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Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

         
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2010 թվականի  

մարտի 15-ից  18-ի քառօրյա նիստերի մասին 
 

 
N 

ը/կ 
Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 
 

1. 

«Քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-832-18.02.2010-ՄԻ 

Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 
 

 
Նախ քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
98  կողմ, 0 դեմ  և  

0 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց II ընթերցմամբ, 

սակայն քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

 
2. 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական հատուկ 
ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-691-12.09.2009-ՊԻ 

Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

82  կողմ, 7 դեմ  և  
12 ձեռնպահ ձայներով 
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3. 

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 
(քննարկման շարունակություն) 

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 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

74  կողմ, 8 դեմ  և  
14 ձեռնպահ ձայներով 
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4. 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասինե 
(քվեարկություն) 

Աժ պատգամավորներ 
Գալուստ Սահակյան, Ռաֆիկ 

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

Հարությունյան 
Պ-752-02.11.2009-ՊԻ 

 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

104 կողմ,  5 դեմ  և  
1 ձեռնպահ ձայներով 

 
5.  

«Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխու-
թյուն կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

Աժ պատգամավորներ 
Հակոբ Հակոբյան, Սուքիաս 

Ավետիսյան, Գագիկ Մելիքյան, 
Էդուարդ Շարմազանով, Հայկ 

Սանոսյան, Տաճատ 
Վարդապետյան, Գագիկ 

Գեւորգյան 
Պ-626-19.05.2009-ՍՀ  

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

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

99 կողմ,  1 դեմ  և  
0 ձեռնպահ ձայներով 

 
6. «Հայաստանի Հանրապետության  քրեական դատավարության  

օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

Աժ պատգամավոր 
Հովհաննես Մարգարյան 

Պ-089-28.08.2007-ՊԻ 
------------------ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

79 կողմ,  6 դեմ  և  
13 ձեռնպահ ձայներով 

 
7. «Հայաստանի Հանրապետության  քրեական օրենսգրքում փոփոխու-

թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին»  
(երկրորդ ընթերցում) 

Աժ պատգամավորներ 
Հովհաննես Մարգարյան,  

Հեղինե Բիշարյան 
Պ-112-04.09.2007-ԳԿ 

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

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

98 կողմ,  1 դեմ  և  
1 ձեռնպահ ձայներով 

 
8. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2001-2003 թվականների ծրագրի մա-

սին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-756-04.11.2009-ՏՀ 
Կ. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

92  կողմ, 1 դեմ  և  
5 ձեռնպահ ձայներով 
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9. 

«Երևան քաղաքում իրավունք հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված 
անհատական բնակելի տների կարգավիճակի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-739-16.10.2009-ՏՏ 

Աժ պատգամավորներ 
Հ. Մարգարյան, Ա. Մինասյան, 

Խ. Հարությունյան, Ս. 
Ավետիսյան, Վ. Դալլաքյան 

Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

96  կողմ, 4 դեմ  և  
0 ձեռնպահ ձայներով 

 
10. 

ա. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին» 
բ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
գ. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և 
անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-682-19.08.2009-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն չկազմակերպվեց  

 
11. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-741-21.10.2009-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն չկազմակերպվեց 

 
12. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-781-27.11.2009-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն չկազմակերպվեց 

 
13. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-781-27.11.2009-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն չկազմակերպվեց 

 
14. ա) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում 

փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին 
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին 
գ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության 
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին 

Աժ պատգամավորներ 
Հովհաննես Մարգարյան, Ռուբեն 

Գեւորգյան, Հովհաննես 
Սահակյան 

Պ-774, 7741, 7742-
23.11.2009,15.03.2010-ՊԻ 

Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ ` 

78  կողմ, 9 դեմ  և  
12 ձեռնպահ ձայներով 
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  15. 

ա. «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, 
բ. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-779, 7791-27.11.2009-ՊԻ 

Պ. ՍԱՖԱՐՅԱՆ Քննարկումը մնաց անավարտ 

 
16. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 

Աժ պատգամավորներ 
Հակոբ Հակոբյան, Սամվել 

Բալասանյան 
Պ-731-02.10.2009-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
101 կողմ,  0 դեմ  և  

0 ձեռնպահ ձայներով 
 

17. 
ա) «Երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման, Հայաստա-
նի Հանրապետության տարածքով դրանց տարանցիկ փոխադրման, 
ինչպես նաև երկակի նշանակության տեղեկատվության և մտավոր 
գործունեության արդյունքների փոխանցման նկատմամբ հսկողության 
մասինե,  
բ) «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխու-
թյուն և լրացում կատարելու մասինե, 
գ) «Պետական տուրքի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրեն-
քում  փոփոխություն և լրացում կատարելու մասինե, 
դ) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպ-
ման և անցկացման մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  
փոփոխություն կատարելու մասին 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-844, 8441, 8442, 8443-11.03.2010-

ՍՀ 
 Գ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 

Անհետաձգելի. որ  
11.03.10թ. N 209-Ա 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
78 կողմ,  1 դեմ  և  

20 ձեռնպահ ձայներով 



 

 6 

 
18. 

ա. «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 
բ. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին» 
գ. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 
դ. «Շարժական գույքի կադաստրի վարման, շարժական գույքի գրավի 
իրավունքի, լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի 
գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 
 ե. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-840, 8401, 8402, 8403, 8404-

11.03.2010-ՊԱ 
 Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 

Անհետաձգելի. որ  
18.02.10թ. N 202-Ա  

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն չկազմակերպվեց 

 
19. ՕԵԿ խմբակցության հարցապնդում 

Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 
ԱԺ-ը քննարկեց հարցապնդումը 

 
 
    
մարտի 15-ից 18-ի քառօրյա նիստերի ընթացքում՝  
         
  -   հայտարարությամբ հանդես եկան  25 պատգամավորներ  

  -  6 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   

 


