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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

         
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2010 թվականի  

հոկտեմբերի 4-ից 7-ի  նիստերի մասին 
 

N 
ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 
 

1. 
Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում 
փոփոխություն կատարելու մասին  
(երկրորդ  ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

 
ԱԺ պատգամավորներ 

Ռաֆիկ Պետրոսյան, Վարդան 
Բոստանջյան, Արտակ 

Դավթյան 
Պ-813-05.02.2010-ՊԻ 

Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 
 

 
Քվեարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 
83  կողմ, 0  դեմ   

10 ձեռնպահ ձայներով 

 
2. 

ա) Հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) միջոցով 
տեսաձայնային մագնիսական կրիչների պարտադիր 
դրոշմավորման մասին 
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 
գ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին 
դ) «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու 
մասին 
ե) «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին 
(երկրորդ  ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

 
ԱԺ պատգամավոր 
Կարեն Վարդանյան 

Պ-796, 7961, 7962, 7963, 7964-
11.12.2009,26.04.2010-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
 

Քվեարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ` 

93  կողմ, 0  դեմ   
0 ձեռնպահ ձայներով 



 

 2 

 
3. 

ա) «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին 
բ) «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին 
գ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն 
կատարելու մասին 
(երկրորդ  ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

 
ԱԺ պատգամավորներ 

Լիլիթ Գալստյան, Վահան 
Հովհաննեսյան, Արծվիկ 

Մինասյան, Արա Նռանյան, 
Ռուզաննա Առաքելյան, 

Արտյուշ Շահբազյան 
Պ-758, 763, 7631-

09.11.2009,15.02.2010-ԳԿ 
 

 
Քվեարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 
91  կողմ, 0  դեմ   

0 ձեռնպահ ձայներով 

 
4. 

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության 
օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին 
 (քվեարկություն) 
 
 

 
ԱԺ պատգամավորներ 
Գալուստ Սահակյան,  
Ռաֆիկ Պետրոսյան 
Պ-889-30.04.2010-ՊԻ 

 
Քվեարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
89  կողմ, 1  դեմ   

3 ձեռնպահ ձայներով 
 

5. 
ա) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին 
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության 
օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին 
գ) Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին 
(քվեարկություն) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Հովիկ Աբրահամյան, Գալուստ 

Սահակյան, Հովհաննես 
Սահակյան, Կորյուն 

Նահապետյան 
Պ-943, 9431, 9432-06.07.2010-ՊԻ 

 
Քվեարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
89  կողմ, 0  դեմ   

3 ձեռնպահ ձայներով 

 
6. 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավա-
րության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին 
(քվեարկություն) 

 
ԱԺ պատգամավորներ 

Գալուստ Սահակյան, Ռաֆիկ 
Պետրոսյան, Արամ Սաֆարյան, 

Հովհաննես Մարգարյան  
Պ-947-14.07.2010-ՊԻ 

 

 
Քվեարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
85  կողմ, 0  դեմ   

6 ձեռնպահ ձայներով 
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7. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 
(քվեարկություն) 

 
ԱԺ պատգամավոր 
Արևիկ Պետրոսյան 

Պ-951-21.07.2010 -ՊԻ 
 

 
Քվեարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
82  կողմ, 0  դեմ   

6 ձեռնպահ ձայներով 
 

8. 
ա) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ 
օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին 
բ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական 
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին 
(քվեարկություն) 

ԱԺ պատգամավոր 
Դ. Հարությունյան 

Պ-869-10.04.2010-ՊԻ  
 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

77  կողմ, 0  դեմ   
15 ձեռնպահ ձայներով 

 
9. 

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-954-23.07.2010-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

86  կողմ, 0  դեմ   
5 ձեռնպահ ձայներով 

 
10. 

«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-882-23.04.2010-ՏՀ 

Շ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

90  կողմ, 1  դեմ   
1 ձեռնպահ ձայներով 
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11. 

ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին 
բ) Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 
գ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին 
դ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին 
ե) Հայաստանի Հանրապետության վարչական 
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին 
զ) «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 
(քվեարկություն) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-880. 8801, 8802, 8803, 8804, 

8805-23.04.2010-ՊԻ 
Գալուստ Սահակյան, Դավիթ 

Հարությունյան, Ռաֆիկ 
Պետրոսյան, Արամ Սաֆարյան, 

Վարդան Բոստանջյան, 
Հերմինե Նաղդալյան 

Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

 
Քվեարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
87  կողմ, 0  դեմ   

6 ձեռնպահ ձայներով 

 
12. 

«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին 
(քվեարկություն) 

 
ԱԺ պատգամավորներ 

Հովիկ Աբրահամյան, Կարեն 
Ավագյան  

Պ-896-12.05.2010,19.07.2010-ԳԿ  
 

 
Քվեարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
76  կողմ, 0  դեմ   

16 ձեռնպահ ձայներով 

 
13. «Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին 
(երկրորդ  ընթերցում) 
 

 
ԱԺ պատգամավոր 
Սամվել Նիկոյան  

Պ-911-21.05.2010-ԳԿ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 87 կողմ, 0 

դեմ և 
0 ձեռնպահ ձայներով 
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14. «Դատական օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 
(երկրորդ  ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-964-23.08.2010-ՍՀ 

Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 
Անհետաձգելի. որ  

05.08.10թ.  N 1041-Ա 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 88 կողմ, 0 
դեմ և 

0 ձեռնպահ ձայներով 
 

 
15. 

 
 

ա) Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների 
մասին 
բ) «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 
գ) «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 
(երկրորդ  ընթերցում)  

 
ՀՀ կառավարություն 

Կ-926, 9261, Կ-9262 -04.06.2010-
ՍՀ 

 Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ ` 70 կողմ, 0 դեմ 

և 
17 ձեռնպահ ձայներով 

 

 
16. 

 
 

ա) «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 
բ) «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների 
սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին»  
(երկրորդ  ընթերցում)  

 
ՀՀ կառավարություն 

Կ-925, 9251-04.06.2010-ՍՀ 
 Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 84 կողմ, 0 
դեմ և 

5 ձեռնպահ ձայներով 

 
17. 

ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին  
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու 
մասին 
գ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասին 
(երկրորդ  ընթերցում) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Արա Նռանյան, Վարդան 
Բոստանջյան, Ռուզաննա 

Առաքելյան, Գոհարիկ 
Ենոքյան, Սամվել Նիկոյան  

Գ. ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ 
Պ-595, 5951, 5952-

15.04.2009,01.09.2010-ՊԻ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 84 կողմ, 0 
դեմ և 

5 ձեռնպահ ձայներով  
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18. 
«Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 
(երկրորդ  ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ -804-19.01.2010-Տ Հ  

 Ա. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 72 կողմ, 5 
դեմ և 

13 ձեռնպահ ձայներով 
19. ա. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  
բ. «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին»¸ 
գ. «Մշակութային արժեքների արտահանման և ներմուծման 
մաuին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և 
փոփոխություն կատարելու մասին»¸ 
 դ. «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին»¸  
ե. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  
զ. «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»  
է. «Թանկարժեք մետաղների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 
ը. «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի 
մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մաuին»  
թ. «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության 
ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ժ. «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  փոփոխություն   
կատարելու   մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-991, 9911-15-30.09.2010-ՏՀ 

 Վ. ԱՐԱՄՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 68 կողմ, 0 դեմ 

և 
18 ձեռնպահ ձայներով 
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ժա. «Հանրակրթության  մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին»  
ժբ. «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 
ժգ.  «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»  
ժդ. «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ 
oգտագործման մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 
oրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին»  
ժե. «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 
ժզ. «Անասնաբուժության  մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 

20. ա. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 
 բ. «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության 
կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-942, 9421-02.07.2010-ՊԱ 

 Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 
    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 84 կողմ, 0 դեմ 

և 
5 ձեռնպահ ձայներով 

21. 
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում  փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-958-30.07.2010-ՊԱ 

 Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 87 կողմ, 0 դեմ 

և 
1 ձեռնպահ ձայներով 
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22. ա. «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության 
ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 
բ. «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 
գ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»  
դ. «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական 
կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասին»  
ե. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-868, 8681-4-10.04.2010-ՊԱ 

 Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 82 կողմ, 0 դեմ 

և 
5 ձեռնպահ ձայներով 

23. ա. «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 
բ. «Ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված 
վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 
գ. «Բենզինի և դիզելային վառելիքի համար հաստատագրված 
վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին 
դ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին 
ե. «Ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված 
վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին 
զ. «Ներքին շուկայի պաշտպանության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ 
կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-987, 9871-5-29.09.2010-ՏՀ 

 Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և ընդունվեց 
I ընթերցմամբ` 54 կողմ, 21 

դեմ և 
3 ձեռնպահ ձայներով, ապա` 

II ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 66 կողմ, 15 

դեմ և 
2 ձեռնպահ ձայներով 
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24. 
«Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-970-01.09.2010-ՏՀ 

 Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 77 կողմ, 0 դեմ 

և 
7 ձեռնպահ ձայներով 

25. 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-938-30.06.2010-ՊԻ 

Հովիկ Աբրահամյան,  
Գալուստ Սահակյան, 

Հովհաննես Սահակյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 85 կողմ, 1 դեմ 

և 
0 ձեռնպահ ձայներով 

26. ա. «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին 
բ. Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության 
մասին» Հայաստանի Հանապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին 
գ. «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և 
միջին մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-853, 8531,2-23.03.2010-

ԳԿ 
Ռուզաննա Առաքելյան 

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 84 կողմ, 1 դեմ 

և 
0 ձեռնպահ ձայներով 

27. 
«Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-936-28.06.2010-ՏՀ 

 Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
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28. ա. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 
բ. «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-
քում լրացում կատարելու մասին» 
գ. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» 
 դ. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումա-
յին ընկերությունների և ապահովագրական ընկերությունների 
սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 
ե. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» այաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին 
 զ. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ և լրացում կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-624, 6241-5-18.05.2009-ՖՎ 

 Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

29. ա. «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկա-
յին կազմակերպությունների մասին Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատա-
րելու մասին» 
բ. «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 
գ. «Վարկային տեղեկատվության շրջանառության և վարկային 
բյուրոների գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 
դ. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-646, 6461-3-19.06.2009-ՖՎ 

 Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
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30. ա. «Փոստային կապի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ  կատարելու մասին» 
բ. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»  
գ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-818, 8181, 8182-08.02.2010-ՏՀ 

 Մ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

31. 
«Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-849-16.03.2010-ՏՀ 
 Ա. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
32. «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-904-11.05.2010-ՊԻ 

 Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
33. «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-914-01.06.2010-ՏՀ 

 Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
34. 

«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-915-01.06.2010-ՏՀ 

 Գ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
35. 

«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-965-26.08.2010-ՏՏ 
 Մ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 



 

 12 

36. ա. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին 
բ. «Երեխայի իրավունքների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 
գ. «Մարդու վերարտադրողական առողջության և 
վերարտադրողական իրավունքների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 
դ. «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների 
սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին 
(երկրորդ  ընթերցում)  

ԱԺ պատգամավորներ 
Արա Բաբլոյան, Գալուստ 

Սահակյան, Մկրտիչ 
Մինասյան, Գագիկ Մինասյան, 

Արտակ Դավթյան, Հակոբ 
Հակոբյան, Կարինե Աճեմյան 

Պ-827, 8271-3-16.02.2010 
Հ. ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ 

 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

37. 

«Հայաստանի  Հանրապետության  քրեական  օրենսգրքում 
լրացումներ կատարելու մասին» 

ԱԺ պատգամավորներ 
Ա. Նռանյան, Լ. Գալստյան, Ա. 

