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ՀՀ ԿԳՄՍ նախարար Արայիկ Հարությունյանին 

ՇՊՀ ՀԽ նախագահ Լեւոն Բարսեղյանից 

 

Հարգելի պարոն նախարար,  

խնդրում եմ ծանոթանալ «Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 

վերամշակման առաջարկներիս, որոնց մասին համառոտ խոսեցի ԱԺ լսումների ժամանակ:  

 

Առաջարկություններ «Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին» օրենքի նախագծի 

վերամշակման համար. 

 

1.  

Օրենքի նախագծի 18-րդ հոդվածում (Կազմակերպությունները եւ միավորումները բուհում ու 

գիտական կազմակերպությունում) սահմանված է, որ բուհերում եւ գիտական 

կազմակերպություններում արգելվում է քաղաքական, կուսակցական, հասարակական, 

կրոնական կազմակերպությունների եւ միավորումների գործունեությունը, բացառությամբ 

արհեստակցական, մասնագիտական, մշակութային, մարզական, ուսանողական եւ 

շրջանավարտների կազմակերպությունների ու միությունների: 

 

Այս հոդվածը այս ձեւակերպմամբ կարող է մեկնաբանվել վերոհիշյալ կազմակերպությունների 

եւ բուհերի համագործակցությամբ որեւէ միջոցառման կազմակերպման դեմ, այդ թվում՝ 

բանավեճերի, քննարկումների կազմակերպման, կարծիքի ուսումնասիրությունների եւ 

հարանման միջոցառումների դեմ: Համաձայնելով, որ հարկավոր է արգելել այդ խմբերի 

կազմակերպություններին գրասենյակներ ունենալ բուհերում եւ որեւէ տեսակի (կրոնական, 

քաղաքական, ընտրական եւ այլն) քարոզարշավ իրականացնել բուհերում, կարծում եմ արժե 

հոդվածը լրացնել ու սահմանել, որ այս արգելքը չի կարող մեկնաբանվել գիտական, կրթական, 

հասարակական, քաղաքական, կրոնական, բնապահպանական, իրավապաշտպանական եւ այլ 

թեմաներով բազմազան քննարկումների եւ բանավեճերի կազմակերպման եւ անցկացման դեմ, 

որոնք կնախաձեռնվեն ՀՀ տարածքում օրինական կերպով գործող իրավաբանական եւ 

ֆիզիկական անձանց կողմից կամ այդ անձանց հետ համագործակցությամբ: Այսինքն, 

բուհը/համալսարանը պետք է ազատություն ունենա արտոնելու այդօրինակ հանրային 

քննարկումները եւ բանավեճերը իր տարածքում, կամ այլ անձանց հետ նախաձեռնելու եւ 

կազմակերպելու այդօրինակ, պարտադիր բաց եւ հրապարակային  միջոցառումներ: Հանրային 

մտքի, գաղափարների առաջացման եւ դրանց շուրջ վեճերի, լուծումների որոնման 

տեսանկյունից համալսարանական տիրույթը ոչ միայն պիտի զերծ չլինի այսպիսի գործիքներից, 

այլեւ առաջնային տիրույթ պետք է հանդիսանա դրանց համար: 

 

2. 

Օրենքի նախագծի 26-րդ հոդվածի (Բուհի կառավարման խորհրդի ձեւավորումը) երրորդ մասով 

սահմանվում է բուհի կառավարման խորհրդի կառուցվածքը ըստ տարբեր շահակիցների 

ներկայացուցչականության: Ըստ նախագծի, 12 հոգուց մեկը՝ ուսանողության 



Առաջարկություններ «Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերամշակման համար, 27.2.2020  2 
 

ներկայացուցիչներից պետք է լինի, որին առաջադրում է բուհի ուսանողական խորհուրդը, չորսը՝ 

բուհի հիմնական ակադեմիական կազմից, որոնց առաջադրում է բուհի ակադեմիական 

խորհուրդը, մեկը՝ բուհի հետ համագործակցող կազմակերպություններից, որոնց 

ներկայացուցչին առաջադրում է բուհի ակադեմիական խորհուրդը, ելնելով բուհի 

առանձնահատկություններից եւ ոլորտային ուղղվածությունից, վեցը՝ համապատասխան ոլորտի 

լիազոր մարմնի ղեկավարը՝ գործարարներից, կրթության, գիտության, մշակույթի կամ 

տնտեսության այլ ոլորտների ներկայացուցիչներից:  

 

