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ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2016 թվականի
հունիսի 13-ի արտահերթ նստաշրջանի մասին

N
ը/կ

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն

1. 2 3 4

1. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանց-
ման մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում լրացում կատարելու մասին»
(երկրորդ ընթերցում, քվեարկություն)

ՀՀ կառավարություն
Կ-1015-01.06.2016-ՊԻ

Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ
(Անհետաձգելի)

Քվեարկվեց և
ընդունվեց երկրորդ

ընթերցմամբ և
ամբողջությամբ` 94 կողմ,

4 դեմ, 20 ձեռնպահ
ձայներով

2.
«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայու-
թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-
քում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մա-
սին»
(երկրորդ ընթերցում, քվեարկություն)

ՀՀ կառավարություն
Կ-299-

15.07.2013,06.06.2016
Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Քվեարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ` 117 կողմ,
1 դեմ, 1 ձեռնպահ

ձայներով

3. «Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի
պետական բյուջեի կատարման տարեկան
հաշվետվություն»
(քվեարկություն)

ՀՀ կառավարություն
Կ-995-02.05.2016-

ՖՎ,ԱՄ,ԱՀ,ԳԿ,ԳԲ,ԵԻ,ՄԻ,
ՊԱ,ՊԻ,ՍՀ,ՏՏ,ՏՀ

Ա. ՋԱՆՋՈՒՂԱԶՅԱՆ

Քվեարկվեց,
հաստատվեց

հաշվետվությունը
88 կողմ,

15 դեմ, 14 ձեռնպահ
ձայներով

4. Հայաստանի Հանրապետության հարկային ՀՀ կառավարություն Քննարկվեց և ընդունվեց
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օրենսգիրք
(քննարկման շարունակություն)

Կ-991-18.04.2016-ՏՀ
Վ. ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ

առաջին ընթերցմամբ`
68 կողմ,

21 դեմ, 18 ձեռնպահ
ձայներով

5.
ա) «Սնանկության մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին»
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»
գ) «Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու
մասին»

ՀՀ կառավարություն
Կ-1022- 10223-
13.06.2016-ՊԻ
Ա. ՄԿՐՏՉՅԱՆ

(Անհետաձգելի)

Նախ քննարկվեց և
ընդունվեց

առաջին ընթերցմամբ` 74
կողմ,

6 դեմ, 25 ձեռնպահ
ձայներով, ապա

քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ`
85 կողմ,

1 դեմ, 15 ձեռնպահ
ձայներով

6.
«Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում
կատարելու մասին»

ՀՀ կառավարություն
Կ-1021-10.06.2016-ՊԻ

Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ

Նախ քննարկվեց և
ընդունվեց

առաջին ընթերցմամբ` 97
կողմ,

2 դեմ, 6 ձեռնպահ
ձայներով, ապա

քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ` 79 կողմ,
3 դեմ, 20 ձեռնպահ
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ձայներով
7. «Հայաստանի Հանրապետությունում ջրամատա-

կարարման, ջրահեռացման և կեղտաջրերի մաքրման
ծառայություններ մատուցող ընկերությանը բնապահ-
պանական վճարների գծով արտոնություններ սահմա-
նելու և «Երեւան Ջուր» փակ բաժնետիրական
ընկերությանը բնապահպանական վճարների գծով
արտոնություններ սահմանելու մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

ՀՀ կառավարություն
Կ-1003-06.05.2016-ՏՀ
Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ`

102 կողմ,
0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով

8. ա) «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարած-
քային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություններ կատարելու
մասին»
բ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն
կատարելու մասին»

ՀՀ կառավարություն
Կ-1016-10161

06.06.2016,09.06.2016-ՏՏ
Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ
(Անհետաձգելի)

Նախ քննարկվեց և
ընդունվեց

առաջին ընթերցմամբ` 75
կողմ,

22 դեմ, 0 ձեռնպահ
ձայներով, ապա

քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ` 76 կողմ,
23 դեմ, 6 ձեռնպահ

ձայներով

9.
«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու
մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

ՀՀ կառավարություն
Կ-984-

06.04.2016,17.06.2016-ՏՀ
Ա.ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ`

80 կողմ,
2 դեմ, 18 ձեռնպահ
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ձայներով

10.

