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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2011 թվականի  
դեկտեմբերի 5-8-ի նիստերի մասին 

 

N 

ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. ա. «Հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) 
միջոցով տեսաձայնային մագնիսական կրիչների 

պարտադիր դրոշմավորման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին 
բ. Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

(քվեարկություն) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Արա Նռանյան, Կարեն 

Վարդանյան 
Պ-1233, 12331-07.09.2011-ՏՀ 

 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 92 

կողմ, 0  դեմ, 1 ձեռնպահ 
ձայներով 

2. ա. «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
փորձաքննության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին 

 բ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին 

(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1265, 12651-01.11.2011-ԳԲ  

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

Նախ քվեարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 63 կողմ, 10 
դեմ, 2 ձեռնպահ ձայներով, 
ապա քննարկվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

3. ա. Տեխնիկական կանոնակարգման մասին 
 բ. Հավատարմագրման մասին  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1294, 12941-4-23.11.2011-ՏՀ  

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 66 
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գ. Ստանդարտացման մասին 
դ. Չափումների միասնականության ապահովման 

մասին  

ե. «Համապատասխանության գնահատման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 
(քվեարկություն) 

Գ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ կողմ, 7 դեմ, 4 ձեռնպահ 
ձայներով 

4. ա. Մասնավոր պահնորդական գործունեության 
մասին 

բ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին 

գ. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին 
դ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին 
(քննարկման շարունակություն) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Արա Նռանյան, Կարեն 

Վարդանյան 
Պ-228, 2281-3-28.02.2008-ՊԱ 
Պ-1230, 12301,2-06.09.2011-

ՊԱ 

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 84 

կողմ, 0 դեմ, 6 ձեռնպահ 
ձայներով 

5. «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1286-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 79 կողմ, 1  
դեմ, 13 ձեռնպահ ձայներով 

6. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1278-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 88 կողմ, 0  
դեմ, 4 ձեռնպահ ձայներով 
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7. «Կազմակերպությունների և անհատ 
ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 
0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով 

հարկման ոչ ենթակա այն ապրաքների ցանկը 
հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի 

հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի 
հաշվարկվում և գանձվում» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին 

 (երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1283-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 85 կողմ, 0  

դեմ, 6 ձեռնպահ ձայներով 

8. «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1277-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 83 կողմ, 0  

դեմ, 5 ձեռնպահ ձայներով 

9. ա. «Հարկերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու մասին 
բ. «Հայաստանի Հանրապետությունում 

ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին 

գ. «Օպերատիվ-հետախուզական 
գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-

թյան օրենքում լրացում կատարելու մասին 
դ. «Բնապահպանական և բնօգտագործման 

վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1288-12884-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 84 կողմ, 3  
դեմ, 4 ձեռնպահ ձայներով 
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օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 
ե. «Հանրային ծառայությունների կարգավորման 

պարտադիր վճարների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին 

(երկրորդ ընթերցում) 

10. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին 

 (երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1282-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 61 կողմ, 2  

դեմ, 5 ձեռնպահ ձայներով 

11. ա. «Ներքին շուկայի պաշտպանության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 
բ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին 

գ. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 

լրացումներ կատարելու մասին 
 (երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1171, 11711,2-18.05.2011-ՏՀ  

Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 58 կողմ, 0  
դեմ, 11 ձեռնպահ ձայներով 

12. ա. «Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, 
գործադիր և դատական իշխանության մարմինների 

ղեկավար աշխատողների պաշտոնային 
դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1237-09.09.2011-ՍՀ 

Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 67 կողմ, 1  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 
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բ. «Դատախազության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին 

(երկրորդ ընթերցում) 

13. «Ճանապարհային երթևեկության անվտան-
գության ապահովման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին 

  (երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1222-29.08.2011-ՊԻ 

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 81 կողմ, 0  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

14. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1292-18.11.2011-ՊԱ 

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 79 

կողմ, 0  դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով առաջին 

ընթերցմամբ ընդունվեց 
նախագծին ավելացած 27-

րդ հոդվածը, ապա 

նախագիծն ամբողջությամբ 
քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 78 կողմ, 0  

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

15. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1209-13.11.2011-ՊԻ 

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 74 կողմ, 0  
դեմ, 4 ձեռնպահ ձայներով 

16. ա. «Հաստատագրված վճարների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1289, 12891-10.11.2011-ՏՀ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 
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փոփոխություններ կատարելու մասին 
բ. «Արտոնագրային վճարների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 
 (երկրորդ ընթերցում) 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

ամբողջությամբ` 68 կողմ, 0  
դեմ, 2 ձեռնպահ ձայներով 

17. Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1218-18.18.2011-ՊԻ 

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 64 կողմ, 1  

դեմ, 2 ձեռնպահ ձայներով 

18. ա. «Բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 

մասին 
բ. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին 

գ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում 

կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1156-02.05.2011-ԳԿ 

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 80 կողմ, 0  

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

19. «2008 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 
հարկային հաշվետվություններ չներկայացրած 

