
 

TEXEKANQ5 1 

 
 
 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 
         

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2009 թվականի  
ապրիլի 27-ից 30-ի չորսօրյա նիստերի մասին 

 
 

N 
ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 
 

1. 
 
«Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 
ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ 
ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը 
հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային 
մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-560-12.03.2009-ՏՀ 

Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

82 կողմ,  5 դեմ և 
9 ձեռնպահ ձայներով 

 
2. 

 

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 

 
 

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-523-30.01.2009-ՖՎ 

Ա. ՋԱՎԱԴՅԱՆ 
 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն չկազմակերպվեց  

 

 
3. 

 

ա) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին 

բ) «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին  

  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-540, 5401-19.02.2009-ՖՎ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
 

 

   

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

90 կողմ,  0 դեմ և 
2 ձեռնպահ ձայներով 
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4. 

 

«Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների 
նպատակային օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին 
  

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-552-27.02.2009-ԳԲ 

Ս. ՊԱՊՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

67 կողմ,  5 դեմ և 
0 ձեռնպահ ձայներով 

 
5. 

 

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխու-
թյուններ կատարելու մասին 

 
 

 
ԱԺ պատգամավորներ 
Հակոբ Հակոբյան, Լեւոն 
Սարգսյան, Սուքիաս 
Ավետիսյան, Էդուարդ 

Շարմազանով, Գագիկ Մելիքյան 
Պ-557-05.03.2009-ԳԲ 

Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

95 կողմ,  1 դեմ և 
1 ձեռնպահ ձայներով 

 
6. 

 

ա) «Որսի եւ որսորդական տնտեսության վարման մասին» Հայաստա-
նի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կա-
տարելու մասին 

բ) ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին  

 
ԱԺ պատգամավորներ 
Վիկտոր Դալլաքյան 

Պ-558, 5581-09.03.2009-ԳԲ 
Ս. ՊԱՊՅԱՆ 

  

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն չկազմակերպվեց  

 

 
7. 

 

ա) «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին 

բ) «Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության 
մասին» Հայաստանի Հանապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին 
(քննարկման շարունակություն)  
  

 
ԱԺ պատգամավորներ 

Արմեն Աշոտյան, Նաիրա 
Զոհրաբյան 

Պ-361, 3611-24.10.2008-ԳԿ 
Ա. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 

  

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

93 կողմ,  0 դեմ և 
2 ձեռնպահ ձայներով 
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8. 

 
  

«Փաստաթղթերի (վավերագրերի) պարտադիր օրինակի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ 
լրացումներ կատարելու մասին 
(քվեարկություն)  
 

 

 

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-237-18.03.2008-ԳԿ 
Գ. ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

95 կողմ, 6 դեմ և 
2 ձեռնպահ ձայներով 

 
9. 

 

«Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայու-
թյուն չանցած քաղաքացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին 
(քվեարկություն)   

ՀՀ կառավարություն 
Կ-583-03.04.2009-ՊԱ 

Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
ԱՆՀԵՏ. ՈՐ. N 311-Ա 02.04.09թ 

 
Նախ` օրենքի նախագիծը 
քվեարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
  102 կողմ,  1 դեմ և  

1 ձեռնպահ ձայներով , ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
89  կողմ, 0 դեմ  և  

  1 ձեռնպահ ձայներով 
 

 
10. 

«Բույսերի կարանտինի եւ բույսերի պաշտպանության մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ 
կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում)  
 

 

 

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-276-27.05.2008-ԳԲ 
Ս. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն չկազմակերպվեց  

 

 
11. 

 

Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի պետական բյուջեի 
նախագծի կազմման գործընթացի առանձնահատկությունների մասին 
(երկրորդ ընթերցում)  

 

 

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-581-31.03.2009-ՖՎ 

Պ. ՍԱՖԱՐՅԱՆ 
ԱՆՀԵՏ. ՈՐ. N 303-Ա 

26.03.09թ. 

 
Նախ` օրենքի նախագիծը քննա-

րկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ` 

  88 կողմ,  7 դեմ և  
3 ձեռնպահ ձայներով , ապա III 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

86  կողմ, 7 դեմ  և  
  0 ձեռնպահ ձայներով 
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12. 

