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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2013 թվականի  
դեկտեմբերի 2-5-ի չորսօրյա նիստերի մասին 

 

N 

ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. 
Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի 
2014 թվականի գործունեության տարեկան ծրագիր 

372-30.10.2013-ՖՎ 

Լ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
Քննարկվեց և ընդունվեց` 

88 կողմ, 7 դեմ, 8 ձեռնպահ 

ձայներով 

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

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-273-05.06.2013-ՊԱ  

Ա. Նազարյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 102 կողմ, 1 
դեմ, 6 ձեռնպահ ձայներով 

3. ա. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու և «Պետական տուրքի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի 
ապրիլի 27-ի ՀՕ-55-Ն օրենքը չեղյալ ճանաչելու 

մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին 

բ. «Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» 

ԱԺ Պատգամավոր 
Վարդան Այվազյան 

Պ-334-
23.09.2013,27.09.2013-ՏՀ 

 

Նախ քննարկվեց և 91 

կողմ, 15 դեմ, 2 ձեռնպահ 

ձայներով  
առաջին ընթերցմամբ 

ընդունվեց փաթեթին 
ավելացած նախագիծը, 

ապա փաթեթն 
ամբողջությամբ քննարկվեց 

և ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ և 
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Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին 

(երկրորդ ընթերցում) 

ամբողջությամբ` 94 կողմ, 
14 դեմ, 2 ձեռնպահ 

ձայներով 

4. 
«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-355-02.10.2013,14.11.2013-

ՍՀ  

Ա. Ասատրյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 107 

կողմ, 0 դեմ, 4 ձեռնպահ 

ձայներով 

5. 
Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-356-02.10.2013,14.11.2013-

ՍՀ  
Ա. Ասատրյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 96 
կողմ, 10 դեմ, 4 ձեռնպահ 

ձայներով 

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

մասին» (երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-356-02.10.2013,14.11.2013-

ՍՀ  
Վ. Տերտերյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 95 կողմ, 4 
դեմ, 11 ձեռնպահ ձայներով 

7. 

«Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի 
պարտադիր բաղադրիչը գործադրելու հարցի 
վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության 

Ազգային ժողովի հայտարարություն 

ԱԺ Պատգամավորներ 
Արծվիկ Մինասյան, 

Արմեն 
Ռուստամյան, Լևոն 

Զուրաբյան, Զարուհի 
Փոստանջյան, Նաիրա 

Զոհրաբյան 
Պ-410-02.12.2013--012/0 

Նախագիծը խմբակցության 

կողմից համարվել էր 

արտահերթ 

Քննարկվեց և մերժվեց` 45 
կողմ, 53 դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
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9. ա. «Զբաղվածության մասին»,  

բ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

լրացումներ կատարելու մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-357, 3571-

02.10.2013,16.10.2013-ՍՀ 

Ա. Ասատրյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ` 65 
կողմ, 31 դեմ, 2 ձեռնպահ 

ձայներով 

10. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-360-11.10.2013-ՏՀ  

Դ. Սարգսյան 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 66 կողմ, 

27 դեմ, 2 ձեռնպահ 
ձայներով 

11. ա. «Հայաստանի Հանրապետության վարչական 
դատավարության օրենսգիրք»,  

բ. «Հարկերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 

լրացումներ կատարելու մասին»,  

գ. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

դ. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

ե. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-300, 3001-10-

16.07.2013,27.09.2013, 
11.11.2013-ՊԻ  

Հ. Թովմասյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 70 կողմ, 4 

դեմ, 23 ձեռնպահ ձայներով 
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Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»,  

զ. «Բնապահպանական և բնօգտագործման 
վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  

է. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին»  

ը. «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 

թ. Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին 

ժ. Հայաստանի Հանրապետության դատական 
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին 

ժա. Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 

(երրորդ ընթերցում) 

12. 
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-401-26.11.2013,29.11.2013-

ՊԻ 

Հ. Թովմասյան 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 65 
կողմ, 5 դեմ, 2 ձեռնպահ 

ձայներով 
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13. 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» 

(երկրորդ ընթերցում) 

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

Հ. Թովմասյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 68 կողմ, 

25 դեմ, 4 ձեռնպահ 
ձայներով 

14. 

