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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2014 թվականի  
մայիսի 12-16-ի արտահերթ նիստի մասին 

 

N 
ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» 
(քննարկման շարունակություն), 

(2-րդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-503-

25.04.2014,29.04.2014-ՍՀ 

Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ    

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 67 կողմ, 12 
դեմ, 35 ձեռնպահ 
ձայներով, ապա 

քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

աբողջությամբ` 66 կողմ, 18 
դեմ, 29 ձեռնպահ ձայներով 

2. «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

«Հյուպատոսական ծառայության մասին» Հա-
յաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին»,  

«Զինապարտության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին»,  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-509-05.05.2014-

ՊԻ, Կ-5091-4-05.05.2014-ՊԻ 

Շ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ 
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 74 
կողմ, 9 դեմ, 23 ձեռնպահ 

ձայներով 
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«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
փոփոխություն կատարելու մասին»,  

«Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»  

(նախագիծ) 

3. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», 

 «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
փոփոխություն կատարելու մասին», 

 «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 

(նախագիծ), 
 (2-րդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-501,5012-23.04.2014-ՊԻ 

Ա. ԹԱԹՈՅԱՆ 
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 105 կողմ, 0 
դեմ, 11 ձեռնպահ ձայներով, 

ապա քննարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 77 կողմ, 3 
դեմ, 26 ձեռնպահ ձայներով 

4. «Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»  

(նախագիծ), 
 (2-րդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-502-23.04.2014-ՊԻ 

Ա. ԹԱԹՈՅԱՆ 
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 115 կողմ, 0 
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով, 
ապա քննարկվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

5. Առևտրի և ծառայությունների մասին Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-510-05.05.2014-ՏՀ 

Վ. ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 96 կողմ, 2 
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(նախագիծ), 
(2-րդ ընթերցում) 

դեմ, 18 ձեռնպահ 
ձայներով, ապա 

քննարկվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

6. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին», 

«Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին»  

(նախագիծ), 
 (2-րդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-504-25.04.2014-ՏՀ 

Վ. ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ 
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 95 
կողմ, 10 դեմ, 6 ձեռնպահ 

ձայներով: Երկրորդ 
ընթերցմամբ քննարկումը 

մնաց անավարտ: 

7. «Այլընտրանքային ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»  

(նախագիծ), 
(2-րդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-498-23.04.2014-ՊԱ 

Գ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 116 
կողմ, 0 դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

8. Էներգետիկայի մասին Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ  
կատարելու մասին  

(նախագիծ), 
(2-րդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-508-30.04.2014-ՏՀ 

Ա. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 70 
կողմ, 5 դեմ, 40 ձեռնպահ 

ձայներով 

9. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 
վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-

ՀՀ կառավարություն 
Կ-515-5158-08.05.2014-ՍՀ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 69 
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թյան օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին», 

 «Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին», 

«Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին», 

 «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուն և լրացում կատարելու մաuին»,  

 «Քրեակատարողական ծառայության մասին» 
Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացում կատարելու մաuին», 

 «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաuտանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մաuին», 

 «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացում կատարելու մաuին»,  

«Ազգային անվտանգության մարմիններում 
ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մաuին», 

 «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

կողմ, 3 դեմ, 40 ձեռնպահ 
ձայներով 
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փոփոխություններ կատարելու մասին» 
(նախագիծ), 
(2-րդ ընթերցում) 

10. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների 
անդամների սոցիալական ապահովության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո-
խություն և լրացումներ կատարելու մաuին» 

(նախագիծ), 
(2-րդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-517-08.05.2014-ՍՀ  

Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ 
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 104 
կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

11. «Գնումների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին», 

«Պետական և ծառայողական գաղտնիքի 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին» 

(նախագիծ) 
(2-րդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-423, 4231-23.12.2013-ՏՀ  

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 65 
կողմ, 40 դեմ, 2 ձեռնպահ 

ձայներով 

12. «Հայաստանի Հանրապետության պետական 
պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին»,  

