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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2012 թվականի  
դեկտեմբերի 17-19-ի արտահերթ նստաշրջանի մասին 

 

N 
ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. «Հարկային և պարտադիր սոցիալական 
ապահովության վճարների արտոնություններ 
սահմանելու մասին»  
         (նախագիծ, քվերակություն) 

(երկրորդ ընթերցում) 
         (երրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-160-28.11.2012-ՏՀ 

Ս.Կարայան  

Նախ քվեարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ ՝ 92 կողմ, 1  
դեմ, 6 ձեռնպահ 

ձայներով,հետո քննարկվեց 
և ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ՝ 63 կողմ, 7  
դեմ, 21 ձեռնպահ 
ձայներով, ապա 

քննարկվեց և ընդունվեց 
երրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ՝ 68 կողմ, 7  
դեմ, 12 ձեռնպահ ձայներով 

2. ա. «Շրջանառության հարկի մասին».  
բ «Հարկերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին». 

գ. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-159 - 1596-28.11.2012-ՏՀ 

Ս.Կարայան 
 

Նախ քվեարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ ՝ 67 կողմ, 15  
դեմ, 22 ձեռնպահ 

ձայներով,հետո քննարկվեց 
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Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին». 

դ. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին». 

ե. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ 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» 

(նախագիծ, քվերակություն) 
(երկրորդ ընթերցում) 

         (երրորդ ընթերցում) 

և ընդունվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ՝ 70 կողմ, 11  

դեմ, 17 ձեռնպահ 
ձայներով, ապա 

քննարկվեց և ընդունվեց 
երրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ՝ 69 կողմ, 5  
դեմ, 11 ձեռնպահ ձայներով 

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

(նախագիծ, քվերակություն) 
(երկրորդ ընթերցում) 
 

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-166-28.11.2012-ՏՀ 

Ս.Կարայան 

Նախ քվեարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ ՝ 74 կողմ, 7  
դեմ, 10 ձեռնպահ 

ձայներով,ապա քննարկվեց 
և ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ՝ 62 կողմ,6  
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դեմ, 26 ձեռնպահ ձայներով 

4. «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփ-
ոխություն կատարելու մասին» 
         (նախագիծ, քվերակություն) 

(երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-165-28.11.2012-ՏՀ 

 Ս.Կարայան  

Նախ քվեարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ ՝ 71 կողմ, 18  
դեմ, 10 ձեռնպահ 

ձայներով,ապա քննարկվեց 
և ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ՝ 62 կողմ,31  
դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով 

5. «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 
         (նախագիծ, քվերակություն) 

(երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-164-28.11.2012-ՏՀ 

Ս.Կարայան 

Նախ քվեարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ ՝ 71 կողմ, 10  
դեմ, 21 ձեռնպահ 

ձայներով,ապա քննարկվեց 
և ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ՝ 68 կողմ,8  
դեմ, 13 ձեռնպահ ձայներով 

6.        «Պետական տուրքի մաuին» Հայաuտանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն 
կատարելու մասին»       
          (նախագիծ, քվերակություն) 

(երկրորդ ընթերցում) 
 

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-163-28.11.2012-ՏՀ  

Ս.Կարայան 

Նախ քվեարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ ՝ 71 կողմ, 1  
դեմ, 28 ձեռնպահ 

ձայներով,ապա քննարկվեց 
և ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ և 
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ամբողջությամբ՝ 70 կողմ,1  
դեմ, 19 ձեռնպահ ձայներով 

7. . «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին»              
         (նախագիծ, քվերակություն) 

(երկրորդ ընթերցում) 
 

 

ՀՀ կառավարություն 
  Կ-162-28.11.2012-ՏՀ  

               Ս.Կարայան 

Նախ քվեարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ ՝ 67 կողմ, 8  
դեմ, 28 ձեռնպահ 

ձայներով,ապա քննարկվեց 
և ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ՝ 64 կողմ,5  
դեմ, 25 ձեռնպահ ձայներով 

8. «Ընդերքի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 
օրենսգրքում  լրացում և փոփոխություն կատարելու 
մասին»        
         (նախագիծ, քվերակություն) 

(երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-161-28.11.2012-ՏՀ 

          Ս.Կարայան   

Նախ քվեարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ ՝ 66 կողմ, 7  
դեմ, 32 ձեռնպահ 

