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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2010 թվականի  
դեկտեմբերի 13-ին գումարված արտահերթ նստաշրջանի մասին 

 
N 

ը/կ 
Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 
1.  

ա. «Ներքին աուդիտի մասինե  
բ. «Գանձապետական համակարգի մասինե Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասինե 
(առաջին ընթերցում) 
(երկրորդ ընթերցում) 
(երրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-224, 2241 - ՖՎ 

Ա. ՋԱՆՋՈՒՂԱԶՅԱՆ 
 

Նախ քննարկվեց և ընդունվեց 
I ընթերցմամբ` 
70  կողմ, 5  դեմ   

1 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ` 80  կողմ, 1  

դեմ, 4 ձեռնպահ ձայներով, 
այնուհետև քննարկվեց և 

ընդունվեց III ընթերցմամբ  և 
ամբողջությամբ`73  կողմ, 1  
դեմ, 3 ձեռնպահ ձայներով 

2. 

ա. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 
բ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին 
(առաջին ընթերցում) 
(երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-831, 8311-18.02.2010-ՊԻ 

Գ. ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ 
 

Նախ քննարկվեց և ընդունվեց 
I ընթերցմամբ` 
64  կողմ, 6  դեմ   

0 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեցին «Վարչական 

իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության 
օրենսգրքում 

փոփոխություններ 
կատարելու մասինե ՀՀ 
օրենքի նախագծի նոր 
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հոդվածները և ընդունվեցին I 
ընթերցմամբ` 71  կողմ, 4 դեմ   
9 ձեռնպահ ձայներով, և հետո 

փաթեթը քննարկվեց և 
ընդունվեց II ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ `70  կողմ, 3  
դեմ, 11 ձեռնպահ ձայներով   

3. ա. «Սնանկության մասինե Հայաստանի Հանրապետության -
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասինե 
բ. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասինե Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն 
կատարելու մասինե 
գ. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին 
դ. «Պետական տուրքի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասինե 
(առաջին ընթերցում) 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-668, 6681-3-14.07.2009-ՊԻ 

Գ. ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ 
 

Նախ քննարկվեց և ընդունվեց 
I ընթերցմամբ` 
66  կողմ, 2  դեմ   

0 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ `71  կողմ, 0  
դեմ, 15 ձեռնպահ ձայներով 

4.  ա. «Աուդիտորական գործունեության մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասինե 
բ. «Լիցենզավորման մասինե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասինե 
(առաջին ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-990, 9901-30.09.2010-ՖՎ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

78  կողմ, 2  դեմ   
0 ձեռնպահ ձայներով 

5. ա. «Առևտրի և ծառայությունների մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասինե 
բ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասինե 
գ. «Շահութահարկի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասինե 
դ. «Եկամտահարկի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-893, 8931-6-03.05.2010-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 
73 կողմ, 1  դեմ   

4 ձեռնպահ ձայներով 
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օրենքում լրացում կատարելու մասինե 
ե. «Հարկերի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասինե  
զ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու 
մասին 
է. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում 
լրացումներ կատարելու մասինե 
(առաջին ընթերցում) 

6. 
ա. «Հարկերի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասինե 
բ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ 
կատարելու մասինե 
(առաջին ընթերցում) 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1043, 10431-06.12.2010-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
Անհետ. որ N 1554 – Ա 

 
 

Նախ քննարկվեց և ընդունվեց 
I ընթերցմամբ` 
78  կողմ, 2  դեմ   

3 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 
72  կողմ, 10  դեմ   

4 ձեռնպահ ձայներով 
7.  

