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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2014 թվականի  
փետրվարի 24-27-ի չորսօրյա նիստերի մասին 

 

N 
ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. 

ա. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին 

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

(քվեարկություն) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-370, 3701-25.10.2013-ՊԻ 

Դավիթ 
Հարությունյան, Գալուստ 
Սահակյան, Զարուհի 
Փոստանջյան, Արամ 
Մանուկյան, Աղվան 

Վարդանյան, Հովհաննես 
Մարգարյան, Նաիրա 
Զոհրաբյան, Էդմոն 

Մարուքյան, Հովհաննես 
Սահակյան 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 119 
կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

2. «Կազմակերպությունների և անհատ 
ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 
0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով 
հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը 
հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի 
հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-368-18.10.2013-ՏՀ 

Ա. ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 69 
կողմ, 13 դեմ, 30 ձեռնպահ 

ձայներով 
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հաշվարկվում և գանձվում» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին»  

(քննարկման շարունակություն) 

3. 

«Հայաստանի Հանրապետության 
գազամատակարարման համակարգի 
գործունեությունն ուսումնասիրող ժամանակավոր 
հանձնաժողով ստեղծելու մասին» 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-448-

21.02.2014,25.02.2014 
Գալուստ 

Սահակյան, Դավիթ 

Հարությունյան, Հեղինե 
Բիշարյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 74 
կողմ, 3 դեմ, 30 ձեռնպահ 
ձայներով (հարցը օրակարգ 

էր մտել 
պատգամավորների 1/3-ի 

ստորագրությամբ) 

4. ՀՀ Ազգային ժողովի որոշումը «Նաիրիտ գործարան» 
փակ բաժնետիրական ընկերության 
մասնավորեցման, ստանձնած վարկային 
պարտավորությունների և անհրաժեշտ ծավալով 
տնտեսական գործունեություն չիրականացնելու 
պատճառներն ուսումնասիրող Հայաստանի 
Հանրապետության Ազգային ժողովի ժամանակավոր 
հանձնաժողով ստեղծելու մասին»  

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-274-05.06.2013-ՏՀ 

Աղվան 
Վարդանյան, Արծվիկ 

Մինասյան, Արմեն 
Ռուստամյան 

Մերժվեց` 44 կողմ, 55 դեմ, 
1 ձեռնպահ ձայներով 

(նախագիծը հեղինակների 
կողմից համարվել էր 

արտահերթ) 

5. «2008թ. մարտի 1-2-ին Երևան քաղաքում տասը 
անձանց սպանությունների, քաղաքացիական 
անձանց, ոստիկանության աշխատակիցներին ու 
զինծառայողներին հրազենային ու այլ մարմնական 
վնասվածքներ պատճառելու դեպքերով ՀՀ 
ոստիկանության, Հատուկ քննչական ծառայության, 
ՀՀ գլխավոր դատախազության ձեռնարկած 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-433-24.01.2014-ՊԻ 
Հեղինակներ` Լևոն 

Զուրաբյան, Ստեփան 
Դեմիրճյան, Գագիկ 

Ջհանգիրյան, Նիկոլ 
Փաշինյան, Հրանտ 

Բագրատյան, Լյուդմիլա 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց (հարցը 
օրակարգ էր մտել 

պատգամավորների 1/3-ի 
ստորագրությամբ) 
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միջոցառումների ու գործողությունների 
հիմնավորվածության և օրինականության հարցը 
ուսումնասիրող ՀՀ Ազգային ժողովի ժամանակավոր 
հանձնաժողով ստեղծելու մասին» 

Սարգսյան, Արամ 
Մանուկյան 

6. ա. «Հայաստանի Հանրապետության քննչական 
կոմիտեի  մասին»,   

բ. «Հայաստանի Հանրապետության քննչական 
դեպարտամենտում պետական ծառայության մասին»,  