ա) «Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն և
լրացումներ կատարելու մասին»
բ) «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
լրացում կատարելու մասին»
գ) «Առևտրի և ծառայությունների մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ
կատարելու մասին»
դ) «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

ՀՀ կառավարություն
Կ-962-9624-12.03.2016-ՏՀ

Ա.ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ` 86 կողմ,
2 դեմ, 13 ձեռնպահ

ձայներով

11. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ
կատարելու մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

ՀՀ կառավարություն
Կ-428-28.12.2013-ՏՀ

Ա.ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ` 96 կողմ,
1 դեմ, 4 ձեռնպահ

ձայներով

12.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի-
ական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ
կատարելու մասին»
բ) «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դա-
տավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու
մասին»
գ) «Հայաստանի Հանրապետության քրեական

ՀՀ կառավարություն
Կ-886-8865-

28.10.2015,07.12.2015-ՊԻ
Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ` 90 կողմ,
2 դեմ, 11 ձեռնպահ

ձայներով
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օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու
մասին»
դ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
փոփոխություն կատարելու մասին»
ե) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական
գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու
մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

13. «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային
օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

ՀՀ կառավարություն
Կ-1012-24.05.2016-ՍՀ

Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ` 101 կողմ,
0 դեմ, 1 ձեռնպահ

ձայներով

14. «Հայաստանի Հանրապետության պետական
պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ
կատարելու մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

ՀՀ կառավարություն
Կ-788-15.05.2015-ՊԻ

Ն. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ` 87 կողմ,
6 դեմ, 4 ձեռնպահ

ձայներով

15.

ա) «Մարդու վերարտադրողական առողջության և
վերարտադրողական իրավունքների մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
փոփոխություն կատարելու մասին»
բ) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ

ՀՀ կառավարություն
Կ-837-8372-15.07.2015-ԱՄ

Ա. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ`

103 կողմ,
0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով
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Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում
լրացումներ կատարելու մասին»

16.
ա) «Փրկարարական ծառայության կանոնագիրքը
հաստատելու մասին»
բ) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում
լրացումներ կատարելու մասին»

ՀՀ կառավարություն
Կ-449-4491-27.02.2014-ՊԱ

Հ. ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 96

կողմ,
1 դեմ, 5 ձեռնպահ

ձայներով

17. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց
վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու
մասին»

ՀՀ կառավարություն
Կ-755-09.04.2015-ՍՀ

Ա. ՄԿՐՏՉՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ`

95 կողմ,
2 դեմ, 1 ձեռնպահ

ձայներով

18. «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում
կատարելու մասին»

ՀՀ կառավարություն
Կ-699-30.12.2014-ՏՀ
Գ. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ`

88 կողմ,
5 դեմ, 9 ձեռնպահ

ձայներով

19.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության քրեական
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին»
բ) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

ՀՀ կառավարություն
Կ-761-7611-6.04.2015-ՊԻ

Վ. ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ`

101 կողմ,
0 դեմ, 2 ձեռնպահ

ձայներով

20.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու
անձնագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության

ՀՀ կառավարություն
Կ-751-7511-03.04.2015-ՊԻ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ`
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օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
մասին»
բ) «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին»

Վ. ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ 84 կողմ,
1 դեմ, 17 ձեռնպահ

ձայներով

21. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ

21.1
Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներ-
դրումային բանկի միջև 2016 թվականի հունվարի 26-
ին Երևանում և 2016 թվականի հունվարի 29-ին
Լյուքսեմբուրգում ստորագրված «Հայաստանի Մ6
միջպետական ճանապարհ» ֆինանսական պայմա-
նագիր

Ն-1019-06.06.2016-ԱՀ,ՖՎ
Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

ԱԺ-ը վավերացրեց
համաձայնագիրը՝ 78

կողմ, 15 դեմ, 13
ձեռնպահ ձայներով

21.2 Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման
և զարգացման եվրոպական բանկի միջև 2016 թվա-
կանի մայիսի 11-ին ստորագրված «Գյումրու քաղա-
քային ճանապարհներ» վարկային համաձայնագիր

Ն-1017-06.06.2016-ԱՀ,ՖՎ
Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ

ԱԺ-ը վավերացրեց
համաձայնագիրը՝

102 կողմ,
4 դեմ, 2 ձեռնպահ

ձայներով

21.3
Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման
և զարգացման միջազգային բանկի միջև 2016 թվա-
կանի մայիսի 12-ին ստորագրված «Էներգետիկայի
ոլորտի ֆինանսական առողջացման ծրագիր» վար-
կային համաձայնագիր

Ն-1018-06.06.2016-ԱՀ,ՖՎ
Ա. ԳԱԼՍՏՅԱՆ

ԱԺ-ը վավերացրեց
համաձայնագիրը՝

70 կողմ,
32 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով

21.4
2015 թվականի մայիսի 29-ին ստորագրված «Եվրա-
սիական տնտեսական միության և դրա անդամ
պետությունների` մի կողմից, և Վիետնամի Սոցիալիս-

