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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2013 թվականի  
փետրվարի 25-28-ի նիստերի մասին 

 

N 
ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. ա. «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 
վարձատրության, սպասարկման և անվտանգության 
ապահովման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին»,  
բ. «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի, 
Ազգային ժողովի պատգամավորների, վարչապետի, 
կառավարության անդամների, սահմանադրական 
դատարանի անդամների, վերահսկիչ պալատի 
նախագահի և դատավորների կողմից իրենց պաշ-
տոնեական պարտականությունները կատարելիս կամ 
դրանք կատարելու առնչությամբ զոհվելու կամ 
աշխատունակությունը լրիվ կորցնելու դեպքում նրանց 
ընտանիքների սոցիալական պաշտպանության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին»,  
գ. «Սահմանադրական դատարանի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-182-20.12.2012-ՍՀ 

Ա.Ասատրյան 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 96 կողմ, 4  
դեմ, 8 ձեռնպահ ձայներով 
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կատարելու մասին», 
դ. «Դատախազության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատա-
րելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

2. ա. «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային 
գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին»,  
բ. «Պետական տուրքի մասին Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-057, 0571-24.08.2012-ՏՀ 

Ա.Պետրոսյան 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 94 կողմ, 2  
դեմ, 11 ձեռնպահ ձայներով 

3. 
«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-181-20.12.2012-ՍՀ 

Ա.Ասատրյան  

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ ՝ 94 
կողմ, 3  դեմ, 10 ձեռնպահ 

ձայներով 

4. ա. «Այլընտրանքային ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին»  
բ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգիրքը գործողության մեջ դնելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-183, 1831-20.12.2012-ՊԱ 

Հ.Թովմասյան 

Քննարկվեց,սակայն 
քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

5. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-187-24.12.2012-ՊԻ 

Քննարկվեց,սակայն 
քվեարկություն 
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լրացում կատարելու մասին» Շ.Քոչարյան  չկազմակերպվեց 

6. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-188-24.12.2012-ՊԻ 

Հ.Թովմասյան 

Քննարկվեց,սակայն 
քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

7. 
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-191-28.12.2012-ՊԻ 

              Գ.Եգանյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ ՝ 101 
կողմ, 1  դեմ, 5 ձեռնպահ 

ձայներով 

8. 

«Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-210-08.02.2013-ՊԻ 

Արփինե Հովհաննիսյան 
Դավիթ Հարությունյան 

Հ.Թովմասյան 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ ՝ 97 կողմ, 3  
դեմ, 7 ձեռնպահ 

ձայներով,ապա քննարկվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ, 
սակայն քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

9. 
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-211-08.02.2013-ՊԻ  

Արփինե Հովհաննիսյան 
Դավիթ Հարությունյան 

Հ.Թովմասյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ ՝ 58 
կողմ, 32  դեմ, 2 ձեռնպահ 

ձայներով 

10. 
«Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին 
(քվեարկություն) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-019-11.07.2012-ՊԻ 

Գալուստ Սահակյան, 
Հերմինե Նաղդալյան, 
Էդուարդ Շարմազանով, 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ ՝ 90 
կողմ, 6  դեմ, 6 ձեռնպահ 

ձայներով  
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Մնացական 
Մնացականյան, 

Ռուզաննա Մուրադյան, 
Արփինե Հովհաննիսյան 

11. ա. Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու  
մասին, 
բ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփո-
խություններ և լրացում կատարելու մասին 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-055, 0551-24.08.2012-ՊԻ 

 Հ.Թովմասյան 
 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ ՝ 95 
կողմ, 4  դեմ, 7 ձեռնպահ 

ձայներով 

12. ա. «Արդարադատության ակադեմիայի մասին»,  
բ. «Հայաստանի Հանրապետության դատական 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին», 
գ. «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»,  
դ. «Պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին»,  
ե. «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին»,  
զ. «Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-134, 1341-6-31.10.2012-ՊԻ 

 Հ.Թովմասյան 
 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ ՝ 92 
կողմ, 9  դեմ, 3 ձեռնպահ 

ձայներով 
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Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»  
է. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 
(քվեարկություն) 

  13. «Դատախազության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-151-22.11.2012-ՊԻ 

Հ.Թովմասյան 
 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ ՝ 84 
կողմ, 4  դեմ, 13 ձեռնպահ 

ձայներով 

14. 
 

Հատուկ քննչական ծառայության մասին 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուն կատարելու մասին 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-154-23.11.2012-ՊԻ 

 Հ.Թովմասյան 
 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ ՝ 77 
կողմ, 6  դեմ, 23 ձեռնպահ 

ձայներով 
15. ա. «Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետությա օրենքում լրացում կատարելու 
մասին 

բ.   «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին 
(քվեարկություն) 

ԱԺ պատգամավորներ 
     Պ-178, 1781-13.12.2012-ԱՄ 

Արա Բաբլոյան, 
Դավիթ Հարությունյան 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ ՝ 101 
կողմ, 4  դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 
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16. ա. «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  
բ. «Լիցենզավորման մասին Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին»  գ. 
«Պետական տուրքի մասին Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
  Կ-169, 1691,2-30.11.2012-ՏՀ 

              Ա.Եղիազարյան  

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ ՝ 100 
կողմ, 1 դեմ, 2 ձեռնպահ 

ձայներով 

17. ա. «Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան 
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 
բ. «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին» 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-021,1211-18.07.2012-ՄԻ 

          Հ.Թովմասյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ ՝ 109 
կողմ, 2 դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

18. ա. «Թանկարժեք մետաղների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին»  
բ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-030, 0301-15.08.2012-ՏՀ 