գ. «Հայաստանի  Հանրապետության  քրեական  
օրենսգրքում  փոփոխություններ և լրացում  
կատարելու մասին»,  

դ. «Արդարադատության ակադեմիայի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
և փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

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

զ. «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում  փոփոխություններ  
կատարելու մասին»,  

է. «Ոստիկանությունում ծառայության  մասին»  
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

ը. «Ոստիկանությունում ծառայության  մասին»  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-432-43218-23.01.2014-ՊԻ 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

Քննարկումը մնաց 
անավարտ 
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Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

թ. «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության 
կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին»,  

ժ. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց 
սոցիալական երաշխիքների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին»,  

ժա. «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

ժբ. «Հավաքների ազատության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին»,  

ժգ. «Հանրային  ծառայության  մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 
լրացումներ  կատարելու  մասին»,  

ժդ. «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 
օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին»,  

ժե. «Կուսակցությունների  մասին» Հայաստանի 
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Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու  
մասին»,  

ժզ. «Պետական կառավարչական հիմնարկների  
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  
լրացում  կատարելու  մասին»,  

ժէ. «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  
լրացումներ կատարելու մասին»,  

ժը. «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» 
Հայաստանի  Հանրապետության օրենքում  
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  

ժթ. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 
վարձատրության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին» 

7. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ   

7.1. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և 
Թուրքմենստանի կառավարության միջև 
գիտատեխնիկական համագործակցության մասին» 
համաձայնագիր (քվեարկություն) 

Ն-258-22.05.2013-ԱՀ-011/0 

Ս. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ԱԺ-ը վավերացրեց 
համաձայնագիրը` 120 

կողմ, 10 դեմ, 1 ձեռնպահ 
ձայներով 

7.2. 2012 թվականի նոյեմբերի 29-ին Երևանում 
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Թուրքմենստանի 
կառավարության միջև Թուրքմենստանում 

Ն-256-22.05.2013-ԱՀ-011/0 

Շ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ 
ԱԺ-ը վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 121 կողմ, 
1 դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
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Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության և 
Հայաստանի Հանրապետությունում Թուրքմենստանի 
դեսպանության տեղակայման համար 
հողատարածքների փոխադարձաբար տրամադրման 
մասին» համաձայնագիր (քվեարկություն) 

7.3. 2010 թվականի նոյեմբերի 19-ին Սանկտ 
Պետերբուրգում ստորագրված «Անկախ 
պետությունների համագործակցության մասնակից 
պետությունների` համատեղելի ազգային 
հեռուստաբժշկական համակարգերի ստեղծման և 
դրանց հետագա զարգացման ու օգտագործման 
գործում համագործակցության մասին» 
համաձայնագիր (կից վերապահումով) 
(քվեարկություն) 

Ն-1383-21.05.2012-ԱՀ-
011/0  

Ս. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

ԱԺ-ը վավերացրեց 
համաձայնագիրը` 122 կողմ, 

0 դեմ, 1 ձեռնպահ 
ձայներով 

7.4. 2012 թվականի նոյեմբերի 29-ին Երևանում 
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Թուրքմենստանի 
կառավարության միջև օդային հաղորդակցության 
մասին» համաձայնագիր (քվեարկություն) 

Ն-255-22.05.2013-ԱՀ-011/0  

Ա. ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ 
ԱԺ-ը վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 117 կողմ, 
0 դեմ, 4 ձեռնպահ 

ձայներով 

 
 
փետրվարի 24-27-ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`    
 
-  հայտարարությամբ հանդես եկան 26 պատգամավորներ, 
-  13 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը, 
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-   ԱԺ-ը որոշում ընդունեց 2014 թվականի մարտի 17-20-ի չորսօրյա նիստերի գումարման օրը տեղափոխել  
մարտի 10-13-ը, իսկ ապրիլի 7-10-ի չորսօրյա նիստերի գումարման օրը՝ մարտի 24-27-ը: 
 


