջոցներ, որոնք դատական ակտով սահմանված 
պարտավորության հարկադիր կատարման միջոց չեն և անուղղակիորեն 
են ծառայում դատական ակտի կատարման նպատակին: Իսկ պարտա-
պանի նկատմամբ գործադրվող այն միջոցները, որոնք միայն պարտա-
պանին որոշակի զրկանքներ պատճառելու միջոցով ստիպում են նրան 
ինքնուրույն կատարել պարտավորությունը, իրավաբանորեն անթույ-
լատրելի են, քանի որ չունեն նյութաիրավական հիմք, այն է՝ ո՛չ դատա-
կան ակտով սահմանված պարտավորությունը կամավոր չկատարելու 
հետևանք են (քանի որ այդպիսի հետևանք կարող է լինել միայն պար-
տավորության կատարումը հարկադրաբար), ո՛չ էլ մեղավորությամբ կա-
տարված այլ իրավախախտման՝ զանցանքի կամ հանցագործության 
հետևանք են: Այդպիսի միջոցների կիրառման դեպքում պարտապանը 
զրկանքներ է կրում առանց որևէ իրավախախտում թույլ տալու, ինչն 
իրավաչափ չէ: 
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КРУГ ДОПУСТИМЫХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАД 

ДОЛЖНИКОМ С ЦЕЛЬЮ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
СУДЕБНЫХ АКТОВ 

 
Обсуждается круг допустимых мер принуждения применяемых с 

целью принудительного исполнения судебных актов. Допустимыми 
считаются меры принуждения направленные непосредственно на 
исполнение обязательства, а также административная и уголовная 
ответственность за правонарушения в исполнительном производстве. 
Недопустимы меры косвенного принуждения направленные против 
личности должника, которые понуждают должнику самому выполнить 
обязательство путем ограничения его прав. 

Ключевые слова: исполнительное производство, принудитель-
ное исполнение судебного акта, меры принуждения, должник. 
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THE FRAME OF PERMISSIBLE MEASURES FOR ENFORCEMENT 
AGAINST DEBTOR FOR THE PURPOSE OF COMPULSORY 

ENFORCEMENT OF JUDICIAL ACTS 
 
The discussion is on the frame of permissible legal measures for the 

purpose of compulsory enforcement of judicial acts. Measures are 
considered permissible if enforced directly for the fulfillment of obligations 
as well as implementation of administrative and criminal responsibility 
during enforcement procedure. Indirect enforcement measures which are 
aimed at the limitation of debtor's rights that stimulate self-fulfillment of the 
obligation are considered not permissible. 

Keywords: enforcement proceeding, compulsory enforcement of 
judicial act, compulsory measures, debtor. 
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«Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսն ընդգրկված է Հայաստանի 
Հանրապետության բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի (ՀՀ ԲՈՀ) 

սահմանած դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների 
հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի 

պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակում: 
 

« Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն Ծ Ա Ռ Ա Յ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն » Ե ր և ա ն 


	Հանրային կառավարում
	ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ` ՈՐՊԵՍ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆ
	Տնտեսագիտություն (Կառավարում)
	ԳՆԱՃԻ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ
	ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱՑՈՒՄԸ` ՈՐՊԵՍ ԵՐԿՐԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈԼՈԳՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՑՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ
	ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԱՐԿՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
	ՀԱԿԱՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
	Իրավագիտություն
	ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱԳՈՒՄԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
	В Республике Армении начало 21 века характеризуется активный процесс, как цель которой является соответствие новой государственной системы управления с современным обществом.
	Государственний механизм бывшего Советского Союза больше не соответствует с действительностю, а процессы и механизмы взаимодействия институтов нового демократического государственного управление и местного самоуправление и гражданское общество толь...
	ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
	ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՀԱՐԿԱԴՐԱՆՔԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ
	ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՈՐՊԵՍ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔ (ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)
	ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԼՈԲԱԼԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
	Պետական կառավարման արդյունավետության ապահովման համար ծրագիր մշակելով քաղաքական բարձրագույն մակարդակներում ենթադրվում է, որ այն դառնում է արդյունքի կառավարման բաղկացուցիչ մասը: Այն իր մեջ ներառում է կառավարման...
	ՌԴ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ԱՊՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԵՎ ՌԴ - ՀՀ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  2000-ԱԿԱՆՆԵՐԻ ԿԵՍԵՐԻՆ
	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈԱԼԻՑԻԱՆԵՐԻ ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԻ ԿԵՐՊԱՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀՀ ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
	ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ
	ԷԹՆԻԿԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻՆ
	ՏՐԻՊԱՐՏԻԶՄԸ` ՈՐՊԵՍ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ GR ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
	ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՈՐՊԵՍ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐԺԵՎՈՐՈՂ ԲԱՑԱՌԻԿ ՀԱՏԿԱՆԻՇ
	«ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԸՆԴԴԻՄՈՒԹՅԱՆ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ` ԸՍՏ ՌՈԲԵՐՏ ԴԱԼԻ
	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԱՐԳԻՆԱԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ
	ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄԸ` ՈՐՊԵՍ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱՄՔԸ` ՈՐՊԵՍ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ԳՐԱՎԱԿԱՆ  (ՍԻՆԳԱՊՈՒՐԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԸ)
	ԶԼՄ-Ի ԵՎ ԼՐԱԳՐՈՂԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ
	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱՆԻՆ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
	ԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՀԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ` ՈՐՊԵՍ ԻՆՔՆՈՐՈՇՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔԻ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
	ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԱՐԿԵՏԻՆԳԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅ  ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
	Ընկերության՝ որպես երեվույթի դիտարկումը անձի հոգեբանական անվտանգության համատեքստում
	ԱՆՁԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
	ԿՈԼԵԿՏԻՎ ՏՐԱՎՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ
	ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
	ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳոՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
	Որոշման ընդունման անձնային հոգեբանական գործոնները
	ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ
	ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՓԱԽՈՒՍՏԸ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
	ԱԿՏԻՎԱՑՆՈՂ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ-ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
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