 «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում  փո-
փոխություններ և լրացում կատարելու մասին»,  

 «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին», 

 «Հայաստանի Հանրապետության քաղա-
քացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-408-4083-29.11.2013-ՊԻ 

Ա. ՄԿՐՏՉՅԱՆ 
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 90 
կողմ, 6 դեմ, 6 ձեռնպահ 

ձայներով 
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մասին» 
 (նախագիծ),  
(2-րդ ընթերցում),  
(3-րդ ընթերցում) 

13. «Հայաստանի Հանրապետության քննչական 
կոմիտեի մասին»,  

«Հայաստանի Հանրապետության քննչական 
կոմիտեի դեպարտամենտում պետական 
ծառայության մասին»,  

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 
մասին», 

«Արդարադատության ակադեմիայի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
և փոփոխություններ կատարելու մասին», 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին», 

«Ոստիկանության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին», 

«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին», 

«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-432-43219-

23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ 

Գ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

Նախ քննարկվեցին և 77 
կողմ, 24 դեմ, 5 ձեռնպահ 

ձայներով առաջին 
ընթերցմամբ ընդունվեցին 

փաթեթին ավելացած 
նախագիծն ու հոդվածերը` 

ապա փաթեթն 
ամբողջությամբ քննարկվեց 

և ընդունվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ` 78 կողմ, 21 

դեմ, 3 ձեռնպահ ձայներով, 
և քննարկվեց երրորդ 
ընթերցմամբ, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 
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փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին», 

«Հայաստանի Հանրապետության 
ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը 
հաստատելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին», 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց 
սոցիալական երաշխիքների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին», 

«Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին», 

«Հավաքների ազատության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին»,  

«Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին»,   

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 
օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին», 

«Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին», 
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«Պետական կառավարչական հիմնարկների 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին», 

«Պետական և ծառայողական գաղտնիքի 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին», 

«Հատուկ քննչական ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 
վարձատրության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին», 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին»  
 (2-րդ ընթերցում),  

 (3-րդ ընթերցում) 
14. «Բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին», 

«Կրթության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին»                         

(նախագիծ), 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-443, 4431-11.02.2014-ԳԿ  

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 100 
կողմ, 1 դեմ, 2 ձեռնպահ 

ձայներով 
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(2-րդ ընթերցում) 
15. «Զինապարտության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին    

(նախագիծ), 
(2-րդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-459-12.03.2014-ՊԱ 

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 76 
կողմ, 20 դեմ, 6 ձեռնպահ 

ձայներով 

16. «Կրթության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատա-
րելու մասին»,   

«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին»    

(նախագիծ),  
(2-րդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-470, 4701-24.03.2014-ԳԿ 

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 

Քննարկվեց առաջին 
ընթերցմամբ, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

17. «Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 

 (2-րդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-194-18.01.2013-ՏՏ 

Ֆ. ԲԱՇՈՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

18. «Կրթության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին»,   

«Բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին»  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-328, 3281-18.09.2013-ԳԿ 

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
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(2-րդ ընթերցում) 

19. «Կրթության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին»,  

«Նախնական մասնագիտական 
(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 
կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին», 

«Բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին»  

(2-րդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-335-3352-23.09.2013-ԳԿ

  

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

 
 
մայիսի 12-16-ի արտահերթ նիստի ընթացքում`    
 
-  Հայտարարվեց ԲՀԿ խմբակցության անդամ, պատգամավոր Գրիգոր Գրիգորյանի հրաժարականի մասին,  
-  ՀՀ վարչապետի առաջարկությամբ՝ 2014 թվականի մայիսի 12-ին ՀՀ կառավարության նախաձեռնությամբ 
գումարված ՀՀ ԱԺ արտահերթ նիստի օրակարգից հանվեցին մայիսի 16-ի ժամը 18.00-ի դրությամբ 
չքննարկված հարցերը: 
 


