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«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ

ՄԱՍԻՆ»

ՕՐԵՆՔՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ
ՆԱԽԱԳԾ

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Հիմք ընդունելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 77-րդ
հոդվածի 1-ին մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ
1.

Հավանություն

սոցիալական

տալ

«Հայաստանի

պաշտպանության

մասին»

Հանրապետությունում

Հայաստանի

է.

հաշմանդամների

Հանրապետության

օրենքում

փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի
(Խ-112-18.04.2019-ՊԻ-011/0) վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
առաջարկությանը,
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկությունը սահմանված
կարգով ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏ
2019 թ. մայիսի
Երևան

Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ (Խ-112-18.04.2019-ՊԻ-011/0) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀՀ կառավարությունը ներկայացված օրենքի նախագծի վերաբերյալ հայտնում է
հետևյալը.
«ՀՀ հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի
(այսուհետ՝ Օրենք) 14-րդ հոդվածի չորրորդ մասով սահմանված է, որ պետական
բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների
անվճար համակարգում սովորող հաշմանդամ երեխայի կարգավիճակ ունեցող
անձինք

տեղափոխվում

են

տվյալ

ուսումնական

հաստատության

վճարովի

համակարգ եթե 18 տարին լրանալուց հետո չեն ճանաչվել հաշմանդամ:
Հետևաբար հաշմանդամ երեխայի կարգավիճակ ունեցող անձը 18 տարին
լրանալուց հետո երրորդ, երկրորդ և առաջին խմբի ահշմանդամություն ունեցող
անձ

ճանաչվելու

դեպքում,

սովորում

է

տվյալ

հաստատության

անվճար

համակարգում, ուստի գործող Օրենքը արդեն իսկ մասամբ ապահովում է 3-րդ
խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց անվճար սովորելու իրավունքը։
Երրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձիք պետական բարձրագույն և
միջին

մասնագիտական

համակարգում

չեն

ուսումնական

սովորում

այն

հաստատությունների

դեպքերում,

երբ

անվճար

հաշմանդամ

երեխա

կարգավիճակով չեն ընդունվել տվյալ հաստատություն կամ հաշմանդամության
երրորդ խումբ են ձեռք բերել ուսումնառության ժամանակահատվածում, չնայած որ
նշված դեպքերում ուսումնական հաստատություններում գործում են այլ զեղչային
կարգավորումներ։
Հաշվի

առնելով

Հայաստանի

Հանրապետության

ստանձնած

պարտավորությունները և միջազգային լավագույն փորձը, հաշմանդամության
ոլորտում

Հայաստանի

Հանրապետության

պետական

քաղաքականության

իրականացման հիմքում դրվել է հաշմանդամության սոցիալական մոդելը, որը
ուղղված

է

հավասար

հարմարեցումներ

և

պայմանների

այլն)

ստեղծման

(մատչելի
և

միջավայր,

հավասար

խելամիտ

հնարավորությունների

ապահովման միջոցով հասնել բոլոր քաղաքացիների լիարժեք մասնակցությանը
հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում: Ուստի առանց մատչելի միջավայրի և
խելամիտ հարմարեցումների առկայության, ուսումնական հաստատությունների
անվճար

համակարգում

սովորելու

արտոնությունը

չի

կարող

ապահովել

հաշմանդամություն ունեցող անձի լիարժեք կրթություն ստանալու իրավունքը։

Միաժամանակ,
ուսումնական

պետական

բարձրագույն

հաստատությունների

արտոնությունը

նպատակահարմար

անապահովության

գնահատման

և

անվճար
է

միջին

մասնագիտական

համակարգում
տրամադրել

համակարգում

սովորելու

ընտանիքների

հաշվառված

ընտանիքների

ուսումնառության տարիքում գտնվող անդամներին, չկապելով հաշմանդամություն
ունենալու

հանգամանքի

հետ։

Ուսանողների

ֆինանսավորման

հասցեականությունը, նպատակայնությունը և բազմազանությունը ապահովելու
նպատակով նախատեսվում է մշակել ուսանողների ֆինանսական աջակցության
նոր մեխանիզմներ, որոնց հիմքում կդրվեն հետևյալ սկզբունքները՝
1. առաջադիմության հիման վրա կրթաթոշակային ծրագիր,
2. կարիքավորության հիման վրա կրթաթոշակային ծրագիր,
3.

