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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2012 թվականի  
դեկտեմբերի 3-6-ի նիստերի մասին 

 

N 
ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. 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 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին»,  
դ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաuտանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

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

Վ.Արամյան  

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ՝ 90 կողմ, 

12  դեմ, 1 ձեռնպահ 
ձայներով 
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փոփոխություն կատարելու մասին»  
ե. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին»            

(երկրորդ ընթերցում) 

2. «Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր 
զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 
        (երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-108-03.10.2012-ՊԱ  

Հ. Հակոբյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ՝ 106 կողմ, 
0  դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

3. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփո-
խություններ և լրացում կատարելու մասին»        

ՀՀ կառավարություն 
Կ-109-03.10.2012-ՏՏ 

 Կ.Արեյան  

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ ՝ 96 կողմ, 5  
դեմ, 8 ձեռնպահ 

ձայներով,ապա երկրորդ 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ՝ 85 կողմ, 5  
դեմ, 8 ձեռնպահ ձայներով 

4. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-115-12.10.2012-ՏՏ 

        Հ.Թովմասյան 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 89 
կողմ, 4  դեմ, 8 ձեռնպահ 

ձայներով 

5. «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-116-12.10.2012-ՏՀ 

Ս.Կարայան 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ ՝ 84 կողմ, 14  
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դեմ, 12 ձեռնպահ 
ձայներով,ապա երկրորդ 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ՝ 82 կողմ, 4  
դեմ, 16 ձեռնպահ ձայներով 

6. ա. «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
և փոփոխություններ  կատարելու մասին»,  
բ. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին»,  
գ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  լրացում-
ներ կատարելու մասին», 
դ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
   Կ-148, 1481-3-15.11.2012-ՏՏ 

Կ.Արեյան  

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ ՝ 97 կողմ, 4  
դեմ, 10 ձեռնպահ 

ձայներով,ապա երկրորդ 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ՝ 73 կողմ, 5  
դեմ, 10 ձեռնպահ ձայներով 

7. ա.        «Շրջանառության հարկի մասին»,  
բ. «Հարկերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»,  
գ. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»,  
դ. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

ՀՀ կառավարություն 
   Կ-159, 1591-6-28.11.2012-ՏՀ 

Ս.Կարայան 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 
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լրացումներ կատարելու մասին»,  
ե. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»,  
զ. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին»  
է. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների 
կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 
 

8. «Պետական տուրքի մաuին» Հայաuտանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփո-
խություն կատարելու մասին»    
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-163-28.11.2012-ՏՀ  

          Ս.Կարայան   

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

9. «Հարկային և պարտադիր սոցիալական 
ապահովության վճարների արտոնություններ 
սահմանելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-160-28.11.2012-ՏՀ  

 Ս.Կարայան   

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

 

10. «Ընդերքի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության  
օրենսգրքում  լրացում և փոփոխություն կատարելու 
մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-161-28.11.2012-ՏՀ  

 Ս.Կարայան   

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

 

11. «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-

ՀՀ կառավարություն 
Կ-162-28.11.2012-ՏՀ  

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 
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թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին»  Ս.Կարայան   չկազմակերպվեց 
 

  12. 
«Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-164-28.11.2012-ՏՀ  

 Ս.Կարայան   

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

 

13. 
 

«Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-165-28.11.2012-ՏՀ 

 Ս.Կարայան   

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

 

14. 
«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-166-28.11.2012-ՏՀ 

 Ս.Կարայան   

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

 

15. 

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

ՀՀ կառավարություն 
     Կ-141, 141-09.11.2012-ՏՀ  

Ս.Կարայան   
 

Նախ քվեարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ ՝ 99 կողմ, 3  
դեմ, 8 ձեռնպահ 

ձայներով,ապա երկրորդ 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ՝ 96 կողմ, 6  
դեմ, 6 ձեռնպահ ձայներով 

16. «Պետական տուրքի մաuին» Հայաuտանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփո-

ՀՀ կառավարություն 
Կ-136-02.11.2012-ՏՀ  

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ ՝ 101 
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խություն կատարելու մասին»    
    (քվեարկություն) 

          Ս.Կարայան   կողմ, 1 դեմ,8 ձեռնպահ 
ձայներով 

17. «Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ 
պալատի 2013 թվականի գործունեության տարեկան 
ծրագիր» 
    (քվեարկություն) 