Շահբազյան 
 Պ-703-15.09.2009-ՊԻ 

Գ. ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

38. «Ներքին շուկայի պաշտպանության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 

ԱԺ պատգամավոր 
Ս. Նիկոյան 

 Պ-725-28.09.2009-ՊԻ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
39. ա. «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» 
բ. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-960, 9601-10.08.2010-ՊԻ 

 Մ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 
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40. 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին» 

ԱԺ պատգամավորներ 
 Ստյոպա Սաֆարյան, Լարիսա 

Ալավերդյան, Անահիտ 
Բախշյան, Վարդան 
Խաչատրյան, Արմեն 

Մարտիրոսյան, Զարուհի 
Փոստանջյան, Րաֆֆի 

Հովհաննիսյան  
Պ-738-15.10.2009-ԱՀ 

Շ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ 

Քննարկվեց, և 
քվեարկությունը հետաձգվեց 

15 օրով 

 
 41. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ 

 
 

 
41.1 

2009 թվականի հունիսի 21-ին Երևանում ստորագրված 
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և 
Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարության միջև 
դիվանագիտական ներկայացուցչություն հիմնելու նպատակով 
հողատարածքի նվիրատվության մասին» համաձայնագիր  
(քվեարկություն) 

 
Շ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ 

Ն-792-09.12.2009-ԱՀ 

 
ԱԺ-ը վավերացրեց 

միջազգային պայմանագիրը`    
96 կողմ, 0 դեմ և 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

 
41.2 

2009 թվականի նոյեմբերի 3-ին Քուվեյթում ստորագրված 
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Քուվեյթի 
Պետության կառավարության միջև եկամուտների և գույքի 
կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կան-
խելու մասին» համաձայնագիր 
(քվեարկություն) 
 

 
Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Ն-902-11.05.2010-ԱՀ 
 

ԱԺ-ը վավերացրեց 
միջազգային պայմանագիրը`    
92 կողմ, 0 դեմ և 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

 
41.3 

2001 թվականի նոյեմբերի 8-ին Ստրասբուրգում ստորագրված 
«Քրեական գործերով փոխադարձ օգնության մասին» 
եվրոպական կոնվենցիայի երկրորդ լրացուցիչ 
արձանագրությունը (կից հայտարարություններով)  
(քվեարկություն) 

 
Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

Ն-900-11.05.2010-ԱՀ 

 
ԱԺ-ը վավերացրեց 

միջազգային պայմանագիրը`    
93 կողմ, 0 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
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41.4 2010 թվականի մարտի 23-ին Դամասկոսում ստորագրված 
«Հայաստանի Հանրապետության և Սիրիայի Արաբական 
Հանրապետության միջև քրեական գործերով փոխադարձ 
իրավական օգնության մասին» համաձայնագիր  
(քվեարկություն) 

 
Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

Ն-939-30.06.2010-ԱՀ 

 
ԱԺ-ը վավերացրեց 

միջազգային պայմանագիրը`    
93 կողմ, 0 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
41.5 2010 թվականի մարտի 18-ին Երևանում ստորագրված 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և 
Սլովակիայի Հանրապետության կառավարության միջև օդային 
հաղորդակցությունների մասին» համաձայնագիր  
(քվեարկություն) 

 
Ա. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 

Ն-941-30.06.2010-ԱՀ 

ԱԺ-ը վավերացրեց 
միջազգային պայմանագիրը`    
92 կողմ, 0 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

41.6 2010 թվականի մարտի 23-ին Դամասկոսում ստորագրված` 
Հայաստանի Հանրապետության և Սիրիայի Արաբական 
Հանրապետության միջև հանձնման համաձայնագիր  
(քվեարկություն) 

 
Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

Ն-948-16.07.2010-ԱՀ 
 

ԱԺ-ը վավերացրեց 
միջազգային պայմանագիրը`    
91 կողմ, 0 դեմ և 1 ձեռնպահ 

ձայներով 
41.7 2010 թվականի մարտի 23-ին Դամասկոսում ստորագրված 

«Հայաստանի Հանրապետության և Սիրիայի Արաբական 
Հանրապետության միջև քաղաքացիական գործերով 
փոխադարձ իրավական օգնության մասին» համաձայնագիր  
(քվեարկություն) 

 
Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

Ն-949-16.07.2010-ԱՀ 

ԱԺ-ը վավերացրեց 
միջազգային պայմանագիրը`    
90 կողմ, 0 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

