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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2012 թվականի  
փետրվարի 27-ից մարտի 1-ի նիստերի մասին 

 

N 

ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. «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» 

(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1219-20.08.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 94 կողմ, 0  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

2. «Մարդու վերարտադրողական առողջության և 
վերարտադրողական իրավունքների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ԱԺ պատգամավորներ 
Արա Բաբլոյան, Մկրտիչ Մինասյան, 

Կարեն Ավագյան 

Պ-1270-08.11.2011-ԱՄ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 92 

կողմ, 1 դեմ, 2 ձեռնպահ 

ձայներով 
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(քվեարկություն)  

3.  «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1217-17.08.2011-ՏՀ  

Ա. ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 95 կողմ, 0  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

4. ա. «Հայաստանի Հանրապետության վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում 

լրացում կատարելու մասին»,  
բ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո-
խություն կատարելու մասին»  

գ. «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  
փոփոխություն կատարելու մասին» 

(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1293-23.11.2011-ՏՏ 

Կ. ԱՐԵՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 86 

կողմ, 0 դեմ, 7 ձեռնպահ 
ձայներով 

5. «Գրադարանների և գրադարանային գործի 
մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-805-21.01.2010-ԳԿ  

Ա. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ` 92 

կողմ, 0  դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 

6. «Աշխարհագրական անվանումների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1310-16.12.2011-ՏՏ  

Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 86 
կողմ, 0 դեմ, 8 ձեռնպահ 

ձայներով 

7. «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ՀՀ կառավարություն Քվեարկվեց և ընդունվեց 
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Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

(քվեարկություն) 

Կ-1303-01.12.2011-ՏՀ  

Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ 
առաջին ընթերցմամբ` 91 
կողմ, 0 դեմ, 2 ձեռնպահ 

ձայներով 

8. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1295-24.11.2011-ՏՀ 

Ա. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 84 

կողմ, 1 դեմ, 5 ձեռնպահ 
ձայներով 

9. ա. Հայաստանի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին, 

բ. Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու 
մասին, 

գ. «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-600, 6001, 6002 - ԱՀ  
Շ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 92 կողմ, 0  

դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով 

10. «Ավտոմոբիլային տրանսպորտով վտանգավոր 
բեռներ և չվնասազերծված տարաներ փոխադրելու 

մասին» 
(երրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1061-21.12.2010-ՏՀ 

Մ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
երրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 91 կողմ, 0  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

11. ա. «Վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1067, 10671-11.01.2011-ՊԻ 

Նախ քվեարկվեցին և 93 

կողմ, 0  դեմ, 0 ձեռնպահ 
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օրենսգրքում փոփոխություններ  և  լրացումներ 
կատարելու մասին»,  

բ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու 
մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

Մ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ձայներով առաջին 
ընթերցմամբ ընդունվեցին 

փաթեթին ավելացած 

հոդվածները, ապա 
փաթեթն ամբողջությամբ  

քվեարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 94 կողմ, 0  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

12. ա. «Երկաթուղային տրանսպորտի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  

 բ. «Վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու 

մասին» 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1225, 12251-02.09.2011-ՏՀ 

Մ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 94 
կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

13. ա. «Գույքահարկի և  հողի հարկի գծով 

առաջացած ապառքների մասին», 
բ. «Հարկերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ  և  

լրացումներ  կատարելու  մասին», 
գ. «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»,  
դ. «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1342-13423-23.02.2012-ՏՀ 

Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Նախ քննարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 
ընթերցմամբ` 81 կողմ, 4 

դեմ, 3 ձեռնպահ ձայներով, 

ապա քննարկվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 
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Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 

14. Իրավաբանական անձանց պետական 

գրանցման մասին Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին կից 

նախագծերով (կնիքների մասին փաթեթ) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1343 - 134337-24.02.2012-ՏՀ 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 
Գ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Նախ քննարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 
ընթերցմամբ` 90 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով, 
ապա քննարկվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

15. «Իրավաբանական անձանց պետական 

գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

(ռեգիստրի և azdarar.am-ի մասին փաթեթ) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1344 – 134441-27.02.2012-

ՏՀ 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 
Ա. ՕՐԲԵԼՅԱՆ 
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Նախ քննարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 
ընթերցմամբ` 76 կողմ, 9 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով, 
ապա քննարկվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