Ա.Պետրոսյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 90 
կողմ, 2  դեմ, 13 ձեռնպահ 

ձայներով 

19. 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-033-16.08.2012-ՏՏ 

Վ.Տերտերյան 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 99 
կողմ, 10  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
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20. ա. «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի 
անվտանգ օգտագործման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին»  
բ. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների 
կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-038, 0381-17.08.2012-ՏՀ 

Ա.Մարտիրոսյան 

Քննարկվեց,սակայն 
քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

21. 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային 
օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-171-06.12.2012-ՍՀ 

Գալուստ Սահակյան, 
Կարինե Աճեմյան,  
Հայկ Գրիգորյան 
Ա.Ասատրյան 

 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 96 
կողմ, 2  դեմ, 10 ձեռնպահ 

ձայներով 

22. 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ 

 
 

22.1 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ին Սանկտ 
Պետերբուրգում ստորագրված «Խորհրդային 
Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միության 
գոյության ժամանակաշրջանում գաղտնագրված 
տեղեկությունների գաղտնիության աստիճանի 
վերանայման կարգի մասին» համաձայնագիր  
(քվեարկություն) 

Ն-125-18.10.2012-ԱՀ 
Ռ.Հարությունյան  

 ԱԺ-ը քվեարկեց և 91 կողմ, 
9 դեմ, 7 ձեռնպահ 

ձայներով հաստատեց 
համաձայնագիրը 

22.2 1965 թվականի հուլիսի 8-ին Նյու Յորքում Ն-119-18.10.2012-ԱՀ ԱԺ-ը քննարկեց և 106 
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ստորագրված «Դեպի ծով ելք չունեցող 
պետությունների տարանցիկ առեւտրի մասին» 
կոնվենցիա 

Գ.Մելքոնյան կողմ, 2 դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով հաստատեց 
համաձայնագիրը 

22.3 2006 թվականի մարտի 28-ին ստորագրված՝ 
Ապրանքային նշանների իրավունքի վերաբերյալ 
Սինգապուրի պայմանագիր 

Ն-122-18.10.2012-ԱՀ 

Գ.Մելքոնյան  
Քննարկվեց,սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

22.4 
2000 թվականի հունիսի 1-ին ստորագրված 
«Արտոնագրային իրավունքի մասին» պայմանագիր 

Ն-137-06.11.2012-ԱՀ 

Գ.Մելքոնյան 
Քննարկվեց,սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

22.5 2010 թվականի հունիսի 25-ին Երեւանում 
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության եւ Քուվեյթի Պետության 
կառավարության միջեւ ներդրումների խրախուսման 
եւ փոխադարձ պաշտպանության մասին» 
համաձայնագիր 

Ն-1008-28.10.2010-ԱՀ 

Գ.Մելքոնյան 
Քննարկվեց,սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

22.6 2011 թվականի հոկտեմբերի 24-ին Մոսկվայում 
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության եւ Ռուսաստանի Դաշնության 
կառավարության միջեւ եկամուտների եւ գույքի 
կրկնակի հարկումը վերացնելու մասին» 1996 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի համաձայնագրում եւ 
նրան կից արձանագրության մեջ փոփոխություններ եւ 
լրացումներ կատարելու մասին» արձանագրությու 

Ն-1370-28.03.2012-ԱՀ 

Ս.Կարայան 

ԱԺ-ը քննարկեց և 95 կողմ, 
5 դեմ, 5 ձեռնպահ 

ձայներով հաստատեց 
համաձայնագիրը 

22.7 2005 թվականի հուլիսի 8-ին ստորագրված 
«Միջուկային նյութի ֆիզիկական պաշտպանության 
մասին» կոնվենցիայի փոփոխություն 

Ն-1386-21.05.2012-ԱՀ 

Ա.Մարտիրոսյան 
Քննարկվեց,սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 
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22.8 
1921 թվականի ապրիլի 20-ին ստորագրված 
«Տարանցման ազատության մասին» կոնվենցիա եւ 
կանոնադրություն 

Ն-206-04.02.2013-ԱՀ 

Հ.Բեգլարյան 
ԱԺ-ը քննարկեց և 106 
կողմ, 2 դեմ, 3 ձեռնպահ 
ձայներով հաստատեց 
համաձայնագիրը 

22.9 2009 թվականի նոյեմբերի 16-ին ՈՒտրեխտում 
ստորագրված` Տեղական ինքնակառավարման 
եվրոպական խարտիայի «Տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններում մասնակցության 
իրավունքի վերաբերյալ» լրացուցիչ արձանագրություն 

Ն-207-04.02.2013-ԱՀ 

Վ.Տերտերյան ԱԺ-ը քննարկեց և 104 
կողմ, 2 դեմ, 7 ձեռնպահ 
ձայներով հաստատեց 
համաձայնագիրը 

22.10 2012 թվականի հունիսի 26-ին Երեւանում 
ստորագրված «Հայաստանի Հարնապետության 
կառավարության եւ Ավստրիայի Հանրապետության 
կառավարության միջեւ զարգացմանն ուղղված 
համագործակցության մասին» համաձայնագիր 

Ն-208-04.02.2013-ԱՀ 

Վ.Արամյան ԱԺ-ը քննարկեց և 105 
կողմ, 2 դեմ, 1 ձեռնպահ 
ձայներով հաստատեց 
համաձայնագիրը 

 
   
 
 
 
 
փետրվարի 25-28-ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`    
 
- հայտարարությամբ հանդես եկան 28 պատգամավորներ 
 
- 11 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   
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