ա. «Ոստիկանության մասինե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասինե  
բ. «Ոստիկանության զորքերի մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասինե 
(առաջին ընթերցում) 
(երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1004-19.10.2010-ՊԱ 

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 
 

Նախ քննարկվեց և ընդունվեց 
I ընթերցմամբ` 
77  կողմ, 0  դեմ   

6 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 
80  կողմ, 1  դեմ   

5 ձեռնպահ ձայներով 
8. ա. «Ոuտիկանությունում ծառայության մաuինե Հայաuտանի 

Հանրապետության oրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մաuինե 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1024, 10241-15.11.2010-ՊԱ 

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 
 

Նախ քննարկվեց և ընդունվեց 
I ընթերցմամբ` 
76  կողմ, 0  դեմ   

7 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
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բ. «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասինե 
Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացում և փոփոխու-
թյուն կատարելու մաuինե 
(առաջին ընթերցում) 
(երկրորդ ընթերցում) 

 

քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 
81  կողմ, 0  դեմ   

6 ձեռնպահ ձայներով 

9. 

«Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կար-
գավորման մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասինե 
(առաջին ընթերցում) 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-687-28.08.2009-ՊԱ 

Հ. ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 
 

Նախ քննարկվեց և ընդունվեց 
I ընթերցմամբ` 
75  կողմ, 5  դեմ   

1 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 
80  կողմ, 0  դեմ   

7 ձեռնպահ ձայներով 
10. 

«Բնակչության զբաղվածության և գործազրկության դեպքում 
սոցիալական պաշտպանության մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասինե 
(առաջին ընթերցում) 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-922-02.06.2010-ՍՀ 

Ա. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և ընդունվեց 
I ընթերցմամբ` 
75  կողմ, 1  դեմ   

1 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 
73  կողմ, 0  դեմ   

14 ձեռնպահ ձայներով 
11.  ա. «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասինե 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասինե 
բ. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների 
կազմակերպման և անցկացման մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասինե 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1031, 10311-4-25.11.2010-ՏՀ 

Ա. ՇԱԲՈՅԱՆ 
Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
67  կողմ, 0  դեմ   

6 ձեռնպահ ձայներով 
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գ. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասինե 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասինե 
դ. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին  
ե. «Քաղաքացիական  ծառայողների վարձատրության մասինե 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասինե 
(առաջին ընթերցում) 

12. 

«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիա-
լական ապահովության մասինե Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում լրացում կատարելու մասինե 
(առաջին ընթերցում) 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1010-28.10.2010-ՊԱ 

Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և ընդունվեց 
I ընթերցմամբ` 
73  կողմ, 0  դեմ   

2 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 
86  կողմ, 0  դեմ   

0 ձեռնպահ ձայներով 
13. 

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության 
մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում  
կատարելու  մասինե 
(առաջին ընթերցում) 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1050-10.12.2010-ԳԲ 

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

69  կողմ, 0  դեմ   
2 ձեռնպահ ձայներով, 

սակայն երկրորդ 
ընթերցմամբ քննարկելուց 

հետո նախագիծը չընդունվեց 
քվորում չլինելու պատճառով 

(քվեարկության 
արդյունքներն են` 64  կողմ, 0  

դեմ   
0 ձեռնպահ) 

14. «Ավելացված արժեքի հարկի մասինե Հայաստանի ՀՀ կառավարություն Նախ քննարկվեց և ընդունվեց 
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Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասինե 
(առաջին ընթերցում) 
(երկրորդ ընթերցում) 

 

Կ-1047-10.12.2010-ՏՀ 
Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ 
Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ 

I ընթերցմամբ` 
73  կողմ, 0  դեմ   

6 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 
72  կողմ, 5  դեմ   

1 ձեռնպահ ձայներով 
15. 

«Չափումների միասնականության ապահովման մասինե 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասինե 
(առաջին ընթերցում) 
(երկրորդ ընթերցում) 

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1048-10.12.2010-ՏՀ 

Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ 
Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և ընդունվեց 
I ընթերցմամբ` 
78  կողմ, 0  դեմ   

0 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 
84  կողմ, 1  դեմ   

1 ձեռնպահ ձայներով 
16. 