16. ա. «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի 
մասին»,  

բ. «Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 

գ. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1341, 13412-23.02.2012-ՊԻ 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 67 

կողմ, 1 դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 
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կատարելու մասին 

17. ա. Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 
օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

բ. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 
գ. «Սահմանադրական դատարանի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
Ստյոպա Սաֆարյան, Արծվիկ 

Մինասյան, Վահան Հովհաննեսյան, 

Արմեն Մարտիրոսյան 

Պ-1324-13242-12.01.2012-ՊԻ 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 
Հեղինակների որոշմամբ 

նախագծերի փաթեթը 

համարվել է արտահերթ 

Քննարկվեց և մերժվեց` 30 
կողմ, 54 դեմ, 4 ձեռնպահ 

ձայներով 

18. 
«Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում 

լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1345-24.02.2012-ՊԻ 

Գ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 64 

կողմ, 0 դեմ, 18 ձեռնպահ 
ձայներով 

19. ա. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու 
անձնագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  

բ. Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին  

գ. Նույնականացման քարտերի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1348-13482-24.02.2012-ՊԻ 

Գ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 81 

կողմ, 0 դեմ, 3 ձեռնպահ 

ձայներով 

20. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփո-
խություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1340-23.02.2012-ՊԻ 

Գ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 64 կողմ, 0 
դեմ, 17 ձեռնպահ ձայներով, 
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ապա քննարկվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

21. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
Անահիտ Բախշյան, Ստյոպա 

Սաֆարյան, Լարիսա Ալավերդյան, 

Արմեն Մարտիրոսյան, Գալուստ 

Սահակյան, Կարեն Ավագյան 

Պ-1308-12.12.2011,21.02.2012-
ԳԿ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 85 
կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով, ապա քննարկվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ, 
սակայն քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

22. ա. Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և 

փոփոխություն կատարելու մասին 
բ. «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց 

պահելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1304-02.12.2011,27.02.2012-

ՊԻ 

Ա. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 67 կողմ, 0 
դեմ, 18 ձեռնպահ ձայներով, 

ապա քննարկվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

23. ա. «Պետական կենսաթոշակների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 

բ. «Բռնադատվածների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1330, 13301-4-03.02.2012-ՍՀ 

Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

Նախ առաջին ընթերցմամբ 

քննարկվեցին փաթեթին 
ավելացած հոդվածները և 

«Հայաստանի փրակարար 

ծառայության մասին» ՀՀ 
օրենքում փոփոխություն և 
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գ. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին 

դ. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների 
անդամների սոցիալական ապահովության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին 

ե. «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 

(երկրորդ ընթերցում) 

լրացում կատարելու մասին» 
ՀՀ օրենքի նախագիծը, 

ապա փաթեթն 

ամբողջությամբ քննարկվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ, 

սակայն քվեարկություն 
չկազմակերպվեց  

24. «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1326-20.01.2012,24.02.2012-

ՊԱ 

 Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

25. «Զինապարտության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության oրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1214-22.07.2011,27.01.2012-

ՊԱ  

Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

26. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների 

անդամների սոցիալական ապահովության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1311-19.12.2011-ՊԱ 

 Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

27. «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության ՀՀ կառավարություն Քննարկվեց, սակայն 
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օրենքում  փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 

Կ-1243-26.09.2011-ՊԱ  

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

28. «Հայաստանի Հանրապետության 

ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը 
հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1323-09.01.2012-ՊԱ 

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

29. 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 
(երկրորդ ընթերցում) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Արա Նռանյան, Կարեն 

Վարդանյան 
Պ-1233, 12331-07.09.2011-ՏՀ 

 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

30. ա. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 

բ. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին 

գ. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

ԱԺ պատգամավորներ 
Դավիթ Հարությունյան, Վարդան 

Բոստանջյան, Հեղինե Բիշարյան 

Պ-1305-130515-
08.12.2011,03.02.2012-ՊԻ 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 
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փոփոխություն կատարելու մասին 
դ. «Մաքսային ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 
ե. «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին 

զ. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասի 

է. «Ազգային անվտանգության մարմիններում 
ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 
ը. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն 

ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին 

թ. «Դիվանագտական ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 
ժ. «Համայնքային ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին 