Կարծում եմ, այս ձեւաչափը թույլ չի տալիս պատշաճ ներկայացուցչականություն եւ 

ներառականություն ապահովել հատկապես բուհերի հիմնական շահառուներին՝ ուսանողներին: 

Միաժամանակ համարում եմ, որ համալսարանների կառավարման այս գլխավոր մարմինը 12 

անդամով սահմանափակելը նույնպես խոչընդոտելու է մասնակցային եւ գաղափարական 

պատշաճ ներառականությանը, մանավանդ փորձը եւ վիճակագրությունը ցույց են տալիս, որ 

մինչեւ այժմ գործող հոգաբարձուների խորհուրդները նիստերը գումարում են անդամների 

մինչեւ 45 տոկոսանոց բացակայության պայմաններում: Այսինքն, այս ձեւաչափի հաստատման 

եւ օրենքի նորմի վերածվելու դեպքում, բազմաթիվ են լինելու դեպքերը, երբ նիստերը 

կգումարվեն 7-8-9-10 հոգով (իսկ անդամի կամ անդամների լիազորությունների դադարեցված 

լինելու իրավիճակներում՝ էլ ավելի նվազ կազմով են լինում խորհուրդները), այսինքն վիճելի 

որոշումների ճնշող մասը կարող է կայացվել 4-5-6 քվեով, ինչը կարող է զգալիորեն հակասել 

բուհի եւ հիմնադրի շահերին: Իսկ երբ այդ նիստերից հարգելի կամ անհարգելի պատճառով 

բացակայի միակ ուսանողը, որոշումների կայացման հարցում ուսանողությունը ուղղակի 

մասնակցություն չի ունենա: Կառավարման խորհրդի կազմի ընդարձակումը եւ ուսանողության 

մասնակցության չափաբաժնի մեծացումը թույլ կտա առավել արդյունավետ եւ որակյալ 

որոշումներ ընդունել: Մասնավորաբար, առաջարկում եմ կառավարման խորհրդի կազմը 

սահմանել առնվազն 15-20 հոգի, իսկ ուսանողների ներկայացուցիչների թիվը դրանում՝ 

առնվազն 3-4 հոգի:  

 

3. 

Օրենքի նախագծի նույն 26-րդ հոդվածի (Բուհի կառավարման խորհրդի ձեւավորումը) երրորդ 

մասով սահմանվում է, որ բուհի կառավարման խորհրդի կազմում չորս հոգի պատվիրակվում են 

բուհի հիմնական ակադեմիական կազմից: 

 

Բանն այն է, որ հայաստանյան պետական եւ մասնավոր համալսարանների մեծ մասը միայն 

բարձագույն կրթությամբ չէ, որ զբաղվում են, այս համալսարանների կազմերում կան դպրոցներ 

եւ քոլեջներ, գուցեեւ այլ ստորաբաժանումներ: Դրանք որպես կանոն կրթության շղթայի 

անքակտելի մասն են հանդիսանում եւ ուղիղ առնչություն ունեն բարձրագույն կրթությանը: 

Քանի որ օրենքի 3-րդ հոդվածում՝ հասկացությունների մեկնաբանության բաժնում, չի 

ներկայացված «ակադեմիական կազմ» հասկացությունը, այս հասկացությունը օրենքի ուժ 

ստանալուց հետո կարող է մեկնաբանվել միայն բուն բարձրագույն ուսումնական 

հաստատության պրոֆեսորադասախոսական կազմի օգտին, այսինքն՝ վերոհիշյալ չորս հոգին 
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կպատվիրակվեն միայն բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմից, իսկ համալսարանի 

կազմում առկա դպրոցի, քոլեջի եւ հնարավոր այլ կրթական հաստատության 

ներկայացուցիչները, որոնք կարող են քանակական կազմով համադրելի լինել բուհի 

աշխատակազմի քանակական կազմին, կամ նույնիսկ գերազանցել ֆակուլտետների 1-2-ի 

աշխատակազմերի թիվը, ներկայացված չեն լինի կառավարման խորհրդում, ինչը կարող է 

վնասել արդյունավետ եւ ռազմավարական կառավարմանը: Այս մասով կարիք կա որակյալ 

ներառականության ապահովման: Հարկավոր է կամ «ակադեմիական կազմ» հասկացությունը 

մեկնաբանել եւ դրանում ներառել համալսարանի այլ կրթական հաստատություններում (դպրոց, 

