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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2013 թվականի  
փետրվարի 4-7-ի նիստերի մասին 

 

N 
ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. «Պետական ոչ առեւտրային 
կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին  

(երկրորդ ընթերցում) 
 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-020-11.07.2010-ԳԿ  

Գալուստ Սահակյան 
Կարինե Աճեմյան 

Էդուարդ Շարմազանով 
Մնացական 

Մնացականյան 
Ռուզաննա Մուրադյան 
Հերմինե Նաղդալյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 103 կողմ, 
0  դեմ, 4 ձեռնպահ 

ձայներով 

2. ա. «Արդարադատության ակադեմիայի մասին»,  
բ. «Հայաստանի Հանրապետության դատական 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին», 
գ. «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»,  
դ. «Պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-134, 1341-6-31.10.2012-ՊԻ 

Հ.Թովմասյան 
 

Քննարկվեց,սակայն 
քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 
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Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին»,  
ե. «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին»,  
զ. «Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»  
է. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 

3. «Դատախազության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-151-22.11.2012-ՊԻ        
Հ.Թովմասյան 

 

Քննարկվեց,սակայն 
քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

4. Հատուկ քննչական ծառայության մասին 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուն կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-154-23.11.2012-ՊԻ 

Հ.Թովմասյան 

Քննարկվեց,սակայն 
քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

5. ա. «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  
բ. «Լիցենզավորման մասին Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին»  գ. 
«Պետական տուրքի մասին Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
  Կ-169, 1691,2-30.11.2012-ՏՀ 

              Ա.Եղիազարյան  

Քննարկումը մնաց 
անավարտ 
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6. ա. «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»,  
բ. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում և 
փոփոխություններ կատարելու մասին»,  
գ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին»  
դ. «Հայաստանի Հանրապետության ջրային 
օրենսգրքում» փոփոխություն կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
   Կ-170, 1701-3-30.11.2012-ՏՀ 

            Ա.Եղիազարյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ ՝ 95 
կողմ, 1  դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

7. ա. «Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին 
բ. «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին  
 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-178,1781-13.12.2012-ԱՄ 

       Արա Բաբլոյան 
  Դավիթ Հարությունյան 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

8. ա. «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 
վարձատրության, սպասարկման և անվտանգության 
ապահովման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին»,  
բ. «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի, 
Ազգային ժողովի պատգամավորների, վարչապետի, 
կառավարության անդամների, սահմանադրական 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-182,1821-3-20.12.2012-ՍՀ 

           Ա.Ասատրյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ ՝ 101 
կողմ, 0  դեմ, 8 ձեռնպահ 

ձայներով  
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դատարանի անդամների, վերահսկիչ պալատի 
նախագահի և դատավորների կողմից իրենց պաշ-
տոնեական պարտականությունները կատարելիս կամ 
դրանք կատարելու առնչությամբ զոհվելու կամ 
աշխատունակությունը լրիվ կորցնելու դեպքում նրանց 
ընտանիքների սոցիալական պաշտպանության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին»,  
գ. «Սահմանադրական դատարանի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին», 
դ. «Դատախազության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատա-
րելու մասին» 

9. 

     «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-018-11.07.2012-ՊԻ 

Գալուստ Սահակյան, 
Հերմինե Նաղդալյան, 
Էդուարդ Շարմազանով, 

Մնացական 
Մնացականյան, 

Ռուզաննա Մուրադյան, 
Արփինե Հովհաննիսյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 107 կողմ, 

0  դեմ, 5 ձեռնպահ 
ձայներով  

10. ա. «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»,  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-022, 0221-2-20.07.2012-ՏՏ  

Վ. Տերտերյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 97 կողմ, 0  
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բ. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»  
գ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և 
փոփոխություններ կատարելու մասին»  
(երկրորդ ընթերցում) 

 դեմ, 12 ձեռնպահ ձայներով 

  11.         «Հայաստանի Հանրապետությունում 
ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին       
(երկրորդ ընթերցում) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-044-21.08.2012-ՏՀ 

Հակոբ Հակոբյան   

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 111 կողմ, 0  
դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով 

12. 
 

ա. «Երկաթուղային տրանսպորտի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  
 բ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում 
և փոփոխություն կատարելու մասին»  
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1225, 12251-02.09.2011-ՏՀ 

Հ.Բեգլարյան   

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 96 կողմ, 3  
դեմ, 13 ձեռնպահ ձայներով  

13. «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների 
և հավասար հնարավորությունների ապահովման 
մասին»  
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1259-13.10.2011-ՄԻ 

Ֆ.Բերիկյան 
Հեղինե Բիշարյան 

Հեվհաննես Մարգարյան  

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ ` 103 
կողմ, 5  դեմ, 2 ձեռնպահ 

ձայներով  
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14. 

«Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
     Պ-019-11.07.2012-ՊԻ  
Գալուստ Սահակյան, 
Հերմինե Նաղդալյան, 
Էդուարդ Շարմազանով, 

Մնացական 
Մնացականյան, 

Ռուզաննա Մուրադյան, 
Արփինե Հովհաննիսյան 
Ռոմիկ Հարությունյան 

 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

15. ա. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին»  
բ. «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-028, 0281-06.08.2012-ՊԻ  

          Մ.Բադալյան   

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ ՝ 95 
կողմ,0 դեմ,2 ձեռնպահ 

ձայներով 

16. 
«Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-045-22.08.2012-ՍՀ           

Ա.Ասատրյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 107 
կողմ, 0  դեմ, 4 ձեռնպահ 

ձայներով 
17. ա. «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 

կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»   
բ. «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-046, 0461-22.08.2012-ԳԿ 

Ա.Նազարյան 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 107 
կողմ, 0  դեմ, 5 ձեռնպահ 

ձայներով 
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կատարելու մասին» 

18. 
«Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-048-23.08.2012-ՏՀ 

 Մ.Մնացականյան   

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 86 
կողմ, 9  դեմ, 2 ձեռնպահ 

ձայներով 

19. ա. Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու  
մասին, 
բ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփո-
խություններ և լրացում կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-055, 0551-24.08.2012-ՊԻ 

         Հ.Թովմասյան 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

20. ա. « Կրթության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին 
բ. «Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական 
կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 
գ. «Նախնական մասնագիտական 
(արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական 
կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-096, 0961,2-01.10.2012-ԳԿ 

Աղվան Վարդանյան, 
Արծվիկ Մինասյան, 
Արմեն Ռուստամյան, 

Վահան Հովհաննեսյան, 
Արմեն Բաբայան    

 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 111 
կողմ, 0  դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

21. 
«Բռնադատվածների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-098-01.10.2012-ՍՀ 

  Հ.Թովմասյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 68 
կողմ, 41  դեմ, 3 ձեռնպահ 

ձայներով 

22. «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ՀՀ կառավարություն Քննարկվեց և ընդունվեց 



 

 8

կայազորային ու պահակային ծառայությունների 
կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 

Կ-117-17.10.2012-ՊԱ 

  Ա.Նազարյան 
առաջին ընթերցմամբ՝ 107 
կողմ, 1  դեմ, 3 ձեռնպահ 

ձայներով 

23. Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 
ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու 
մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-118-17.10.2012-ՊԱ 

  Ա.Նազարյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 108 
կողմ, 1  դեմ, 4 ձեռնպահ 

ձայներով 

24. ա. «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»  
բ. «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնար-
կատերերի կողմից ներմուծվող՝ մաքսատուրքի 0 
տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով 
հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաս-
տատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը 
մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և չի 
գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-128, 1281-18.10.2012-ՏՀ 

Արմեն Բաբայան, 
Արծվիկ Մինասյան, 
Աղվան Վարդանյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 112 
կողմ, 0  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

25. ա. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին»   
բ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ  
կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-142, 1421-09.11.2012-ԳԿ 

  Ա.Աշոտյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 91 
կողմ, 2  դեմ, 9 ձեռնպահ 

ձայներով 

26. «Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-153-22.11.2012-ԳԿ  

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 92 
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փոփոխություն կատարելու մասին»   Ա.Աշոտյան կողմ, 2  դեմ, 9 ձեռնպահ 
ձայներով 

27. 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ 

 
 

27.1 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ին Սանկտ 
Պետերբուրգում ստորագրված «Խորհրդային 
Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միության 
գոյության ժամանակաշրջանում գաղտնագրված 
տեղեկությունների գաղտնիության աստիճանի 
վերանայման կարգի մասին» համաձայնագիր  

Ն-125-18.10.2012-ԱՀ 
Ռ.Հարությունյան  

 Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

27.2 2010 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում 
ստորագրված «Անկախ պետությունների 
համագործակցության մասնակից պետությունների 
միգրացիոն մարմինների ղեկավարների խորհրդի 
կազմավորման մասին» 2007 թվականի հոկտեմբերի 
5-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» արձանագրություն 

Ն-126-18.10.2012-ԱՀ  
Գ.Եգանյան 

ԱԺ-ը քննարկեց և 89 կողմ, 
2 դեմ, 4 ձեռնպահ 

ձայներով հաստատեց 
համաձայնագիրը 

27.3 2011 թվականի դեկտեմբերի 23-ին Երեւանում 
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության եւ Իրանի Իսլամական 
Հանրապետության կառավարության միջեւ Արաքս 
գետի վրա հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու եւ 
շահագործելու բնագավառում համագործակցության 
մասին» համաձայնագրում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» արձանագրություն  

Ն-158-27.11.2012-ԱՀ 
Ա.Սիմոնյան 

ԱԺ-ը քննարկեց և 97 կողմ, 
0 դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով հաստատեց 
համաձայնագիրը 
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27.4 2011 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Երեւանում 
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության եւ Քուվեյթի Պետության 
կառավարության միջեւ օդային հաղորդակցություների 
մասին»համաձայնագիր 
 

Ն-1368-28.03.2012-ԱՀ 
Ա.Մովսիսյան ԱԺ-ը քննարկեց և 97 կողմ, 

0 դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով հաստատեց 
համաձայնագիրը 

 
   
 
 
 
 
փետրվարի 4-7-ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`    
 
- հայտարարությամբ հանդես եկան 21 պատգամավորներ 
 
- 6 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   
 
- ԱԺ-ը 112 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով հաստատեց ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի 
ձևավորման կարգը 
 
- Խաչատուր Քոքոբելյանը դուրս եկավ «Ժառանգություն» խմբակցությունից 
 
 


