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Հարգելի պարոն Աբրահամյան 
 

Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակա-

ցությունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ Հեղինե 

Բիշարյանի և Հովհաննես Մարգարյանի՝ օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկա-

յացրած «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» (Պ-291-24.06.2013-ԳԿ-010/0) 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ: 

Ներկայացված օրենքի նախագիծը համահունչ է 2013 թվականի մայիսի 23-ին 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի հավանությանն արժանացած Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության ծրագրի  ̀ 3.4.3-րդ «Կրթությունը և գիտությունը» 

ենթամասին, որը նախատեսում է բուհերում ուսման վարձի վերին շեմի սահմանում:  

Այնուամենայնիվ հայտնում ենք, որ մինչ բուհերում ուսման վարձի վերին շեմի 

սահմանման համար համապատասխան իրավական դաշտի ստեղծումը, անհրաժեշտություն 

կա նաև ուսումնասիրել միջազգային փորձը: Ուստի նախագծի հեղինակներին առաջարկում 
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ենք միասին քննարկել առկա խնդիրները` համապարփակ լուծում ապահովող նախագիծ 

մշակելու նպատակով: 

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա Հա-

յաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարար Ա. Աշոտյանը: 

Կից ներկայացվող փաստաթղթերում տրվում է օրենքի նախագծի կարգավորման ազ-

դեցության գնահատականը: 

 

 

Հարգանքով` 

Տիգրան Սարգսյան 
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ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի վերաբերյալ 

 

 «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագիծն իր 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 չի պարունակում: 

 

 
 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում  լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

ընդունման դեպքում 

 

 

«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  

լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունումն 

առողջապահության բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա: 

 
 
 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մրցակցության 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 
 

 

«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը (այսուհետ` Նախագիծ) 

կհանգեցնի ըստ մասնագիտությունների ուսանողական վարձավճարների վերին շեմի սահմանմանը: 
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Նախագծով կարգավորվող շրջանակները չեն առնչվում որևէ ապրանքային շուկայի հետ, ուստի 

և Նախագծի ընդունմամբ որևէ ապրանքային շուկայում մրցակցային դաշտի վրա ազդեցություն լինել չի 

կարող:  

Հիմք ընդունելով նախնական փուլի արդյունքները` կարգավորման ազդեցության գնահատման 

աշխատանքները դադարեցվել են` արձանագրելով Նախագծի ընդունմամբ մրցակցության միջավայրի 

վրա ազդեցություն չհայտնաբերվելու եզրակացություն: 

 
 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին 

ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 
 

«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (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 տարբեր 

կրթական հաստատություններում ըստ մասնագիտությունների ուսման վարձավճարների վերին շեմի 

սահմանելուն և Նախագծի ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում գործարար և 

ներդրումային միջավայրի վրա ազդեցություն չի նախատեսվում։ 

 

 

Եզրակացություն 
«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում 
կարգավորման ազդեցության գնահատման  

 
«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (այսուհետ` նախագիծ) սոցիալական պաշտպանության 

ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատումը կատարվել է «Իրավական ակտերի մասին»  ՀՀ 

օրենքի 27.1 հոդվածի և ՀՀ Կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի թիվ 18-Ն որոշման 

համաձայն: 

Նախագծի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատումը 

կատարվել է սոցիալական պաշտպանության  ոլորտի և դրա առանձին ենթաոլորտների իրավիճակի 

բնութագրիչների և դրանց ինդիկատորների հիման վրա: 

Նախագիծը` 

ա) ռազմավարական կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունի   չեզոք ազդեցություն. 

բ) շահառուների վրա կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունի  դրական 

ազդեցություն: 
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ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

<<Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին>> 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին>> 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի բնապահպանության 

բնագավառում  կարգավորման 
 

1. <<Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին>> 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի (այսուհետ` օրենքի) ընդունման արդյունքում 

շրջակա միջավայրի oբյեկտների` մթնոլորտի, հողի, ջրային ռեսուրսների, ընդերքի, 

բուuական և կենդանական աշխարհի, հատուկ պահպանվող տարածքների վրա 

բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 

         2. Օրենքի նախագծի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների  

վրա բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 
         3. Օրենքի  նախագիծը  բնապահպանության ոլորտին չի առնչվում, այդ  ոլորտը կանոնակարգող 

իրավական ակտերով ամրագրված uկզբունքներին և պահանջներին չի հակասում:  

Օրենքի կիրարկման արդյունքում բնապահպանության բնագավառում  կանխատեuվող  

հետևանքների գնահատման և վարվող քաղաքականության համեմատական վիճակագրական 

վերլուծություններ կատարելու անհրաժեշտությունը բացակայում է:  

 

 


