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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2013 թվականի  
մարտի 18-21-ի նիստերի մասին 

 

N 
ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. «Հեղինակային իրավունքի և հարակից 
իրավունքների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Դավիթ Հարությունյան,  

Արփինե Հովհաննիսյան 

 
Պ-210-08.02.2013, 
22.02.2013-ՊԻ  

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 102 կողմ, 
0  դեմ, 6 ձեռնպահ 

ձայներով 

2. ա. «Խաղաղ նպատակներով ատոմային 
էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին»  

բ. «Հայաստանի Հանրապետությունում 
ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին» 

(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-038, 0381-17.08.2012-

ՏՀ 
Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 102 
կողմ, 2  դեմ, 7 ձեռնպահ 

ձայներով 

3. ա. «Այլընտրանքային ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին»  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-183, 1831-20.12.2012-ՊԱ 

Հ.ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 103 
կողմ, 1 դեմ, 5 ձեռնպահ 
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բ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգիրքը գործողության մեջ դնելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին» 

(քվեարկություն) 

 ձայներով 

4. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» 

(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-187-24.12.2012-ՊԻ 

Շ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ 
 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 100 
կողմ, 1  դեմ, 10 ձեռնպահ 

ձայներով 

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

(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-188-24.12.2012-ՊԻ 
Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 97 
կողմ, 4  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
6. ա. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին»  

բ. «Համայնքային ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-028, 0281-06.08.2012-

ՊԻ  
Մ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 100 կողմ, 
0  դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

7. «Հայաստանի Հանրապետության զինված 
ուժերի կայազորային ու պահակային 
ծառայությունների կանոնագիրքը հաստատելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-117-17.10.2012-ՊԱ 
Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 101 կողմ, 

0  դեմ, 3 ձեռնպահ 
ձայներով 
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8. Հայաստանի Հանրապետության զինված 
ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը 
հաստատելու մասին Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-118-17.10.2012-ՊԱ 
Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 105 կողմ, 
0  դեմ, 3 ձեռնպահ 

ձայներով 

9. «Ապահովագրության և ապահովագրական 
գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-217-26.02.2013-ՏՀ 

Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ 
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 66 
կողմ, 8 դեմ, 24 ձեռնպահ 

ձայներով 

10. ա. «Ստանդարտացման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին», 

բ. «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»,  

գ. «Չափումների միասնականության 
ապահովման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփո-
խություններ կատարելու մասին»,   

դ. «Հավատարմագրման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին»  

ե. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-218, 2181-5-26.02.2013-

ՏՀ 
Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ 
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 82 
կողմ, 3 դեմ, 17 ձեռնպահ 

ձայներով 
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11. ա. «Հայաստանի Հանրապետության 
բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին», 

բ. «Գանձապետական համակարգի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-041, 0411-21.08.2012-ՖՎ 

Պ. ՍԱՖԱՐՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 92 
կողմ, 0 դեմ, 10 ձեռնպահ 

ձայներով 

12. 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» 
(երկրորդ ընթերցում) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Արմեն Բաբայան, Արծվիկ 

Մինասյան, Աղվան 
Վարդանյան 

 
Պ-128, 1281-18.10.2012-ՏՀ 

 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 104 կողմ, 
0  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

13. ա. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության 
ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին»,  

բ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին»,  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-135, 1351-14-01.11.2012-

ՊԱ 
Ա. ՋԱՎԱԴՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 65 
կողմ, 13 դեմ, 25 ձեռնպահ 

ձայներով 
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գ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին», 

դ. «Վարչական իրավախախտումների վերա-
բերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

ե. «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 
օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու 
մասին»,  

զ. «Բանկային գաղտնիքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին», 

է.  «Ապահովագրության և ապահովագրական 
գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում լրացում և փոփոխություն 
կատարելու մասին»,  

ը. «Աուդիտորական գործունեության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին», 

թ.  «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին», 

ժ.  «Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

ժա. «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի 
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Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին», 

ժբ. «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին», 

ժգ. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին»,  

ժդ. «Գովազդի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին», 

ժե. «Հայաստանի Հանրապետությունում 
ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին 

14. «Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման 
էլեկտրահաղորդման օդային գծի` Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքով անցնող հատվածի 
շինարարության աշխատանքների նկատմամբ 
հարկային և մաքսային վճարների արտոնություններ 
սահմանելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-032-16.08.2012-ՏՀ 
Ա. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 104 
կողմ, 0 դեմ, 2 ձեռնպահ 

ձայներով 

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

(երկրորդ ընթերցում) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Գալուստ Սահակյան, 
Հերմինե Նաղդալյան, 
Էդուարդ Շարմազանով, 

Մնացական Մնացականյան, 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 88 կողմ, 0  
դեմ, 13 ձեռնպահ ձայներով 
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Ռուզաննա Մուրադյան, 
Արփինե Հովհաննիսյան 
Պ-019-11.07.2012, 
07.09.2012-ՊԻ   

