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  պարոն  ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ 

 

 

 

 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 
 

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության 

Ազգային ժողովի պատգամավորներ Աղվան Վարդանյանի, Արծվիկ Մինասյանի, Արմեն 

Ռուստամյանի, Վահան Հովհաննիսյանի և Արմեն Բաբայանի` օրենսդրական նախաձեռնու-

թյան կարգով ներկայացրած «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 

կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին», «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 

կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի (Պ-096-01.10.2012-

ԳԲ-010/0, Պ-0961-01.10.2012-ԳԲ-010/0 և Պ-0962-01.10.2012-ԳԲ-010/0) վերաբերյալ սկզբունքային 

առարկություններ չունի: 

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթն 

անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրա-
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պետության օրենքով սահմանված օրենսդրական տեխնիկայի կանոններին: 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի ընդունման դեպքում Հայաս-

տանի Հանրապետության կառավարության որոշման կամ այլ իրավական ակտի ընդունման 

անհրաժեշտություն չի առաջանում: 

Կից ներկայացվող փաստաթղթերում տրվում է օրենքների նախագծերի կարգավորման 

ազդեցության գնահատականը: 

 

Հարգանքով` 

 

                                                                                            ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ  
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 
 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության   օրենքների նախագծերի ընդունումը առողջապահության բնագավառի վրա 

ազդեցություն չի ունենա: 

 

 

 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

<<Կրթության մասին>>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին>>,  <<Բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության մասին>>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին>>,  <<Նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին>>  Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին>>  Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքների նախագծերի բնապահպանության բնագավառում 

կարգավորման 

 
 

1. <<Կրթության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին>>, <<Բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության մասին>>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին>>, <<Նախնական մասնագիտական 
(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին>>   Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին>>  Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքների նախագծերի (այսուհետ` նախագծեր) ընդունման 
արդյունքում մթնոլորտի, հողի, ջրային ռեսուրսների, ընդերքի, բուuական և 
կենդանական աշխարհի, հատուկ պահպանվող տարածքների վրա բացասական 
հետևանքներ չեն առաջանա: 
         2. Նախագծերի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների  վրա 
բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 
         3. Նախագծերը բնապահպանության ոլորտին չեն առնչվում, այդ  ոլորտը կանոնակարգող 
իրավական ակտերով ամրագրված uկզբունքներին և պահանջներին չեն հակասում:  

Նախագծերի կիրարկման արդյունքում բնապահպանության բնագավառում  
կանխատեuվող  հետևանքների գնահատման և վարվող քաղաքականության համեմատական 
վիճակագրական վերլուծություններ կատարելու անհրաժեշտությունը բացակայում  է:  

 



 

AJV-43-17_2012-10-25_01d10.1d15410-12_2012-10-30 

2

ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին», «Նախնական մասնագիտական /արհեստագործական/ և միջին 
մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 
կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի վերաբերյալ 
 

        «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին», «Նախնական մասնագիտական /արհեստագործական/ և միջին 
մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 
կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերն իրենց մեջ Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 22-ի «Նորմատիվ իրավական 
ակտերի նախագծերի հակակոռուպցիոն բնագավառում կարգավորման ազդեցության 
գնահատման իրականացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1205-Ն որոշմամբ հաստատված 
Կարգի 9-րդ կետով նախատեսված որևէ կոռուպցիոն գործոն չեն պարունակում: 

Եզրակացություն 
 
 
 

<<Կրթության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին>>, <<Բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին>>, <<Նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքների նախագծերի սոցիալական պաշտպանության 
ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 
<<Կրթության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին>>, <<Բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին>>, <<Նախնական մասնագիտական 
(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքների նախագծերի (այսուհետ` նախագծեր) սոցիալական 
ազդեցության գնահատումը կատարվել է  <<Իրավական ակտերի մասին>> ՀՀ օրենքի 
27.1 հոդվածի և ՀՀ Կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի N 18-Ն որոշման 
համաձայն:  

Նախագծերի սոցիալական ազդեցության գնահատումը կատարվել է 
սոցիալական պաշտպանության ոլորտի և դրա առանձին ենթաոլորտների իրավիճակի 
բնութագրիչների և դրանց ինդիկատորների հիման վրա:  

Նախագծերը`  
ա) ռազմավարական կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունեն դրական 

ազդեցություն,  
բ) շահառուների վրա կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից` դրական 

ազդեցություն:  
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատա-

րելու մասին, «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մաuին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և 

«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ՀՀ օրենքների նախագծերի մրցակցության բնագավառում կարգավորման ազդեցության 

գնահատման 

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին, «Բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության մաuին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների 

նախագծերով (այսուհետ` Նախագծեր) հստակեցվում է սահմանամերձ, ինչպես նաև 

բարձր լեռնային գոտիների բնակիչների համար սահմանված արտոնությունները: 

Նախագծերով կարգավորվող շրջանակները չեն առնչվում որևէ ապրանքային շուկայի 
հետ, ուստի և Նախագծերի ընդունմամբ որևէ ապրանքային շուկայում մրցակցային դաշտի վրա 
ազդեցություն լինել չի կարող:  

Հիմք ընդունելով նախնական փուլի արդյունքները` կարգավորման ազդեցության 
գնահատման աշխատանքները դադարեցվել են` արձանագրելով Նախագծերի ընդունմամբ 
մրցակցության միջավայրի վրա ազդեցություն չհայտնաբերվելու եզրակացություն: 

 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Բարձրագույն և 

հետբուհական մասնագիտական կրթության մաuին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» և «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին 

մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի տնտեսական, այդ թվում` 
փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման ազդեցության 

գնահատման 
 

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Բարձրագույն և 
հետբուհական մասնագիտական կրթության մաuին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» և «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 
կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների 
նախագծերի (այսուհետ` Նախագիծ) գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա կարգավորման 
ազդեցության գնահատման նպատակով իրականացվել են նախնական դիտարկումներ: 

Գնահատման նախնական փուլում պարզ է դարձել, որ Նախագիծը վերաբերում է 

նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական, բարձրագույն և 

հետբուհական մասնագիտական կրթության և ուսուցման համակարգերում ՀՀ պետական 

քաղաքականությանը վերաբերող իրավահարաբերություններին և Նախագծի ընդունման 
դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա 
ազդեցություն չի նախատեսվում: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

“Կրթության մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին”, “Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության 

մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին” և “Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնա-

գիտական կրթության մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-

թյուններ կատարելու մասին”  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նա-

խագծերի բյուջետային բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման  
 

 

“Կրթության մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կա-

տարելու մասին”, “Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին” Հայաս-

տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին” և “Նախնական մաս-

նագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին” Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին”  Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքների նախագծերի ընդունումը կամ չընդունումը Հայաստանի Հանրապետու-

թյան պետական բյուջեի մուտքերի և ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային բնագավառում քաղա-

քականության փոփոխմանը չի հանգեցնում, եթե Նախագծով սահմանվող արտոնությունները 

տրվելու են յուրաքանչյուր տարի պետական բյուջեով նախատեսված` նախնական մասնա-

գիտական (արհեստագործական), միջին և բարձրագույն մասնագիտական կրթության գծով 

ընդունելության անվճար տեղերի սահմաններում: 
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ՆԱԽԱԳԻԾ 
Պ-096-01.10.2012-ԳԲ-010/0 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 
«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Կրթության մասին» 1999 թվականի ապրիլի 14-ի  ՀՕ-297  Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` օրենք) 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետում «սահմանամերձ եւ 
բարձր լեռնային» բառերը փոխարինել «սահմանամերձ, ինչպես նաեւ բարձր լեռնային» բառերով:  
Հոդված 2. Օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասում «սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային» բառերը 
փոխարինել «սահմանամերձ, ինչպես նաեւ բարձր լեռնային» բառերով:  

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրը:    
   
 
 
 
 
 

ՆԱԽԱԳԻԾ 
Պ-0961-01.10.2012-ԳԲ-010/0 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 
«ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. « Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» 2004 
թվականի դեկտեմբերի 14-ի ՀՕ-62-Ն (այսուհետ՝ օրենք) ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի.  
1) 1-ին մասի 2-րդ կետում «սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային» բառերը փոխարինել 
«սահմանամերձ կամ բարձր լեռնային» բառերով,  
2) 3-րդ մասի առաջին նախադասությունում «սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային» բառերը 
փոխարինել «սահմանամերձ կամ բարձր լեռնային» բառերով,  
3) 3-րդ մասի 3-րդ նախադասությունում «սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային» բառերը փոխարինել 
«սահմանամերձ, ինչպես նաեւ բարձր լեռնային» բառերով:  
Հոդված 2. Օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին եւ 3-րդ պարբերություններում «սահմանամերձ 
եւ բարձր լեռնային» բառերը փոխարինել «սահմանամերձ կամ բարձր լեռնային» բառերով:  
Հոդված 3. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային» բառերը 
փոխարինել «սահմանամերձ կամ բարձր լեռնային» բառերով:  

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրը:  
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ՆԱԽԱԳԻԾ 
Պ-0962-01.10.2012-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական 

կրթության մասին» 2005 թվականի հուլիսի 8-ի  ՀՕ-164-Ն  Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի (այսուհետ` օրենք) 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային» 
բառերը փոխարինել «սահմանամերձ կամ բարձր լեռնային» բառերով:  

Հոդված 2. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 11-րդ կետում «ինչպես նաեւ սահմանամերձ եւ բարձր 
լեռնային» բառերը փոխարինել «սահմանամերձ, ինչպես նաեւ բարձր լեռնային» բառերով:  

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրը:  

 

 
 

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ   ՓՈ-

ՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»,  «ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ՀԵՏԲՈՒ-

ՀԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵ-
ՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՆԱԽ-
ՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻ-
ՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆ-
ՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱ- 

ԳԾԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ 
«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին», « Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Նախնական 
մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական կրթության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»  ՀՀ օրենքի 

նախագծերի  փաթեթի ընդունումը պայմանավորված է վերոգրյալ ՀՀ օրենքների վերը նշաված 
հոդվածների սխալ եւ տարաբնույթ մեկնաբաննություներից խուսափելու անհրաժեշտությունից:  
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վերը նշված հոդվածների թյուր ընկալման վերաբերյալ 
կան նախադեպեր, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել ուղղում: Օրինակ` վերը 
նշված ՀՀ օրենքներում սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային գոտիներ արտահայտության մեջ «եւ»-
ը կարող է մեկնաբանվել, որ բնակության վայրի համար երկու գոտիները միաժամանակ պետք է 
առկա լինեն, որն էլ պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի սահմանամերձ, ինչպես նաեւ բարձր 
լեռնային գոտիների բնակիչները զրկվեն ՀՀ օրենքներով սահմանված արտոնություններից: 
Մինչդեռ վերը նշված հոդվածներով սահմանաված արտոնությունները վերաբերում են ինչպես 
սահմանամերձ, այնպես էլ բարձր լեռնային գոտիների բնակիչներին:  
 

 


