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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

         
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2010 թվականի  

հոկտեմբերի 25-ից 28-ի  նիստերի մասին 
 

N 
ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 
1. «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում 

լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-936-28.06.2010-ՏՀ 

 Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

93  կողմ, 0  դեմ   
14 ձեռնպահ ձայներով 

2. ա. «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» 
բ. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» (քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-960, 9601-10.08.2010-ՊԻ 

 Մ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
Քվեարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
93  կողմ, 0  դեմ   

4 ձեռնպահ ձայներով 

3. ա. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին 
բ. «Երեխայի իրավունքների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 
գ. «Մարդու վերարտադրողական առողջության և 
վերարտադրողական իրավունքների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 
դ. «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների 
սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին (երկրորդ  ընթերցում/քվեարկություն) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Արա Բաբլոյան, Գալուստ 

Սահակյան, Մկրտիչ 
Մինասյան, Գագիկ Մինասյան, 

Արտակ Դավթյան, Հակոբ 
Հակոբյան, Կարինե Աճեմյան 

Պ-827, 8271-3-16.02.2010 
Հ. ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ 

 

Քվեարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 
100  կողմ, 1  դեմ   

5 ձեռնպահ ձայներով 



 

 2 

4. ա. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 
բ. «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-
քում լրացում կատարելու մասին» 
գ. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» 
 դ. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումա-
յին ընկերությունների և ապահովագրական ընկերությունների 
սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 
ե. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» այաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին 
 զ. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ և լրացում կատարելու մասին»  
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-624, 6241-5-18.05.2009-ՖՎ 

 Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 
95  կողմ, 1 դեմ   

11 ձեռնպահ ձայներով 

5. 
«Հայաստանի  Հանրապետության  քրեական  օրենսգրքում 
լրացումներ կատարելու մասին» 
(քվեարկություն) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Ա. Նռանյան, Լ. Գալստյան, Ա. 

Շահբազյան 
 Պ-703-15.09.2009-ՊԻ 

Գ. ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

106  կողմ, 0 դեմ   
0 ձեռնպահ ձայներով 

6. «Ներքին շուկայի պաշտպանության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 
(քվեարկություն) 

ԱԺ պատգամավոր 
Ս. Նիկոյան 

 Պ-725-28.09.2009-ՊԻ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

104  կողմ, 0 դեմ   
1 ձեռնպահ ձայներով 

7. ա. «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկա-
յին կազմակերպությունների մասին Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատա-
րելու մասին» 
բ. «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-646, 6461-3-19.06.2009-ՖՎ 

 Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 
98  կողմ, 0 դեմ   

9 ձեռնպահ ձայներով 
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Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 
գ. «Վարկային տեղեկատվության շրջանառության և վարկային 
բյուրոների գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 
դ. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
(քվեարկություն) 

8. ա. «Փոստային կապի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ  կատարելու մասին» 
բ. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»  
գ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»  
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-818, 8181, 8182-08.02.2010-ՏՀ 

 Մ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 
98  կողմ, 0 դեմ   

8 ձեռնպահ ձայներով 

9. «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»  
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-849-16.03.2010-ՏՀ 
 Ա. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

106  կողմ, 0 դեմ   
1 ձեռնպահ ձայներով 

10. «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» (քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-904-11.05.2010-ՊԻ 

 Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 
89  կողմ, 6 դեմ   

12 ձեռնպահ ձայներով 
11. «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-914-01.06.2010-ՏՀ 
 Ա. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 
93  կողմ, 0 դեմ   

13 ձեռնպահ ձայներով 
12. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-915-01.06.2010-ՏՀ 

 Գ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

105  կողմ, 1 դեմ   
1 ձեռնպահ ձայներով 
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13. «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-965-26.08.2010-ՏՏ 
 Մ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 
92  կողմ, 0 դեմ   

13 ձեռնպահ ձայներով 
 

14. 
ա) Հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) միջոցով 
տեսաձայնային մագնիսական կրիչների պարտադիր 
դրոշմավորման մասին 
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 
գ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին 
դ) «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու 
մասին 
ե) «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին 
(երրորդ  ընթերցում) 

 
ԱԺ պատգամավոր 
Կարեն Վարդանյան 

Պ-796, 7961, 7962, 7963, 7964-
11.12.2009,26.04.2010-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց III 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 
95  կողմ, 1  դեմ   

1 ձեռնպահ ձայներով 

 
15. «Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին  
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-995-04.10.2010-ՖՎ 
Ն. ԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆ 

 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

84  կողմ, 5  դեմ   
5 ձեռնպահ ձայներով 

16. ա. «Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և 
դատական իշխանության մարմինների ղեկավար 
աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»  
բ. «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-994, 9941-04.10.2010-ՍՀ 

Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
85  կողմ, 11  դեմ   

6 ձեռնպահ ձայներով 
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17. ա. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին 
բ. «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-999, 9991-12.10.2010-ՍՀ 

Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

79  կողմ, 13  դեմ   
1 ձեռնպահ ձայներով 

18. 