«Համապատասխանության գնահատման մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասինե 
(առաջին ընթերցում) 
(երկրորդ ընթերցում) 

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1049-10.12.2010-ՏՀ 

Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ 
Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և ընդունվեց 
I ընթերցմամբ` 
77  կողմ, 0  դեմ   

1 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 
85  կողմ, 0  դեմ   

2 ձեռնպահ ձայներով 
17. «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում 

փոփոխություններ կատարելու մասինե 
(առաջին ընթերցում) 
(երկրորդ ընթերցում) 

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1022-15.11.2010-ՏՀ 

Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ 
Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և ընդունվեց 
I ընթերցմամբ` 
71  կողմ, 5  դեմ   

2 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց II 
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ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 
72  կողմ, 7  դեմ   

7 ձեռնպահ ձայներով 
18. 

ա. «Դիվանագիտական ծառայության մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասինե  
բ. «Քաղաքացիական ծառայության մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասինե 
(առաջին ընթերցում) 
(երկրորդ ընթերցում) 

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-972-07.09.2010-ԱՀ 

Շ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և ընդունվեց 
I ընթերցմամբ` 
73  կողմ, 2  դեմ   

1 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 
76  կողմ, 5  դեմ   

6 ձեռնպահ ձայներով 
19. 

«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասինե 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփո-
խություններ կատարելու մասինե 
(առաջին ընթերցում) 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1011-28.10.2010-ՏՀ  

Ա. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և ընդունվեց 
I ընթերցմամբ` 
65  կողմ, 8  դեմ   

3 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 
71  կողմ, 3  դեմ   

13 ձեռնպահ ձայներով 
20. 

ա. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ 
կատարելու մասին  
բ. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրա-
ցումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին 
(առաջին ընթերցում) 
(երկրորդ ընթերցում) 

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-952, 9521-21.07.2010-ՏՀ 

  
Ա. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և ընդունվեց 
I ընթերցմամբ` 
69  կողմ, 0  դեմ   

10 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 
73  կողմ, 13  դեմ   

4 ձեռնպահ ձայներով 
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21. ա. «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասինե 
բ. «Տեղական ինքնակառավարման մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասինե 
գ. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասինե 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասինե 
դ. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի 
մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացում կատարելու մասինե 
ե. «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասինե 
Հայաստանի Հանրապետության  օրենքում լրացում կատարելու 
մասինե 
(երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-968-30.08.2010-ՏՏ 

 Ն. ԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆ 
Անհետ որ. 

     03.09.10թ. N 1106-Ա 
 

Նախագիծը քննարկվեց II 
ընթերցմամբ, սակայն 

չընդունվեց քվորում չլինելու 
պատճառով (քվեարկության 

արդյունքներն են` 
60  կողմ, 1  դեմ   

1 ձեռնպահ) 

22. 

«Գնումների մասինե 
 
(երկրորդ ընթերցում) 
(երրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-967-26.08.2010-ՏՀ 

Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ 
 Ա. ՋԱՆՋՈՒՂԱԶՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և ընդունվեց 
II ընթերցմամբ` 
72  կողմ, 11  դեմ   

1 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց III 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 
69  կողմ, 14  դեմ   

2 ձեռնպահ ձայներով 
23. ա. «Փառքի շքանշանի մասինե 

բ. «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների 
մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և 
փոփոխություններ կատարելու մասինե 
գ. «Պատվո շքանշանի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասինե 
(երկրորդ ընթերցում) 
(երրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1026, 10261,2-18.11.2010-ՊԻ 

 Ա. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և ընդունվեց 
II ընթերցմամբ` 
81  կողմ, 0  դեմ   

