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ՏԵՂԵԿԱՆՔՏԵՂԵԿԱՆՔՏԵՂԵԿԱՆՔՏԵՂԵԿԱՆՔ    

   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2011 թվականի  

սեպտեմբերի 13-15 նիստերի մասին 

 

N 

ը/կ 

ՀարցիՀարցիՀարցիՀարցի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը    ՀեղինակըՀեղինակըՀեղինակըՀեղինակը    ԾանոթությունԾանոթությունԾանոթությունԾանոթություն    

1111    2222    3333    4444    

1.1.1.1.    «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
Գալուստ Սահակյան, Վարդան 

Այվազյան, Հեղինե Բիշարյան, 

Գոհար Ենոքյան 

Պ-1175-20.05.2011-ՏՀ 

Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 83 կողմ, 4  

դեմ, 2 ձեռնպահ ձայներով 

2.2.2.2.    «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին» 

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

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
Գալուստ Սահակյան, Կարինե 

Աճեմյան, Արման Սահակյան, 

Գրիգորի Մարգարյան, 

Ալեքսան Պետրոսյան 

Պ-1133-18.04.2011-ՏՀ 

 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 83 կողմ, 2 

դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով 

3.3.3.3.    աաաա.... «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին 

բբբբ.... «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» 

գգգգ.... Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

  ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
Արա Նռանյան, Կարեն 

Վարդանյան, Հակոբ Հակոբյան, 

Գոհար Ենոքյան, Արա 

Սիմոնյան 

Պ-1103, 11031-3-17.03.2011-ՏՀ 

Ա. ՆՌԱՆՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 87 կողմ, 0 

դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով, 
«Սպառողների իրավունքների 

պաշտպանության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն 
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Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 

դդդդ.... Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին 

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

 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 

նախագիծը երկրորդ 

ընթերցմամբ քննարկման 

փուլում հանվել է փաթեթից 

4.4.4.4.    «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 

և փոփոխություններ կատարելու մասին»  

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

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    
 

ԿԿԿԿ----1070107010701070----14.01.201114.01.201114.01.201114.01.2011----ԳԲԳԲԳԲԳԲ    

ԱԱԱԱ. . . . ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՀԱՐՈՒԹՅՈՒՀԱՐՈՒԹՅՈՒՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆՆՅԱՆՆՅԱՆՆՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 85 կողմ, 0 

դեմ, 6 ձեռնպահ ձայներով 

5.5.5.5.    աաաա.... «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 

կատարելու մասին»  

բբբբ.... «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

լրացումներ կատարելու մասին» 

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

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
Խաչիկ Հարությունյան, Միշա 

Ստեփանյան, Հեղինե 

Բիշարյան, Վահագն 

Մախսուդյան, Իշխան 

Խաչատրյան 

Պ-1118, 11181-08.04.2011-

ԳԲ 
Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 90 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

6.6.6.6.    «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին»  

 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    
Կ-1159-02.05.2011-ՊԱ 

Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 87 կողմ, 1  

դեմ, 2 ձեռնպահ ձայներով 

7.7.7.7.    ա. «Նույնականացման քարտերի մասին» 

բ. «Հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին» 

գ. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու 

անձնագրի մասին» 

    

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    

Կ-673, 6731-8 -22.07.2009-

ՊԻ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 75 կողմ, 1  

դեմ, 6 ձեռնպահ ձայներով    
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դ. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» 

ե. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

կացության ակտերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 

մասին» 

զ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

է. «Բնակչության պետական ռեգիստրի 

մասին¦Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ը. «Սահմանապահ զորքերի մասին» Հայաստանի Հան-

րապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» 

թ. «Պետական սահմանի մասին¦Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» 

ԱԱԱԱ. . . . ՕՍԻԿՅԱՆՕՍԻԿՅԱՆՕՍԻԿՅԱՆՕՍԻԿՅԱՆ    

8.8.8.8.    «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    
Կ-1209-13.07.2011-ՊԻ 

ԱԱԱԱ. . . . ՕՍԻԿՅԱՆՕՍԻԿՅԱՆՕՍԻԿՅԱՆՕՍԻԿՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 81 կողմ, 0  

դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով    

9.9.9.9.    «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    
ԿԿԿԿ----1183118311831183----30.05.230.05.230.05.230.05.2011011011011----ՊԻՊԻՊԻՊԻ    

ԱԱԱԱ. . . . ՕՍԻԿՅԱՆՕՍԻԿՅԱՆՕՍԻԿՅԱՆՕՍԻԿՅԱՆ    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն  

չկազմակերպվեց    

10.10.10.10.    աաաա.... «Բնակչության բժշկական օգնության և 

սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
 Կարեն Ավագյան, Արա 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն  
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օրենքում լրացում կատարելու մասին 

բբբբ.... Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում 

կատարելու մասին 

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

Բաբլոյան, Մկրտիչ Մինասյան 

ՊՊՊՊ----1079, 10791079, 10791079, 10791079, 10791111----31.01.201131.01.201131.01.201131.01.2011----ԱՄԱՄԱՄԱՄ    

ՏՏՏՏ. . . . ՍԱՀԱԿՍԱՀԱԿՍԱՀԱԿՍԱՀԱԿՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

չկազմակերպվեց    

11.11.11.11.    «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից 

առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

 փոփոխություն կատարելու մասին» 

((((երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    ընթերցումընթերցումընթերցումընթերցում)))) 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    
Կ-887-29.04.2010-ԱՄ 

ՏՏՏՏ. . . . ՍԱՀԱԿՍԱՀԱԿՍԱՀԱԿՍԱՀԱԿՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն  

չկազմակերպվեց    

12.12.12.12.    «Մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ 

փոխպատվաստելու մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 

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

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    
Կ-953-21.07.2010-ԱՄ 

ՏՏՏՏ. . . . ՍԱՀԱԿՍԱՀԱԿՍԱՀԱԿՍԱՀԱԿՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն  

չկազմակերպվեց    

13.13.13.13.    «Մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ 

փոխպատվաստելու մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

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

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
Կ-963-17.08.2010-ԱՄ 

ՏՏՏՏ. . . . ՍԱՀԱԿՍԱՀԱԿՍԱՀԱԿՍԱՀԱԿՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն  

չկազմակերպվեց    

14.14.14.14.    աաաա.... «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի 

դոնորության և փոխներարկումային բժշկական 

օգնության մասին»  

բբբբ.... «Հայաuտանի Հանրապետության պատվավոր 

կոչումների մաuին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»  

գգգգ.... «Հայաuտանի Հանրապետությունում uտուգումների 

կազմակերպման և անցկացման մաuին» Հայաստանի 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    
Արա Բաբլոյանի, Մկրտիչ 

Մինասյանի, Հովհաննես 

Մարգարյանի և Խաչիկ 

Հարությունյան    
Կ-1033, 10331,2-25.11.2010-ԱՄ 

ՏՏՏՏ. . . . ՍԱՀԱԿՍԱՀԱԿՍԱՀԱԿՍԱՀԱԿՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն  

չկազմակերպվեց 

 
«Հայաuտանի Հանրապետության 

պատվավոր կոչումների մաuին» 

Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու 

մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը 

երկրորդ ընթերցմամբ քննարկման 
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Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին» 

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

փուլում հանվել է փաթեթից:    

15151515    
«Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած 

հիվանդության կանխարգելման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    
Կ-1207-12.07.2011-ԱՄ 

ՏՏՏՏ. . . . ՍԱՀԱԿՍԱՀԱԿՍԱՀԱԿՍԱՀԱԿՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն  

չկազմակերպվեց 

16161616    «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական 

նմուշների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու  

մասին» 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    
Կ-1143-28.04.2011-ՏՀ 

ՏՏՏՏ. . . . ԴԱՎԹԴԱՎԹԴԱՎԹԴԱՎԹՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն  

չկազմակերպվեց 

17171717    «Ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված 

վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    
Կ-1167-17.05.2011-ՏՀ 

ՏՏՏՏ. . . . ԴԱՎԹԴԱՎԹԴԱՎԹԴԱՎԹՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն  

չկազմակերպվեց 

18 18 18 18     ա. «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին»,  

բ. «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

գ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»,  

դ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 

    

 

 

 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    
Կ-1112, 11121-3-04.04.2011-ՏՀ 