ձայներով,ապա քննարկվեց 
և ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ՝ 67 կողմ,3  
դեմ, 16 ձեռնպահ ձայներով 

9. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին» 

 (նախագիծ) 
(երկրորդ ընթերցում) 

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-168-28.11.2012-ՏՀ  

 Ս.Կարայան   

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ ՝ 69 կողմ, 9  
դեմ, 19 ձեռնպահ 

ձայներով,ապա քննարկվեց 
և ընդունվեց երկրորդ 
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ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ՝ 65 կողմ,7  
դեմ, 15 ձեռնպահ ձայներով  

10. «Առևտրի և ծառայությունների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին» 

(նախագիծ) 
(երկրորդ ընթերցում) 

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-167-28.11.2012-ՏՀ 

  Ս.Կարայան   

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ ՝ 66 կողմ, 8  
դեմ, 21 ձեռնպահ 

ձայներով,ապա քննարկվեց 
և ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ՝ 66 կողմ,8  
դեմ, 15 ձեռնպահ ձայներով  

11. 

       «Հայաuտանի Հանրապետության 2013-2015 
թվականների պետական վիճակագրական 
աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաuտատելու 
մաuին» 
      (նախագիծ) 
      (երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-054-24.08.2012-ՏՀ 

 Ս.Մնացականյան   

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ՝ 78 կողմ, 7 
դեմ, 12 ձեռնպահ 

ձայներով,ապա քննարկվեց 
և ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ՝ 65 կողմ,6  
դեմ, 21 ձեռնպահ ձայներով  

  12. 
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 
        (երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-136-02.11.2012-ՏՀ  

  Ս.Կարայան   

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ՝ 61 կողմ,3  
դեմ, 29 ձեռնպահ ձայներով  

13. Վարչական իրավախախտումենրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարություն Քննարկվեց և ընդունվեց 
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 Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին 
 (երկրորդ ընթերցում) 

Կ-115-12.10.2012-ՏՏ 

Հ.Թովմասյան   
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ՝ 64 կողմ,9  
դեմ, 16 ձեռնպահ ձայներով  

14. 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 
 (երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
    Կ-140, 1401-08.11.2012-ՊԻ 

 Հ.Թովմասյան   

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ՝ 88 կողմ,1  
դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով  

15. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին 

(նախագիծ) 
(երկրորդ ընթերցում) 
 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-174-10.12.2012-ՊԻ  

Ա.Հովհաննիսյան 

Դ.Հարությունյան   

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ՝ 65 կողմ, 28 
դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով, 

ապա քննարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ՝ 70 կողմ,6  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

16.          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 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-132, 1321-24.10.2012-ՏՀ  

Ս.Կարայան   

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ՝ 67 կողմ, 5  
դեմ, 16 ձեռնպահ ձայներով 
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մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

 

17. 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ 

 
 

17.1 2011 թվականի հունիսի 19-ին Տիրանայում ՍԾԱԶԲ 
Կառավարիչների խորհրդի կողմից թիվ 131 որոշմամբ 
ընդունված «Սևծովյան առևտրի և զարգացման բանկի 
հիմնադրման մասին» համաձայնագրի 
փոփոխություններ.     
 

Ն-127-18.10.2012-ԱՀ 

Վ.Արամյան  
 

ԱԺ-ը քննարկեց և 94 կողմ, 
1 դեմ, 4 ձեռնպահ 

ձայներով հաստատեց 
համաձայնագիրը 

17.2 «2009 թվականի հոկտեմբերի 19-ին և 2009 թվականի 
հոկտեմբերի 20-ին նամակների փոխանակմամբ կնքված 
Աֆղանստանում Միջազգային անվտանգության 
աջակցման ուժերի կազմում  Հայաստանի 
Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանման 
մասնակցության հետ կապված Հյուսիսատլանտյան 
դաշինքի հետ իրավական հարցերի կարգավորման 
վերաբերյալ» համաձայնագրի գործողության ժամկետի  
երկարաձգման վերաբերյալ» 2012 թվականի նոյեմբերի 
8-ին և 2012 թվականի նոյեմբերի 22-ին նամակների 
փոխանակմամբ կնքված համաձայնագիր:     

Ն-180-14.12.2012-ԱՀ 

Ա. Նազարյան 

ԱԺ-ը քննարկեց և 99 կողմ, 
0 դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով հաստատեց 
համաձայնագիրը 

 
   
 