Ն-1020-06.06.2016-ԱՀ
Գ. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

ԱԺ-ը վավերացրեց
համաձայնագիրը՝

99 կողմ,
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տական Հանրապետության` մյուս կողմից, միջև
ազատ առևտրի մասին» համաձայնագիր

5 դեմ, 0 ձեռնպահ
ձայներով

21.5
2012 թվականի նոյեմբերի 7-ին Բաղդատում
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության և
Իրաքի Հանրապետության կառավարության միջև
ներդրումների խրախուսման և փոխադարձ
պաշտպանության մասին» համաձայնագիր

Ն-269-29.05.2013-ԱՀ
Գ. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

ԱԺ-ը վավերացրեց
համաձայնագիրը՝

101 կողմ,
0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով

21.6
2013 թվականի մայիսի 31-ին Մինսկում ստորագրված
«Ազատ առևտրի գոտու մասին» 2011 թվականի
հոկտեմբերի 18-ի պայմանագիրը դրա կողմերի և
Ուզբեկստանի Հանրապետության միջև կիրառելու
մասին» արձանագրություն

Ն-528-16.05.2014-ԱՀ
Գ. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

ԱԺ-ը վավերացրեց
համաձայնագիրը՝

97 կողմ,
3 դեմ, 1 ձեռնպահ

ձայներով

21.7 2005 թվականի մայիսի 16-ին Վարշավայում
ստորագրված «Ահաբեկչության կանխարգելման
մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան (կից
առարկությամբ)

Ն-778-06.05.2015-ԱՀ
Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԱԺ-ը վավերացրեց
կոնվենցիան՝

103 կողմ,
0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով

21.8 2013 թվականի հունիսի 24-ին Ստրասբուրգում
ստորագրված «Մարդու իրավունքների և հիմնարար
ազատությունների պաշտպանության մասին»
կոնվենցիան փոփոխող 15-րդ արձանագրություն

Ն-913-09.12.2015-ԱՀ
Վ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

ԱԺ-ը վավերացրեց
համաձայնագիրը ՝

102 կողմ,
0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով

21.9
2015 թվականի սեպտեմբերի 8-ին Գրոդնոյում
ստորագրված «Մտավոր սեփականության օբյեկտ- Ն-1023-13.06.2016-ԱՀ

ԱԺ-ը վավերացրեց
համաձայնագիրը՝
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ների նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության
հետ կապված գործողությունների համակարգման
մասին» պայմանագիր

Ա. ՄԻՆԱՍՅԱՆ 102 կողմ,
0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով

21.10 2016 թվականի մարտի 18-ին Երևանում ստորագրված
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և
Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև
հայ-ռուսական մարդասիրական արձագանքման
կենտրոնի կեցության պայմանների, անձեռնմխելիու-
թյունների և արտոնությունների մասին» համաձայնա-
գիր

Ն-1024-13.06.2016-ԱՀ
Հ. ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

ԱԺ-ը վավերացրեց
համաձայնագիրը՝

89 կողմ,
2 դեմ, 8 ձեռնպահ

ձայներով

21.11 2014 թվականի հուլիսի 9-ին Մոնտեվիդեոյում
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության և
Ուրուգվայի Արևելյան Հանրապետության միջև
համագործակցության մասին» շրջանակային
համաձայնագիր

Ն-804-03.06.2015-ԱՀ
Շ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

ԱԺ-ը վավերացրեց
համաձայնագիրը՝

103 կողմ,
0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով

21.12 2016 թվականի փետրվարի 29-ին Ժնևում
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության և
Շվեյցարիայի Համադաշնության միջև վիզաների
տրամադրումը դյուրացնելու մասին» համաձայնագիր

Ն-1026-13.06.2016-ԱՀ
Շ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

ԱԺ-ը վավերացրեց
համաձայնագիրը՝

103 կողմ,
0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով
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21.13 2016 թվականի հունիսի 5-ին Թեհրանում
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության և Իրանի Իսլամական
Հանրապետության կառավարության միջև
քաղաքացիների առանց մուտքի արտոնագրի
այցելությունների մասին» փոխըմբռնման հուշագիր

Ն-1028-15.06.2016-ԱՀ
Շ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ ԱԺ-ը վավերացրեց

համաձայնագիրը՝
102 կողմ,

0 դեմ, 0 ձեռնպահ
ձայներով