ՀԱԿ խմբակցության հարցապնդում 

Հ. Թովմասյան Հարցապնդման 

կապակցությամբ 

ներկայացված ԱԺ որոշման 
նախագիծը մերժվեց` 10 

կողմ, 62 դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 

15. ա. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 
վարձատրության մասին», 

բ. «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

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

Վ. Գաբրիելյան 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 
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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 

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 
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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»,  

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 



 

 8

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»,  

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» 
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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» 
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 
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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» 

(երկրորդ ընթերցում) 

16. «Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր 

զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-389-22.11.2013-ՊԱ  

Հ. Հակոբյան 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

17. ա. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու 

անձնագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 

մասին», 

բ. «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին»,  

գ. «Հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-402-4023-26.11.2013-ՊԻ  

Ա. Օսիկյան 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

18. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի ՀՀ կառավարություն Քննարկվեց, սակայն 



 

 11

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 

Կ-320-29.08.2013-ՍՀ  

Ն. Երիցյան 
քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

19. «Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-045-22.08.2012-ՍՀ  

Ա. Ասատրյան 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

20. ա. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց 
սոցիալական երաշխիքների մասին»,  

բ. «Հայաստանի Հանրապետության դատական 
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու   մասին»,  

գ. «Դատախազության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին»,  

դ. «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության  օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին», 

ե. «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության  օրենքում 

փոփոխություն  կատարելու մասին, 

զ. «Սահմանադրական դատարանի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության  օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին»,  

է. «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 
վարձատրության, սպասարկման և անվտանգության 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-403-4037-27.11.2013-ՍՀ 

Ա. Ասատրյան 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 
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ապահովման մասին»   Հայաստանի Հանրապետության  
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

ը. «Հատուկ   քննչական ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» 

21. 

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

փոփոխություն կատարելու մասին  

(երկրորդ ընթերցում) 

ԱԺ Պատգամավորներ 
Պ-305-23.07.2013-ՍՀ 

Գալուստ 
Սահակյան,Հովհաննես 

Սահակյան, Արտակ 

Զաքարյան, Կարինե 

Աճեմյան 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

22. 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային 
օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին 

ՀՀ ԱԺ 
պատգամավորներ 

Հովիկ 
Աբրահամյան, Գալուստ 

Սահակյան, Արփինե 
Հովհաննիսյան, Դավիթ 
Հարությունյան, Կարինե 

Պողոսյան  

Պ-263-
24.05.2013,15.10.2013-ՍՀ 

Քննարկումը մնաց 
անավարտ 

23. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ   

23.1. 2013 թվականի նոյեմբերի 8-ին ստորագրված 
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման 
և զարգացման միջազգային բանկի միջև 
«Զարգացման քաղաքականության առաջին վարկ» 

Ն-399-26.11.2013-ԱՀ,ՖՎ-
011/0  

Ս. Կարայան 

ԱԺ-ը քննարկեց և 
վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 68 կողմ, 
13 դեմ, 26 ձեռնպահ 
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վարկային համաձայնագիր ձայներով 

23.2. 2013 թվականի նոյեմբերի 8-ին ստորագրված 
«Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային 
զարգացման ընկերակցության միջև «Զարգացման 

քաղաքականության առաջին ֆինանսավորում» 

ֆինանսավորման համաձայնագիր 

Ն-400-26.11.2013-ԱՀ,ՖՎ-
011/0 

Ս. Կարայան 

ԱԺ-ը քննարկեց և 
վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 67 կողմ, 
14 դեմ, 28 ձեռնպահ 

ձայներով 

23.3. 
«Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի 
Դաշնության միջև ռազմատեխնիկական 
համագործակցության զարգացման մասին» 

պայմանագիր 

Ն-387-18.11.2013-ԱՀ-011/0 

Ա. Նազարյան 
ԱԺ-ը քննարկեց և 

վավերացրեց 
համաձայնագիրը` 105 

կողմ, 2 դեմ, 4 ձեռնպահ 

ձայներով 

 
 
դեկտեմբերի 2-5-ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`    
 

-  հայտարարությամբ հանդես եկան 17 պատգամավորներ, 
-  13 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը: 


