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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

         
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2010 թվականի  

դեկտեմբերի 6-ից 9-ի  նիստերի մասին 
 

N 
ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 
1.  

«Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր 
զինվորական ծառայության չանցած քաղաքացիների մասինե 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասինե  
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1021-12.11.2010-ՊԱ 

Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
 

Նախ քվեարկվեց և ընդունվեց 
I ընթերցմամբ` 

100  կողմ, 0  դեմ   
1 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ  և 
ամբողջությամբ`93  կողմ, 1  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

2. ա. «Ավելացված արժեքի հարկի մասինե  Հայաստանի 
Հանրապետության  օրենքում փոփոխություն և լրացում կատա-
րելու մասինե 

բ. «Շահութահարկի մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության  օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասինե (երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1015, 10151-04.11.2010-ՏՀ 

Ա. ԱՆԴՐԻԱՍՅԱՆ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 
67  կողմ, 11  դեմ   

1 ձեռնպահ ձայներով 

3.  ա. «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասինե Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրա-
ցումներ կատարելու մասինե 

բ. «Հայաստանի Հանրապետության դատական 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասինե  

գ. «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասինե 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասինե (երկրորդ ընթերցում) 

 
ՀՀ կառավարություն 

Կ-1007, 10071,2-28.10.2010-ՄԻ 
Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 
70  կողմ, 0  դեմ   

10 ձեռնպահ ձայներով 
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4. ա. «Իրավական ակտերի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասինե 
բ. «Ազգային ժողովի կանոնակարգե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասինե 
(երկրորդ ընթերցում) 

ԱԺ պատգամավոր 
Սամվել Նիկոյան 

Պ-679, 6791-31.07.2009, 
26.03.2010-ՊԻ 

Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 
79 կողմ, 0  դեմ   

4 ձեռնպահ ձայներով 
5. ա. «Փառքի շքանշանի մասինե, 

բ. «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների մասինե 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում  և 
փոփոխություններ կատարելու մասին,  
գ. «Պատվո շքանշանի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասինե 

 
ՀՀ կառավարություն 

Կ-1026, 10261,2-18.11.2010-ՊԻ 
Ա. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

88  կողմ, 0  դեմ   
1 ձեռնպահ ձայներով 

6. ա. «Հարկերի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացում կատարելու մասինե,  
բ. «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասինե 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասինե, 
գ. «Կազմակերպություններին և ֆիզիկական անձանց հարկային 
հաշվառման վերցնելու և հարկային հաշվառումից հանելու մասինե 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասինե 
(երկրորդ ընթերցում) 

 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-933, 9331,2-14.06.2010-ՏՀ 

Ա. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 
92 կողմ, 0  դեմ   

1 ձեռնպահ ձայներով 

7. 
«Հարկերի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  
լրացում և փոփոխություններ  կատարելու մասինե 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-862-31.03.2010-ՏՀ  

Ա. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 
89 կողմ, 0  դեմ   

5 ձեռնպահ ձայներով 
8. ա) «Հարկերի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասինե,  
բ) «Շահութահարկի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասինե,  
գ) «Եկամտահարկի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասինե,  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-969-30.08.2010-ՏՀ 
Ա. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 
89 կողմ, 0  դեմ   

5 ձեռնպահ ձայներով 
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դ) «Ավելացված արժեքի հարկի մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասինե  
ե) «Գույքահարկի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասինե,  
զ) «Հաստատագրված վճարների մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասինե,  
է) «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների 
մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասինե,  
ը) «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասինե 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասինե,  
թ) «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր 
վճարների մասինեՀայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասինե,  
ժ) «Ճանապարհային վճարի մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ 
կատարելու մասինե,  
ժա) «Պետական տուրքի մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասինե,  
ժբ) «Դրամարկղային գործառնությունների մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասինե,  
ժգ) «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասինե,  
ժդ) «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների 
գործունեության կասեցման մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասինե,  
ժե) «Հարկային ծառայության մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
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մասին,  
ժզ) «Կազմակերպություններին և ֆիզիկական անձանց 
հարկային հաշվառման վերցնելու և հարկային հաշվառումից 
հանելու մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասինե 
(երկրորդ ընթերցում) 

9. ա. «Լիցենզավորման մասինե Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատա-
րելու մասինե,  

բ. «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 
օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասինեԴ 

գ. «Մշակութային արժեքների արտահանման և 
ներմուծման մաuինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում և փոփոխություն կատարելու մասինեԴ 

 դ. «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասինե 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասինեԴ  

ե. «Պետական տուրքի մասինե Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասինե  

զ. «Սնանկության մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասինե  

է. «Թանկարժեք մետաղների մասինե Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ 
կատարելու մասինե 

ը. «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյու-
թերի մաuինե Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրա-
ցումներ և փոփոխություններ կատարելու մաuինե  

