
 

TEXEKANQ1 1 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 
         

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2009 թվականի  
սեպտեմբերի 15-ից 17-ի նիստերի մասին 

 
 

N 
ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 
 
 

1. 

 
ա) Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում 
լրացումներ կատարելու մասին 
բ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում 
լրացումներ կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

 
ՀՀ կառավարություն 

Կ-563,5631-12.03.2009-ՊԻ 
Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ  և ամբողջությամբ 

84  կողմ, 0 դեմ  և  
 6 ձեռնպահ ձայներով 

 

 
2. 

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

ՀՀ կառավարություն 
Կ-573-18.03.2009-ՏՀ 
Հ. ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ  և ամբողջությամբ 

86  կողմ, 2 դեմ  և  
 4 ձեռնպահ ձայներով 

 
 
 

3. 

ա) Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին 
բ) «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

 

  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-612, 6121-04.05.2009-ՊԻ 

Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ  և ամբողջությամբ 
90  կողմ, 0 դեմ  և  

1 ձեռնպահ ձայներով 
 

 
4. 

«Երեւան քաղաքում իրավունք հաստատող փաստաթղթերը 
չպահպանված անհատական բնակելի տների կարգավիճակի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-630-21.05.2009-ՏՏ  
Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ  և ամբողջությամբ 

93  կողմ, 0 դեմ  և  
0 ձեռնպահ ձայներով 
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5. 

ա) «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
եւ փոփոխություններ կատարելու մասին 
բ) «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 
գ) «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 
դ) «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

 

  

  

   

 

 

 
ՀՀ կառավարություն 

Կ-325, 3251, 3252, 3253-12.09.2008-
ՊԱ 

Հ. ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ  և ամբողջությամբ 

90  կողմ, 0 դեմ  և  
1 ձեռնպահ ձայներով 

 

 
  6. 

«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման 
եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 

 

   

 
ԱԺ պատգամավոր 

Դավիթ Հարությունյան 
Պ-629-20.05.2009-ՊԻ 
Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ`  
91 կողմ,  0 դեմ և  

2 ձեռնպահ ձայներով  
 

7. 
ա) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին 
բ) «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն 
կատարելու մասին 
գ) «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր 
վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին 
դ) «Ֆիզիկական անձանց գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-633, 6331, 6332, 6333-27.05.2009-

ՏՀ 
Ա. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ  

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ`  

89 կողմ,  0 դեմ և  
3 ձեռնպահ ձայներով  
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  8. 

«1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից 
բռնագաղթված փախստականների համար կառուցված 
բնակարանները սեփականության իրավունքով փախստականներին 
հատկացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին 

 

   

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-642-12.06.2009-ՏՏ 
Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ`  
90 կողմ,  0 դեմ և  

1 ձեռնպահ ձայներով  
 

 
9. «Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 
(քվեարկություն) 

 

   

ՀՀ կառավարություն 
Կ-579-25.03.2009-ԳԿ 

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 

 
Քվեարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ`  
87 կողմ, 6 դեմ և  

8 ձեռնպահ ձայներով  
 

 
10. 

ա) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին, 
բ) «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, 
գ) «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին, 
դ) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին, 
ե) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ 
կատարելու մասին 
(քվեարկություն)  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-602, 6021, 6022, 6023, 6024-

27.04.2009-ՏՀ 
Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ  

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ`  

73 կողմ, 23 դեմ և  
1 ձեռնպահ ձայներով  

 

 
11. 

«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 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-560-12.03.2009-ՏՀ 
Ա. ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ  և ամբողջությամբ 

87  կողմ, 0 դեմ  և  
6 ձեռնպահ ձայներով 
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12. 

ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում 
փոփոխություն կատարելու մասին, 
բ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին, 
գ) «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին, 
դ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-683, 6831, 6832, 6833-21.08.2009-

ՊԱ 
Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ 

Անհետ. որ N 960 20.08.09թ. 

Նախ` օրենքների նախագծերի 
փաթեթը քննարկվեց և 

ընդունվեց I ընթերցմամբ` 
  90 կողմ,  0 դեմ և  

1 ձեռնպահ ձայներով , ապա II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

89  կողմ, 0 դեմ  և  
 0 ձեռնպահ ձայներով 

 
 
13. 

