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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2013 թվականի  
ապրիլի 08-11-ի նիստերի մասին 

 

N 
ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. 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» 
    (երկրորդ ընթերցում) 
 

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

              Ա.Եղիազարյան  

Քննարկվեց,սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

2. ա. «Ավտոտրանսպորտային միջոցների 
օգտագործումից բխող պատասխանատվության 
պարտադիր ապահովագրության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  
բ.  «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-039, 0391-17.08.2012, 

25.02.2013ՊԱ 

Ա.Օսիկյան 
 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ ՝ 105 
կողմ, 1  դեմ, 10 ձեռնպահ 

ձայներով 



 

 2

լրացում կատարելու մասին» 
(քվեարկություն) 

3. «Հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո-
խություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-146-25.01.2013-SՀ 

Ա.Օսիկյան 
 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ ՝ 104 
կողմ, 1  դեմ, 13 ձեռնպահ 

ձայներով 

4. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-193-14.01.2013-ՊԻ 

Ա.Օսիկյան 
 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ ՝ 111 
կողմ, 0  դեմ, 4 ձեռնպահ 

ձայներով 

5. ա. «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»  
բ. «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-197, 1971-25.01.2013-ՏՀ 

Վ.Միրումյան  

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ ՝ 100 
կողմ, 1  դեմ, 16 ձեռնպահ 

ձայներով 

6. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական 
մրցակցության պաշտպանության պետական 
հանձնաժողովի 2013 թվականի տարեկան 
գործունեության ծրագիր 
(քննարկման շարունակություն) 

100-01.10.2012-ՏՀ 

Ա.Շաբոյան 
ԱԺ-ը քննարկեց ծրագիրը 

7. «2008թ. մարտի 1-2-ին Երեւան քաղաքում տասը 
անձանց սպանությունների, քաղաքացիական 
անձանց, ոստիկանության աշխատակիցներին ու 
զինծառայողներին հրազենային ու այլ մարմնական 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-113-09.10.2012,15.03.2013-

ՊԻ 

Ստեփան Դեմիրճյան, 

Քննարկումը մնաց 
անավարտ 
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վնասվածքներ պատճառելու դեպքերով ՀՀ 
ոստիկանության, Հատուկ քննչական ծառայության եւ 
ՀՀ գլխավոր դատախազության ձեռնարկած 
միջոցառումների ու գործողությունների 
հիմնավորվածության եւ օրինականության հարցը 
ուսումնասիրող ՀՀ Ազգային ժողովի ժամանակավոր 
հանձնաժողով ստեղծելու մասին» 

Լեւոն Զուրաբյան, 
Գագիկ Ջհանգիրյան, 
Նիկոլ Փաշինյան, 

Լյուդմիլա Սարգսյան, 
Արամ Մանուկյան 

8. 2011 թվականի ընթացքում Հայաստանի 
Հանրապետության մարդու իրավունքների 
պաշտպանի գործունեության եւ երկրում մարդու 
իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների 
խախտման մասին» զեկույց 

1364-26.03.2012 
Կարեն Անդրեասյան 

ԱԺ-ը քննարկեց զեկույցը 

9 2012 թվականի ընթացքում Հայաստանի 
Հանրապետության մարդու իրավունքների 
պաշտպանի գործունեության եւ երկրում մարդու 
իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների 
խախտման մասին» զեկույց 

229-27.09.2013 

Կարեն Անդրեասյան 
ԱԺ-ը քննարկեց զեկույցը 

10. 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ 

 
 

10.1 2012 թվականի նոյեմբերի 12-ին Թեհրանում 
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության եւ 
Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջեւ 
դատապարտյալների փոխանցման մասին» 
համաձայնագիր 
(քվեարկություն) 

Ն-204-04.02.2013-ԱՀ 
Ե.Կիրակոսյան  

 
ԱԺ-ը քվեարկեց և 113 կողմ, 
2 դեմ,1 ձեռնպահ ձայներով 

հաստատեց 
համաձայնագիրը 
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10.2 1973 թվականի մայիսի 18-ին Կիոտոյում 
ստորագրված «Մաքսային ընթացակարգերի 
պարզեցման եւ ներդաշնակեցման մասին» 
միջազգային կոնվենցիա (փոփոխություններով) 
(քվեարկություն) 

Ն-1385-21.05.2012-ԱՀ 

Ա.Ալավերդյան ԱԺ-ը քվեարկեց և 116 կողմ, 
0 դեմ,1 ձեռնպահ ձայներով 

հաստատեց 
համաձայնագիրը 

 
 
ապրիլի 08-11-ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`    
 
- 5 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   
 
- ԱԺ-ի որոշմամբ ապրիլի 9-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում տեղի ունեցավ 
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի պաշտոնի ստանձման հատուկ նիստ 
 
 


