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ՏԵՂԵԿԱՆՔ
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2018 թվականի

փետրվարի 6-ին գումարված նիստերի մասին

N
ը/կ

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն

1 2 3 4

1.
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի ան-
վտանգ օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու
մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-198-04.12.2017-ՏՀ
Աշոտ Մարտիրոսյան

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ` 88 կողմ,
9 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

2. «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կա-
տարելու մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-210-11.12.2017-ՊԱ

Անհետաձգելի
Վարդան Եղիազարյան

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և
ամբողջությամբ` 61 կողմ,

37 դեմ, 0 ձեռնպահ
ձայներով

3.
ա. «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին»,
բ. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու
մասին»,

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-135-

27.09.2017,15.01.2018-
ՏՀ

Հայկ Արզումանի
Հարությունյան

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ` 90 կողմ,
9 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով
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գ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու
մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

4. ա) «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղե-
րի և խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կա-
տարելու մասին»,
բ) «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

ԱԺ պատգամավորներ
Սամվել

Ֆարմանյան, Աղվան
Վարդանյան, Ռուզանն
ա Մուրադյան, Հրայր

Թովմասյան, Վարդևան
Գրիգորյան, Մանե

Թանդիլյան, Գագիկ
Մելիքյան, Ռուստամ

Մախմուդյան, Շուշան
Սարդարյան, Սերգեյ
Բագրատյան, Արման

Սաղաթելյան, Միհրան
Հակոբյան, Ջեմմա

Բաղդասարյան
Պ-187-20.11.2017-ՏՀ
Կարեն Թամազյան

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ` 98 կողմ,
0 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

5. «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և
խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

ԱԺ պատգամավորներ
Էդմոն

Մարուքյան, Արարատ
Միրզոյան, Նիկոլ

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ` 99 կողմ,
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(երկրորդ ընթերցում) Փաշինյան,Գևորգ
Գորգիսյան, Արտակ

Զեյնալյան
Պ-133-

23.09.2017,13.11.2017-
ՏՀ

Կարեն Թամազյան

0 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

6. «Ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ
կատարելու մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-188-20.11.2017-ՊԻՄԻ
Արթուր Հովհաննիսյան

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ` 98 կողմ,
0 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

7.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության դատական
օրենսգիրք» Սահմանադրական օրենք

բ) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի
Հանրապետության սահմանադրական օրենքում
փոփոխություններ կատարելու մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-209-11.12.2017,
19.12.2017-ՊԻՄԻ

Կ-2091-01.02.2018-
ՊԻՄԻ

Դավիթ Հարությունյան

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և
ամբողջությամբ` 74 կողմ,

12 դեմ, 10 ձեռնպահ
ձայներով

8. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենս-
գրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
մասին»

Աժ պատգամավորներ
Վահրամ

Բաղդասարյան, Խոսրով
Հարությունյան

Պ-243-

Նախ քննարկվեց և
ընդունվեց առաջին

ընթերցմամբ` 71 կողմ,
0 դեմ, 28 ձեռնպահ

ձայներով, ապա քննարկվեց
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24.01.2018,01.02.2018-
ՏՀ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Անհետաձգելի

Դավիթ Անանյան

և ընդունվեց երկրորդ
ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ` 72 կողմ,
3 դեմ, 19 ձեռնպահ

ձայներով

9.
«Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պե-
տությունների կողմից արդյունաբերական ապրանք-
ների նկատմամբ հատուկ սուբսիդիաները Եվրասի-
ական տնտեսական հանձնաժողովի հետ կամավոր
համաձայնեցնելու և Եվրասիական տնտեսական միու-
թյան անդամ պետությունների կողմից հատուկ սուբ-
սիդիաների տրամադրման հետ կապված` Եվրասի-
ական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից քննու-
թյուն անցկացնելու կարգի մասին» համաձայնագիրը
վավերացնելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-221-15.12.2017-ՏՀ

