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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2014 թվականի  
մայիսի 19-22-ի չորսօրյա նիստերի մասին 

 

N 

ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. «Կրթության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատա-

րելու մասին»,   
«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին»    

 (քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-470, 4701-24.03.2014-ԳԿ 

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 80 

կողմ, 11 դեմ, 28 ձեռնպահ 
ձայներով 

2. «Հայաստանի Հանրապետության 

վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 
(2-րդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-194-18.01.2013-ՏՏ 

Ֆ. ԲԱՇՈՅԱՆ 

Նախ առաջին ընթերցմամբ 

քվեարկվեցին և 114 կողմ, 0 

դեմ, 7 ձեռնպահ ձայներով 

ընդունվեցին նախագծին 
ավելացված հոդվածները, 

ապա նախագիծն 

ամբողջությամբ քվեարկվեց 
և ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 115 կողմ, 0 

դեմ, 7 ձեռնպահ ձայներով 
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3. «Կրթության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին»,   

«Բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին»  

(2-րդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-328, 3281-18.09.2013-ԳԿ 

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 108 կողմ, 

3 դեմ, 10 ձեռնպահ 
ձայներով 

4. «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) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-335-3352-23.09.2013-ԳԿ

  

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 107 կողմ, 1 

դեմ, 11 ձեռնպահ ձայներով 

5. «Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին»  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-502-23.04.2014-ՊԻ 

Ա. ԹԱԹՈՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 113 կողմ, 0 
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(2-րդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

դեմ, 6 ձեռնպահ ձայներով 

6. Առևտրի և ծառայությունների մասին Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

և լրացումներ կատարելու մասին» 
(2-րդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-510-05.05.2014-ՏՀ 

Վ. ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 105 կողմ, 

4 դեմ, 11 ձեռնպահ 
ձայներով 

7. «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 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-432-43219-

23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ 

Գ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

երրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 88 կողմ, 

32 դեմ, 1 ձեռնպահ 
ձայներով 
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փոփոխություններ կատարելու մասին», 
«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

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», 
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«Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին», 

«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»  

 (3-րդ ընթերցում) 

(քվեարկություն) 

8. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին», 

«Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-504-25.04.2014-ՏՀ 

Վ. ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ 
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 100 կողմ, 

15 դեմ, 2 ձեռնպահ 

ձայներով 
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կատարելու մասին»  
(2-րդ ընթերցում) 
(քննարկման շարունակություն) 

9. Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 
օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին 
«Սահմանադրական դատարանի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

ՀՀ ԱԺ 
պատգամավորներ  

Արմեն 

Ռուստամյան, Արծվիկ 

Մինասյան, Աղվան 

Վարդանյան,Արմեն 

Բաբայան 

Պ-087-19.09.2012-ՊԻ 

Գ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ    

Մերժվեց` 52 կողմ, 64 դեմ, 
3 ձեռնպահ ձայներով: 

Նախագծերի փաթեթը 
հեղինակների կողմից 

համարվել էր հրատապ: 

10. ՀՀ կառավարության ծրագիր ՀՀ կառավարություն 
Կ-529-19.05.2014  

Հ. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

ՀՀ ԱԺ-ը հավանություն 
տվեց ծրագրին` 69 կողմ, 0 

դեմ, 2 ձեռնպահ ձայներով 

11. «Հայաստանի Հանրապետության 
գազամատակարարման համակարգի 

գործունեությունն ուսումնասիրող Ազգային ժողովի 
ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 

որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին»  

ՀՀ ԱԺ պատգամավոր  
Խոսրով Հարությունյան 
Պ-525-16.05.2014-ՏՀ 

Քննարկվեց և ընդունվեց` 
98 կողմ, 6 դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

12. «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին»  

(2-րդ ընթերցում) 
 

ՀՀ ԱԺ 
պատգամավորներ  

Վարդան 

Այվազյան, Հովհաննես 

Սոֆոյան, Արմեն 

Մխիթարյան, Միքայել 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 71 կողմ, 31 
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 
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Մելքումյան 
Պ-494-18.04.2014-ՏՀ 

13. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների 

անդամների սոցիալական ապահովության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո-

խություն և լրացումներ կատարելու մաuին» 
(2-րդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-517-08.05.2014-ՍՀ  

Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ 
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

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

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», 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-515-5158-08.05.2014-ՍՀ 

Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
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 «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 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 

(2-րդ ընթերցում) 

15.    «Հայաստանի Հանրապետության դատական 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին», 
«Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին»,  
«Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

«Հայաստանի Հանրապետության վարչական 
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին»,  

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»,   

«Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-374-37419-

30.10.2013,06.03.2014-ՊԻ 

Գ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

Քննարկումը մնաց 
անավարտ 



 

 9

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին»,  

«Արդարադատության ակադեմիայի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին»,  

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին»,  
«Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին», 
«Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց 

սոցիալական երաշխիքների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին»  
(2-րդ ընթերցում)      

 
 
մայիսի 19-22-ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`    
 

-  ՀՀ ԱԺ-ը փակ-գաղտնի քվեարկությամբ 77 կողմ և 2 դեմ ձայներով ՀՀ ԿԲ նախագահ ընտրեց Արթուր 

Ջավադյանին, 
-  հայտարարությամբ հանդես եկան 18 պատգամավորներ, 

-  11 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը: 
 