կազմակերպությունները լուծարելու և անհատ 
ձեռնարկատերերին պետական հաշվառումից հանելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն  կատարելու  մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1297-25.11.2011-ՏՀ 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ` 64 կողմ, 2 
դեմ, 12 ձեռնպահ ձայներով 
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 (երկրորդ ընթերցում) 

20. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն 

ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1185-07.06.2011-ՊԻ 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ ` 78 կողմ, 

0  դեմ, 3 ձեռնպահ 
ձայներով 

21.  «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1208-13.07.2011,20.10.2011-

ՏՀ 

Կ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ ` 80 կողմ, 

0  դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 

22.  «Հայաստանի Հանրապետության դատական 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-841-11.03.2010-ՊԻ 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ ` 77 կողմ, 0  

դեմ, 2 ձեռնպահ ձայներով 

23.  ա. «Հայաստանի փրկարար ծառայության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 

բ. «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին 

գ. Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու 
մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1266, 12661,2-02.11.2011-ՊԱ 

Հ. ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ ` 76 կողմ, 

0  դեմ, 3 ձեռնպահ 

ձայներով 

24.  «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ կառավարություն Քննարկվեց և ընդունվեց 
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Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և 
փոփոխություն կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

Կ-1213-20.07.2011-ԳԿ 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ` 81 կողմ, 0  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

25. ա. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին 
բ. «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 
գ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին 

դ. «Վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1220, 12201-3-20.08.2011-ՏՀ 

Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ` 81 կողմ, 0  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

26. «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1183-30.05.2011-ՊԻ 

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ` 82 կողմ, 
0  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

27. ա. «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 
բ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1300, 13001-30.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 81 

կողմ, 0  դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 
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լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին 

28.  ա. «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին 
բ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
լրացումներ կատարելու մասին 

գ. Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-998, 9981, 9982-

11.10.2010,12.05.2011-ՄԻ 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՏՅԱՆ 

Նախ քննարկվեցին և 80 
կողմ, 0  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով առաջին 
ընթերցմամբ ընդունվեցին 

փաթեթին ավելացած 
նախագիծն ու հոդվածը, 

ապա փաթեթն 

ամբողջությամբ 
քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ ` 80 կողմ, 

0  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

29. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-957-28.07.2010-ՊԻ 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՏՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ ` 79 կողմ, 

0  դեմ, 2 ձեռնպահ 

ձայներով 

30. ա. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 

բ. «Պետական կառավարչական հիմնարկների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 

գ. «Համայնքային ծառայության մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1113, 11131-5-04.04.2011-ՏՏ 

Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 
 

Նախ քննարկվեցին և 77 

կողմ, 0  դեմ, 3 ձեռնպահ 
ձայներով առաջին 

ընթերցմամբ ընդունվեցին 

փաթեթին ավելացած 
նախագիծն ու հոդվածները, 

ապա փաթեթն 
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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 

զ. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն 
կատարելու մասին 

(երկրորդ ընթերցում) 

ամբողջությամբ 
քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ` 77 կողմ, 0  
դեմ, 3 ձեռնպահ ձայներով 

31. ա. «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին 

բ. «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատաելու 

մասին 
գ. Հայաստանի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1231, 12311,2-07.09.2011-ՏՏ 

Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ ` 78 կողմ, 

0  դեմ, 2 ձեռնպահ 
ձայներով 

32.  «Զորահավաքային նախապատրաստության և 
զորահավաքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1114-05.04.2011-ՏՀ 

Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ` 80 կողմ, 
0  դեմ, 0 ձեռնպահ 
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(երկրորդ ընթերցում) ձայներով 

33. «Հայաստանի Հանրապետության կառավա-
րության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 

կառավարության միջև համագործակցության 
վերաբերյալ մարդասիրական և տեխնիկական 

տնտեսական օգնության վերահսկումը հեշտացնելու 
մասին» 1992 թվականի դեկտեմբերի 15-ին 
ստորագրված համաձայնագրով նախատեսված 

հարկային, մաքսային և պարտադիր վճարների 
արտոնություններից օգտվելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1219-20.08.2011-ՏՀ 

Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 81 

կողմ, 0  դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 

34.  «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1217-17.08.2011-ՏՀ  

Ա. ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 79 
կողմ, 0  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

35. Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի 
պետական բյուջեի մասին 

(քննարկման շարունակություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1252-03.10.2011-

ԱՀ,ԳԿ,ԵԻ,ՊԻ,ՄԻ,ՊԱ,ԱՄ,ՏՀ
,ՖՎ,ԳԲ,ՏՏ,ՍՀ 

Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

Քննարկվեց և 
հաստատվեց` 66 կողմ, 2  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

36. ՀՅԴ խմբակցության հարցապնդում  ՀՀ կառավարություն 
Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

Հարցապնդման 

վերաբերյալ ներկայացված 
«Հայաստանի 

Հանրապետության 
Նախագահին առաջարկ 
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ներկայացնելու մասին» ՀՀ 
Ազգային ժողովի որոշման 
նախագիծը մերժվեց` 13 

