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ՏԵՂԵԿԱՆՔՏԵՂԵԿԱՆՔՏԵՂԵԿԱՆՔՏԵՂԵԿԱՆՔ    

   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2011 թվականի  

մարտի 21-24 նիստերի մասին 

 

N 

ը/կ 

ՀարցիՀարցիՀարցիՀարցի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը    ՀեղինակըՀեղինակըՀեղինակըՀեղինակը    ԾանոթությունԾանոթությունԾանոթությունԾանոթություն    

1111    2222    3333    4444    

 

1111....    

աաաա.... «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

բբբբ.... Բնապահպանական օրենսդրության պահանջների 

կատարման նկատմամբ ինքնահսկում 

իրականացնելու մասին 

գգգգ.... Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում))))    

((((քվեարկությունքվեարկությունքվեարկությունքվեարկություն)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----530, 530530, 530530, 530530, 5301111,530,530,530,5302222----09.02.200909.02.200909.02.200909.02.2009----ԳԲԳԲԳԲԳԲ    

ԱԱԱԱ. . . . ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ    

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

II ընթերցմամբ ` 81 կողմ, 

0  դեմ, 12 ձեռնպահ 

ձայներով 

 

 

2222....    

«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 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----780780780780----27.11.200927.11.200927.11.200927.11.2009----ՏՀՏՀՏՀՏՀ    

ԱԱԱԱ. . . . ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ    Քվեարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 79 կողմ, 0  

դեմ, 14 ձեռնպահ 

ձայներով 
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լրացում կատարելու մասին ((((քքքքվեարկությունվեարկությունվեարկությունվեարկություն))))    

 

3333....    

աաաա. . . . «Հարկերի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու 

մասին» 

բբբբ. . . . «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաuտանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում 

և փոփոխություններ կատարելու մասին»  

գգգգ. . . .  «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճար-

ների մասին» Հայաuտանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

((((քվեարկությունքվեարկությունքվեարկությունքվեարկություն)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1023, 10231023, 10231023, 10231023, 10231, 21, 21, 21, 2----16.11.201016.11.201016.11.201016.11.2010----ՏՀՏՀՏՀՏՀ    

ԱԱԱԱ. . . . ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ    

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 76  կողմ, 0  

դեմ, 14 ձեռնպահ 

ձայներով 

4. «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու մասին»   

((((քննարկման շարունակությունքննարկման շարունակությունքննարկման շարունակությունքննարկման շարունակություն)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1027102710271027----19.11.201019.11.201019.11.201019.11.2010----ՏՀՏՀՏՀՏՀ    

ՍՍՍՍ. . . . ԿԱՐԱՅԱՆԿԱՐԱՅԱՆԿԱՐԱՅԱՆԿԱՐԱՅԱՆ    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկությունը 

հետաձգվեց 15 օրով 

5.5.5.5.    աաաա. . . . Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգիրք 

բբբբ. . . . Հայաստանի Հանրապետության վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 

գգգգ. . . . Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

դդդդ. . . . «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 

և փոփոխություններ կատարելու մասին 

եեեե.... «Սահմանադրական դատարանի մասին» 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
 Գալուստ Սահակյան, Դավիթ 

Հարությունյան, Հովհաննես 

Սահակյան, Հեղինե Բիշարյան, 

Հովհաննես Մարգարյան, 

Նաիրա Զոհրաբյան, Վարդան 

Բոստանջյան 
ՊՊՊՊ----1087108710871087, 1087, 1087, 1087, 10871111----6666----10.02.201110.02.201110.02.201110.02.2011----ՊԻՊԻՊԻՊԻ    

ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

    

Որպես այլընտրանքային 

նախագիծ քննարկվեց և 

ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 70 կողմ, 1  

դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 
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Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

զզզզ. . . . «Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, 

գործադիր և դատական իշխանության մարմինների 

ղեկավար աշխատողների պաշտոնային 

դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում և 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

էէէէ. . . . «Քաղաքացիական ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 

6.6.6.6.    

Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
 Վահան Հովհաննեսյան, 

Արմեն Ռուստամյան, Արծվիկ 

Մինասյան, Արտյուշ 

Շահբազյան, Արա Նռանյան 
ՊՊՊՊ----1097109710971097----14.03.201114.03.201114.03.201114.03.2011----ՊԻՊԻՊԻՊԻ    

ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍՅԱՆԹՈՎՄԱՍՅԱՆԹՈՎՄԱՍՅԱՆԹՈՎՄԱՍՅԱՆ    

    

Որպես այլընտրանքային 

նախագիծ քննարկվեց և 

մերժվեց` 16  կողմ, 50  

դեմ, 3 ձեռնպահ 

ձայներով 

7.7.7.7.    ՀՀ Ազգային ժողովի որոշումը «Հայաստանի 

Հանրապետության գազամատակարարման 

համակարգի գործունեության ուսումնասիրության 

Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով 

ստեղծելու մասին» Ազգային ժողովի որոշման 

նախագծի քվեարկությունը մինչև ապրիլի 11-14-ի 

չորսօրյա նիստերի ավարտը հետաձգելու մասին» 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
 Վահան Հովհաննեսյան, 

Արծվիկ Մինասյան, Արտյուշ 

Շահբազյան, Հրայր 

Կարապետյան 
ՊՊՊՊ----932932932932----14.06.201014.06.201014.06.201014.06.2010----ՏՀՏՀՏՀՏՀ        

    

