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Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

         
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2010 թվականի  

փետրվարի 22-ից  25-ի քառօրյա նիստերի մասին 
 

 
N 

ը/կ 
Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 
 

1. «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-794-09.12.2009-ՊԻ 

Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
Անհետաձգելի որ.  

03.12.09թ.  N 1399-Ա 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
84  կողմ, 0 դեմ  և  

0 ձեռնպահ ձայներով 
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2. 

ա) «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պա-
տասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» 
բ) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում 
լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 
գ) «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացում-
ներ կատարելու մասին» 
դ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ 
օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
ե) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին 
զ) «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ 
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին 
է) «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում լրացում կատարելու մասին 
ը) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին 
 թ) «Անհատական տվյալների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասին 
ժ) «Արժեթղթերի շուկայի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասին 
ժա) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին 
ժբ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում 
լրացումներ կատարելու մասին 
ժգ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարու-
թյան օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին 
ժդ) «Սնանկության մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին 
ժե) «Շահութահարկի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրեն-
քում լրացում կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-522, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 
5226, 5227, 5228,  5229, 52210, 52211, 

52212, 52213, 52214-26.01.2009, 
02.02.2010-ՖՎ 

Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

Քննարկումը մնաց անավարտ 
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3. 

ա) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 
բ) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին 
գ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-519, 5191,5192-20.01.2009, 

28.04.2009-ՏՏ 
Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 

 
Քվեարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
71 կողմ,  20 դեմ  և  

7 ձեռնպահ ձայներով 

 
4. 

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին 
(քվեարկություն) 

Աժ պատգամավոր 
Լարիսա Ալավերդյան 
Պ-418-26.12.2008-ՊԻ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

85 կողմ,  2 դեմ  և  
11 ձեռնպահ ձայներով 

 
5. 

ա). «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասին 
բ) «Հարկերի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-708, 7081-18.09.2009-ՏՀ 

Ա. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
78  կողմ, 1 դեմ  և  

2 ձեռնպահ ձայներով 

 
6. 

ա)  «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին  
բ) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում լրացում կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-635, 6351-29.05.2009-ՏՀ 

Գ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
67  կողմ, 12 դեմ  և  

4 ձեռնպահ ձայներով 

 
  7. 

«Եկամտահարկի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումեր կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

Աժ պատգամավորներ 
Գալուստ Սահակյան, Արա 

Բաբլոյան, Սամվել Նիկոյան, 
Մկրտիչ Մինասյան, Հերմինե 

Նաղդալյան, Առաքել 
Մովսիսյան, Համլետ 

Հարությունյան, Արծվիկ 
Մինասյան 

Պ-707-18.09.2009-ՏՀ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
92  կողմ, 0 դեմ  և  

0 ձեռնպահ ձայներով 
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8. 

ա) «Պետական տուրքի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին 
բ) «Հաստատագրված վճարների մասինե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 
գ) «Ավելացված արժեքի հարկի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին 
դ) «Շահութահարկի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին՚ 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-754, 7541, 7542, 7543-02.11.2009-

ՏՀ 
Վ. ԱՐԱՄՅԱՆ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
72 կողմ,  16 դեմ  և  

3 ձեռնպահ ձայներով 

 
9. «Շահումով խաղերի եւ խաղատների մասինե Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-664-09.07.2009-ՏՀ 

 Վ. ԱՐԱՄՅԱՆ 
 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
65 կողմ,  20 դեմ  և  

3 ձեռնպահ ձայներով 
 

10. 
ա) «Ապրանքային նշանների մասինե, 
բ) «Աշխարհագրական նշումների մասինե, 
գ) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, 
դ) «Պետական տուրքի մասինե  Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-782, 7821, 7822, 7823-30.11.2009-

ՏՀ 
 Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ 

 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
68 կողմ,  6 դեմ  և  

8 ձեռնպահ ձայներով 

 
11. 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին 

Աժ պատգամավորներ 
Գալուստ Սահակյան, Ռաֆիկ 

Պետրոսյան, Արտակ Դավթյան, 
Վարդան Բոստանջյան, Վիկտոր 
Դալլաքյան, Արամ Սաֆարյան, 
Արաիկ Հովհաննիսյան, Համլետ 

Հարությունյան 
Պ-752-02.11.2009-ՊԻ 

 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն չկազմակերպվեց 
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12. «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասինե Հայաստանի Հանրապետու-

թյան օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

Աժ պատգամավորներ 
Անահիտ Բախշյան, Արմեն 

Մարտիրոսյան 
Պ-535-17.02.2009-ԳԿ 

Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ 

ՀՀ ԱԺ-ը քննարկեց և 
քվեարկությամբ մերժեց օրենքի 
նախագիծը` 24 կողմ,  70 դեմ  և  

3 ձեռնպահ ձայներով 

 
13. 

«Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի մասինե 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-829-17.02.2010-ԱՀ 
Է. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 
Անհետաձգելի որ.  
18.02.10թ.  N 126-Ա 

Նախ` օրենքի նախագիծը 
քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
  88 կողմ, 5 դեմ և 2 ձեռնպահ 

ձայներով, ապա  II ընթերցմամբ 
և ամբողջությամբ` 70 կողմ, 

 4 դեմ  և 0 ձեռնպահ ձայներով  
 

 
14. 

Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի 
մշտական հանձնաժողովի նախագահի ընտրություն 

 
------------------ 

ՀՀ ԱԺ-ը 82 կողմ և 0 դեմ 
ձայներով Մարդու 

իրավունքների 
պաշտպանության եւ հանրային 

հարցերի մշտական 
հանձնաժողովի նախագահ 

ընտրեց Արամ Սաֆարյանին 
 

 
 15. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ  ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ նախագահ 

 
 

 
15.1 «Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպու-

թյան օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերի մասինե 
համաձայնագիր  
(14 հունիսի 2009թ., ք. Մոսկվա) 
(քննարկման շարունակություն) 

 
Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ 

Ն-803-11.01.2010-ԱՀ 

Աժ-ը քվեարկությամբ 
վավերացրեց քննարկված 

միջազգային պայմանագիրը` 
80 կողմ, 5 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
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15.2 Վերականգնվող էներգետիկայի միջազգային գործակալության 

կանոնադրություն  
(26 հունվարի 2009թ., ք. Բոնն) 

Ա. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 
Ն-808-30.01.2010-ԱՀ 

Աժ-ը քվեարկությամբ 
վավերացրեց քննարկված 

միջազգային պայմանագիրը` 
84 կողմ, 0 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
 

 
15.3  «Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպու-

թյան հավաքական անվտանգության համակարգի ուժերի եւ միջոցների 
գաղտնի կառավարման համակարգ ստեղծելու հիմնական սկզբունք-
ների մասինե համաձայնագիր  
(14 հունիսի 2009թ., ք. Մոսկվա) 

 
Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ 

Ն-817-08.02.2010-ԱՀ 

Աժ-ը քվեարկությամբ 
վավերացրեց քննարկված 

միջազգային պայմանագիրը` 
82 կողմ, 4 դեմ և 1 ձեռնպահ 

ձայներով 
 

 
 
 
    
փետրվարի 22-ից 25-ի քառօրյա նիստերի ընթացքում՝  
         
  -   հայտարարությամբ հանդես եկան  19 պատգամավորներ  

  -  11 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   

 