 

ա) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին 

 

բ) «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրա-
ցումներ կատարելու մասին 

 

գ) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում)  

 

 

 
ԱԺ պատգամավորներ 

Պ-543, 5431, 5432-19.02.2009-ՊԻ 
Գագիկ Մինասյան, Վարդան 

Բոստանջյան, Ստեփան 
Ասլանյան, Դավիթ 

Հարությունյան, Արաիկ 
Հովհաննիսյան, Բագրատ 

Սարգսյան, Արեւիկ Պետրոսյան, 
Վիկտոր Դալլաքյան 

_______________ 

 
Նախ  «Ազգային ժողովի 

կանոնակարգ» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ եւ 
լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ օրենքի նախագծի 21-րդ և 28-
րդ հոդվածները քննարկվեցին և 
ընդունվեցին  I ընթերցմամբ 

57  կողմ, 0 դեմ  և 
16 ձեռնպահ ձայներով , ապա 
փաթեթը II ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 64  կողմ, 0 դեմ  
և 

9 ձեռնպահ ձայներով 
 

 
13. 

 
  

«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում)  
 

 

 

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-405-18.12.2008-ՏՀ 

Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ  

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

89 կողմ, 0 դեմ և 
5 ձեռնպահ ձայներով 

 
14. 

 

«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում)  

 

 

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-377-14.11.2008-ՏՀ 

Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
99 կողմ,  0 դեմ և 

0 ձեռնպահ ձայներով 
 

 
15. 

 

«Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում)  

 

 

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-414-25.12.2008-ՊԱ 

Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

73 կողմ,  0 դեմ և 
0 ձեռնպահ ձայներով 
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16. 

 

ա) «Ոստիկանության զորքերի մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

բ) «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

գ) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում)  
  

 
ՀՀ կառավարություն 

Կ-570, 5701,  5702-13.03.2009-ՊԱ 
Հ. ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ 

 

  

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

75 կողմ,  6 դեմ և 
12 ձեռնպահ ձայներով 

 
17. 

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում)  

 

 

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-417-25.12.2008-ՊԱ 

Ա. ԹԱՄԱԶՅԱՆ 
 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն չկազմակերպվեց  

 

 
 

18. 

 

«Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում)  

 

 

 
ԱԺ պատգամավորներ 

 Մկրտիչ Մինասյան, Արա 
Բաբլոյան, Մխիթար 

Մնացականյան, Վիկտոր 
Դալլաքյան 

Պ-528-05.02.2009-ԱՌ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

97 կողմ,  0 դեմ և 
1 ձեռնպահ ձայներով 
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19. 

 

ա) «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին 

բ) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ 
լրացումներ կատարելու մասին 

գ) «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 
կանոնակարգ» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ 
կատարելու մասին 

դ) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու 
մասին 
 
(երկրորդ ընթերցում)  
  

 
ԱԺ պատգամավորներ 

Նաիրա Զոհրաբյան, Հեղինե 
Բիշարյան, Լիլիթ Գալստյան, 
Անահիտ Բախշյան, Արմեն 

Աշոտյան 
Պ-2881 2882,2883,2884-

13.06.2008,10.02.2009-ԳԿ 
-------------------- 

 

 

 

  

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

97 կողմ,  0 դեմ և 
2 ձեռնպահ ձայներով 

 
20.  

«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին 

 
 

 

 

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-386-27.11.2008-ՊԱ 

Հ. ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
84 կողմ,  6 դեմ և 

2 ձեռնպահ ձայներով 
 

 
21.  

ա) Ֆինանսական համահարթեցման մասին 

բ) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» 
ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին  

 
ՀՀ կառավարություն 

Կ-353, 3531-
16.10.2008,20.04.2009-ՏՏ 

Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 
 

  

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

84 կողմ,  0 դեմ և 
4 ձեռնպահ ձայներով 
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22. 