կողմ, 48  դեմ, 4 ձեռնպահ 
ձայներով 

37. «Հարկերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1141-28.04.2011-ՏՀ 

Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

38. Կանանց և տղամարդկանց հավասար 
իրավունքների և հավասար հնարավորությունների 

ապահովման մասին 

ՀՀ կառավարություն 
ԱԺ պատգամավորներ 
Հեղինե Բիշարյան, Հովհաննես 

Մարգարյան 

Կ-1259-13.10.2011-ՄԻ  
Պ-422-09.01.2009-ՄԻ 

Ֆ. ԲԵՐԻԿՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

39. Հայաստանի Հանրապետության վարչական 

դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն 
կատարելու մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
Գալուստ Սահակյան, Ռաֆիկ 

Պետրոսյան, Վարդան Բոստանջյան, 

Հովհաննես Մարգարյան, Արամ 

Սաֆարյան 

Պ-1236-09.09.2011,21.10.2011-
ՊԻ 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

40. ա. Կանխիկ գործառնությունների 

սահմանափակման մասին 
բ. Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում եւ 
փոփոխություններ կատարելու մասին 

գ. Հայաստանի Հանրապետության 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-262, 2621-5-

07.05.2008,05.12.2011-ՖՎ 

Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 
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աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն 
կատարելու մասին 

դ. «Հայաստանի փրկարար ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 

ե. «Արժութային կարգավորման եւ արժութային 
վերահսկողության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ 
փոփոխություն կատարելու մասին 

զ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
լրացումներ կատարելու մասին 

 

41. «Հայաստանի Հանրապետության հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի  

2012 թվականի գործունեության ծրագիր»  
 

 
 

 

 
 

 

1248-28.09.2011-ՏՀ 

Ռ. ՆԱԶԱՐՅԱՆ 
Քննարկումը մնաց 

անավարտ 

 
42. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ 
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42.1 2010 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում 
ստորագրված «Հավաքական անվտանգության 
մասին» պայմանագրի կազմակերպության անդամ 

պետությունների իրավապահ մարմինների և հատուկ 
ծառայությունների զինման համար հատուկ 

տեխնիկայի և հատուկ միջոցների 
մատակարարումների արտոնյալ պայմանների մասին» 

2007 թվականի հոկտեմբերի 6-ի համաձայնագրում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 
արձանագրություն  

Ն-1126-13.04.2011-ԱՀ  

Ռ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ԱԺ-ը քննարկեց և 

վավերացրեց 
համաձայնագիրը` 78 կողմ, 

0 դեմ, 2 ձեռնպահ 

ձայներով 

42.2 «2011 թվականի հուլիսի 14-ին ստորագրված` 
Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և 

զարգացման եվրոպական բանկի միջև «Հայաստանի 

փոքր համայնքների ջրային ծրագիր» վարկային 
համաձայնագիր 

Ն-1272-08.11.2011-ԱՀ,ՖՎ  

Ա. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ 

ԱԺ-ը քննարկեց և 
վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 77 կողմ, 

0 դեմ, 4 ձեռնպահ 
ձայներով 

42.3 2011 թվականի ապրիլի 4-ին Բելգրադում 
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության և Սերբիայի Հանրապետության 

կառավարության միջև օդային հաղորդակցությունների 
մասին» համաձայնագիր 

Ն-1254-03.10.2011-ԱՀ 

Ա. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

42.4 «2011 թվականի հուլիսի 22-ին Մադրիդում 

ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության և 
Իսպանիայի Թագավորության միջև օդային 
տրանսպորտի մասին» համաձայնագիր 

Ն-1273-08.11.2011-ԱՀ 

Ա. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
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   դեկտեմբերի 5-8 չորսօրյա նիստերի ընթացքում`    
- հայտարարությամբ հանդես եկան 14 պատգամավորներ 
- 9 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   
- ԱԺ-ը 82 կողմ, 0 դեմ, 9 ձեռնպահ ձայներով հաստատեց ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2012 թվականի 
գործունեության տարեկան ծրագիրը 

- Փակ գաղտնի քվեարկությամբ, 102 կողմ ձայներով, ՀՀ ԱԺ նախագահ ընտրվեց Սամվել Նիկոյանը: 

Քննարկվում էր նաև Լարիսա Ալավերդյանի թեկնածությունը, ում օգտին քվեարկել էր 4 պատգամավոր: 
 

- Դեկտեմբերի 7-ին ԱԺ-ի պատգամավորների նախաձեռնությամբ գումարված արտահերթ նիստի 
ընթացքում փակ գաղտնի քվեարկությամբ, 92 կողմ ձայներով, ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ ընտրվեց 
Էդուարդ Շարմազանովը: Քննարկվում էր նաև Արմեն Մարտիրոսյանի թեկնածությունը, ում օգտին քվեարկել 
էր 6 պատգամավոր: 

 


