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Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2010 թվականի  

ապրիլի 6-ից 8-ի նիստերի մասին 
 

 
N 

ը/կ 
Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 
 

1. 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

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 և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

77  կողմ,  4 դեմ  և  
0 ձեռնպահ ձայներով 

 

 
2. 

 ա) «Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 
բ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին, 
գ) «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, 
դ) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, 
ե) «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 
 

 
ՀՀ կառավարություն 

07.07.09թ  /Կ-664-09.07.2009-ՏՀ/; 
02.11.09  Կ-754, 7541, 7542, 7543 -

02.11.2009-ՏՀ 
Վ. ԱՐԱՄՅԱՆ   

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկությունը հետաձգվեց  

15 օրով 
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3. 

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 
(երկրորդ ընթերցում) 
 

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

ՏՀ 
 Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ 

 
Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն չկազմակերպվեց 

 
4. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

Աժ պատգամավորներ 
Հակոբ Հակոբյան,  
Ս. Բալասանյան 

Պ-731-02.10.2009-ՏՀ 
------------------- 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն չկազմակերպվեց 

 
5. 

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

 
ՀՀ կառավարություն 

Կ-779, 7791-27.11.2009-ՊԻ 
Պ. ՍԱՖԱՐՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

92  կողմ, 4 դեմ  և  
1 ձեռնպահ ձայներով 

 

 
6. «Քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-832-18.02.2010-ՄԻ 

Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 
 

Քվեարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

102 կողմ,  0 դեմ  և  
0 ձեռնպահ ձայներով 

 
 

7. 
 
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» 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-682-19.08.2009-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

91  կողմ, 2 դեմ  և  
8 ձեռնպահ ձայներով 
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8. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-741-21.10.2009-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

99  կողմ, 1 դեմ  և  
2 ձեռնպահ ձայներով 

 
 

9. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-781-27.11.2009-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

92  կողմ, 4 դեմ  և  
5 ձեռնպահ ձայներով 

 
 

10. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-798-23.12.2009-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

93  կողմ, 5 դեմ  և  
3 ձեռնպահ ձայներով 

 
 

11. 
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» 
(քվեարկություն) 
 

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

11.03.2010-ՊԱ 
 Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 

Անհետաձգելի. որ  
18.02.10թ. N 202-Ա 

 
Նախ քվեարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
91  կողմ, 5 դեմ  և  

3 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
74  կողմ, 1 դեմ  և  

4 ձեռնպահ ձայներով 
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  12. 

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 
(երկրորդ ընթերցում) 
 

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

ՍՀ 
 Գ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 

Անհետաձգելի. որ  
11.03.10թ. N 209-Ա 

 
Նախ քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ` 
87  կողմ, 4 դեմ  և  

6 ձեռնպահ ձայներով, ապա III 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

78  կողմ, 4 դեմ  և  
3 ձեռնպահ ձայներով 

 
13. 

ա. «Հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) միջոցով տեսաձայնային 
մագնիսական կրիչների պարտադիր դրոշմավորման մասինե 
բ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում 
կատարելու մասինե 
 

 
ԱԺ պատգամավոր 
Կարեն Վարդանյան  
Պ-796-11.12.2009-ՏՀ 
Ա. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկությունը հետաձգվեց  

15 օրով 

 
14. «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-804-19.01.2010-ՏՀ 

Ա. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 

Քննարկումը մնաց անավարտ 

 
15. 

«Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի պետական բյուջեի 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-861-31.03.2010-ՖՎ 

Անհետաձգելի. որ  
25.03.10թ. N 291-Ա 

ԱԺ պատգամավորներ 
Հ. Մարգարյան, Հ. Բիշարյան,  

Գ. Սահակյան և Ն. Զոհրաբյան 
Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ 

 

 
Նախ քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
73  կողմ, 1 դեմ  և  

14 ձեռնպահ ձայներով, ապա II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

69  կողմ, 0  դեմ  և  
9 ձեռնպահ ձայներով 

«Ժառանգություն» 
խմբակցությունը չմասնակցեց 

քվեարկությանը 
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16. ա. «Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի 

մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ 
փոփոխություններ կատարելու մասին 
բ. «Ազգային ժողովի կանոնակարգե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
Վահան Հովհաննեսյան, Արմեն 

Ռուստամյան, Արտյուշ 
Շահբազյան, Արծվիկ Մինասյան 

Պ-824, 8241-15.02.2010-ԱՀ 
Շ. ՔՈՉԱՐՅ ԱՆ 

 

ՀՀ ԱԺ-ը քննարկեց և 
քվեարկությամբ մերժեց  ՀՅԴ 

խմբակցության կողմից 
հրատապ ճանաչված օրենքների 
նախագծերի փաթեթը` 24 կողմ,  

64 դեմ  և  
5 ձեռնպահ ձայներով 

 
17. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ  ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ նախագահ 

 
 

 
17.1 «Միջուկային ահաբեկչական գործողությունների դեմ պայքարի 

մասինե  միջազգային կոնվենցիա (կից առարկությամբ) 
(13 ապրիլի 2005թ.; Նյու Յորք) 

 
Ռ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Ն-771-19.11.2009-ԱՀ 

ԱԺ-ը քվեարկությամբ 
վավերացրեց քննարկված 

միջազգային պայմանագիրը`    
99 կողմ, 0 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
 
 
    
ապրիլի 6-ից 8-ի նիստերի ընթացքում՝  
         
  -   հայտարարությամբ հանդես եկան  16 պատգամավորներ  

  -  15 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   

 