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ 
կատարելու մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
Հովիկ Աբրահամյան, 
Գալուստ Սահակյան,  
Ռաֆիկ Պետրոսյան 
Պ-974-07.09.2010-ՊԱ 

Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկությունը հետաձգվեց 

15 օրով 

19. 

ա. «Հայաստանի Հանրապետության վարչական 
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 
բ. «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1001, 10011-13.10.2010-ՊԻ 

Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 
Անհետաձգելի որ. 

Նախ քննարկվեց և ընդունվեց 
I ընթերցմամբ` 
93  կողմ, 0  դեմ   

6 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
II ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 
81  կողմ, 7  դեմ   

1 ձեռնպահ ձայներով 
 

20. 
 
 

ա) Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների 
մասին 
բ) «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 
գ) «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 
(երրորդ  ընթերցում)  

 
ՀՀ կառավարություն 

Կ-926, 9261, 2 -04.06.2010-ՍՀ 
 Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց III 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ` 67 կողմ, 20 
դեմ և 

1 ձեռնպահ ձայներով 
 

21. ա. «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
բ. «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-989, 9891-30.09.2010-ԳԿ 

Ա. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 
Ա.ԱՇՈՏՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և ընդունվեց 
I ընթերցմամբ ` 95 կողմ, 0 

դեմ և 
3 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
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փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 85 կողմ, 0 
դեմ և 

2 ձեռնպահ ձայներով 
 

 
22. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-954-23.07.2010-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 
78  կողմ, 0  դեմ   

20 ձեռնպահ ձայներով 
23. 

«Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-970-01.09.2010-ՏՀ 

 Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 
98  կողմ, 0  դեմ   

2 ձեռնպահ ձայներով 
24. ա) «Արտոնագրային վճարների մասին» 

բ) «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
գ) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» 
դ) «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին», 
ե) «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 
զ) «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 
է) «Ճանապարհային վճարի մասին» Հայաստանի 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-976, 9761-7-15.09.2010-ՏՀ 

 Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

93  կողմ, 2  դեմ   
5 ձեռնպահ ձայներով 
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Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 
ը) «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր 
վճարների մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 

25. 
 «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-977-17.09.2010-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

67  կողմ, 8  դեմ   
11 ձեռնպահ ձայներով 

26. ա) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  
բ) «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  
գ) «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  
դ) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին»  
ե) «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  
զ) «Հաստատագրված վճարների մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»,  
է) «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին»,  
ը) «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին»,  
թ) «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր 
վճարների մասին»Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին»,  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-969-30.08.2010-ՏՀ 
Ա. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

69  կողմ, 1  դեմ   
18 ձեռնպահ ձայներով 
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ժ) «Ճանապարհային վճարի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ 
կատարելու մասին»,  
ժա) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին»,  
ժբ) «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»,  
ժգ) «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»,  
ժդ) «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների 
գործունեության կասեցման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»,  
ժե) «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին,  
ժզ) «Կազմակերպություններին և ֆիզիկական անձանց 
հարկային հաշվառման վերցնելու և հարկային հաշվառումից 
հանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 

27. 
«Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  
լրացում և փոփոխություններ  կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-862-31.03.2010-ՏՀ 

Ա. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

75  կողմ, 0  դեմ   
11 ձեռնպահ ձայներով 

28. ա) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»  
բ) «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 
գ) «Կազմակերպություններին և ֆիզիկական անձանց հարկային 
հաշվառման վերցնելու և հարկային հաշվառումից հանելու 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-933, 9331,2-14.06.2010-ՏՀ 

Ա. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ 
Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
75  կողմ, 0  դեմ   

14 ձեռնպահ ձայներով 



 

 9 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

29. 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին» 

ԱԺ պատգամավորներ 
 Ստյոպա Սաֆարյան, Լարիսա 

Ալավերդյան, Անահիտ 
Բախշյան, Վարդան 
Խաչատրյան, Արմեն 

Մարտիրոսյան, Զարուհի 
Փոստանջյան, Րաֆֆի 

Հովհաննիսյան  
Պ-738-15.10.2009-ԱՀ 

Շ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ 

Քվեարկությունը հետաձգվեց 
մինչև 09.12.2010 

30. ա. «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության 
ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 
բ. «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 
գ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»  
դ. «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական 
կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասին»  
ե. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» (երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-868, 8681-4-10.04.2010-ՊԱ 

 Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 
 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

31. ա. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 
 բ. «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության 
կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-942, 9421-02.07.2010-ՊԱ 

 Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 
    

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
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կատարելու մասին» (երկրորդ ընթերցում) 

32. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում  փոփոխություններ կատարելու մասին»  
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-958-30.07.2010-ՊԱ 

 Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 
 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

