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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2014 թվականի  
հունիսի 9-12-ի չորսօրյա նիստերի մասին 

 

N 

ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների 
անդամների սոցիալական ապահովության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո-
խություն և լրացումներ կատարելու մաuին» 

(2-րդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-517-08.05.2014-ՍՀ  

Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 111 կողմ, 0 
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

2. ա. «Հայաստանի Հանրապետության դատական 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին»,  

բ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին»,  
գ. «Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

դ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»,  
ե. «Դատական ծառայության մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-374, 3741,2,4-8-30.10.2013-

ՊԻ  

Գ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 96 
կողմ, 9 դեմ, 7 ձեռնպահ 

ձայներով առաջին 

ընթերցմամբ ընդունվեց 
փաթեթին ավելացած 

նախագիծը, ապա փաթեթն 
ամբողջությամբ քննարկվեց 

և ընդունվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 96 կողմ, 

10 դեմ, 7 ձեռնպահ 
ձայներով 
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Հայաստանի Հանրապետության օրենքում» 
փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

զ. «Արդարադատության ակադեմիայի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին»,  

է. «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին»  

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին»,  
ը. «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» 
թ. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած 

անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին 
(2-րդ ընթերցում) 

3. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական 
բանկի 2013 թվականի դրամավարկային 

քաղաքականության ծրագրի կատարման 
հաշվետվություն (գնաճի հաշվետվություն) 

484-02.04.2014-ՖՎ 

Ա. ՋԱՎԱԴՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց ի 
գիտություն 

4. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական 

բանկի 2014 թվականի դրամավարկային 
քաղաքականության ծրագիր 

485-02.04.2014-ՖՎ 

Ա. ՋԱՎԱԴՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց ի 

գիտություն 

5. «Այլընտրանքային ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-498-23.04.2014-ՊԱ 

Գ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 112 կողմ, 0 
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Անհետաձգելի դեմ, 5 ձեռնպահ ձայներով 

6. ա. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող 
անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»,  

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

գ. «Հանրային ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 

կատարելու մասին»,  
դ. «Զինվորական ծառայություն անցնելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն և լրացում կատարելու մաuին»,  
ե. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» 

Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացում կատարելու մաuին»,  

զ. «Փրկարար ծառայության մասին» 
Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն և լրացում կատարելու մաuին»,  

է. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն և լրացում կատարելու մաuին»,  
ը. «Ազգային անվտանգության մարմիններում 

ծառայության մասին» Հայաuտանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-515-08.05.2014-ՍՀ 

Ա.ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ`63 կողմ, 24 
դեմ, 16 ձեռնպահ ձայներով 
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լրացում կատարելու մաuին»,  
թ. «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» 

Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

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

7. Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի 

պետական բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվություն 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-507-30.04.2014-ՖՎ  

Ա. ՋԱՆՋՈՒՂԱԶՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց` 

67 կողմ, 40 դեմ, 5 
ձեռնպահ ձայներով 

8. ա. «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի 

պետական աջակցության մասին»,  
բ. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 

գ. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-473, 4732-25.03.2014-ՏՀ  

Գ. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

9. ա. «Հայաստանի Հանրապետության դատական 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 

բ. «Հայաստանի Հանրապետության վարչական 
դատավարության օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին» 
գ. Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում 
լրացում կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-499-4993-23.04.2014-ՊԻ 

Գ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 
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դ. Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու 
մասին 

10. «Հասարակական կազմակերպությունների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 
(2-րդ ընթերցում) 

ՀՀ ԱԺ պատգամավոր 
Արտակ Դավթյան  

Պ-371-
29.10.2013,21.02.2014-ՄԻ 

Գ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

11. 
ա. «Գովազդի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ 
լրացումներ կատարելու մասին 

բ. «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին 

(2-րդ ընթերցում) 
 

ՀՀ ԱԺ 
պատգամավորներ 

Արման Սահակյան, Սամվել 

Ֆարմանյան, Նաիրա 

Կարապետյան, Տաճատ 

Վարդապետյան, Լեւոն 

Մարտիրոսյան, Էդմոն 

Մարուքյան 

Պ-412, 4121-
05.12.2013,05.03.2014-ԳԿ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

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

բ. «Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 

մասին», 
գ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 
դ. Հայաստանի Հանրապետության 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-408, 4083-29.11.2013-ՊԻ 

Գ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
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քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն 
կատարելու մասին 

13. 

Արդյունաբերական քաղաքականության մասին 

ՀՀ ԱԺ 
պատգամավորներ 

Միքայել 

Մելքումյան, Հերմինե 

Նաղդալյան, Նաիրա 

Զոհրաբյան 

Պ-397-
26.11.2013,31.01.2014-ՏՀ  

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

14. 

«Պատմության եւ մշակույթի անշարժ 
հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 
պահպանության եւ օգտագործման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 

եւ փոփոխություն կատարելու մասին»  

ՀՀ ԱԺ 
պատգամավորներ 

Արփինե 

Հովհաննիսյան, Նաիրա 

Զոհրաբյան 
Պ-316-

27.08.2013,18.10.2013-ԳԿ 

Ա.ՍԱՄՈՒԵԼՅԱՆ 

Քննարկումը մնաց 
անավարտ 

15. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ   

15.1. Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական 
ներդրումային բանկի միջեւ 2013 թվականի նոյեմբերի 
7-ին եւ 2013 թվականի նոյեմբերի 18-ին ստորագրված 

«Հայաստանի «Հյուսիս-Հարավ» ճանապարհային 
միջանցք» ֆինանսական պայմանագիր 

Ն-539-05.06.2014-ԱՀ,ՖՎ-
011/0  

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 

ԱԺ-ը վավերացրեց 
համաձայնագիրը` 67 կողմ, 

39 դեմ, 10 ձեռնպահ 
ձայներով 

15.2. Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական 
զարգացման բանկի միջեւ 2014 թվականի մարտի 11-

ին ստորագրված վարկային համաձայնագիր 

Ն-540-05.06.2014-ԱՀ,ՖՎ-
011/0 

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 

ԱԺ-ը վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 66 կողմ, 
37 դեմ, 12 ձեռնպահ 
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(ընդհանուր գործողություններ) (Հյուսիս-հարավ 
ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր-
Ծրագիր 3) 

 

ձայներով 

 
հունիսի 9-12-ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`    
 

 
-  հայտարարությամբ հանդես եկան 16 պատգամավորներ, 

-  15 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը, 

 
-  ՀՀ ԱԺ-ը փակ-գաղտնի քվեարկությամբ 65 կողմ և 3 դեմ ձայներով ՀՀ սահմնանադրական դատարանի 

անդամ նշանակվեց Արայիկ Թունյանը:  
 

 