քոլեջ եւ այլն) մանկավարժական կամ գիտամանկավարժական աշխատանք կատարողներին 

նույնպես, կամ համալսարանի ակադեմիական խորհրդից ընտրությամբ պատվիրակների 

կազմում հնարավորություն տալ որպես թեկնածու լինել նաեւ համալսարանի բոլոր կրթական 

հաստատությունների ներկայացուցիչներին՝ մանկավարժներին եւ ղեկավարներին: 

 

4. Օրենքի 26-րդ հոդվածը ավելացնել հետեւյալ դրույթով. Համալսարանների (կամ բուհերի) 

կառավարման խորհրդում ՀՀ պետական կամ քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձանց 

անդամությունն արգելվում է։ 

 

5. Օրենքի նախագիծը հարկավոր է վերանայել հաշվի առնելով, որ ՀՀ պետական 

համալսարանները միայն ԲՈՒՀ-եր չեն, դրանք բազմաստորաբաժանում համակարգեր են, եւ 

համալսարանների աշխատանքը որպես միայն ԲՈՒՀ-եր կանոնակագումը հանգեցնելու է մյուս 

ստորաբաժանումների աշխատանքի իրավական կարգավորումների նոր կարիքների, ինչից 

բխելու են կամ հարակից օրենսդրական կարգավորումներ կամ այս օրենքի հաճախակի 

վերանայումներ, լրացումներ եւ փոփոխություններ: Կարծում եմ «Պետական համալսարանների 

մասին» ՀՀ օրենք ունենալու կարիք կա:  

 

6. Օրենքում հարկավոր է սահմանել, որ բուհի կառավարման խորհրդի նիստը եւ ակադեմիական 

խորհդրի նիստը դռնբաց է, կառավարման խորհդրի նիստը ուղիղ հեռարձակվում է համացանցում, 

իսկ տեսագրութունը պահվում է համացանցում եւ բուհի արխիվում: Այս կարգավորումը թույլ 

կտա պարտադիր հրապարակայնություն ապահովել այս երկու մարմինների գործունեության 

մասին, եւ թույլ չի տա որեւէ նկատառումով այս նիստերը դռնփակ գումարել: 

 

7. Հաշվի առնելով ինտելեկտուալ սեփականության, հեղինակային եւ հարակից իրավունքների 

պաշտպանության եւ հատկապես ակադեմիական բարեվարքության մարտահրավերները, 

անցումային դրույթներում առաջարկում եմ ամրագրել, որ մինչեւ 2023 թվականի մայիսի 31-ը ՀՀ 

պետական հանձնաժողովը ուսումնասիրում է պետական համալսարաններում դասավանդող, 

դրանք կառավարող անձանց գիտական աշխատությունները եւ հոդվածները՝ հեղինակային եւ 

հարակից իրավունքների պաշտպանվածության ստուգման նկատառումով: Աշխատանքային 

պայմանագրերը դադարեցվում են այն անձի հետ, ում որեւէ աշխատության մեջ հանձնաժողովը 

հայտնաբերում է հեղինակային կամ հարակից իրավունքի խախտում: 2023թ. մայիսի 31-ից հետո 

պետական բոլոր համալսարաններում դասավանդելու կամ դրանք կառավարելու 



Առաջարկություններ «Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերամշակման համար, 27.2.2020  4 
 

հավակնություն ունեցող անձանց գիտական աշխատությունները եւ հոդվածները հեղինակային 

եւ հարակից իրավունքների պաշտպանվածության մասով ուսումնասիրվում են վերոհիշյալ 

հանձնաժողովի կամ հնարավոր պետական մարմնի կողմից, եւ այդ իրավունքների որեւէ 

խախտման բացահայտման դեպքում աշխատանքային կամ ծառայությունների մատուցման 

պայմանագիր չի կնքվում նրանց հետ: Նույն կարգավորումները առաջարկում եմ տարածել նաեւ 

գիտական հաստատությունների գիտաշխատողների եւ ղեկավարների վրա:  

 

Հիշյալ հանձնաժողովը կարող է ստեղծվել ՀՀ կառավարության որոշմամբ, կամ այդ աշխատանքը 

կարող է հանձնարարվել որեւէ համապատասխան պետական մարմնի, ապահովելով 

անհրաժեշտ իրավական կարգավորումներով եւ ֆինանսական ու նյութական միջոցներով: 

 

Հարգանոք՝ Լեւոն Բարսեղյան 

Շիրակի պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ 

 

 

 

 

 

 


