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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2012 թվականի  
նոյեմբերի 12-15-ի նիստերի մասին 

 

N 
ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

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

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-105-03.10.2012-ՍՀ 

       Վ.Գաբրիելյան 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ՝ 93 կողմ, 1  
դեմ, 8 ձեռնպահ ձայներով 

2. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին  
        (երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-106-03.10.2012-ՍՀ 

Վ.Գաբրիելյան  

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ՝ 73 կողմ, 9  
դեմ, 17 ձեռնպահ ձայներով 

3. 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 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

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

Վ.Գաբրիելյան  

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ՝ 91 կողմ, 0  
դեմ, 9 ձեռնպահ ձայներով 
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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 
փոփոխություններ կատարելու մասին», 
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ժբ. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին»        
     (երկրորդ ընթերցում) 

4. 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 
կատարելու մասին»,  
ե. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին»,  
զ. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն 
ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 

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

        Վ.Գաբրիելյան 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ՝ 72 կողմ, 5  
դեմ, 22 ձեռնպահ ձայներով 

5. ա. «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-132, 1321-24.10.2012-ՏՀ 

Հարցի քննարկումը մնաց 
անավարտ 
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լրացումներ կատարելու  մասին»   
բ. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 

Ս.Կարայան 

6. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
   Կ-136-02.11.2012-ՏՀ  

Ս.Կարայան  
 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

7. 

ա. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին»,  
 բ.    «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
     Կ-141, 141-09.11.2012-ՏՀ  

Ս.Կարայան   
անհետաձգելի 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

8. ա. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» 
Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  
բ. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաuտանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»,  
գ. «Եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային 
վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» 

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

          Վ.Արամյան 

Նախ 68 կողմ, 25 դեմ 2 
ձեռնպահ ձայներով 
առաջին ընթերցմամբ 

ընդունվեցին նոր 
ավելացված հոդվածները և 
օրենքների նախագծերը, 

ապա ողջ փաթեթը 
քվեարկվեց և ընդունվեց 
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Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին»,  
դ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաuտանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին»,  
ե. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաuտանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին»,  
զ. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» 
Հայաuտանի 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 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ  69 կողմ, 

32  դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 
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Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին»,  
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) 
    (քվեարկություն) 

9.         «Հայաստանի Հանրապետությունում 
ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին       
(քվեարկություն) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-044-21.08.2012-ՏՀ 

Հակոբ Հակոբյան   

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 99 
կողմ, 1  դեմ, 3 ձեռնպահ 

ձայներով 

10. 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 

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

Վ.Արամյան 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 88 
կողմ, 12  դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 



 

 7

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 
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»           
(քվեարկություն) 

11. «Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր 
զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 
     (քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-108-03.10.2012-ՊԱ  

Հ. Հակոբյան 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամ ՝ 102 
կողմ, 0 դեմ,0 ձեռնպահ 

ձայներով 

12 ա. «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային 
գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություններ և լրացում 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-057, 0571-24.08.2012-ՏՀ 

Ա.Պետրոսյան 

Քննարկվեց և քվեարկվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝   96 
կողմ, 0 դեմ,9 ձեռնպահ 
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կատարելու մասին»,  
բ. «Պետական տուրքի մասին Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին 
    (քննարկման շարունակություն) 

ձայներով  

13 «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-095-01.10.2012-ՍՀ  

Աղվան Վարդանյան,  
Արմեն Ռուստամյան,  
Արծվիկ Մինասյան,  

Վահան Հովհաննեսյան,  
Արմեն Բաբայան 

Քննարկվեց և մերժվեց ՝ 35 
կողմ, 56 դեմ,0 ձեռնպահ 

ձայներով, նախագծի 
հեղինակ ՀՅԴ 

խմբակցությունը նախագծի 
քննարկումը համարել էր 

արտահերթ 

14 «Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի 
պետական բյուջեի մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-104-03.10.2012-

ԱՀ,ԱՄ,ԳԲ,ԳԿ,ԵԻ,ՄԻ,ՊԱ,Պ
Ի,ՍՀ,ՏՀ,ՏՏ,ՖՎ 

 Վ. Գաբրիելյան 
 

Քննարկվեց և սահմանված 
կարգով հայտարարվեց 

ընդմիջում բյուջեի 
վերաբերյալ 

առաջակություններ 
ներկայացնելու նպատակով 

15 Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի 
2013 թվականի գործունեության տարեկան ծրագիր 

133-30.10.2012-ՖՎ 

Ի. Զաքարյան 
Քննարկվեց,սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

16 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ 

 
 

16.1 2012 թվականի օգոստոսի 7-ին Երեւանում 
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության եւ 

Ն-143-09.11.2012-ԱՀ,ՖՎ 
Վ.Արամյան 

Քննարկվեց,սակայն 
քվեարկություն 
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Եվրոպական ներդրումային բանկի միջեւ 
«Սահմանային անցակետեր եւ ենթակառուցվածք 
(Բագրատաշենի, Բավրայի եւ Գոգավանի 
սահմանային անցակետերի արդիականացում)» 
ֆինանսական պայմանագիր (2012 թվականի 
նոյեմբերի 5-ին Երեւանում Հայաստանի 
Հանրապետության եւ Եվրոպական ներդրումային 
բանկի միջեւ ստորագրված պայմանագրի 
փոփոխություն թիվ 1 նամակ-համաձայնագրում 
կատարված փոփոխություններով հանդերձ)  

չկազմակերպվեց 

16.2 2012 թվականի մայիսի 10-ին եւ 2012 թվականի 
մարտի 12-ին ստորագրված՝ Հայաստանի 
Հանրապետության եւ Եվրոպական ներդրումային 
բանկի միջեւ «Երեւանի մետրոպոլիտենի 
վերակառուցում-առաջին փուլ» ֆինանսական 
պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին» 
համաձայնագիր  

 

Ն-123-18.10.2012-ԱՀ,ՖՎ 
Վ.Արամյան 

Քննարկվեց,սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

16.3 2012 թվականի օգոստոսի 3-ին ստորագրված՝ 
Հայաստանի Հանրապետության եւ Վերակառուցման 
եւ զարգացման եվրոպական բանկի միջեւ «Երեւանի 
մետրոպոլիտենի վերակառուցման ծրագիր» 
վարկային համաձայնագիր 

Ն-124-18.10.2012-ԱՀ,ՖՎ 
Վ.Արամյան Քննարկվեց,սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 
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 հոկտեմբերի 12-15-ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`    
 
- հայտարարությամբ հանդես եկան 22 պատգամավորներ 
 
- 9 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   
 
- Հրապարակվեց ԱԺ-ի Էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողովի որոշումը ԱԺ պատգամավոր Սամվել 
Ալեքսանյանի վերաբերյալ 
 
- Նիստերի 2-րդ օրը ներկա էր պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Ուրուգվայի Արեւելյան 
Հանրապետության Ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Խորխե Օռիկոն, որը հանդես եկավ ողջույնի 
խոսքով:  
 