 
133-30.10.2012-ՖՎ 

Ի.Զաքարյան   

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 103 
կողմ, 1  դեմ, 5 ձեռնպահ 

ձայներով 

18. «Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի 
պետական բյուջեի մասին» 
(քննարկման շարունակություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-104-03.10.2012-

ԱՀ,ԱՄ,ԳԲ,ԳԿ,ԵԻ,ՄԻ,ՊԱ,Պ
Ի,ՍՀ,ՏՀ,ՏՏ,ՖՎ 

 Վ. Գաբրիելյան 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց՝ 
71 կողմ, 37 դեմ,0 ձեռնպահ 

ձայներով 

19. ա. «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու  մասին»   
բ. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 
(քննարկման շարունակություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-132, 1321-24.10.2012-ՏՀ  

Ս.Կարայան   

Քննարկվեց և ընդունվեց՝ 
99 կողմ, 1 դեմ,9 ձեռնպահ 

ձայներով 

20. ա. «Հայաստանի Հանրապետության դատական 
օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին»  
բ. «Հայաստանի Հանրապետության դատական 
օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու 
մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-140, 1401-08.11.2012-ՊԻ 

Հ.Թովմասյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ ՝ 102 
կողմ, 0  դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 
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21. «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 
մշտական հանձնաժողովների նիստերի 
ժամանակացույցը հաստատելու մասին» 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-129-22.10.2012-ՊԻ 

Դավիթ Հարությունյան,  
Գագիկ Մինասյան 

 

Քննարկվեց և ընդունվեց՝ 
105 կողմ, 1  դեմ, 2 
ձեռնպահ ձայներով 

22. «Հայ ազգային կոնգրես» խմբակցության 
հարցապնդում 

Լևոն Զուրաբյան 
Տիգրան Դավթյան 

Հարցապնդման հիման 
վրա ներկայացված ԱԺ 
որոշման նախագիծը 

մերժվեց՝ 36 կողմ, 61  դեմ, 
0 ձեռնպահ ձայներով 

23. 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ 

 
 

23.1 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  
    (քվեարկություն) 
 

Ն-123-18.10.2012-ԱՀ,ՖՎ 
Վ.Արամյան  

 ԱԺ-ը քվեարկությամբ 102 
կողմ, 1 դեմ, 6 ձեռնպահ 
ձայներով հաստատեց 

քննարկված 
համաձայնագիրը 

23.2 2012 թվականի օգոստոսի 7-ին Երեւանում 
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության եւ 
Եվրոպական ներդրումային բանկի միջեւ 
«Սահմանային անցակետեր եւ ենթակառուցվածք 

Ն-143-09.11.2012-ԱՀ,ՖՎ 
Վ.Արամյան 

ԱԺ-ը քվեարկությամբ 104 
կողմ, 1 դեմ, 5 ձեռնպահ 
ձայներով հաստատեց 

քննարկված 
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(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) 
    (քվեարկություն) 

համաձայնագիրը 

23.3 2012 թվականի օգոստոսի 3-ին ստորագրված՝ 
Հայաստանի Հանրապետության եւ Վերակառուցման 
եւ զարգացման եվրոպական բանկի միջեւ «Երեւանի 
մետրոպոլիտենի վերակառուցման ծրագիր» 
վարկային համաձայնագիր     
   (քվեարկություն) 

Ն-124-18.10.2012-ԱՀ,ՖՎ 
Վ.Արամյան ԱԺ-ը քվեարկությամբ 106 

կողմ, 1 դեմ, 6 ձեռնպահ 
ձայներով հաստատեց 

քննարկված 
համաձայնագիրը 

24.4 2012 թվականի հուլիսի 9-ին ստորագրված` 
Հայաստանի Հանրապետության եւ Միջազգային 
զարգացման ընկերակցության միջեւ «Հարկային 
վարչարարության արդիականացման ծրագիր» 
ֆինանսավորման համաձայնագիր 
   (քվեարկություն) 

Ն-157-27.11.2012-ԱՀ,ՖՎ 

Ա.Ալավերդյան ԱԺ-ը քվեարկությամբ 88 
կողմ, 6 դեմ, 12 ձեռնպահ 
ձայներով հաստատեց 

քննարկված 
համաձայնագիրը 
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դեկտեմբերի 3-6-ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`    
 
- հայտարարությամբ հանդես եկան 26 պատգամավորներ 
 
- 5 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   
 
 


