
Երկրորդ ընթերցում 
Նախագիծ 

Կ-3352-23.09.2013-ԳԿ-010/2 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի դեկտեմբերի 14-ի ՀՕ-62-Ն օրենքի 
(այսուհետ՝ Օրենք) 3-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «(լրիվ) ընդհանուր» բառերը։ 

Հոդված 2. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «(լրիվ) ընդհանուր» բառերը: 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 
հաջորդող տասներորդ օրը: 



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», 

«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ դիտողությունների և առաջարկությունների 
 

Առարկության, 
առաջարկության 

հեղինակը 
 

Առարկության. առաջարկության 
բովանդակությունը 

Եզրա
կացությ

ուն 

Կատարված 
փոփոխությունները 

1 2 3 4 

պատգամավորներ 
Հ.Բիշարյան, Հ.Մարգարյան, 
Լ.Դոխոլյան  

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի հոդված 2-ի 4-րդ 
կետի «վերջակետը» փոխարինել 
«ստորակետով» և ավելացնել նոր 
նախադասություն հետևյալ բովանդակութ-յամբ. 

«բացառությամբ նախնական և միջին 
մասնագիտական կրթական հաստատություն 
հիմնական կրթության հիմքով` այսինքն 9 ամյա 
կրթությամբ ընդունված և բարձր 
առաջադիմությամբ ավարտած 
քաղաքացիների` որոնք կարող են ընդունվել 
բարձրագույն ուսումնական հաստատության 2-
րդ կուրս հարցազրույցի միջոցով և այն 
քաղաքացիների, որոնք նախնական և միջին 

Ընդունվել է 
մասամբ : 
 

 
 
 

Նախագծում առաջարկվող 
լրացումը ընդունվել է միջին 
մասնագիտական ուսումնական 
հաստատությունների բարձր 
առաջադիմություն ցուցաբերած 
շրջանավարտ-ների մասով, և 
զետեղվել է նախագծի 3-րդ 
հոդվածում  

 
 
 
 
 
 
 
 



մասնագիտական կրթական հաստատությունն 
ավարտել են բարձր առաջադիմությամբ, 
կարող են ընդունվել բարձրագույն 
ուսումնական հաստատությունների հեռակա 
բաժինների 2-րդ և 3-րդ կուրսերը 
հարցազրույցի միջոցով»:   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ՀՀ կառավարություն 1.«Նախնական մասնագիտական /արհեստա-
գործական/ և միջին մասնագիտական կրթու-
թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 
հոդված 5-ի 2-րդ մասում «2014» թիվը 
փոխարինել «2015» թվով: 

 

2. Հոդված 5-ում ավելացնել նոր մաս՝ հետևյալ 
բովանդակությամբ. 

«2. Սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ 
պարբերությամբ սահմանված ` Օրենքի 23-րդ 
հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ պարբերության 
դրույթները տարածվում են 2014 թվականին և 
դրանից հետո միջին մասնագիտական 
ուսումնական հաստատություններ ընդունված 
ուսանողների վրա: 

  

Ընդունվել է: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ընդունվել է: 

Առաջարկվող փոփոխության 
անհրաժեշտությունը 
պայմանավորված է օրենքի 
ընդունման ժամկետների հետ: 
 
 
 
 
 
Հոդվածը խմբագրվել է: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



  2 Օրենսդրական տեխնիկայի տեսակետից՝  
     1/ «Նախնական մասնագիտական 

/արհեստագործական/ և միջին 
մասնագիտական կրթության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի նախագծի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «4-
րդ կետով» բառերից հետո լրացնել «հետևյալ 
բովանդակությամբ» բառերով` համաձայն 
«Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 
պահանջների:  

     Նույն առաջարկությունը վերաբերում է 
նաև նախագծի 4-րդ հոդվածին: 

     2/ «Կրթության մասին» Հայաստանի  
Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի նախագծի  

ա) 1-ին հոդվածում «81 » թիվը փոխարինել 
«8.1» թվով` համաձայն «Իրավական ակտերի 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի 45-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 
պահանջների:   

բ) 5-րդ հոդվածից հանել «Անցումային 
դրույթներ» բառերը` համաձայն «Իրավական 
ակտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 40-րդ հոդվածի 
պահանջների: 

     Նույն առաջարկությունը վերաբերում է 
նաև «Բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

Ընդունվել է. Նախագծում կատարվել են 
համապատասխան 
փոփոխություններ. 
 



նախագծի 3-րդ հոդվածին: 
    գ) 4-րդ հոդվածում «բառով» բառը 

փոխարինել «բառերը» բառով` համաձայն 
«Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 
պահանջների:      

 
 
 


