
ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2014 թվականի  
մարտի 10-13-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 

(երկրորդ ընթերցում) 

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 

Քննարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 108 

կողմ, 0  դեմ, 1 

ձեռնպահ ձայներով 

2. 
ա. «Գովազդի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» 

բ. «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-412,4121-

05.12.2013,05.03.2014-ԳԿ-
010/1 

Արման Սահակյան, Սամվել 

Քննարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 
ընթերցմամբ` 66 կողմ, 

1 դեմ, 2 ձեռնպահ 

ձայներով 



Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին 

Ֆարմանյան, Նաիրա 

Կարապետյան, Տաճատ 

Վարդապետյան, Լեւոն 

Մարտիրոսյան, Էդմոն 

Մարուքյան 

Վ.ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ 

3. «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 

միջոցառումների ու գործողությունների 
հիմնավորվածության և օրինականության հարցը 

ուսումնասիրող ՀՀ Ազգային ժողովի ժամանակավոր 

հանձնաժողով ստեղծելու մասին» 

(քվեարկություն) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-433-24.01.2014-ՊԻ 

Հեղինակներ` Լևոն 

Զուրաբյան, Ստեփան 

Դեմիրճյան, Գագիկ 

Ջհանգիրյան, Նիկոլ 

Փաշինյան, Հրանտ 

Բագրատյան, Լյուդմիլա 

Սարգսյան, Արամ 

Մանուկյան 

ԱԺ-ը քվեարկությամբ 

46 կողմ, 65 դեմ, 1 
ձեռնպահ ձայներով 

մերժեց որոշման 

նախագիծը 

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

բ. «Հայաստանի Հանրապետության քննչական 

դեպարտամենտում պետական ծառայության մասին»,  

գ. «Հայաստանի  Հանրապետության  քրեական  
օրենսգրքում  փոփոխություններ և լրացում  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-432-43218-23.01.2014-ՊԻ 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 71 կողմ, 2 
դեմ, 37 ձեռնպահ 

ձայներով 



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»  
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 

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» 

(քննարկման շարունակություն) 

5. «Պետական բնակարանային ֆոնդի բնակարանների 
անհատույց մասնավորեցման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-009-19.06.2012-ՏՀ-010/1 

Ա.ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

6. 

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային 
օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-263-24.05.2013-ՍՀ 

Հեղինակներ` Հովիկ 

Աբրահամյան, Գալուստ 

Սահակյան, Արփինե 

Հովհաննիսյան, Դավիթ 

Հարությունյան, Կարինե 

Պողոսյան, Նաիրա 

Զոհրաբյան 

Քննարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 100 

կողմ, 0  դեմ, 6 
ձեռնպահ ձայներով 

7. 
ա.«Սնանկության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում եւ 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-017,0171-

30.06.2012,10.09.2012-ՊԻ-

Քննարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 



փոփոխություններ կատարելու մասին 

բ. «Հրապարակային սակարկությունների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 

010/1 

 Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 
ընթերցմամբ` 87 կողմ, 1 

դեմ, 16 ձեռնպահ 
ձայներով 

8. 

«Պետական գույքի կառավարման մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-111-08.10.2012-ՏՀ-010/0 

Ա.ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

Քննարկումը մնաց 

անավարտ 

9. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 
թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-152-22.11.2012-ՏՀ-010/0 

Ա.ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

10. 
«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքա - 

յին բաժանման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-194-18.01.2013-ՏՏ-010/1 

Ֆ.ԲԱՇՈՅԱՆ 

Քննարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 
ընթերցմամբ` 102 կողմ, 

0 դեմ, 4 ձեռնպահ 
ձայներով 

11. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 
թվականների ծրագրի կատարման 2012 թվականի 

տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-243-30.04.2013-ՏՀ-010/0 

Ա.ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

12. 
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն 

ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ 

լրացում կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-244-30.04.2013-ՊԻ-010/1 

 Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 72 կողմ, 
4 դեմ, 32 ձեռնպահ 

ձայներով 



13. ա.«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին 

բ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
լրացում կատարելու մասին 

գ. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին 

դ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ 

լրացում կատարելու մասին 

ե. «Տրանսպորտի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-361,3611-4-14.10.2013-ՏՀ-

010/0 

 

 Ա.ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

14. ա. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 

բ. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ 

լրացումներ կատարելու մասին 

գ. «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի 
անվտանգ օգտագործման մասին» Հայաստանի 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-363,3631-3-14.10.2013-ՏՀ-

010/0  

Ա.ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 



Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին 

դ. «Ավտոմոբիլային տրանսպորտով վտանգավոր 
բեռներ եւ չվնասազերծված տարաներ փոխադրելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

 

 
 

15. 

«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-371-

29.10.2013,21.02.2014-ՄԻ-
010/1 

Արտակ Դավթյան 

  

Քննարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 
ընթերցմամբ` 111 կողմ, 

0 դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

16. «Հայաստանի Հանրապետության դատական 
օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ 

կատարելու մասին» 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ 

լրացումներ կատարելու մասին 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ 
լրացումներ կատարելու մասին» 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 

«Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-374,3741-8-

30.10.2013,06.03.2014-ՊԻ-
010/1 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 
ընթերցմամբ` 89 կողմ, 

12 դեմ, 2 ձեռնպահ 
ձայներով 



Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին 

«Արդարադատության ակադեմիայի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 

«Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ 

լրացումներ կատարելու մասին 

17. ա.«Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին 

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

ՀՀ կառավարություն 
Կ-430-20.01.2014-ԳԿ-010/1 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 
ընթերցմամբ` 85 կողմ, 

5 դեմ, 18 ձեռնպահ 

ձայներով 

 

 

 

 

 

մարտի 10-13-ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`    
 
-  հայտարարությամբ հանդես եկան 25 պատգամավորներ, 
-  13 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը, 



 