ժա. «Քրեակատարողական ծառայության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
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փոփոխություն կատարելու մասին 
ժբ. «Փրկարար ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 
ժգ. «Քաղաքացիական հատուկ ծառայության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 

ժդ. «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային 
ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 
ժե. «Դատական ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 

ժզ. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին 

(երկրորդ ընթերցում) 

31. ա. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին 
բ. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1017-11.11.2010-ՏՀ  

Վ. ԱՐԱՄՅԱՆ 
 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

32. «Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» ՀՀ կառավարություն Քննարկվեց, սակայն 
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Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 

(երկրորդ ընթերցում) 

Կ-930-09.06.2010-ԳԲ  

Ս. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

33. «Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1180-24.05.2011-ԳԲ  

Ս. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

34. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1261-27.10.2011-ՊԻ  

Գ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

35. «Տեղեկատվության ազատության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
Վահան Հովհաննեսյան, Կարեն 

Վարդանյան, Արա Նռանյան, 

Արտյուշ Շահբազյան, Արծվիկ 

Մինասյան, Արմեն Ռուստամյան 

Պ-873-15.04.2010-ԳԿ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

 
36. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ 
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36.1 2011 թվականի մայիսի 26-ին Լայպցիգում 
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային 

Հանրապետության կառավարության միջև 
ավտոմոբիլային ճանապարհներով միջազգային 

ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների 
մասին» համաձայնագիր  

(քվեարկություն) 

Ն-1240-16.09.2011-ԱՀ  
Մ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

ԱԺ-ը վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 94 կողմ, 
0 դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

36.2 1981 թվականի հունվարի 28-ին Ստրասբուրգում 

ստորագրված «Անձնական տվյալների 
ավտոմատացված մշակման դեպքում անհատների 

պաշտպանության մասին» կոնվենցիան (կից 
առարկությամբ)  

(քվեարկություն) 

Ն-1315-26.12.2011-ԱՀ  
Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 

ԱԺ-ը վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 92 կողմ, 
0 դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով  

36.3 1999 թվականի հունիսի 15-ին Ստրասբուրգում 

հաստատված «Անձնական տվյալների 
ավտոմատացված մշակման դեպքում անհատների 

պաշտպանության մասին» կոնվենցիայում կատարված 
փոփոխություններ  

(քվեարկություն) 

Ն-1316-26.12.2011-ԱՀ  
Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ ԱԺ-ը վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 90 կողմ, 

0 դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով  
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36.4 2001 թվականի նոյեմբերի 8-ին Ստրասբուրգում 
ստորագրված «Անձնական տվյալների 
ավտոմատացված մշակման դեպքում անհատների 

պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի վերահսկիչ 
մարմինների և տվյալների անդրսահմանային հոսքերի 

վերաբերյալ լրացուցիչ արձանագրություն  
(քվեարկություն) 

Ն-1317-26.12.2011-ԱՀ  
Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 

ԱԺ-ը վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 93 կողմ, 
0 դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով  

36.5 
2007 թվականի մայիսի 25-ին Յալթայում 

ստորագրված «Անկախ պետությունների 
համագործակցության մասնակից պետությունների 

ներքին գործերի մարմինների (ոստիկանության) և 
ներքին զորքերի համար կադրերի պատրաստման 

մասին» համաձայնագիր 

Ն-268-22.05.2008-ԱՀ  

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

36.6 «1965 թվականի նոյեմբերի 15-ին Հաագայում 

ստորագրված «Արտերկրում քաղաքացիական և 

առևտրային գործերով դատական և արտադատական 
փաստաթղթերի հանձնման մասին» կոնվենցիա 

Ն-1335-14.02.2012-ԱՀ 

Ե. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

36.7 «1970 թվականի մարտի 18-ին Հաագայում 

ստորագրված «Քաղաքացիական կամ առևտրային 
գործերով արտերկրում ապացույցներ ձեռք բերելու 

մասին» կոնվենցիա (կից վերապահումով և 
հայտարարություններով) 

Ն-1336-14.02.2012-ԱՀ 

Ե. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
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   փետրվարի 27-ից մարտի 9-ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`    
- հայտարարությամբ հանդես եկան 15 պատգամավորներ 
- 5 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   
 
- Հայտարարվեց, որ ՕԵԿ խմբակցությունից Գագիկ Բաղդասարյանը հետ է վերցրել հրաժարականի մասին 

իր դիմումը: 


