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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2013 թվականի  
հոկտեմբերի 21-24-ի չորսօրյա նիստերի մասին 

 

N 

ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. «Քաղաքացիական հատուկ ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

(քննարկման շարունակություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-273-05.06.2013-ՊԱ  

Ա. Նազարյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 98 

կողմ, 0 դեմ, 10 ձեռնպահ 
ձայներով 

2. 

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
փոփոխություն կատարելու մասին  

(քվեարկություն) 

ԱԺ Պատգամավորներ 
Պ-305-23.07.2013-ՍՀ 

Գալուստ 
Սահակյան,Հովհաննես 
Սահակյան, Արտակ 
Զաքարյան, Կարինե 

Աճեմյան 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 105 

կողմ, 0 դեմ, 11 ձեռնպահ 
ձայներով 

3. ա. «Պետական նյութական պահուստի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 

և փոփոխություններ կատարելու մասին»  

բ. «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-131, 1311-24.10.2012-ՊԱ  

Հ. Մխիթարյան 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 72 
կողմ, 33 դեմ, 8 ձեռնպահ 

ձայներով 
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(քվեարկություն) 

4. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին 

(քվեարկություն) 

ԱԺ Պատգամավոր 
Պ-279-10.06.2013-ՏՀ 

Միքայել Մելքումյան  
Դ. Սարգսյան 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 117 

կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 

5. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 

լրացում կատարելու մասին 

(քվեարկություն) 

ԱԺ Պատգամավոր 
Պ-313-

13.08.2013,28.09.2013-ՏՀ 

Մարտին Սարգսյան  
Դ. Սարգսյան 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 95 

կողմ, 3 դեմ, 10 ձեռնպահ 
ձայներով 

6. ա. «Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների 
գործածության կենսաանվտանգության մասին»,  

բ. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին»,  

գ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 

մասին»,  

դ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
լրացում կատարելու մասին»  

ե. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 

(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-184, 1841-4-20.12.2012-ԳԲ 

Ա. Հարությունյան 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 109 
կողմ, 2 դեմ, 5 ձեռնպահ 

ձայներով 
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7. «Կենդանական աշխարհի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» 

(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-051-23.08.2012-ԳԲ  

Ա. Հարությունյան 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 108 
կողմ, 3 դեմ, 4 ձեռնպահ 

ձայներով 

8. ա. «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական 
ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու 
մասին»,  

բ. «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 

մասին»,  

գ. «Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում 

լրացում կատարելու մասին»,  

դ. «Հայաստանի Հանրապետության վարչական 

դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու 
մասին» 

(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-307, 3071-3-25.07.2013-ՊԻ 

Ա. Օրբելյան 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 92 
կողմ, 11 դեմ, 9 ձեռնպահ 

ձայներով 

9. «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական 
համահարթեցման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 

մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-354-02.10.2013,17.10.2013-

ՏՏ  

Վ. Տերտերյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 106 
կողմ, 2 դեմ, 3 ձեռնպահ 

ձայներով 

10. 
ա. «Զբաղվածության մասին»,  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-357, 3571-02.10.2013-ՍՀ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 62 
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բ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

լրացումներ կատարելու մասին» 

Ա. Ասատրյան կողմ, 11 դեմ, 27 ձեռնպահ 
ձայներով 

11. ա. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 

վարձատրության մասին», 

բ. «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մաuին», 

գ. «Զինապարտության մասին» Հայաuտանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մաuին», 

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

փոփոխություններ կատարելու մաuին»,  

ե. «Զինծառայողների նյութական 
պատասխանատվության մասին» Հայաuտանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մաuին»,  

զ. «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին»,  

է. «Ազգային անվտանգության մարմիններում 
ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-358,3581-34-03.10.2013-ՍՀ  

Վ. Գաբրիելյան 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
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օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մաuին»,  

ը. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մաuին»,  

թ. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» 

Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մաuին», 

ժ. «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաuտանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մաuին,  

ժա. «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 
աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» 

Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մաuին»,  

ժբ. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն 
ապահովող ծառայության մասին» Հայաuտանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մաuին»,  

ժգ. «Հայաստանի Հանրապետության դատական 
օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մաuին»,  

ժդ. «Դատախազության մասին» Հայաuտանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մաuին»,  
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ժե. «Դիվանագիտական ծառայության մասին» 
Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացում կատարելու մաuին»,  

ժզ. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 
գրանցման մասին» Հայաuտանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին»,  

ժէ. «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի 
մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մաuին»,  

ժը. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաuտանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություն կատարելու մաuին», 

ժթ. «Հարկային ծառայության մասին» Հայաuտանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու մաuին»,  

ի. «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» 

Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մաuին», 

իա. «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» 
Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում լրացում և 
փոփոխություն կատարելու մաuին»,  

իբ. «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաuտանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մաuին»,  
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իգ. «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» 
Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մաuին»,  

իդ. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» 
Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մաuին», 

իե. «Քաղաքացիական հատուկ ծառայության մասին» 
Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մաuին»,  

իզ. «Սահմանադրական դատարանի մասին» 
Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մաuին»,  

իէ. «Վերահսկիչ պալատի մասին» Հայաuտանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մաuին»,   

իը. «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մաuին»,  

իթ. «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության 
մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն և լրացում կատարելու մաuին»,  