ՏՏՏՏ. . . . ԴԱՎԹԴԱՎԹԴԱՎԹԴԱՎԹՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ 

 

 

 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն  

չկազմակերպվեց    
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19191919    «Թանկարժեք մետաղների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին»  

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    
Կ-737-14.10.2009-ՏՀ 

ՎՎՎՎ. . . . ԱՐԱՄԱՐԱՄԱՐԱՄԱՐԱՄՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ 

    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն  

չկազմակերպվեց    

20202020    ա. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-

թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին», 

բ. «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

գ. «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին»,  

դ. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին»  

ե. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» 

    

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    
Կ-1113, 11131-4-04.04.2011-ՏՏ 

ՎՎՎՎ. . . . ՏԵՐՏԵՐՏԵՐՏԵՐՏԵՐՏԵՐՏԵՐՏԵՐՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ 

    

    

    

    

    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն  

չկազմակերպվեց    

21212121    ա. «Հայաստանի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

բ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կա-

տարելու մասին»  

գ. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    
Կ-1210, 12101,2-04.04.2011-ՏՏ 

ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկումը մնաց Քննարկումը մնաց Քննարկումը մնաց Քննարկումը մնաց 

անավարտանավարտանավարտանավարտ    
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22222222    
«Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում 

լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին»  
(երկրորդ ընթերցում)     

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    

ԿԿԿԿ----1075107510751075----19,01.201119,01.201119,01.201119,01.2011----ԳԲԳԲԳԲԳԲ----

010/1010/1010/1010/1    

ԱԱԱԱ....ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ    

ՔննարկվեցՔննարկվեցՔննարկվեցՔննարկվեց, , , , սակայն սակայն սակայն սակայն 

քվեարկություն քվեարկություն քվեարկություն քվեարկություն 

չկազմակերպվեցչկազմակերպվեցչկազմակերպվեցչկազմակերպվեց    

    

23232323....    ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ    

    

ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ    

    
 

23.1 2010 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում 

ստորագրված «Հավաքական անվտանգության մասին» 

պայմանագրի կազմակերպության` ռազմական 

նշանակության արտադրանքի թողարկման 

միջպետական գիտաարտադրական միավորումներ 

ստեղծելու ընդհանուր սկզբունքների մասին» 

համաձայնագիր 

Ն-1196-17.06.2011-ԱՀ 

ԱԱԱԱ. . . . ՆԱԶԱՐՆԱԶԱՐՆԱԶԱՐՆԱԶԱՐՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ 

 
ԱԺ-ը քննարկեց և 

վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 74 կողմ, 

1 դեմ, 3 ձեռնպահ ձայներով 

23.2 2010 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում 

ստորագրված «Հավաքական անվտանգության մասին» 

պայմանագրի կազմակերպության` հավաքական 

անվտանգության համակարգի ուժերի և միջոցների 

կազմավորման և գործունեության կարգի մասին» 

համաձայնագիր 

Ն-1197-17.06.2011-ԱՀ        

ԱԱԱԱ. . . . ՆԱԶԱՐՆԱԶԱՐՆԱԶԱՐՆԱԶԱՐՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ ԱԺ-ը քննարկեց և 

վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 76 կողմ, 

0 դեմ, 7 ձեռնպահ ձայներով 

23.3 2010 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում 

ստորագրված «Հավաքական անվտանգության մասին» 

պայմանագրի կազմակերպության` հավաքական 

անվտանգության համակարգի ուժերի և միջոցների 

կազմավորման կարգավիճակի մասին» 

համաձայնագիր 

Ն-1198-17.06.2011-ԱՀ 

ԱԱԱԱ. . . . ՆԱԶԱՐՆԱԶԱՐՆԱԶԱՐՆԱԶԱՐՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ ԱԺ-ը քննարկեց և 

վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 82 կողմ, 

1 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 
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23.4 2010 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում 

ստորագրված «Հավաքական անվտանգության մասին» 

պայմանագրի կազմակերպության` հավաքական 

անվտանգության համակարգի ուժերի և միջոցների 

սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի 

տեխնիկական և տեղեկատվական համատեղելիության 

ապահովման մասին» արձանագրությունր 

Ն-1200-17.06.2011-ԱՀ 

ԱԱԱԱ. . . . ՆԱԶԱՐՆԱԶԱՐՆԱԶԱՐՆԱԶԱՐՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ 
ԱԺ-ը քննարկեց և  

