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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

   
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2011 թվականի  

փետրվարի 28- մարտի 3-ի նիստերի մասին 
 

N 
ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 
 

1. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային 
օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու 
մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Հակոբ Հակոբյան, Սուքիաս 

Ավետիսյան, Սամվել 
Բալասանյան 

Պ-1029-22.11.2010-ՍՀ 
Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ  և 

ամբողջությամբ` 87 կողմ, 11  
դեմ, 2 ձեռնպահ ձայներով 

 
2. «Բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
 Վարդան Այվազյան, Վարդան 

Բոստանջյան 
Պ-762-11.11.2009-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ ` 99  կողմ, 0  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

 
3. 

 
ա) «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 
բ) «Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ 
կատարելու մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
Լիլիթ Գալստյան, Արա 

Նռանյան, Արծվիկ Մինասյան, 
Արմեն Ռուստամյան, Հրայր 

Կարապետյան, Բագրատ 
Սարգսյան, Արտյուշ 

Շահբազյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 98  կողմ, 0  

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 
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գ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին 

Պ-895,89518952-
07.05.2010,18.02.2011-ԳԿ 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 
 

4. 
Ավտոմոբիլային տրանսպորտով վտանգավոր բեռներ 
եւ չվնասազերծված տարաներ փոխադրելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1061-21.12.2010-ՏՀ 
Մ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 92  կողմ, 0  

դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով 

 
5. 

ա) «Փախստականների եւ ապաստանի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին 
բ) «Քաղաքական ապաստանի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1063, 10631-21.12.2010-ՄԻ 

Գ. ԵԳԱՆՅԱՆ 

Նախ  ̀օրենքների նախագծերի 
փաթեթը քննարկվեց և 

ընդունվեց I ընթերցմամբ` 93  
կողմ, 0  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով, ապա II 
ընթերցմամբ  և 

ամբողջությամբ` 76 կողմ, 0  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով  

 
6. 
 

ա) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին 
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու 
մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
Գալուստ Սահակյան, 

Հովհաննես Սահակյան, 
Սուքիաս Ավետիսյան, 

Վազգեն Կարախանյան, 
Արման Սահակյան 

Պ-1066, 10661-25.02.2011-
ՊԻ   

 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 71  կողմ, 0  

դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով 

 
7. 
 

ա) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հա-
յաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխու-
թյուններ եւ լրացումներ կատարելու մասին 
բ) ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն եւ 
լրացում կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1067, 10671-11.01.2011-ՊԻ 

Մ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 82  կողմ, 0  

դեմ, 12 ձեռնպահ ձայներով 
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8. 
 

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
եւ փոփոխություններ կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1070-14.01.2011-ԳԲ 

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 74  կողմ, 0  

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

 
9. 

ա. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին»,  
բ. «Շարժական գույքի կադաստրի վարման, շարժական 
գույքի գրավի իրավունքի, լիզինգի պայմանագրով 
վարձակալության իրավունքի գրանցման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին»,  
գ. «Ջրօգտագործողների ընկերությունների և 
ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին», 
դ. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին»,  
ե. «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին», 
զ. «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին»,  
է. «Համատիրությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին», 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1074, 10741-20-18.01.2011-ՏՀ 

Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
I ընթերցմամբ` 83  կողմ, 

0  դեմ, 11 ձեռնպահ 
ձայներով 
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ը. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
դատավարության օրենսգրքում լրացումներ 
կատարելու մասին»,  
թ. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին»,     
ժ. «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին»  
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  
ժա. «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին»,  
ժբ. «Աուդիտորական գործունեության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին»,  
ժգ. «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին»,  
ժդ. «Անասնաբուժության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին»,  
ժե. «Գյուղատնտեսական վարկային ակումբների 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»,  
ժզ. «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին»,  
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ժէ. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»,  
ժը. «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»,  
ժթ. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին»,  
ի. «Կազմակերպությունների և  ֆիզիկական  անձանց  
հարկային հաշվառման վերցնելու և  հարկային  
հաշվառումից  հանելու  մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին»,  
իա. «Գույքի  նկատմամաբ իրավունքների պետական 
գրանցման մասին» Հայաստանի  Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

 
10. 

 
Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում 
լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1075-19.01.2011-ԳԲ 

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
I ընթերցմամբ` 72  կողմ, 

0  դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 

 
11. 

 

ա. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու 
մասին» 
բ. «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
գ. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո-
խություններ և լրացում կատարելու մասին» 

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

ԵՐԻՑՅԱՆ 
Քվեարկվեց և ընդունվեց 

II ընթերցմամբ  և 
ամբողջությամբ`87 կողմ, 

0  դեմ, 2 ձեռնպահ 
ձայներով 
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 դ. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, 
ներդրումային ընկերությունների և ապահովագրական 
ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» 
ե. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին 
 զ. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործու-
նեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 
մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) (քվեարկություն) 

12. 

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում 
լրացում կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) (քվեարկություն) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Վարդան Այվազյան, Գալուստ 
Սահակյան, Արա Նռանյան, 

Սամվել Սարգսյան, Վարդան 
Բոստանջյան, Կարեն 

Վարդանյան 
Պ-761-11.11.2009-ՏՀ  
Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
II ընթերցմամբ  և 

ամբողջությամբ` 92 կողմ, 
0  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
(ՀՀ օրենքի նախագծի 

քվեարկությունը 
իրականացվեց վերջնական 

փոփոխություններով 
հանդերձ) 

 
13. 

«Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին  
(քվեարկություն) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Վարդան Այվազյան, Վարդան 

Բոստանջյան, Մարտին 
Սարգսյան 

Պ-1030-23.11.2010-ԳԲ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
I ընթերցմամբ` 84  կողմ, 

0  դեմ, 6 ձեռնպահ 
ձայներով 
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14. 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական 
մրցակցության պաշտպանության պետական 
հանձնաժողովի 2011 թվականի տարեկան 
գործունեության ծրագիր 
(քննարկման շարունակություն) 
 

992-30.09.2010-ՏՀ 
Ա. ՇԱԲՈՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
ի գիտություն 

 
15. 

ա) «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին 
բ) Բնապահպանական օրենսդրության պահանջների 
կատարման նկատմամբ ինքնահսկում 
իրականացնելու մասին 
գ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-530, 5301,5302-09.02.2009-ԳԲ 

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

 
16. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-915-01.06.2010-ՏՀ 

Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
II ընթերցմամբ  և 

ամբողջությամբ` 91 կողմ, 
0  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
 

 
17. 

Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ 
կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-955-23.07.2010,28.10.2010-ՊԻ 

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
II ընթերցմամբ  և 

ամբողջությամբ` 90 կողմ, 
0  դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 
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18. 

ա) «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին 
բ) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-960, 9601-10.08.2010-ՊԻ 

Մ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
II ընթերցմամբ  և 

ամբողջությամբ` 83 կողմ, 
0  դեմ, 12 ձեռնպահ 

ձայներով 
 

 
19. 

«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

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

Քննարկվեց և ընդունվեց 
II ընթերցմամբ  և 

ամբողջությամբ` 83 կողմ, 
0  դեմ, 11 ձեռնպահ 

ձայներով 
 

20. 
 «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
Լիլիթ Գալստյան, Արա 

Նռանյան, Վահան 
Հովհաննեսյան, Անահիտ 

Բախշյան, Արմեն 
Ռուստամյան, Արծվիկ 

Մինասյան 
Պ-740-19.10.2009,11.02.2011-ԳԿ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
I ընթերցմամբ` 72 կողմ, 0  

դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 

 

 
21. 

«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի 
կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 տոկոս 
դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման 
ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու 
մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային 
մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և 
գանձվում»Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-780-27.11.2009-ՏՀ 

Ա. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ 
Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 
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22. 

ա. «Հարկերի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 
բ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաuտանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում 
և փոփոխություններ կատարելու մասին»  
գ.  «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճար-
ների մասին» Հայաuտանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1023, 10231, 2-16.11.2010-ՏՀ 

Ա. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ 
Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

23. «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին»   

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1027-19.11.2010-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Քննարկումը մնաց 
անավարտ 

 
24. Մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրություն 

Առաջադրվել էր 
Կարեն Անդրեասյանի 

թեկնածությունը 

83 կողմ, 13 դեմ ձայներով 
ՀՀ Մարդու իրավունքների 

պաշտպան է ընտրվել  
Կարեն Անդրեասյանը 

 
25. 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ 
փոփոխություն կատարելու մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
Կարեն Ավագյան, Գալուստ 

Սահակյան, Էդուարդ 
Շարմազանով, Գագիկ 

Մելիքյան, Մարտին 
Սարգսյան, Վոլոդյա 

Բադալյան, Կարինե Աճեմյան 
Պ-888-29.04.2010,26.01.2011-ՊԻ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
I ընթերցմամբ` 74 կողմ, 0  

դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 
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26. 

«Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստ-
ների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ 
կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1096-24.02.2011-ՍՀ 
Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

Անհետաձգելի. որ 
24.02.11թ.  N 136 – Ա 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
I ընթերցմամբ` 83 կողմ, 0  

դեմ, 11 ձեռնպահ 
ձայներով 

 
 27.  Հայաստանի Հանրապետության գազամատակարար-

ման համակարգի գործունեության ուսումնասիրու-
թյան Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով 
ստեղծելու մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
Վահան Հովհաննեսյան, 

Արծվիկ Մինասյան, 
Արտյուշ Շահբազյան, 
Հրայր Կարապետյան 
Պ-932-14.06.2010-ՏՀ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

 
 
   փետրվարի  28 - մարտի 3-ի նիստերի ընթացքում`    
 
- հայտարարությամբ հանդես եկան 17  պատգամավորներ 
- 9 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   
- ՀՀ Ազգային ժողովը մերժեց ՀՀ ԱԺ պատգամավորներ Ստյոպա Սաֆարյանի, Րաֆֆի Հովհաննիսյանի, 
Անահիտ Բախշյանի, Լարիսա Ալավերդյանի, Արմեն Մարտիրոսյանի և Զարուհի Փոստանջյանի 
«Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» 
և  «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 
(Պ-1045) ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթը ՀՀ Աժ-ի չորրորդ գումարման իններորդ նստաշրջանի օրակարգ 
ընդգրկելու մասին հարցը 


