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Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

         
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2010 թվականի  

ապրիլի 26-ից 29-ի նիստերի մասին 
 

 
N 

ը/կ 
Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 
 

1. 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, քվեարկություն) 

 
ՀՀ կառավարություն 

Կ-782, 7821, 7822, 7823-30.11.2009-
ՏՀ 

 Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ 
 

Նախ քվեարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ` 

85  կողմ, 5 դեմ  և  
10 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց III 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
71 կողմ,  2 դեմ  և  

13 ձեռնպահ ձայներով 
 

 
2. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 
(Երկրորդ ընթերցում, քվեարկություն) 

Աժ պատգամավորներ 
Հակոբ Հակոբյան,  
Ս. Բալասանյան 

Պ-731-02.10.2009-ՏՀ 
 

Քվեարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

100 կողմ,  0 դեմ  և  
0 ձեռնպահ ձայներով 

 
3. 

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

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

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

98 կողմ,  0 դեմ  և  
2 ձեռնպահ ձայներով 
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4. «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 
(Քննարկման շարունակություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-804-19.01.2010-ՏՀ 

Ա. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

73 կողմ,  14 դեմ  և  
4 ձեռնպահ ձայներով 

5. «Քաղաքացիական հատուկ ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 
մասին» 
(Երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-691-12.09.2010-ՊԻ 

Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

91 կողմ,  3 դեմ  և  
1 ձեռնպահ ձայներով 

 
6. 

«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 
մասին» 

 
 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-878-22.04.2010-ՊԱ 

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 
Անհետաձգելի որ. 

 
Նախ քվեարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
96  կողմ, 0 դեմ  և  

0 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
84 կողմ,  1 դեմ  և  

1 ձեռնպահ ձայներով 
 

 
7. 

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 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին  
(Երկրորդ ընթերցում) 

 
ՀՀ կառավարություն 

Կ-519, 5191,2-
20.01.2009,28.04.2009-ՏՏ 

Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

78 կողմ,  2 դեմ  և  
13 ձեռնպահ ձայներով  
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8. 

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

 
ՀՀ կառավարություն 

ԱԺ պատգամավորներ 
Հ. Մարգարյան, Ա. Մինասյան, 

Խ.Հարությունյան, Ս. Ավետիսյան, 
Վ.Դալլաքյան 

Կ-739-16.10.2009-ՏՏ 
Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ 

 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

96 կողմ,  0 դեմ  և  
0 ձեռնպահ ձայներով 

9. ա. «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
բ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
գ. «Աշխատանքի պետական տեսչության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 
մասին» 
դ. «Աշխատանքի վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 

 
ՀՀ կառավարություն 

Կ-787, 7871-3-02.12.2009-ՍՀ 
Ա. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 

Անհետաձգելի որ.  
15.04.10թ. N 386-Ա 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

74 կողմ,  5 դեմ  և  
16 ձեռնպահ ձայներով 

10.  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   

Քվեարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

71 կողմ,  19 դեմ  և  
5 ձեռնպահ ձայներով 
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11. 
«Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» 
«Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու » 
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»  

ԱԺ պատգամավորներ 
Լիլիթ Գալստյան, Վահան 

Հովհաննեսյան, Արծվիկ Մինասյան, 
Արա Նռանյան, Ռուզաննա 

Առաքելյան, Արտյուշ Շահբազյան 
Պ-758-09.11.2009-ԳԿ     
Պ-763-11.11.2009-ԳԿ 

Ա. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

92 կողմ,  0 դեմ  և  
1 ձեռնպահ ձայներով 

12. 
«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-795-09.12.2009-ՏՏ 

Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

80 կողմ,  4 դեմ  և  
7 ձեռնպահ ձայներով 

13. 
«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-811-04.02.2010-ՏՏ 

Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

62 կողմ,  2 դեմ  և  
14 ձեռնպահ ձայներով 

 
14. 

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

 
ԱԺ պատգամավոր 

Պ-679, 6791-31.07.2009-ՊԻ 
Ս. ՆԻԿՈՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

86  կողմ, 0 դեմ  և  
0 ձեռնպահ ձայներով 

 
15. 

«Պետական գույքի մասնավորեցման 2001 - 2003 թվականների ծրագրի 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 
(Երկրորդ ընթերցում) 

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

 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

83 կողմ,  3 դեմ  և  
2 ձեռնպահ ձայներով 
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16. ա) «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող 
պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» 
բ) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն 
կատարելու մասին» 
գ) «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրա-
ցումներ կատարելու մասին» 
դ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
ե) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 
զ) «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին» 
է) «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
ը) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրա-ցումներ 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 և փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ժգ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 
ժդ) «Սնանկության մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին» 
ժե) «Շահութահարկի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասին» (Երկրորդ ընթերցում) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-522-26.01.2009 
Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ` 

70 կողմ,  2 դեմ  և  
13 ձեռնպահ ձայներով 
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17. ա. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշ-
խավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 
բ. «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մա-
սին»Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 
գ. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-712, 7121, 7122-25.09.2009-ՖՎ 

Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
 Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն չկազմակերպվեց 

18. ա. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 
բ. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-836, 8361-23.02.2010-ՖՎ 

Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն չկազմակերպվեց 

19. 