վավերացրեց 

համաձայնագիրը`82 կողմ, 

0 դեմ, 6 ձեռնպահ ձայներով 

23.5 2010 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում 

ստորագրված «1992 թվականի մայիսի 15-ի` 

Հավաքական անվտանգության մասին» պայմանագրի 

մասնակից պետությունների միջև 

ռազմատեխնիկական համագործակցության հիմնական 

սկզբունքների մասին» Համաձայնագրում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» երրորդ 

արձանագրություն 

Ն-1201-17.06.2011-ԱՀ 

ԱԱԱԱ. . . . ՆԱԶԱՐՆԱԶԱՐՆԱԶԱՐՆԱԶԱՐՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ 

ԱԺ-ը քննարկեց և 

վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 86 կողմ, 

1 դեմ, 4 ձեռնպահ ձայներով 

23.6 2010 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում 

ստորագրված «Ռազմական նշանակության 

արտադրանքի մշակման, արտադրության, 

շահագործման, վերանորոգման, արդիականացման, 

շահագործման ժամկետների երկարաձգման և 

օգտահանության բնագավառում «Հավաքական 

անվտանգության մասին» պայմանագրի անդամ 

պետությունների համագործակցության մասին» 

համաձայնագիր 

Ն-1202-17.06.2011-ԱՀ 

ԱԱԱԱ. . . . ՆԱԶԱՐՆԱԶԱՐՆԱԶԱՐՆԱԶԱՐՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ 

ԱԺ-ը քննարկեց և 

վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 85 կողմ, 

0 դեմ, 6 ձեռնպահ ձայներով 



 

 9 

23.7 2010 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում 

ստորագրված «Հավաքական անվտանգության մասին» 

պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում 

ռազմական նշանակության արտադրանքի 

արտադրության մեջ ներգրավված ձեռնարկությունների 

և կազմակերպությունների մասնագիտացման 

պահպանման մասին» համաձայնագիր  

Ն-1199-17.06.2011-ԱՀ 

ԳԳԳԳ. . . . ԲԱԴԱԼԲԱԴԱԼԲԱԴԱԼԲԱԴԱԼՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ 
ԱԺ-ը քննարկեց և 

վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 84 կողմ, 

0 դեմ, 5 ձեռնպահ ձայներով 

23.8 2001 թվականի մայիսի 31-ին Նյու-Յորքում 

ստորագրված «Միավորված ազգերի 

կազմակերպության` անդրազգային կազմակերպված 

հանցավորության դեմ» կոնվենցիան լրացնող 

«Հրազենի, դրա հիմնամասերի և բաղադրիչների, 

ինչպես նաև դրա համար նախատեսված ռազմամթերքի 

անօրինական արտադրության և շրջանառության դեմ 

արձանագրություն (կից առարկությամբ) 

Ն-1186-08.06.2011-ԱՀ 

ԱԱԱԱ. . . . ՕՍԻԿՕՍԻԿՕՍԻԿՕՍԻԿՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն  

չկազմակերպվեց 

23.9 2010 թվականի դեկտեմբերի 16-ին Մադրիդում 

ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության և 

Իսպանիայի Թագավորության միջև եկամուտների և 

գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից 

խուսափելը կանխելու մասին կոնվենցիան (կից 

արձանագրությամբ) 

Ն-1189-08.06.2011-ԱՀ 

ՍՍՍՍ. . . . ԿԱՐԱԿԱՐԱԿԱՐԱԿԱՐԱՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ 
Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն  

չկազմակերպվեց 

    

            սեպտեմբերիսեպտեմբերիսեպտեմբերիսեպտեմբերի    11113333----15151515----իիիի    չորսօրյաչորսօրյաչորսօրյաչորսօրյա    նիստերի ընթացքումնիստերի ընթացքումնիստերի ընթացքումնիստերի ընթացքում`  `  `  `          

- հայտարարությամբ հանդես եկան 17 պատգամավորներ 

- 5 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   

 

ՀՀ Ազգային ժողովը 96 կողմ 0 դեմ և 0 ձեռնպահ ձայներով ընտրեց ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողով: 


