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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2013 թվականի  
սեպտեմբերի 30 – հոկտեմբերի 3-ի նիստերի մասին 

 

N 

ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. Հանրային հեռուստառադիոընկերության 2012 
թվականի գործունեության վերաբերյալ Հանրային 
հեռուստառադիոընկերության խորհրդի հաղորդում 

(քննարկման շարունակություն) 

233-02.04.2013-ԳԿ 

Ռ. Ջաղինյան 
ԱԺ-ը հաղորդումը ընդունեց 

ի գիտություն 

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» 
 (երկրորդ ընթերցում) 
 (քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-038, 0381-17.08.2012-ՏՀ 

Ա. Մարտիրոսյան  

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 107 կողմ, 1 
դեմ, 3 ձեռնպահ ձայներով 

3. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 

գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին  

ԱԺ Պատգամավորներ 
Պ-091-28.09.2012, 
07.02.2013- ՊԻ 

Էլինար Վարդանյան,  

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 109 կողմ, 



 

 2

(երկրորդ ընթերցում) 

(քվեարկություն) 

Վահան Բաբայան 0 դեմ, 1 ձեռնպահ 
ձայներով 

4. ա. Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու 

մասին 
բ. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու 
մասին  

(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ԱԺ Պատգամավորներ 
Պ-101, 1011-02.10.2012, 

28.11.2012-ՊԻ 

Գալուստ Սահակյան,  
Արթուր Գևորգյան,  
Հայկ Բաբուխանյան 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 100 կողմ, 
2 դեմ, 7 ձեռնպահ 

ձայներով 

5. 
«ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքում 
փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ԱԺ Պատգամավորներ 
Պ-196-22.01.2013-ՊԻ  

Էդմոն Մարուքյան 
Հ. Թովմասյան 

 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 108 կողմ, 

0 դեմ, 1 ձեռնպահ 
ձայներով 

6. 

«Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ԱԺ Պատգամավորներ 
Պ-262-22.05.2013-ՊԻ 

Արփինե Հովհաննիսյան, 
    Գալուստ Սահակյան,     
Արծվիկ Մինասյան, 
Աղվան Վարդանյան, 

    Ալեքսանդր 

Արզումանյան,     
Գագիկ Ջհանգիրյան, 
    Թևան Պողոսյան, 

Դավիթ Հարությունյան   

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 110 կողմ, 

0 դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 
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7. ա. «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 
կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»   

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

կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-046, 0461-22.08.2012-ԳԿ  

Ա. Նազարյան 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 103 կողմ, 

0 դեմ, 5 ձեռնպահ 
ձայներով 

8. «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-048-23.08.2012-ՏՀ 

Ս. Մնացականյան 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 95 կողմ, 7 
դեմ, 6 ձեռնպահ ձայներով 

9. «Հայաստանի Հանրապետության անկախության 

հռչակման 22-րդ տարեդարձի կապակցությամբ 
համաներում հայտարարելու մասին» 

Ն-341-30.09.2013-ՊԻ 

Հ. Թովմասյան 
Քննարկվեց և ընդունվեց` 

102 կողմ, 0 դեմ, 0 
ձեռնպահ ձայներով 

10. ա. «Հայաստանի Հանրապետության վարչական 
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն 

կատարելու մասին»,  

բ. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու 
մասին»,  

գ. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-300, 3001-8-

16.07.2013,27.09.2013-ՊԻ 

Գ. Մուրադյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 94 
կողմ, 2 դեմ, 5 ձեռնպահ 

ձայներով 
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դ. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

ե. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»,  

զ. «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին»,  

է. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին»  

ը. «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» 

թ. Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին 

11. 

«Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում 
փոփոխություն կատարելու մասին»  
(երկրորդ ընթերցում) 

 

ԱԺ Պատգամավորներ 
Պ-1175-20.05.2011-ՏՀ 

Գալուստ 
Սահակյան, Վարդան 
Այվազյան, Հեղինե 

Բիշարյան 
Վ. Տերտերյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 96 կողմ, 0 

դեմ, 3 ձեռնպահ ձայներով 
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12. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու և «Պետական տուրքի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի ապրիլի 

27-ի ՀՕ-55-Ն օրենքը չեղյալ ճանաչելու մասին» ՀՀ 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»  

ԱԺ Պատգամավոր 
Պ-334-

23.09.2013,27.09.2013-ՏՀ 

Վարդան Այվազյան  
 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 88 
կողմ, 9 դեմ, 2 ձեռնպահ 

ձայներով 

13. 