16. ա. Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու 
մասին 

բ. Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում 
լրացում կատարելու մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
     Գալուստ Սահակյան, 
Արթուր Գևորգյան, Հայկ 

Բաբուխանյան 

 
Պ-101, 1011-02.10.2012, 

28.11.2012-ՊԻ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 71 
կողմ, 0 դեմ, 18 ձեռնպահ 

ձայներով 

17. ա. «Հարկային ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  

բ. «Մաքսային ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-197, 1971-25.01.2013-ՏՀ 

Վ. ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

18. ա. «Ավտոտրանսպորտային միջոցների 
օգտագործումից բխող պատասխանատվության 
պարտադիր ապահովագրության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

բ. «Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենս-
գրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-039-17.08.2012, 
25.02.2013-ՊԱ  
Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
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19. «Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-193-14.01.2013-ՊԻ 

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

20. «Հանրային ծառայությունների համարանիշի 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-146-13.11.2012-ՊԻ 

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

21. 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   

ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ 

 
 

21.1 2006 թվականի մարտի 28-ին ստորագրված՝ 
Ապրանքային նշանների իրավունքի վերաբերյալ 
Սինգապուրի պայմանագիր 

(քվեարկություն) 

Ն-122-18.10.2012-ԱՀ 
Գ. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ  

 

ԱԺ-ը քվեարկեց և 101 կողմ, 
0 դեմ, 7 ձեռնպահ 

ձայներով վավերացրեց 
համաձայնագիրը 

21.2 
2000 թվականի հունիսի 1-ին ստորագրված 

«Արտոնագրային իրավունքի մասին» պայմանագիր 
(քվեարկություն) 

Ն-137-06.11.2012-ԱՀ  
Գ. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ  

 

ԱԺ-ը քվեարկեց և 107 
կողմ, 0 դեմ, 4 ձեռնպահ 
ձայներով վավերացրեց 

համաձայնագիրը 

21.3 2010 թվականի հունիսի 25-ին Երևանում 
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Քուվեյթի Պետության 
կառավարության միջև ներդրումների խրախուսման և 
փոխադարձ պաշտպանության մասին» 
համաձայնագիր 

(քվեարկություն) 

Ն-1008-28.10.2010-ԱՀ 
Գ. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ  

 
ԱԺ-ը քվեարկեց և 110 կողմ, 

0 դեմ, 1 ձեռնպահ 
ձայներով վավերացրեց 

համաձայնագիրը 

21.4 2005 թվականի հուլիսի 8-ին ստորագրված Ն-1386-21.05.2012-ԱՀ  ԱԺ-ը քվեարկեց և 108 
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«Միջուկային նյութի ֆիզիկական պաշտպանության 
մասին» կոնվենցիայի փոփոխություն 

(քվեարկություն) 

Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ  
 

կողմ, 0 դեմ, 3 ձեռնպահ 
ձայներով վավերացրեց 

համաձայնագիրը 

21.5 1997 թվականի սեպտեմբերի 5-ին Վիեննայում 
ստորագրված «Աշխատած վառելիքի և ռադիոակտիվ 
թափոնների կառավարման անվտանգության մասին» 
համատեղ կոնվենցիա 

Ն-203-04.02.2013-ԱՀ  
Ա. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ  

 

ԱԺ-ը քննարկեց և 101 կողմ, 
1 դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով 

վավերացրեց 
համաձայնագիրը 

21.6 2012 թվականի նոյեմբերի 12-ին Թեհրանում 
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության և 
Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև 
դատապարտյալների փոխանցման մասին» 
համաձայնագիր 

Ն-204-04.02.2013-ԱՀ 
Ե. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

21.7 1973 թվականի մայիսի 18-ին Կիոտոյում 
ստորագրված «Մաքսային ընթացակարգերի 
պարզեցման և ներդաշնակեցման մասին» 
միջազգային կոնվենցիա (փոփոխություններով) 

Ն-1385-21.05.2012-ԱՀ 
Ա. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

 
   
 
մարտի 18-21-ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`    
 
- հայտարարությամբ հանդես եկան 18 պատգամավորներ 
 
- 8 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   
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- ԱԺ-ը լսեց «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2012 թվականի մայիսի 6-ի ընտրությունների 
կազմակերպման և անցկացման, ընտրական օրենսգրքի խախտումների, առաջարկվող օրենսդրական 
փոփոխությունների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի հաղորդագրությունը 
 
- Ընդունվեց Ազգային ժողովի որոշումը «2013 թվականի ապրիլի 9-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան 
մարզահամերգային համալիրում Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի հատուկ նիստ գումարելու 
մասին»  
 
- Քննարկվեց Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 
2013 թվականի գործունեության ծրագիրը 
 
- Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական 
հանձնաժողովի 2013 թվականի տարեկան գործունեության ծրագրի քննարկումը մնաց անավարտ: 
 