1 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց III 

ընթերցմամբ  և 
ամբողջությամբ`72  կողմ, 4  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 
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24. ա. «Պետական կենսաթոշակների մասինե 
բ. «Հայաստանի փրկարար ծառայության մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կա-
տարելու մասինե 
գ. «Դիվանագիտական ծառայության մասինե Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասինե 
դ. «Մաքսային ծառայության մասինե Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասինե 
ե. «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի, Ազգային ժո-
ղովի պատգամավորների, վարչապետի, կառավարության ան-
դամների, սահմանադրական դատարանի անդամների, 
Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի նախագահի և 
դատավորների կողմից իրենց պաշտոնեական 
պարտականությունները կատարելիս կամ դրանք կատարելու 
առնչությամբ զոհվելու կամ աշխատունակությունը լրիվ կորց-
նելու դեպքում նրանց ընտանիքների սոցիալական պաշտպա-
նության մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փո-
փոխություններ և լրացում կատարելու մասինե 
զ. «Եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված 
հաշվառման մասինե 
է. «Կուտակային կենսաթոշակների մասինե 
ը. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության 
մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փո-
փոխություն և լրացում կատարելու մասինե 
թ. «Եկամտային հարկի մասինե 
ժ. «Բյուջետային համակարգի մասինե Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասինե 
ժա. «Տեղական ինքնակառավարման մասինե Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասինե 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-783, 7831-4, 7836-57-30.11.2009, 

08.06.2010թ - ՍՀ 
 Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

Նախ I ընթերցմամբ 
քննարկվեցին և 71  կողմ, 12  

դեմ   
2 ձեռնպահ ձայներով 

ընդունվեցին փաթեթին 
ավելացած նոր նախագիծն ու 

նոր հոդվածները, ապա 
փաթեթն ամբողջությամբ 

քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ` 

72  կողմ, 1  դեմ   
1 ձեռնպահ ձայներով, և հետո 

քննարկվեց և ընդունվեց III 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 
69  կողմ, 1  դեմ   

0 ձեռնպահ ձայներով 
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ժբ. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասինե 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասինե 
ժգ. «Ֆինանսական համահարթեցման մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասինե 
ժդ. «Ֆիզիկական անձանց գույքի և եկամուտների հայտարա-
րագրման մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասինե 
ժե. «Սոցիալական ապահովության քարտերի մասինե Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին 
ժզ. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սո-
ցիալական ապահովության մասինե Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 
մասինե 
ժէ. «Հաստատագրված վճարների մասինե Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասինե 
ժը. «Հարկային ծառայության մասինե Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասինե 
ժթ. «Ներդրումային ֆոնդերի մասինե 
ի. «Ավելացված արժեքի հարկի մասինե Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու 
մասինե 
իա. «Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի մասինե 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասինե 
իբ. «Արժեթղթերի շուկայի մասինե Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասինե 
իգ. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը 
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երաշխավորելու մասինե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ կատարելու մասինե 
իդ. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասինե Հայաստա-
նի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասինե 
իե. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասինե 
իզ. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասինե 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասինե 
իէ. Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 
իը. «Եկամտահարկի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասինե 
իթ. «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասինե Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասինե 
լ. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մա-
սինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատա-
րելու մասինե 
լա. «Կազմակերպություններին և ֆիզիկական անձանց հարկա-
յին հաշվառման վերցնելու և հարկային հաշվառումից հանելու 
մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասինե 
լբ. «Հարկերի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասինե 
լգ. «Հաշվապահական հաշվառման մասինե Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատա-
րելու մասինե 
լդ. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասինե 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
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կատարելու մասինե 
լե. «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մա-
սինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասինե 
լզ. «Լիցենզավորման մասինե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասինե 
լէ. «Պետական տուրքի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասինե 
լը. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ 
պայքարի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասինե 
լթ. «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցու-
թյան մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասինե 
խ. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասինե 
խա. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատա-
վարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասինե 
խբ. «Շահութահարկի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասինե 
խգ. «Սնանկության մասինե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասինե 
խդ. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրու-
մային ընկերությունների և ապահովագրական 
ընկերությունների սնանկության մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասինե 
խե. «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն-
ների մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասինե 
խզ. «Վարկային կազմակերպությունների մասինե Հայաստանի 
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Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն 
կատարելու մասինե 
խէ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին 
խը. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասինե Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մա-
սինե  
խթ. «Դատախազության մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մա-
սինե  
(երկրորդ ընթերցում) 
(երրորդ ընթերցում) 