լ. «Փաստաբանության մասին» Հայաuտանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մաuին»,  

լա. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» 



 

 8

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին»,   

լբ. «Նախադպրոցական կրթության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին»,  

լգ. «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների 

սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին»,  

լդ. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաuտանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մաuին»,   

լե. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 

12. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-360-11.10.2013-ՏՀ  

Դ. Սարգսյան 

Քննարկումը մնաց 

անավարտ 

13. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ   

13.1. 2012 թվականի նոյեմբերի 29-ին Երևանում 
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության և Թուրքմենստանի 

Ն-257-22.05.2013-ԱՀ-011/0 

Հ. Մխիթարյան 
ԱԺ-ը վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 114 կողմ, 
0 դեմ, 0 ձեռնպահ 
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կառավարության միջև սեյսմիկ պաշտպանության 
ոլորտում համագործակցության մասին» 
համաձայնագիր 

(քվեարկություն) 

ձայներով 

13.2. 2010 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Վիեննայում 

ստորագրված` Միջազգային հակակոռուպցիոն 
ակադեմիայի` որպես միջազգային 
կազմակերպության, հիմնադրման վերաբերյալ 
համաձայնագիր 

(քվեարկություն) 

Ն-253-22.05.2013-ԱՀ-011/0 

Ա. Օսիկյան 
ԱԺ-ը վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 114 կողմ, 

0 դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 

13.3. 1984 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Ժնևում 

ստորագված «Մեծ հեռավորությունների վրա օդի 
միջսահմանային աղտոտվածության մասին» 1979 
թվականի կոնվենցիայի` Եվրոպայում մեծ 
հեռավորությունների վրա օդի աղտոտիչների 

տարածումը դիտանցելու և գնահատելու 
համագործակցային ծրագրի (ԵԴԳԾ) երկարաժամկետ 

ֆինանսավորման վերաբերյալ արձանագրություն  

(քվեարկություն) 

Ն-1187-08.06.2011-ԱՀ-011/0  

Ա. Հարությունյան 
ԱԺ-ը վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 115 կողմ, 

0 դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 

13.4. 2012 թվականի հոկտեմբերի 17- ին Երևանում 
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության և Իտալիայի Հանրապետության 

կառավարության միջև պաշտպանության 
բնագավառում համագործակցության մասին» 

Ն-247-03.05.2013-ԱՀ-011/0 

Ա. Նազարյան 
ԱԺ-ը վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 112 կողմ, 
0 դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 
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համաձայնագիր 

(քվեարկություն) 

13.5. 2012 թվականի մայիսի 30-ին Աշգաբատում 
ստորագրված «Անկախ պետությունների 

համագործակցության մասնակից պետությունների 

զինված ուժերի միջև ինժեներական ապահովման 
ոլորտում համագործակցության մասին» 
համաձայնագիր 

(քվեարկություն) 

Ն-252-22.05.2013-ԱՀ-011/0 

Ա. Նազարյան 
ԱԺ-ը վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 114 կողմ, 
0 դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

13.6. 2008 թվականի նոյեմբերի 14-ին Քիշնևում 
ստորագրված «Հրազենի, ռազմամթերքի, պայթուցիկ 

նյութերի և պայթուցիկ սարքերի անօրինական 
պատրաստման և շրջանառության դեմ պայքարում 
Անկախ պետությունների համագործակցության 
մասնակից պետությունների համագործակցության 

մասին» համաձայնագիր (կից վերապահումով) 

Ն-366-16.10.2013-ԱՀ-011/0 

Ա. Օսիկյան 
ԱԺ-ը քննարկեց և 

վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 110 կողմ, 

0 դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 

13.7. 2012 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Բրյուսելում 
ստորագրված «Եվրոպական համայնքների և դրանց 
անդամ պետությունների` մի կողմից, և Հայաստանի 
Հանրապետության` մյուս կողմից, միջև 
Գործընկերության և համագործակցության 

համաձայնագրի` Եվրոպական միության ծրագրերին 

Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության 
ընդհանուր սկզբունքների վերաբերյալ Եվրոպական 

միության և Հայաստանի Հանրապետության միջև 

Ն-352-02.10.2013-ԱՀ-011/0 

Զ. Մնացականյան 
Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
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շրջանակային համաձայնագրի մասին» 

արձանագրություն  

13.8. 2012 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Բրյուսելում 
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության և 

Եվրոպական միության միջև վիզաների 
տրամադրումը դյուրացնելու մասին» 

համաձայնագիր  

Ն-351-02.10.2013-ԱՀ-011/0 

Զ. Մնացականյան 
Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

13.9.  2013 թվականի ապրիլի 19-ին Բրյուսելում 
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության և 
Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության 

բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) 

մասին» համաձայնագիր  

Ն-349-02.10.2013-ԱՀ-011/0 

Գ. Եգանյան 
Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

 
 
հոկտեմբերի 21-24-ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`    
 
 -  հայտարարությամբ հանդես եկան 23 պատգամավորներ, 

 -  13 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը, 
 

-  քննարկվեց «Օրինաց երկիր» խմբակցության հարցապնդումը, 

- «Ժառանգություն» խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանի հրաժարականից հետո խմբակցության նոր   
ղեկավար ընտրվեց Զարուհի Փոստանջյանը: 


