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ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2016 թվականի
հոկտեմբերի 17-ի արտահերթ նիստի մասին

N
ը/կ

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն

1. 2 3 4
1. «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու
մասին»
(երկրորդ ընթերցում, քվեարկություն)

ՀՀ կառավարություն
Կ-1047-16.08.2016-ՄԻ

Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ

Քվեարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ` 106
կողմ,

0 դեմ, 1 ձեռնպահ
ձայներով

2.

«Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին
օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին»

ՀՀ կառավարություն
Կ-1096-11.10.2016-ՏՀ

Վ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Նախ քննարկվեց և ըն-
դունվեց առաջին ընթերց-
մամբ` 62 կողմ, 4 դեմ, 18
ձեռնպահ ձայներով,
ապա քննարկվեց լրաց-
ված նոր հոդվածը, որն
ընդունվեց առաջին ըն-
թերցմամբ` 85 կողմ,
7 դեմ, 17 ձեռնպահ ձայ-
ներով, որից հետո նախա-
գիծը քննարկվեց և ըն-
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դունվեց երկրորդ ընթերց-
մամբ և ամբողջությամբ`
83 կողմ, 7 դեմ, 18
ձեռնպահ ձայներով

3. ա) «Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին
օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարե-
լու մասին»,
բ) «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրա-
ցումներ կատարելու մասին»,
գ) «Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում լրացում կատարելու մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

ՀՀ կառավարություն
Կ-1066,10661-2-24.09.2016-

ԳԲ
Վ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ`
66 կողմ,

4 դեմ, 19 ձեռնպահ
ձայներով

4.

ա) «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարե-
լու մասին»,
բ) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում-
ներ կատարելու մասին»,
գ) «Հայաստանի Հանրապետության քրեական
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարե-
լու մասին»

ՀՀ կառավարություն
Կ-1089, 10891-2-07.10.2016-

ՊԻ
Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ

Նախ քննարկվեց և
ընդունվեց

առաջին ընթերցմամբ`
104 կողմ, 4 դեմ, 1

ձեռնպահ ձայներով,
ապա քննարկվեց և
ընդունվեց երկրորդ

ընթերցմամբ և
ամբողջությամբ` 103

կողմ,
4 դեմ, 4 ձեռնպահ

ձայներով
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5.

ա) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական
գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
մասին»,
բ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին»

ՀՀ կառավարություն
Կ-1097, 10971-11.10.2016-

ՊԻ
Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ

Նախ քննարկվեց և ըն-
դունվեց առաջին ընթերց-
մամբ` 102 կողմ, 0 դեմ, 2
ձեռնպահ ձայներով,
ապա քննարկվեց լրաց-
ված նոր հոդվածը, որն
ընդունվեց առաջին ըն-
թերցմամբ` 105 կողմ,
1 դեմ, 1 ձեռնպահ ձայնե-
րով, որից հետո փաթեթը
քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և
ամբողջությամբ` 107
կողմ, 2 դեմ, 0 ձեռնպահ
ձայներով

6.

ա) «Ֆինանսական համահարթեցման մասին»,
բ) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային հա-
մակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

ՀՀ կառավարություն
Կ-1056-07.09.2016-ՏՏ

Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ

Նախ քննարկվեց և
ընդունվեց երկրորդ

ընթերցմամբ` 86 կողմ, 4
դեմ, 17 ձեռնպահ
ձայներով, ապա

քննարկվեց և ընդունվեց
երրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ` 91 կողմ,
4 դեմ, 15 ձեռնպահ

ձայներով
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7.
«Փախստականների և ապաստանի մասին» Հայաստա-
նի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու
մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

ՀՀ կառավարություն
Կ-957-01.03.2016-ՊԻ

Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ` 109
կողմ, 0 դեմ,

0 ձեռնպահ ձայներով

8.

«Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

ՀՀ կառավարություն
Կ-1045-08.08.2016-ՊԻ

Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ

Նախ նախագիծը
համալրվեց ևս մեկ`
«Ձերբակալված և

կալանավորված անձանց
պահելու մասին» ՀՀ

օրենքում լրացում
կատարելու մասին» ՀՀ
օրենքի նախագծով, որը
քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 111

կողմ,
0 դեմ, 1 ձեռնպահ

ձայներով, ապա փաթեթը
քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ` 118
կողմ, 0 դեմ,

0 ձեռնպահ ձայներով
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9. ա) «Արխիվային գործի մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին»,
բ) «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվա-
յին ստորագրության մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,
գ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման,
իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբա-
ժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերե-
րի պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մա-
սին»
(երկրորդ ընթերցում)

ՀՀ կառավարություն
Կ-614-6141-230.09.2014-ՊԻ

Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ

Քննարկվեց և
ընդունվեց երկրորդ

ընթերցմամբ և
ամբողջությամբ`

105 կողմ,
0 դեմ, 10 ձեռնպահ

ձայներով

10. ա) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»,
բ) «Հայաստանի Հանրապետության հողային
օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»
գ) «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու
մասին»,
դ) «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու
մասին»,
ե) «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-