33. 
«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-955-23.07.2010-ՊԻ 

 Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
34. ա) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին»,  
բ) «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն-
ների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  
գ) «Պետական տուրքի մասին» այաստանի Հանրապետության 
օրենքում  փոփոխություններ կատարելու մասին»  
դ) «Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում  փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» 
ե) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 
զ) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 
է) «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում 
լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-978, 9781-6-23.09.2010-ՊԻ 

 Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

35. 2009 թվականի ընթացքում ՀՀ մարդու իրավունքների 
պաշտպանի գործունեության և երկրում մարդու իրավունքների 
ու հիմնարար ազատությունների խախտման մասին տարեկան 
զեկույցը  

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
850-19.03.2010-ՄԻ 

 
Քննարկումը մնաց անավարտ 
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 36. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ 

 
 

36.1 2009 թվականի փետրվարի 26-ին Դամասկոսում ստորագրված 
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Սիրիայի 
Արաբական Հանրապետության կառավարության միջև 
դիվանագիտական և պաշտոնական անձնագրեր ունեցողների 
համար մուտքի արտոնագիր ստանալու պահանջի վերացման 
մասին» համաձայնագիր (քվեարկություն) 

Ա. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ 
Ն-822-10.02.2010-ԱՀ ԱԺ-ը վավերացրեց 

քննարկված միջազգային 
պայմանագիրը`     

105 կողմ, 1 դեմ և 1 ձեռնպահ 
ձայներով 

36.2 2009 թվականի փետրվարի 24-ին Կահիրեում ստորագրված 
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և 
Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության կառավարության 
միջև դիվանագիտական, ծառայողական կամ հատուկ 
անձնագիր ունեցող անձանց մուտքի արտոնագիր ստանալու 
պահանջից երկկողմ ազատման մասին» համաձայնագիր 
(քվեարկություն) 

Ա. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ 
Ն-823-10.02.2010-ԱՀ ԱԺ-ը վավերացրեց 

քննարկված միջազգային 
պայմանագիրը`     

105 կողմ, 1 դեմ և 1 ձեռնպահ 
ձայներով 

36.3 2009 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Երևանում ստորագրված 
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Լատվիայի 
Հանրապետության կառավարության միջև օդային 
հաղորդակցությունների մասին» համաձայնագիր 
(քվեարկություն) 

Ա. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 
Ն-899-11.05.2010-ԱՀ 

ԱԺ-ը վավերացրեց 
քննարկված միջազգային 

պայմանագիրը`     
107 կողմ, 0 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
36.4 2010 թվականի ապրիլի 27-ին Երևանում ստորագրված 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և 
Եվրասիական զարգացման բանկի միջև Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում Եվրասիական զարգացման 
բանկի գտնվելու պայմանների մասին» համաձայնագիր 
(քվեարկություն) 

Ա. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ 
Ն-961-17.08.2010-ԱՀ 

ԱԺ-ը վավերացրեց 
քննարկված միջազգային 

պայմանագիրը`     
106 կողմ, 0 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
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36.5 
2010 թվականի մայիսի 17-ին Երևանում ստորագրված 
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չեխիայի 
Հանրապետության կառավարության միջև օդային 
տրանսպորտի մասին» համաձայնագիր (քվեարկություն) 

Ա. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 
Ն-982-29.09.2010-ԱՀ 

ԱԺ-ը վավերացրեց 
քննարկված միջազգային 

պայմանագիրը`     
106 կողմ, 0 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
36.6 2010 թվականի մայիսի 20-ին ստորագրված` Հայաստանի 

Հանրապետության և Միջազգային զարգացման 
ընկերակցության միջև «Էներգամատակարարման 
հուսալիության և էներգետիկ արդյունավետության P4560-AM 
ծրագրի նախապատրաստման համար» կանխավճարի 
համաձայնագիր (քվեարկություն) 

Ա. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ 
Ն-984-29.09.2010-ԱՀ,ՖՎ 

ԱԺ-ը վավերացրեց 
քննարկված միջազգային 

պայմանագիրը`     
99 կողմ, 7 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

36.7 2003 թվականի մայիսի 21-ին Կիևում ստորագրված 
«Անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության գնահատման մասին» կոնվենցիայի 
ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման մասին» 
արձանագրություն (քվեարկություն) 

Ս. ՊԱՊՅԱՆ 
Ն-986-29.09.2010-ԱՀ 

ԱԺ-ը վավերացրեց 
քննարկված միջազգային 

պայմանագիրը`     
107 կողմ, 0 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով  
36.8 

1979 թվականի հունիսի 23-ին Բոննում ստորագրված «Վայրի 
կենդանիների միգրացվող տեսակների պահպանության մասին» 
կոնվենցիա (քննարկման շարունակություն) 

Ս. ՊԱՊՅԱՆ 
Ն-962-17.08.2010-ԱՀ 

ԱԺ-ը քննարկեց և 
վավերացրեց միջազգային 

պայմանագիրը`     
98 կողմ, 0 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
 
 
    
հոկտեմբերի  25-28-ի նիստերի ընթացքում`   
 
- հայտարարությամբ հանդես եկան 21  պատգամավորներ 
- 8 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   