41.8 2007 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Դուշանբեում ստորագրված 
«Մշակութային արժեքների հափշտակումների դեմ պայքարում 
և դրանց վերադարձի ապահովման գործում Անկախ 
պետությունների համագործակցության մասնակից 
պետությունների համագործակցության մասին» 
համաձայնագիր 

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 
Ն-820-09.02.2010-ԱՀ 

 

ԱԺ-ը քննարկեց և 
վավերացրեց միջազգային 

պայմանագիրը`     
87 կողմ, 1 դեմ և 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

41.9 2005 թվականի նոյեմբերի 25-ին Մոսկվայում ստորագրված 
«Ավտոտրանսպորտային միջոցների հափշտակումների դեմ 
պայքարի և դրանց վերադարձի ապահովման գործում Անկախ 
պետությունների համագործակցության մասնակից 
պետությունների համագործակցության մասին» (կից 
առարկությամբ) համաձայնագիր 

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 
Ն-819-09.02.2010-ԱՀ 

ԱԺ-ը քննարկեց և 
վավերացրեց միջազգային 

պայմանագիրը`     
87 կողմ, 0 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
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41.10 2009 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Երևանում ստորագրված 
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Լատվիայի 
Հանրապետության կառավարության միջև ահաբեկչության, 
կազմակերպված հանցավորության և թմրամիջոցների, 
հոգեներգործուն նյութերի ու դրանց բաղադրատարրերի 
ապօրինի շրջանառության և այլ հանցագործությունների դեմ 
պայքարում համագործակցության մասին» համաձայնագիր 

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 
Ն-901-11.05.2010-ԱՀ ԱԺ-ը քննարկեց և 

վավերացրեց միջազգային 
պայմանագիրը`     

88 կողմ, 0 դեմ և 0 ձեռնպահ 
ձայներով 

41.11 
ՀՀ միջազգային պայմանագրերի վավերացում. 
2006 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Նյու Յորքում ընդունված 
«Բռնությամբ անհետացած բոլոր անձանց պաշտպանության 
մասին» միջազգային կոնվենցիա 

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 
Ն-940-30.06.2010-ԱՀ 

ԱԺ-ը քննարկեց և 
վավերացրեց միջազգային 

պայմանագիրը`     
90 կողմ, 0 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
41.12 2008 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Բիշքեկում ստորագրված 

«Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից 
պետությունների` պետական պահպանության ենթակա 
անձանց անվտանգության ապահովման ուղղությամբ 
փոխհամագործակցության մասին» համաձայնագիր (կից 
առարկությամբ) 

Հ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Ն-945-09.07.2010-ԱՀ 

ԱԺ-ը քննարկեց և 
վավերացրեց միջազգային 

պայմանագիրը`     
84 կողմ, 6 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

41.13 
2010 թվականի ապրիլի 23-ին Հռոմում ստորագրված 
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Իտալիայի 
Հանրապետության կառավարության միջև ոստիկանական 
ոլորտում համագործակցության մասին» համաձայնագիր 

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 
Ն-985-29.09.2010-ԱՀ 

ԱԺ-ը քննարկեց և 
վավերացրեց միջազգային 

պայմանագիրը`     
87 կողմ, 0 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
41.14 2009 թվականի նոյեմբերի 10-ին Բուդապեշտում ստորագրված 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և 
Հունգարիայի Հանրապետության կառավարության միջև 
եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և 
հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» համաձայնագիր 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
Ն-950-16.07.2010-ԱՀ 

ԱԺ-ը քննարկեց և 
վավերացրեց միջազգային 

պայմանագիրը`     
85 կողմ, 1 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
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41.15 

1980 թվականի մայիսի 9-ին ստորագրված «Միջազգային 
երկաթուղային փոխադրումների մասին» կոնվենցիա 

Մ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
Ն-898-11.05.2010-ԱՀ 

ԱԺ-ը քննարկեց և 
վավերացրեց միջազգային 

պայմանագիրը`     
85 կողմ, 0 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
41.16 2010 թվականի հուլիսի 23-ին ստորագրված` Հայաստանի 

Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման 
միջազգային բանկի միջև վարկային համաձայնագիր 
(Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման 
ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում) 