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

փոփոխություն կատարելու մասին  

ԱԺ Պատգամավորներ 
Պ-305-23.07.2013-ՍՀ 

Գալուստ 
Սահակյան,Հովհաննես 
Սահակյան, Արտակ 
Զաքարյան, Կարինե 

Աճեմյան 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

14.  ա. «Պետական նյութական պահուստի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 

և փոփոխություններ կատարելու մասին»  

բ. «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 

կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-131, 1311-24.10.2012-ՊԱ  

Հ. Մխիթարյան 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

15. 
«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին 

ԱԺ Պատգամավոր 
Պ-279-10.06.2013-ՏՀ 

Միքայել Մելքումյան  
Դ. Սարգսյան 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
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16.  
«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 

լրացում կատարելու մասին 

ԱԺ Պատգամավոր 
Պ-313-

13.08.2013,28.09.2013-ՏՀ 

Մարտին Սարգսյան  
Դ. Սարգսյան 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

17. ա. «Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների 
գործածության կենսաանվտանգության մասին»,  

բ. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին»,  

գ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին»,  

դ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

լրացում կատարելու մասին»  

ե. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-184, 1841-4-20.12.2012-ԳԲ 

Ա. Հարությունյան 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

18.  «Կենդանական աշխարհի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-051-23.08.2012-ԳԲ  

Ա. Հարությունյան 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

19. ա. «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական 

ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-307, 3071-3-25.07.2013-ՊԻ 

Ա. Օրբելյան 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
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մասին»,  

բ. «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին»,  

գ. «Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում 

լրացում կատարելու մասին»,  

դ. «Հայաստանի Հանրապետության վարչական 
դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու 

մասին» 

20. «Քաղաքացիական հատուկ ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-273-05.06.2013-ՊԱ  

Ա. Նազարյան 

Քննարկումը մնաց 
անավարտ 

21. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ   

21.1. 2012 թվականի նոյեմբերի 29-ին Երևանում 
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Թուրքմենստանի 

կառավարության միջև սեյսմիկ պաշտպանության 
ոլորտում համագործակցության մասին» 
համաձայնագիր 

Ն-257-22.05.2013-ԱՀ-011/0 

Հ. Մխիթարյան 
Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
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21.2. 2010 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Վիեննայում 
ստորագրված` Միջազգային հակակոռուպցիոն 

ակադեմիայի` որպես միջազգային 
կազմակերպության, հիմնադրման վերաբերյալ 

համաձայնագիր 

Ն-253-22.05.2013-ԱՀ-011/0 

Ա. Օսիկյան 
Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

21.3. 1984 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Ժնևում 
ստորագված «Մեծ հեռավորությունների վրա օդի 
միջսահմանային աղտոտվածության մասին» 1979 

թվականի կոնվենցիայի` Եվրոպայում մեծ 
հեռավորությունների վրա օդի աղտոտիչների 

տարածումը դիտանցելու և գնահատելու 

համագործակցային ծրագրի (ԵԴԳԾ) երկարաժամկետ 
ֆինանսավորման վերաբերյալ արձանագրություն  

Ն-1187-08.06.2011-ԱՀ-011/0  

Ա. Հարությունյան 
Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

21.4. 2012 թվականի հոկտեմբերի 17- ին Երևանում 
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության և Իտալիայի Հանրապետության 
կառավարության միջև պաշտպանության 

բնագավառում համագործակցության մասին» 
համաձայնագիր 

Ն-247-03.05.2013-ԱՀ-011/0 

Ա. Նազարյան 
Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

21.5. 2012 թվականի մայիսի 30-ին Աշգաբատում 
ստորագրված «Անկախ պետությունների 

համագործակցության մասնակից պետությունների 
զինված ուժերի միջև ինժեներական ապահովման 

ոլորտում համագործակցության մասին» 
համաձայնագիր 

Ն-252-22.05.2013-ԱՀ-011/0 

Ա. Նազարյան 
Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 
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սեպտեմբերի 30 – հոկտեմբերի 3-ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`    
 
 -  հայտարարությամբ հանդես եկան 17 պատգամավորներ 
 -  11 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը: 
 - Փակ գաղտնի քվեարկությամբ Գևորգ Կոստայանն ընտրվեց Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր 

դատախազ` 103 կողմ և 03 դեմ  ձայներով: (2 քվեաթերթիկ համարվել է անվավեր:) 