«Հողի հարկի արտոնություններ տրամադրելու մասինե Հայստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասինե 

ԱԺ պատգամավորներ 
Արման Սահակյան, Արաիկ 

Հովհաննիսյան, Աշոտ 
Աղաբաբյան 

Պ-837-23.02.2010-ՏՀ  
Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 

 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն չկազմակերպվեց 

20. «Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 
(Երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-701-15.09.2009-ԱՄ 

Թ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն չկազմակերպվեց 

21. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-753-02.11.2009-ԱՄ 

Թ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ  

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն չկազմակերպվեց 



 

 7 

22. ա. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասինե 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասինե 
բ. «Երեխայի իրավունքների մասինե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասինե 
գ. «Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական 
իրավունքների մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասինե 
դ. «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական 
պաշտպանության մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացում կատարելու մասինե 

ԱԺ պատգամավորներ 
Արա Բաբլոյան, Գալուստ 

Սահակյան, Մկրտիչ Մինասյան, 
Գագիկ Մինասյան, Արտակ 
Դավթյան, Հակոբ Հակոբյան, 

Կարինե Աճեմյան 
Պ-827, 8271-3-16.02.2010 

Թ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ  

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն չկազմակերպվեց 

23. 
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ  կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-866-02.04.2010-ԱՄ 

Թ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն չկազմակերպվեց 

24. ա. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 
բ. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 
գ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-705, 7051, 7052-17.09.2009-ՏՀ 

Ա. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ 
Անհետաձգելի որ. 

08.04.2010, N 375-Ա 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն չկազմակերպվեց 

 
25. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ  ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ նախագահ 

 
 

 
25.1 

1950 թվականի նոյեմբերի 22-ին Լեյք Սաքսեսում (Նյու Յորք) 
ստորագրված «Կրթական, գիտական և մշակութային բնույթի նյութերի 
ներմուծման մասինե համաձայնագիր 
 
 

 
Ա. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

Ն-650-22.06.2009-ԱՀ 

ԱԺ-ը քվեարկությամբ 
վավերացրեց քննարկված 

միջազգային պայմանագիրը`    
91 կողմ, 0 դեմ և 1 ձեռնպահ 

ձայներով 
25.2 

1977 թվականի մարտի 1-ին Նյու Յորքում ստորագրված «Կրթական, 
գիտական և մշակութային բնույթի նյութերի ներմուծման մասինե 
համաձայնագրի արձանագրություն  

 
Ա. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

Ն-651-22.06.2009-ԱՀ 

ԱԺ-ը քվեարկությամբ 
վավերացրեց քննարկված 

միջազգային պայմանագիրը`    
90 կողմ, 0 դեմ և 1 ձեռնպահ 

ձայներով 
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25.3 2009 թվականի հունիսի 23-ին Լյուքսեմբուրգում ստորագրված 
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Լյուքսեմբուրգի 
Մեծ Դքսության կառավարության միջև մշակույթի, կրթության, 
երիտասարդության և գիտության բնագավառներում 
համագործակցության մասինե համաձայնագիր 

 
Ա. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

Ն-802-11.01.2010-ԱՀ 

ԱԺ-ը քվեարկությամբ 
վավերացրեց քննարկված 

միջազգային պայմանագիրը`    
94 կողմ, 0 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
25.4 2008 թվականի սեպտեմբերի 5-ին Մոսկվայում ստորագրված 

«Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության 
մասնակից պետությունների իրավապահ, հակահրդեհային, 
վթարափրկարարական մարմինների և հատուկ ծառայությունների 
համար կադրերի պատրաստման մասինե համաձայնագիր 

 
Է. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ 
Ն-793-09.12.2009-ԱՀ Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն չկազմակերպվեց 

25.5 2006 թվականի դեկտեմբերի 13-ին Նյու-Յորքում ստորագրված 
«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասինե ՄԱԿ-ի 
կոնվենցիան (կից առարկությամբ)  
 

 
Ջ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 
Ն-801-11.01.2010-ԱՀ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն չկազմակերպվեց 

 
 
    
ապրիլի 26-ից 29-ի նիստերի ընթացքում՝  
         
  -   հայտարարությամբ հանդես եկան 16 պատգամավորներ  

  -  10 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   

 