Հովհաննես Ազիզյան

Քննարկվեց և օրենքն
ընդունվեց` 89 կողմ, 9 դեմ,

0 ձեռնպահ ձայներով

10. ա) «Միջհամայնքային միավորումների մասին»
բ) «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում փոփոխություններ և լրա-
ցումներ կատարելու մասին»
գ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման,
իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբա-
ժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկա-
տերերի պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխու-
թյուն կատարելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կ-205-07.12.2017-ՏՏԳԲ
Վաչե Տերտերյան

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ`

61 կողմ, 38 դեմ, 1 ձեռնպահ
ձայներով

«Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատա- Աժ պատգամավոր Քննարկվեց և ընդունվեց
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11. վարության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում
կատարելու մասին»

Արփինե Հովհաննիսյան
Պ-212-

13.12.2017,01.02.2018-
ՊԻՄԻ

առաջին ընթերցմամբ` 98
կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով

12.
«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգա-
վիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում լրացում կատարելու մասին»

Աժ պատգամավոր
Միհրան Պողոսյան

Պ-231-
21.12.2017,01.02.2018

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 99
կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով
13. ա. «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Հայաս-

տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ
կատարելու մասին»,
բ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ»
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում
փոփոխություններ կատարելու մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-180-13.11.2017-ՏՀ
Գագիկ Գրիգորյան

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ` 63 կողմ,
12 դեմ, 24 ձեռնպահ

ձայներով

14. «ՏՐԱՍԵԿԱ մուլտիմոդալ փոխադրումների զարգաց-
ման մասին համաձայնագիրը (կից առարկությամբ)
վավերացնելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-222-15.12.2017-ՏՀ
Գագիկ Գրիգորյան

Քննարկվեց և օրենքն
ընդունվեց` 98 կողմ, 0 դեմ,

0 ձեռնպահ ձայներով

15. «Ճանապարհային նշանների և ազդանշանների
մասին» կոնվենցիան (կից առարկությամբ) վավերաց-
նելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-228-15.12.2017-ՊԱ
Գագիկ Գրիգորյան

Քննարկվեց և օրենքն
ընդունվեց`  99 կողմ, 0 դեմ,

0 ձեռնպահ ձայներով

16. ա. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մա-

ԱԺ պատգամավորներ
Էդմոն

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և
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սին»
բ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մա-
սին»
(երկրորդ ընթերցում)

Մարուքյան, Արարատ
Միրզոյան, Նիկոլ
Փաշինյան, Գևորգ

Գորգիսյան, Արտակ
Զեյնալյան

Պ-134-
23.09.2017,13.11.2017-

ՏՀ-011/0
Արծվիկ Մինասյան

ամբողջությամբ` 99 կողմ,
0 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

17. ա) Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգր-
քում լրացում կատարելու մասին»
բ) «Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»
գ) «Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու
մասին»
դ) «Կենդանական աշխարհի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու
մասին»
Նախագծերի փաթեթից հանվել է «բ) «Հայաստանի
Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում
լրացում կատարելու մասին» նախագիծը:

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-197-04.12.2017-ՏՏԳԲ

Արծվիկ Մինասյան

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ`

98 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ
ձայներով

18. ա) «Բնապահպանական վերահսկողության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին»
բ) «Բնապահպանական իրավախախտումների

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կ-234-22.12.2017-ՏՏԳԲ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 90
կողմ, 9 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով
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հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին
պատճառված վնասի հատուցման սակագների
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
փոփոխություն կատարելու մասին»
գ) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփո-
խություններ կատարելու մասին»
դ) «Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու
մասին»

19. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատա-
վարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրա-
ցումներ կատարելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-207-07.12.2017-ՊԻՄԻ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ`

88 կողմ, 9 դեմ, 0 ձեռնպահ
ձայներով

փետրվարի 6-ին գումարված նիստերի ընթացքում`
- Հայտարարությամբ հանդես եկան 14 պատգամավոր:
- 14 պատգամավոր հարցերով դիմեցին կառավարությանը:


