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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2013 թվականի  
ապրիլի 29-մայիսի 02-ի նիստերի մասին 

 

N 
ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
    (երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-033-16.08.2012-ՏՏ              

Վ.Տերտերյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ՝ 85 կողմ, 1 
դեմ, 13  ձեռնպահ 

ձայներով 

2. ա. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին», 
բ. «Գանձապետական համակարգի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»   
(երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-041, 0411-21.08.2012-ՖՎ 

Պ.Սաֆարյան 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ՝ 74 կողմ, 3  
դեմ, 29 ձեռնպահ ձայներով 

3. ա. «Արդարադատության ակադեմիայի մասին»,  
բ. «Հայաստանի Հանրապետության դատական 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին», 

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

Հ.Թովմասյան 
 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ՝ 74 կողմ, 2  
դեմ, 30 ձեռնպահ 
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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 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»  
է. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

ձայներով,ապա քննարկվեց 
և ընդունվեց երրորդ 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ՝ 65 կողմ, 

27  դեմ, 3 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» 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-183, 1831-20.12.2012-ՊԱ 

Հ.Թովմասյան 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ՝ 65 կողմ, 
2 դեմ, 26 ձեռնպահ 

ձայներով 

5. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-188-24.12.2012-ՊԻ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 
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կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

Հ.Թովմասյան 
 

ամբողջությամբ ՝ 72 կողմ, 0  
դեմ, 32 ձեռնպահ ձայներով 

6. ա.«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին»  
բ.«Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողա-
կան օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-222, 2221-11.03.2013-ՊԻ 

Հ.Թովմասյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 76 
կողմ, 2  դեմ, 28 ձեռնպահ 

ձայներով 

7. «Ոստիկանության զորքերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-223-11.03.2013-ՊԱ 

Ա.Օսիկյան 

Քննարկվեց,սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

8. 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) 
(քվեարկություն) 

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

Ա.Եղիազարյան 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ՝ 77 կողմ, 2  
դեմ, 29 ձեռնպահ ձայներով 

9. 2008թ. մարտի 1-2-ին Երեւան քաղաքում տասը 
անձանց սպանությունների, քաղաքացիական 
անձանց, ոստիկանության աշխատակիցներին ու 
զինծառայողներին հրազենային ու այլ մարմնական 
վնասվածքներ պատճառելու դեպքերով ՀՀ 

ԱԺ Պատգամավորներ 
Պ-113-09.10.2012,15.03.2013-

ՊԻ 

Ստեփան Դեմիրճյան, 
Լեւոն Զուրաբյան, 

Քննարկվեց,սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
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ոստիկանության, Հատուկ քննչական ծառայության եւ 
ՀՀ գլխավոր դատախազության ձեռնարկած 
միջոցառումների ու գործողությունների 
հիմնավորվածության եւ օրինականության հարցը 
ուսումնասիրող ՀՀ Ազգային ժողովի ժամանակավոր 
հանձնաժողով ստեղծելու մասին 
(քննարկման շարունակություն) 

Գագիկ Ջհանգիրյան, 
Նիկոլ Փաշինյան, 

Լյուդմիլա Սարգսյան, 
Արամ Մանուկյան 

10. «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների 
և հավասար հնարավորությունների ապահովման 
մասին» 
(երրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1259-13.10.2011-ՄԻ 

Ֆ.Բերիկյան  

Քննարկվեց,սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

11. ա. «Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան 
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 
բ. «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-021-18.07.2012-ՄԻ 

Հ.Թովմասյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ՝ 99 կողմ, 
0  դեմ, 7 ձեռնպահ 

ձայներով 

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

ՀՀ կառավարություն 
Կ-055, 0551-24.08.2012-ՊԻ 

Հ.Թովմասյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ՝ 71 կողմ, 0  
դեմ, 36 ձեռնպահ 

ձայներով 

13. ա. « Կրթության մասին»  Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

ԱԺ Պատգամավորներ 
Պ-096, 0961,2-01.10.2012-ԳԿ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 
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կատարելու մասին 
բ. «Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական 
կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 
գ. «Նախնական մասնագիտական 
(արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական 
կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

Աղվան Վարդանյան, 
Արծվիկ Մինասյան, 
Արմեն Ռուստամյան, 

Վահան Հովհաննեսյան, 
Արմեն Բաբայան 

ամբողջությամբ ՝ 106 կողմ, 
0  դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

14. «Դատախազության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-151-22.11.2012-ՊԻ 
Հ.Թովմասյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ՝ 73 կողմ, 1 
դեմ, 29 ձեռնպահ ձայներով 

15. Հատուկ քննչական ծառայության մասին 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուն կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-154-23.11.2012-ՊԻ 

Հ.Թովմասյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ՝ 73 կողմ, 1 
դեմ, 32 ձեռնպահ ձայներով 

16. 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային 
օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ԱԺ Պատգամավորներ 
Պ-171-06.12.2012-ՍՀ 

Գալուստ Սահակյան, 
Կարինե Աճեմյան,  
Հայկ Գրիգորյան 
Ա.Ասատրյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ՝ 102 կողմ, 
0 դեմ, 4 ձեռնպահ 

ձայներով 

17. ա. «Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետությա օրենքում լրացում կատարելու 
մասին 

ԱԺ Պատգամավորներ 
Պ-178, 1781-13.12.2012-ԱՄ 

Արա Բաբլոյան, 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ՝ 104 կողմ, 
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բ.   «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

Դավիթ Հարությունյան         
 

0 դեմ, 2 ձեռնպահ 
ձայներով 

18. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-191-28.12.2012-ՊԻ 

Գ.Եգանյան 

Քննարկվեց,սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

19. 
«Ապահովագրության և ապահովագրական 
գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-217-26.02.2013-ՏՀ 

Տ.Դավթյան 
(անհետաձգելի) 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ՝ 74 կողմ, 6 
դեմ, 24  ձեռնպահ 

ձայներով 

20. ա. «Ստանդարտացման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին», 
բ. «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»,  
գ. «Չափումների միասնականության ապահովման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին»,   
դ. «Հավատարմագրման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին»  
ե. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-218-26.02.2013-ՏՀ 

Տ.Դավթյան 
(անհետաձգելի) 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ՝ 72 կողմ, 2 
դեմ, 32  ձեռնպահ 

ձայներով 
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Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

21. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-224-15.03.2013-ՍՀ 

Վ.Արամյան 
(անհետաձգելի) 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 64 
կողմ, 37 դեմ, 1  ձեռնպահ 

ձայներով 

22. 
Եկամտային հարկի մասին Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-225-21.03.2013-ՏՀ 

Վ.Գաբրիելյան 
(անհետաձգելի) 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 68 
կողմ, 4 դեմ, 31  ձեռնպահ 

ձայներով 

23. Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյու-
թերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-029-14.08.2012-ԱՄ 

Դ.Դումանյան 

Քննարկվեց,սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

24. ա. «Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասին»,  
բ. «Հայաստանի Հանրապետությունում 
հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին», 
գ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին», 
դ. «Հայաստանի Հանրապետության վարչական 
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն 
կատարելու մասին», 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-047, 0471-5-22.08.2012-ԳԿ 

Ա.Աշոտյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 77 
կողմ, 1 դեմ, 21  ձեռնպահ 

ձայներով 
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ե. «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին», 
զ. «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 

25. 

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 
գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասին 

ԱԺ Պատգամավորներ 
Պ-091-28.09.2012, 
07.02.2013-ՊԻ 

Էլինար Վարդանյան, 
Վահան Բաբայան 

 

Քննարկվեց,սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

26. ա. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին»,  
բ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին»,  
գ. «Հայաստանի Հանրապետության վարչական 
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին»  
դ. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիա-
կան դատավարության օրենսգրքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-130, 1301-3-23.10.2012-ՊԻ 

Մ.Սարգսյան 

Քննարկվեց,սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

27. «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ  և լրացում կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-144-09.11.2012-ՏՏ  

Վ.Տերտերյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 86 
կողմ, 4 դեմ, 9  ձեռնպահ 
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ձայներով 

28. ա. Երեխաներին կրծքով սնուցման խրախուսման եւ 
մանկական սննդի շրջանառության մասին 
բ. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին 
գ. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների 
կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին 
դ. «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին 
ե. «Մարդու վերարտադրողական առողջության եւ 
վերարտադրողական իրավունքների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին 
զ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
լրացումներ կատարելու մասին 
է. «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

ԱԺ Պատգամավորներ 
Պ-175, 1751-6-11.12.2012-ԱՄ 

Արա Բաբլոյան, 
Մկրտիչ Մինասյան 

Դ.Դումանյան 

Քննարկվեց,սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

29. 

«Վարչական դատավարության օրենսգրքում 
փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 

ԱԺ Պատգամավորներ 
Պ-196-22.01.2013-ՊԻ  

Էդմոն Մարուքյան    
Հ.Թովմասյան 

 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 90 
կողմ, 1 դեմ, 5  ձեռնպահ 

ձայներով 
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30. 

«Մարդու վերարտադրողական առողջության եւ 
վերարտադրողական իրավունքների մասին» ՀՀ 
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին 

ԱԺ Պատգամավորներ 
Պ-198-29.01.2013,12.03.2013-

ԱՄ  

Գալուստ Սահակյան,        
Արա Բաբլոյան, 

Հերմինե Նաղդալյան,        

Էդուարդ Շարմազանով,        
Գագիկ Մինասյան, 

Մկրտիչ Մինասյան,        

Արտակ Դավթյան,        
Արփինե 

Հովհաննիսյան,        

Կորյուն Նահապետյան,        

Արտակ Զաքարյան,        
Ալեքսանդր 

Արզումանյան,        
Մնացական 

Մնացականյան, 
    Տաճատ 

Վարդապետյան,        

Նաիրա Կարապետյան,        

Արաիկ Հովհաննիսյան,        

Կարինե Պողոսյան,        
Ռուզաննա Մուրադյան, 

    Իշխան Խաչատրյան, 
Աբրահամ Մանուկյան, 

Քննարկվեց,սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
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    Մանվել Բադեյան,        
Կարեն Ավագյան 
Դ.Դումանյան 

 
 

31. 
«Գիտական և գիտատեխնիկական փորձաքննության 
մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-202-04.02.2013-ԳԿ 

Ա.Աշոտյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 70 
կողմ, 0 դեմ, 37  ձեռնպահ 

ձայներով 

32. 
«Գույքահարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-214-13.02.2013-ՏՏ  

Վ.Տերտերյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 79 
կողմ, 14 դեմ, 4  ձեռնպահ 

ձայներով 

33. 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-220-26.02.2013-ՏՀ 

 Վ.Տերտերյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ՝ 95 
կողմ, 0 դեմ, 5  ձեռնպահ 

ձայներով 
34. 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ 

 
 

34.1 2012 թվականի նոյեմբերի 23-ին ստորագրված 
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Վերակառուցման 
եւ զարգացման եվրոպական բանկի միջեւ 
«Հյուսիսային միջանցքի արդիականացման ծրագիր» 
վարկային համաձայնագիր 

Ն-236-03.04.2013-ԱՀ,ՖՎ 

Վ.Արամյան 
 

ԱԺ-ը քվեարկեց և 90 կողմ, 
4 դեմ,4 ձեռնպահ ձայներով 

հաստատեց 
համաձայնագիրը 
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ապրիլի 29-մայիսի 02-ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`    
 
 -  հայտարարությամբ հանդես եկան 20 պատգամավորներ 
 
 - ԱԺ-ի պատգամավորները հարցերով չդիմեցին կառավարությանը, քանի որ չորեքշաբթին ոչ 
աշխատանքային էր: 
 