ա) «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, 
բ) «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական 
պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին, 
գ) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, 
դ) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին, 
ե) «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ 
կատարելու մասին, 
զ) «Հասարակության եւ պետության կարիքների համար 
սեփականության օտարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասին, 
է) «Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին, 
ը) Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում 
փոփոխություն կատարելու մասին, 
թ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին, 
ժ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին 

 
ՀՀ կառավարություն 

Կ-601, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 
6016,6017, 6018, 6019-22.04.2009-ՏՏ 

Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 

Անհետ որ. 
09.04.2009 N 402-Ա 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

68 կողմ, 1 դեմ և 
 4 ձեռնպահ ձայներով 

 
23. 

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության եւ երկրում 
մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների խախտման 
մասին Մարդու իրավունքների պաշտպանի 2007թ. տարեկան զեկույցը 

 

 

ՀՀ մարդու իրավունքների 
պաշտպան 

243-28.03.2008-ՄԻ 

Ազգային ժողովը քննարկեց  
Մարդու իրավունքների 

պաշտպանի 2007թ. տարեկան 
զեկույցը  

 
24. 

Հայաստանի Հանրապետության դրամավարկային 
քաղաքականության ծրագիր (գնաճի հաշվետվություն, 2008 թվական 
երրորդ եռամսյակ)  

ՀՀ կենտրոնական բանկ 
392-29.11.2008-ՖՎ 

 

Ազգային ժողովը քննարկեց  
ծրագիրը 
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25. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ  ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ նախագահ 

 
 

 
25.1 

 
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ամերիկայի 
Միացյալ Նահանգների կառավարության միջեւ զանգվածային 
ոչնչացման զենքի տարածմանը հակազդելու բնագավառում 
համագործակցության մասին» համաձայնագրի գործողության 
ժամկետը երկարաձգելու մասին առաջարկ  
 
(24 հուլիսի 2000թ., ք. Վաշինգտոն) 

 
Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ 

Ն-576-24.03.2009-ԱՀ 
ԱԺ-ը քվեարկությամբ 

վավերացրեց քննարկված 
միջազգային պայմանագիրը`   73 

կողմ,  0 դեմ և 0 ձեռնպահ 
ձայներով 

 

 
25.2  «Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետու-

թյունների միջտարածաշրջանային եւ մերձսահմանային 
համագործակցության խորհրդի մասին» համաձայնագիր  
 
(10 հոկտեմբերի 2008թ., ք. Բիշքեկ) 

 
Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 

Ն-594-14.04.2009-ԱՀ 

 
ԱԺ-ը քվեարկությամբ 

վավերացրեց քննարկված 
միջազգային պայմանագիրը`   74 

կողմ,  0 դեմ և 0 ձեռնպահ 
ձայներով 

 
 

25.3 
 
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ամերիկայի 
Միացյալ Նահանգների կառավարության միջեւ օդային տրանսպորտի 
մասին» համաձայնագիր  
(21 նոյեմբերի 2008թ.) 
 

 
Ա. ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ 

Ն-585-06.04.2009-ԱՀ 
Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն չկազմակերպվեց  
 

 
 

25.4 

 
«Եվրոպա-Կովկաս-Ասիա միջանցքի զարգացմանն ուղղված 
միջազգային տրանսպորտի մասին» հիմնական բազմակողմ 
համաձայնագրի Կողմ հանդիսացող` 2007 թվականի հունվարի 1-ին 
Եվրոպական միությանն անդամակցած Բուլղարիայի 
Հանրապետության եւ Ռումինիայի նոր կարգավիճակին առնչվող 
փոփոխությունների մասին» արձանագրություն  
 
(13 դեկտեմբերի  2007թ., ք. Աստանա) 
 

 
Գ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

Ն-592-10.04.2009-ԱՀ,ԵԻ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն չկազմակերպվեց  
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ապրիլի  27-ից 30-ի նիստերի ընթացքում՝  
         

  -  հայտարարությամբ հանդես եկան  12  պատգամավորներ  

  -  13  պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   

  - ՀՅԴ խմբակցության ներկայացուցիչներ Հ. Կարապետյանը, Ա. Ռուստամյանը և Ա. Աղաբեկյանը նախ Ազգային ժողովի 

նախագահին ներկայացրեցին հրաժարականի մասին իրենց դիմումները, ապա Ա. Ռուստամյանը և Ա. Աղաբեկյանը հայտարարեցին 

դիմումները հետ վերցնելու մասին 