թ. «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության 
ապահովման մասինե Հայաստանի Հանրապետության 

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

Վ. ԱՐԱՄՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 
77 կողմ, 0  դեմ   

16 ձեռնպահ ձայներով 
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օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասինե 
ժ. «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության 

մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  փոփոխու-
թյուն   կատարելու   մասինե 

ժա. «Հանրակրթության  մասինե Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասինե  

ժբ. «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասինե 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասինե 

ժգ.  «Ավիացիայի մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասինե  

ժդ. «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի 
անվտանգ oգտագործման մաuինե Հայաuտանի 
Հանրապետության oրենքում փոփոխություն կատարելու 
մաuինե  

ժե. «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության 
մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասինե 

ժզ. «Անասնաբուժության  մասինե Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասինե 

(երկրորդ ընթերցում) 
10. ա) «Արտոնագրային վճարների մասինե 

բ) «Շահութահարկի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասինե 
գ) «Ավելացված արժեքի հարկի մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասինե 
դ) «Ակցիզային հարկի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասինե, 
ե) «Հաստատագրված վճարների մասինե Հայաստանի 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-976, 9761-7-15.09.2010-ՏՀ 

 Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ` 
80 կողմ, 0  դեմ   

13 ձեռնպահ ձայներով 
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Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ 
կատարելու մասինե 
զ) «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասինե 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասինե 
է) «Ճանապարհային վճարի մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասինե 
ը) «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր 
վճարների մասինե  Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասինե 
(երկրորդ ընթերցում) 

11. 
«Պետական տուրքի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասինե 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-882-23.04.2010-ՏՀ 

 Շ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 
93 կողմ, 0  դեմ   

0 ձեռնպահ ձայներով 
12. «Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի 

մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ կատարելու մասինե 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-973-07.09.2010-ԱՀ 

 Շ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 
88 կողմ, 0  դեմ   

1 ձեռնպահ ձայներով 
13. 

«Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական 
բյուջեի մասինե (քննարկման շարունակություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-993-04.10.2010-

ՖՎ,ՏՀ,ՍՀ,ՊԻ,ԳԲ,ԳԿ,ԱՄ,ՊԱ,Ա
Հ,ՏՏ,ՄԻ,ԵԻ 
Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց` 
80 կողմ, 14  դեմ   

2 ձեռնպահ ձայներով 

14. 
«Գնումների մասինե 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-967-26.08.2010-ՏՀ 

Ա. ՋԱՆՋՈՒՂԱԶՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

70  կողմ, 5  դեմ   
2 ձեռնպահ ձայներով 

15. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու մասինե ԱԺ պատգամավորներ Քվեարկությունը չկայացավ` 
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 Ստյոպա Սաֆարյան, Լարիսա 
Ալավերդյան, Անահիտ 
Բախշյան, Վարդան 
Խաչատրյան, Արմեն 
Մարտիրոսյան, Զարուհի 
Փոստանջյան, Րաֆֆի 
Հովհաննիսյան  
Պ-738-15.10.2009-ԱՀ 
Շ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ 

13 կողմ, 0  դեմ   
0 ձեռնպահ ձայներով 

 
   դեկտեմբերի  6-9-ի նիստերի ընթացքում`   
- հայտարարությամբ հանդես եկան 25  պատգամավորներ 
- 12 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   
- մերժվեց «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասինե Պ-997-08.10.2010-ՍՀ օրենսդրական նախաձեռնությունը ՀՀ Ազգային ժողովի չորրորդ գումարման ութերորդ 
նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկելու մասին հարցը  
- լսվեցին ՀՀ Ազգային ժողովի պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի եզրակացությունը «2008թ. մարտի 1-2-
ին Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների և դրանց պատճառների ուսումնասիրության` ՀՀ Ազգային ժողովի 
ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացությունում ընդգրկված առաջարկությունների կատարման ընթացքի մշտադիտարկման 
(մոնիթորինգի) վերաբերյալե /927-04.06.10/ և ՀՀ Ազգային ժողովի պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի 
եզրակացությունը «2008թ. մարտի 1-2-ին Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների և դրանց պատճառների 
ուսումնասիրության` ՀՀ Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացությունում ընդգրկված 
առաջարկությունների կատարման ընթացքի մշտադիտարկման (մոնիթորինգի) վերաբերյալե /1020-09.11.10/  հարցերը 
- ԱԺ-ը փակ գաղտնի քվեարկությամբ` 80 կողմ և 1 դեմ ձայներով, Աշոտ Խաչատրյանին նշանակեց ՍԴ անդամ. ՍԴ 
նորանշանակ անդամներ Արևիկ Պետրոսյանը և Աշոտ Խաչատրյանը երդվեցին ԱԺ-ի նիստում. 
- ԱԺ-ը քննարկեց «Ժառանգությունե և ՕԵԿ խմբակցությունների հարցապնդումները։  
 


