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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2012 թվականի  
հոկտեմբերի 22-25-ի նիստերի մասին 

 

N 
ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. «1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի 
Հանրապետությունից բռնագաղթված 
փախստականների համար կառուցված 
բնակարանները սեփականության իրավունքով 
փախստականներին հատկացնելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-001-14.06.2012-ՍՀ 

       Վ.Տերտերյան 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ՝ 100 կողմ, 
0  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

2. ա. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 
բ.  «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 
գ.     «Եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային 
վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-023, 0231-14 -20.07.2012-ՍՀ 

Վ.Արամյան  
 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 



 

 2

դ.   «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 
ե. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին» 
զ.      «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին» 
է.   «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ը. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների 
հատուցումը երաշխավորելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 
թ. «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 
ժ. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 
ժա.    «Ֆիրմային անվանումների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 
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ժբ.           «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 
գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 
ժգ. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 
ժդ.  «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 
ժե. «Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու 
մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

3. ա. «Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» 
Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփո-
խություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի 
Հանրապետության 2010 թվականի ապրիլի 27-ի ՀՕ-
54-Ն օրենքը չեղյալ ճանաչելու մասին»,  
բ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաuտանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու և Հայաստանի 
Հանրապետության 2010 թվականի ապրիլի 27-ի ՀՕ-
55-Ն օրենքը չեղյալ ճանաչելու մասին»,  
գ. «Հաստատագրված վճարների մասին» 
Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի 

ՀՀ կառավարություն 
  Կ-103, 1031-4-03.10.2012-ՏՀ 

Վ.Արամյան  
 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
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Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին»,  
դ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաuտանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին»  
ե. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 

4. «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
        Կ-105-03.10.2012-ՍՀ 

        Վ.Գաբրիելյան 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 70 
կողմ, 0  դեմ, 10 ձեռնպահ 

ձայներով 
5. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-106-03.10.2012-ՍՀ 

Վ. Գաբրիելյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 65 
կողմ, 7  դեմ, 25 ձեռնպահ 

ձայներով 

6. ա. «Հայաստանի Հանրապետության դատական 
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  

բբբբ.... «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 
օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,  
գգգգ. «Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, 
գործադիր և դատական իշխանության մարմինների 
ղեկավար աշխատողների պաշտոնային 
դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի 

ՀՀ կառավարություն 
   Կ-107, 1071-11-03.10.2012-ՍՀ 

Վ. Գաբրիելյան  

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 66 
կողմ, 1  դեմ, 30 ձեռնպահ 

ձայներով 
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Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին»,   
դդդդ.... «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին»,  
եեեե.... «Վերահսկիչ պալատի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին»,  

զզզզ.... «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին»,  
էէէէ.... «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին»,  

ըըըը.... «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին»,  
թ. «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին»,  

ժժժժ.... «Դատախազության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին»,   
ժաժաժաժա.... «Քաղաքացիական ծառայողների 
վարձատրության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 
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փոփոխություններ կատարելու մասին», 
ժբ.     «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 

7. 

          «Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր 
զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
       Կ-108-03.10.2012ՊԱ 

          Հ.Հակոբյան   
 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

8. ա. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին»,  
բ. «Պետական կենսաթոշակների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին»,  
գ. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների 
անդամների սոցիալական ապահովության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին»,  
դ. «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-110, 1101-5-03.10.2012-ՍՀ 

     Վ.Գաբրիելյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 65 
կողմ, 0  դեմ, 16 ձեռնպահ 

ձայներով 
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կատարելու մասին»,  
ե. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին»,  
զ.  «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն 
ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 

9.         «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 
       (քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-089-25.09.2012-ԳԿ 

Հ.Հակոբյան   

Նախ քվեարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ՝ 81 կողմ, 1  
դեմ, 4 ձեռնպահ 

ձայներով,այնուհետև 
քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ՝ 98 կողմ, 0  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով  

10.         «Հանրային հեռուստառադիոընկերության 2010 
թվականի գործունեության վերաբերյալ Հանրային 
հեռուստառադիոընկերության խորհրդի հաղորդում  
(քննարկման շարունակություն) 

 
1111-01.04.2011-ԳԿ 

Ա.Հարությունյան 

ԱԺ-ը քննարկեց 
հաղորդումը  

11. ա. «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփո-
խություններ կատարելու մասին» 
բ.    «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-037, 0371-17.08.2012-ԳԿ 

Ա.Աշոտյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 90 
կողմ, 0  դեմ, 8 ձեռնպահ 

ձայներով 
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12        «Հանրային հեռուստառադիոընկերության 2011 
թվականի գործունեության վերաբերյալ Հանրային 
հեռուստառադիոընկերության խորհրդի հաղորդում» 

1372-02.04.2012-ԳԿ 
Ա.Հարությունյան 

ԱԺ-ը քննարկեց 
հաղորդումը  

13 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ 

 
 

13.1 2011 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Դուշանբեում 
ստորագրված «Օդանավի զավթման (առևանգման) 
մասին տեղեկություն ստանալու դեպքում Անկախ 
պետությունների համագործակցության մասնակից 
պետությունների հակաօդային պաշտպանության 
ուժերի հերթապահների գործողությունների 
կազմակերպման մասին» համաձայնագիր              
(քվեարկություն)  

Ն-1366-08.05.2012-ԱՀ 
Ա.Նազարյան 

ԱԺ-ը քվեարկեց և  83 կողմ, 
0 դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով վավերացրեց 
համաձայնագիրը 

13.2 2011 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Դուշանբեում 
ստորագրված «1941-1945 թվականներին 
Հայրենական մեծ պատերազմում Անկախ 
պետությունների համագործակցության մասնակից 
պետությունների ժողովուրդների արիության և 
հերոսության հիշատակը հավերժացնելու մասին» 
համաձայնագիր 
(քվեարկություն) 

 

Ն-1367-28.03.2012-ԱՀ 
Ա.Նազարյան 

ԱԺ-ը քվեարկեց և  87 կողմ, 
0 դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով վավերացրեց 
համաձայնագիրը 

 
   
 



 

 9

 հոկտեմբերի 22-25-ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`    
 
- հայտարարությամբ հանդես եկան 27 պատգամավորներ 
 
- 15 պատգամավորներ (հերթագրվել էր 22 պատգամավոր) հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   
 
- «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքի 105.1 հոդվածի համաձայն քննարկեց «Օրինաց երկիր» 
խմբակցության հարցապնդումը 
 
-  ԱԺ-ը 75 կողմ և 4 դեմ ձայներով (5 քվեաթերթիկ համարվել է անվավեր) Հայաստանի Հանրապետության 
Ազգային ժողովի գյուղատնտեսական և բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ 
ընտրեց Մարտուն Գրիգորյանին   
 
- «Ժառանգություն» խմբակցության պատգամավորներ Ալիկ Արզումանյանը և Խաչատուր Քոքոբելյանը 
հայտարարեցին, որ այսուհետ ներկայացնելու են ազատ դեմոկրատներին՝ ֆորմալ առումով մնալով 
«Ժառանգություն» խմբակցության կազմում: 
 