25. 
«Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի 
մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասինե 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-973-07.09.2010-ԱՀ 

 Շ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 
74  կողմ, 0  դեմ   

1 ձեռնպահ ձայներով 
26. ա. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասինե 
բ. «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների 
մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասինե  
գ. «Պետական տուրքի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում  փոփոխություններ կատարելու մասինե  
դ. «Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասինե Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում  փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասինե 
ե. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասինե 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  փոփոխություններ և 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-978, 9781-6-23.09.2010-ՊԻ 

 Գ. ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ 
Նախ I ընթերցմամբ 

քննարկվեցին և 72  կողմ, 13  
դեմ   

0 ձեռնպահ ձայներով 
ընդունվեցին նոր 

հոդվածները, ապա փաթեթը 
քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 
73  կողմ, 13  դեմ   

0 ձեռնպահ ձայներով 
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լրացումներ կատարելու մասինե 
զ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին 
է. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում 
լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

27. ա. Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում 
լրացումներ կատարելու մասին 
բ. «Տեղական ինքնակառավարման մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասինե 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-593, 5931 - ՏՏ 
Գ. ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 
73  կողմ, 7  դեմ   

5 ձեռնպահ ձայներով 
28. 

ա. «Լեզվի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասինե 
բ. «Հանրակրթության մասինե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու  մասինե 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-876, 8761-20.04.2010, 

01.06.2010 -ԳԿ 
Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 

Նախ I ընթերցմամբ 
քննարկվեց և 73  կողմ, 13  դեմ  

0 ձեռնպահ ձայներով 
ընդունվեց նոր հոդվածը, 

ապա փաթեթը քննարկվեց և 
ընդունվեց II ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 
69  կողմ, 1  դեմ   

0 ձեռնպահ ձայներով 
29. ա. «Պետական նպաստների մասինե Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասինե 
բ.  «Հայաստանի փրկարար ծառայության մասինե  Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասինե 
գ. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային 
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասինե 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-830, 8301,2 -18.02.2010-ՍՀ 

Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 
69  կողմ, 2  դեմ   

11 ձեռնպահ ձայներով 

30. «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում ՀՀ կառավարություն Քննարկվեց և ընդունվեց II 
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փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասինե 
 (երկրորդ ընթերցում) 

Կ-977-17.09.2010-ՏՀ 
Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 
71  կողմ, 13  դեմ   

0 ձեռնպահ ձայներով 
31.  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 
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 
(երրորդ ընթերցում) 

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

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
 

 

Քննարկվեց և ընդունվեց III 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 
71  կողմ, 1  դեմ   

13 ձեռնպահ ձայներով 

 
 32. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ 

 
 

 «Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության աջակցման 
ուժերի կազմում ՀՀ զինված ուժերի ստորաբաժանման 
մասնակցության հետ կապված Հյուսիսատլանտյան դաշինքի 

Ս. ՕՀԱՆՅԱՆ 
Ն-1054-14.12.2010-ԱՀ 

ԱԺ-ը վավերացրեց 
քննարկված միջազգային 

պայմանագիրը`     



 

 16 

(ՆԱՏՕ) հետ իրավական հարցերի կարգավորման վերաբերյալե 
2009 թվականի հոկտեմբերի 19-ին և 2009 թվականի 
հոկտեմբերի 20-ին նամակների փոխանակմամբ կնքված 
համաձայնագրի գործողության ժամկետի երկարաձգման և 
հայկական զորախմբի թվակազմի ավելացման վերաբերյալ 
համաձայնագրի վավերացում։ 

77 կողմ, 0 դեմ և 0 ձեռնպահ 
ձայներով 

 