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

 

   

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-689-10.09.2009-ՏՏ 
Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ 

Անհետ. որ N 1018-Ա  10.09.2009 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ`  

84 կողմ,  3 դեմ և  
4 ձեռնպահ ձայներով  

 
 

14. 
2008թ. մարտի 1-2-ին Երեւան քաղաքում տեղի ունեցած 
իրադարձությունների եւ դրանց պատճառների ուսումնասիրության 
ԱԺ ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացությունը 

ԱԺ ժամանակավոր 
հանձնաժողով Եզրակացության քննարկումը 

մնաց անավարտ 

 
 

15. 
Ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի ընտրություն 

 
 

--------------------- 

ԱԺ-ը`  101 կողմ,  2 դեմ  և  
 1 ձեռնպահ  ձայներով 

հաստատեց ժամանակավոր 
հաշվիչ հանձնաժողովի կազմը  

 
16. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ  ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ նախագահ 

 
 

 
16.1 

Հայաստանի Հանրապետության եւ Միջազգային զարգացման 
ընկերակցության միջեւ Զարգացման քաղաքականության վարկի 
երկրորդ ծրագրի նախապատրաստման ՄԶԸ Ք670-ԱՄ կանխավճարի 
համաձայնագիր  
 
(21 հուլիսի 2009 թ.) 

 
Վ. ԱՐԱՄՅԱՆ 

Ն-693-11.09.2009-ԱՀ,ՖՎ 

ԱԺ-ը քվեարկությամբ 
վավերացրեց քննարկված 

միջազգային պայմանագիրը`   84 
կողմ,    0 դեմ և 4  ձեռնպահ 

ձայներով 
 



 

TEXEKANQ1 5 

 
16.2 Հայաստանի Հանրապետության եւ Միջազգային զարգացման 

ընկերակցության միջեւ «Զարգացման քաղաքականության առաջին 
գործողություն» ֆինասավորման համաձայնագիր  
(7 հուլիսի 2009 թ.) 

 
Վ. ԱՐԱՄՅԱՆ 

Ն-694-11.09.2009-ԱՀ,ՖՎ 

ԱԺ-ը քվեարկությամբ 
վավերացրեց քննարկված 

միջազգային պայմանագիրը`   84 
կողմ,    0 դեմ և 3  ձեռնպահ 

ձայներով 
 

 
16.3 Հայաստանի Հանրապետության եւ Վերակառուցման եւ զարգացման 

միջազգային բանկի միջեւ «Ոռոգման համակարգերի վերականգնման 
հրատապ  ծրագիր» փոխառության համաձայնագիր  
(31 հուլիսի 2009 թ.) 

 
Ա. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ 

Ն-695-11.09.2009-ԱՀ,ՖՎ 

ԱԺ-ը քվեարկությամբ 
վավերացրեց քննարկված 

միջազգային պայմանագիրը`   83 
կողմ,    0 դեմ և 5  ձեռնպահ 

ձայներով 
 

 
 

16.4 
 

Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական զարգացման բանկի 
միջեւ «Ճգնաժամի հաղթահարման աջակցության ծրագրի (հատուկ 
գործողություններ)» վարկային համաձայնագիր  
(15 հուլիսի 2009 թ.) 

 
Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ 

Ն-696-11.09.2009-ԱՀ,ՖՎ 

ԱԺ-ը քվեարկությամբ 
վավերացրեց քննարկված 

միջազգային պայմանագիրը`   85 
կողմ,    0 դեմ և 3  ձեռնպահ 

ձայներով 
 

     
 
 
 
սեպտեմբերի  15-ից 17-ի նիստերի ընթացքում՝  
         

  -   հայտարարությամբ հանդես եկան  17  պատգամավորներ  

  -  13  պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   

  - ԱԺ պատգամավորներ  Խ. Սուքիասյանը  և «Ժառանգություն» խմբակցության ղեկավար Ռ. Հովհաննիսյանը Ազգային ժողովի    

նախագահին ներկայացրեցին հրաժարականի մասին իրենց դիմումները 

- «Ժառանգություն» խմբակցության ղեկավար է նշանակվել Ս. Սաֆարյանը 