Քննարկվեց և ընդունվեց` 

75 կողմ, 0  դեմ, 1 

ձեռնպահ ձայներով 

8888....    
աաաա.... «Հավաքների ազատության մասին»,  

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարոկառավարոկառավարոկառավարությունւթյունւթյունւթյուն    
ԿԿԿԿ----1092, 10921092, 10921092, 10921092, 10921111----11111111----23.02.201123.02.201123.02.201123.02.2011----ՊԻՊԻՊԻՊԻ        

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
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բբբբ.... «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին»,  

գգգգ.... «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին, 

դդդդ.... «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին», 

 եեեե.... «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին», 

զզզզ....  «Հայաստանի Հանրապետության վարչական 

դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու 

մասին»,  

էէէէ.... «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-

թյուն կատարելու մասին»,  

ըըըը.... «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին»,  

թթթթ.... «Ազգային անվտանգության մարմիններում 

ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  

ժժժժ.... «Դատախազության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին»,  

ժաժաժաժա.... «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի 

ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    ընթերցմամբ` 77  կողմ, 1  

դեմ, 7 ձեռնպահ 

ձայներով 



 

 5 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին»  

ժբժբժբժբ.... «Խղճի ազատության և կրոնական կազմակեր-

պությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

ժգժգժգժգ.... «Քրեակատարողական ծառայության մասին» 

Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 

ժդժդժդժդ.... «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն 

ապահովող ծառայության մասին» Հայաuտանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին 

ժեժեժեժե.... Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

ժզժզժզժզ.... «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի 

անվտանգ օգտագործման մաuին» ՀՀ օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 

ժէժէժէժէ.... «Արհեստակցական միությունների մաuին» ՀՀ 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

ժըժըժըժը.... «Զենքի մաuին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին 

ժթժթժթժթ.... «Հասարակական կազմակերպությունների մաuին» 

ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

իիիի.... «Տեղական հանրաքվեի մաuին» ՀՀ օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 

իաիաիաիա.... «Կուսակցությունների մաuին» ՀՀ օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 
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իբիբիբիբ.... «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» 

Հայաuտանի Հանրապետության փոփոխություն 

կատարելու մասին 

իգիգիգիգ.... «Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

իդիդիդիդ.... «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

իեիեիեիե.... «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 

իզիզիզիզ.... «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 

իէիէիէիէ.... «Ազգային անվտանգության մարմինների մաuին» 

Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 

իըիըիըիը.... «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների 

մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 

իթիթիթիթ.... «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների 

կարիք ունեցող անձանց կրթության մաuին» 

Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 

լլլլ.... «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության 

ապահովման մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

լալալալա.... «Հայաստանի փրկարար ծառայության մաuին» 
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Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 

9.9.9.9.    
Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորպատգամավորպատգամավորպատգամավոր    
 Վիկտոր Դալլաքյան 
ՊՊՊՊ----1083108310831083----08.02.201108.02.201108.02.201108.02.2011----ՊԻՊԻՊԻՊԻ    

    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 85 կողմ, 0  

դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

10.10.10.10.    
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

((((եեեերկրորդ ընթերցումրկրորդ ընթերցումրկրորդ ընթերցումրկրորդ ընթերցում))))    

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավակառավակառավակառավարությունրությունրությունրություն    
ԿԿԿԿ----1006100610061006----28.10.201028.10.201028.10.201028.10.2010----ՊԻՊԻՊԻՊԻ        

    ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍՅԱՆԹՈՎՄԱՍՅԱՆԹՈՎՄԱՍՅԱՆԹՈՎՄԱՍՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց 

II  ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 79 կողմ, 

0  դեմ, 2 ձեռնպահ 

ձայներով 

11111111....    ա. «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

բ. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների 

կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

գ. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ կատարելու մասին» 

դ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»  

ե. «Քաղաքացիական  ծառայողների վարձատրության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին»  

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում))))    

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1031, 10311031, 10311031, 10311031, 10311111----4444----25.11.201025.11.201025.11.201025.11.2010----ՏՀՏՀՏՀՏՀ    

    ԱԱԱԱ. . . . ՇԱԲՈՇԱԲՈՇԱԲՈՇԱԲՈՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկումը մնաց 

անավարտ 
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12. 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ    

    

ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ    

    

 

12.1 2007 թվականի նոյեմբերի 8-ին Դամասկոսում 

ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության և Սիրիայի Արաբական 

Հանրապետության կառավարության միջև մաքսային 

գործերում համագործակցության և փոխօգնության 

մասին» համաձայնագիր  

((((քվեարկությունքվեարկությունքվեարկությունքվեարկություն))))                      

 

ՆՆՆՆ----858858858858----30.03.201030.03.201030.03.201030.03.2010----ԱՀԱՀԱՀԱՀ    

ԱԱԱԱ. . . . ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ 

    ԱԺ-ը վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 93 

կողմ, 0  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

 

    

    

            մարտի մարտի մարտի մարտի 21212121----24242424    նիստերի ընթացքումնիստերի ընթացքումնիստերի ընթացքումնիստերի ընթացքում`  `  `  `          

    

- հայտարարությամբ հանդես եկան 22 պատգամավորներ 

- 10 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   

- ՀՀ ԱԺ պատգամավոր Արծրունի Աղաջանյանը վայր է դրել իր լիազորությունները` այլ աշխատանքի 

անցնելու կապակցությամբ, նրա փոխարեն ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ՕԵԿ-ի ցուցակից  

պատգամավոր է գրանցել Մարզպետունի Մանուկյանին: 