գերակա,

առաջնային

մասնագիտությունների

գծով

կրթաթոշակային

ծրագիր,
4. սոցիալական խոցելի խմբերի (այդ թվում նաև 3-րդ խմբի հաշմանդամություն
ունեցող ուսանողների) համար նախատեսված կրթաթոշակային ծրագիր:
Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ ՀՀ կառավարությունը Նախագծի ընդունումը այս
պահին համարում է վաղաժամ և ոչ նպատակահարմար:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական
պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի
նախագծի՝ պետական բյուջեի եկամուտների էական նվազեցման կամ ծախսերի
ավելացման վերաբերյալ
Նախագծի ընդունումը չի հանգեցնի ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների
նվազեցման, բայց կարող է հանգեցնել ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերի ավելացման:

Խ-112-18.04.2019-ԱՍ-011/0

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական
պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1993 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ57-ՀՆ-0800-1 օրենքի 14-րդ հոդվածի 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 9-րդ պարբերություններում «1-ին և
2-րդ» բառերը փոխարինել «1-ին, 2-րդ և 3-րդ» բառերով:
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող օրը:

Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր Ու Մ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅՈւՆՈւՄ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՊԱՇՏՊԱՆՈւԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈւՄ
ՓՈՓՈԽՈւԹՅՈւՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈւՆՄԱՆ
Սույն նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է հետևյալ
հանգամանքներով.
«Հայաստանի
Հանրապետությունում
հաշմանդամների
սոցիալական
պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածով
կարգավորվում են հաշմանդամների միջնակարգ, միջնակարգ-մասնագիտական և
բարձրագույն կրթության ապահովմանն առնչվող իրավահարաբերությունները:
Գործող կարգավորման համաձայն՝ ընդունելության քննությունները դրական
գնահատականներով հանձնած 1-ին և 2-րդ խմբերի հաշմանդամներն ընդունվում են
պետական
բարձրագույն
կամ
միջնակարգ-մասնագիտական
ուսումնական
հաստատությունների անվճար համակարգ` վճարովի համակարգի համար առնվազն
անցումային միավորներ հավաքելու դեպքում: Նրանք տեղափոխվում են տվյալ
ուսումնական հաստատության վճարովի համակարգ, եթե ուսումնառության
ընթացքում կատարված բժշկասոցիալական վերափորձաքննության արդյունքներով
չեն ճանաչվել հաշմանդամ: Պետական բարձրագույն և միջին մասնագիտական
ուսումնական հաստատությունների վճարովի համակարգում սովորող անձիք
ուսումնառության ընթացքում 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամի կարգավիճակ
ստանալու պարագայում տեղափոխվում են տվյալ ուսումնական հաստատության
անվճար համակարգ:
Պետական
բարձրագույն
կամ
միջնակարգ-մասնագիտական
ուսումնական
հաստատություններ ընդունված 1-ին և 2-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող
անձանց ուսուցման ծախսերը կատարվում են պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:
Սույն իրավակարգավորումները տարածվում են նաև մանկուց հաշմանդամ
ճանաչված երեխաների նկատմամբ:
Նախագծով առաջարկվում է կատարել փոփոխություններ, որոնց միջոցով
հնարավորություն կընձեռվի նաև 3-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց
օգտվելու այն բոլոր իրավունքներից, որոնք 14-րդ հոդվածով սահմանված են ինչպես
1-ին և 2-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիների, այնպես էլ մանկուց
հաշմանդամ ճանաչված երեխաների համար:
Այսինքն՝ նախագծի ընդունմամբ տրվում է անվճար բարձրագույն և միջնակարգմասնագիտական ուսման հնարավորություն հաշմանդամություն ունեցող բոլոր
քաղաքացիներին։
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Հոդված 14. Հաշմանդամների միջնակարգ, միջնակարգ-մասնագիտական և
բարձրագույն կրթությունը
Հաշմանդամների միջնակարգ, միջնակարգ-մասնագիտական և բարձրագույն
կրթությունն իրականացվում է ընդհանուր տիպի, իսկ անհրաժեշտության դեպքում`
հատուկ ուսումնական հաստատություններում:
Ընդունելության քննությունների ընթացքում հաշմանդամների և մյուս դիմորդների
համար հավասար պայմաններ ստեղծելու նպատակով իրականացվում են
համապատասխան
միջոցառումներ՝
Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարության սահմանած կարգով։
Ընդունելության քննությունները դրական գնահատականներով հանձնած
հաշմանդամները այլ հավասար պայմանների դեպքում օգտվում են պետական և
հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն կամ միջնակարգ-մասնագիտական
ուսումնական հաստատություններ ընդունվելու առաջնահերթ իրավունքից:
Ընդունելության քննությունները դրական գնահատականներով հանձնած 1-ին և 2րդ 1-ին, 2-րդ և 3-րդ խմբերի հաշմանդամներն և հաշմանդամ երեխայի
կարգավիճակ ունեցող անձինք ընդունվում են պետական բարձրագույն կամ
միջնակարգ-մասնագիտական
ուսումնական
հաստատությունների
անվճար
համակարգ` վճարովի համակարգի համար առնվազն անցումային միավորներ
հավաքելու դեպքում:
Սույն հոդվածի չորրորդ մասով սահմանված հիմքերով պետական բարձրագույն և
միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների անվճար համակարգում
սովորող հաշմանդամ երեխայի կարգավիճակ ունեցող անձինք տեղափոխվում են
տվյալ ուսումնական հաստատության վճարովի համակարգ, եթե 18 տարին լրանալուց
հետո չեն ճանաչվել հաշմանդամ:
Սույն հոդվածի չորրորդ մասով սահմանված հիմքերով պետական բարձրագույն և
միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների անվճար համակարգում
սովորող 1-ին և 2-րդ 1-ին, 2-րդ և 3-րդ խմբի հաշմանդամի կարգավիճակ ունեցող
անձինք տեղափոխվում են տվյալ ուսումնական հաստատության վճարովի
համակարգ, եթե ուսումնառության ընթացքում կատարված բժշկասոցիալական
վերափորձաքննության արդյունքներով չեն ճանաչվել հաշմանդամ:
Պետական
բարձրագույն
և
միջին
մասնագիտական
ուսումնական
հաստատությունների վճարովի համակարգում սովորող անձինք ուսումնառության
ընթացքում հաշմանդամ երեխայի կամ 1-ին և 2-րդ 1-ին, 2-րդ և 3-րդ խմբի
հաշմանդամի կարգավիճակ ստանալու դեպքում տեղափոխվում են տվյալ
ուսումնական հաստատության անվճար համակարգ:

Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա սկզբում հաշմանդամ ուսանողն
ուսումնական
հաստատության
վարչակազմ
պետք
է
ներկայացնի
իր
հաշմանդամությունը հաստատող փաստաթուղթ:
Պետական բարձրագույն կամ միջնակարգ-մասնագիտական ուսումնական
հաստատություններ ընդունված 1-ին և 2-րդ 1-ին, 2-րդ և 3-րդ խմբի հաշմանդամների
և հաշմանդամ երեխայի կարգավիճակ ունեցող անձանց ուսուցման ծախսերը
կատարվում են պետական բյուջեի միջոցների հաշվին: Նրանց թվից ցերեկային
ուսուցման հաշմանդամներին, հերթական քննությունները և ստուգարքները դրական
գնահատականներով հանձնելու դեպքում, վճարվում է կրթաթոշակ` անկախ
ստացվող նպաստից կամ թոշակից:
Ուսումնական պարապմունքներ կազմակերպվում են նաև բուժկանխարգելիչ կամ
վերականգնողական հիմնարկներում բուժման կուրս անցնող հաշմանդամ
երեխաների համար: Ֆինանսավորումը կատարվում է պետական բյուջեի միջոցների
հաշվին` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և
ժամկետներում:
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