ՀՀ կառավարություն
Կ-1042-21.07.2016-ՏՏ

Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ

Քննարկվեց և
ընդունվեց երկրորդ

ընթերցմամբ և
ամբողջությամբ`

100 կողմ,
5 դեմ, 11 ձեռնպահ

ձայներով
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թյուններ կատարելու մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

11. ա) «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատա-
րելու մասին»,
բ) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական
օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մա-
սին»,
գ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մա-
սին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրա-
ցումներ կատարելու մասին»,
դ) «Հրապարակային սակարկությունների մասին» Հա-
յաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կա-
տարելու մասին»,
ե) «Հայաստանի Հանրապետության քրեական
օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին»,
զ) «Արխիվային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»,
է) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության
ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»,
ը) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապա-
հովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատա-
րելու մասին»,

ՀՀ կառավարություն
Կ-1072-10721-8-26.09.2016-

ՄԻ
Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ

Քննարկվեց և
ընդունվեց երկրորդ

ընթերցմամբ և
ամբողջությամբ`

103 կողմ,
3 դեմ, 9 ձեռնպահ

ձայներով
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թ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

12. ա) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին»,
բ) «Հայաստանի Հանրապետության քրեական
օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին»,
գ) «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատա-
վարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»,
դ) «Բանկային գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

ՀՀ կառավարություն
Կ-1038, 10381-3-18.07.2016-

ՖՎ
Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ

Քննարկվեց և
ընդունվեց առաջին

ընթերցմամբ`
87 կողմ,

4 դեմ, 25 ձեռնպահ
ձայներով

13. ա) «Հայաստանի Հանրապետության քրեական
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»,
բ) «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատա-
վարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մա-
սին»

ՀՀ կառավարություն
Կ-990,9901-

18.04.2016,13.10.2016-ՊԻ
Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ

Քննարկվեց և
ընդունվեց առաջին

ընթերցմամբ`
111 կողմ,

0 դեմ, 2 ձեռնպահ
ձայներով

14.
«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձա-
տրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու
մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

ՀՀ կառավարություն
Կ-1046-16.08.2016-ՍՀ

Վ. ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ

Քննարկվեց և
ընդունվեց երկրորդ

ընթերցմամբ և
ամբողջությամբ`

86 կողմ,
2 դեմ, 16 ձեռնպահ

ձայներով
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15. ա) «Հայաստանի Հանրապետության քրեական
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարե-
լու մասին»,
բ) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հա-
յաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխու-
թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

ՀՀ կառավարություն
Կ-761, 7611-16.04.2015-ՊԻ

Վ. ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

Քննարկվեց և
ընդունվեց երկրորդ

ընթերցմամբ և
ամբողջությամբ`

109 կողմ,
0 դեմ, 2 ձեռնպահ

ձայներով

16. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ

16.1 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ին Մոսկվայում ստո-
րագրված «Տեղեկատվական ոլորտում հանցավոր գոր-
ծունեությանը հակազդման հարցերով Հավաքական
անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպու-
թյան անդամ պետությունների փոխգործակցության մա-
սին» արձանագրություն

Ն-1084-04.10.2016-ԱՀ-
011/0

Վ. ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
ԱԺ-ը վավերացրեց

համաձայնագիրը`  105
կողմ, 6 դեմ,  0 ձեռնպահ

ձայներով

16.2
2016 թվականի մայիսի 19-ին Բրյուսելում ստորագրված`
Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միու-
թյան միջև «Հորիզոն-2020. հետազոտությունների և
նորարարության շրջանակային ծրագիր (2014-2020)»
միության ծրագրին Հայաստանի Հանրապետության
մասնակցության մասին» համաձայնագիր

Ն-1070-26.09.2016-ԱՀ-
011/0

Լ. ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ԱԺ-ը վավերացրեց

համաձայնագիրը` 110
կողմ, 0 դեմ,  1 ձեռնպահ

ձայներով

16.3
2015 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Մոսկվայում ստո-
րագրված «Հայաստանի Հանրապետության` «Եվրասի-

Ն-1098-13.10.2016-ԱՀ-011/0
Ս. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ԱԺ-ը վավերացրեց
համաձայնագիրը` 109
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ական տնտեսական միության շրջանակներում բժշկա-
կան արտադրատեսակների (բժշկական նշանակության
արտադրատեսակների և բժշկական տեխնիկայի) շրջա-
նառության միասնական սկզբունքների և կանոնների
մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի
համաձայնագրին միանալու մասին» արձանագրություն

կողմ, 3 դեմ, 2 ձեռնպահ
ձայներով

16.4 2015 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Մոսկվայում ստո-
րագրված «Հայաստանի Հանրապետության` «Եվրասի-
ական տնտեսական միության շրջանակներում դեղամի-
ջոցների շրջանառության միասնական սկզբունքների և
կանոնների մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի
համաձայնագրին միանալու մասին» արձանագրություն

Ն-1099-13.10.2016-ԱՀ-011/0
Ս. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱԺ-ը վավերացրեց

համաձայնագիրը` 107
կողմ, 3 դեմ,  1 ձեռնպահ

ձայներով