Մ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
Ն-983-29.09.2010-ԱՀ,ՖՎ 

ԱԺ-ը քննարկեց և 
վավերացրեց միջազգային 

պայմանագիրը`     
79 կողմ, 1 դեմ և 5 ձեռնպահ 

ձայներով 
41.17 2009 թվականի փետրվարի 26-ին Դամասկոսում ստորագրված 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Սիրիայի 
Արաբական Հանրապետության կառավարության միջև 
դիվանագիտական և պաշտոնական անձնագրեր ունեցողների 
համար մուտքի արտոնագիր ստանալու պահանջի վերացման 
մասին» համաձայնագիր 

Ա. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ 
Ն-822-10.02.2010-ԱՀ ԱԺ-ը քննարկեց միջազգային 

պայմանագիրը, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

41.18 2009 թվականի փետրվարի 24-ին Կահիրեում ստորագրված 
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և 
Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության կառավարության 
միջև դիվանագիտական, ծառայողական կամ հատուկ 
անձնագիր ունեցող անձանց մուտքի արտոնագիր ստանալու 
պահանջից երկկողմ ազատման մասին» համաձայնագիր 

Ա. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ 
Ն-823-10.02.2010-ԱՀ ԱԺ-ը քննարկեց միջազգային 

պայմանագիրը, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

41.19 2009 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Երևանում ստորագրված 
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Լատվիայի 
Հանրապետության կառավարության միջև օդային 
հաղորդակցությունների մասին» համաձայնագիր 

Ա. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 
Ն-899-11.05.2010-ԱՀ 

ԱԺ-ը քննարկեց միջազգային 
պայմանագիրը, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

41.20 2010 թվականի ապրիլի 27-ին Երևանում ստորագրված 
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և 
Եվրասիական զարգացման բանկի միջև Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում Եվրասիական զարգացման 
բանկի գտնվելու պայմանների մասին» համաձայնագիր 

Ա. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ 
Ն-961-17.08.2010-ԱՀ 

ԱԺ-ը քննարկեց միջազգային 
պայմանագիրը, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 
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41.21 2010 թվականի մայիսի 17-ին Երևանում ստորագրված 
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չեխիայի 
Հանրապետության կառավարության միջև օդային 
տրանսպորտի մասին» համաձայնագիր 

Ա. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 
Ն-982-29.09.2010-ԱՀ 

ԱԺ-ը քննարկեց միջազգային 
պայմանագիրը, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

41.22 2010 թվականի մայիսի 20-ին ստորագրված` Հայաստանի 
Հանրապետության և Միջազգային զարգացման 
ընկերակցության միջև «Էներգամատակարարման 
հուսալիության և էներգետիկ արդյունավետության P4560-AM 
ծրագրի նախապատրաստման համար» կանխավճարի 
համաձայնագիր 

Ա. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ 
Ն-984-29.09.2010-ԱՀ,ՖՎ ԱԺ-ը քննարկեց միջազգային 

պայմանագիրը, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

41.23 2003 թվականի մայիսի 21-ին Կիևում ստորագրված 
«Անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության գնահատման մասին» կոնվենցիայի 
ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման մասին» 
արձանագրություն 

Ս. ՊԱՊՅԱՆ 
Ն-986-29.09.2010-ԱՀ ԱԺ-ը քննարկեց միջազգային 

պայմանագիրը, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

41.24 1979 թվականի հունիսի 23-ին Բոննում ստորագրված «Վայրի 
կենդանիների միգրացվող տեսակների պահպանության մասին» 
կոնվենցիա 

Ս. ՊԱՊՅԱՆ 
Ն-962-17.08.2010-ԱՀ Քննարկումը մնաց անավարտ 

 
 
 
    
հոկտեմբերի  4-7-ի նիստերի ընթացքում`   
 
- հայտարարությամբ հանդես եկան 17  պատգամավորներ 
- 8 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը 
 
- ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Արևիկ Պետրոսյանը հանդես եկավ իր հրաժարականի մասին հայտարարությամբ 
- ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ ընտրվեց Սամվել Բալասանյանը` 74 կողմ, 6 դեմ ձայներով (3 քվեաթերթիկ ճանաչվեց անվավեր)  
   


