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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
         

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2010 թվականի  
նոյեմբերի 15-ից 18-ի  նիստերի մասին 

 
N 

ը/կ 
Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 
 

1. «Դատական ծառայության մասինե Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություն կատարելու մասինե  
(երկրորդ  ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-995-04.10.2010-ՖՎ 

 Ն. ԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 
82  կողմ, 0  դեմ   

0 ձեռնպահ ձայներով 
 

2. 
ա. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասինե 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին 
բ. «Եկամտահարկի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 
(երկրորդ  ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-999, 9991-12.10.2010-ՍՀ 

Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 
70  կողմ, 6  դեմ 

1 ձեռնպահ ձայներով 
(«Ժառանգությունե 
խմբակցությունը չի 

մասնակցել քվեարկությանը) 
 

 
3. 

ա. «Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դա-
տական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների 
պաշտոնային դրույքաչափերի մասինե Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 
մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուն կատարելու մասինե  
բ. «Դատախազության մասինե Հայաստանի Հանրապետության 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-994, 9941-04.10.2010-ՍՀ 

Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 
71  կողմ, 9  դեմ   

4 ձեռնպահ ձայներով 
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օրենքում փոփոխություն կատարելու մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասինե  (երկրորդ  ընթերցում) 

 
4. 

ա. «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասինե 
բ. «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում 
լրացում կատարելու մասինե  
գ. «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասինե Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասինե 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1007, 10071,2-28.10.2010-ՄԻ  

Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 
74  կողմ, 0 դեմ   

8 ձեռնպահ ձայներով 

 
5. 

«Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական 
ծառայության չանցած քաղաքացիների մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասինե 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1021-12.11.2010-ՊԱ 

Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

 
6. 

ա. «Ավելացված արժեքի հարկի մասինե  Հայաստանի Հանրա-
պետության  օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու 
մասինե 
բ. «Շահութահարկի մասինե Հայաստանի Հանրապետության  
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասինե 

ՀՀ կառավարություն 
  Կ-1015, 10151-04.11.2010-ՏՀ 

Ա. ԱՆԴՐԻԱՍՅԱՆ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 
74  կողմ, 6 դեմ   

3 ձեռնպահ ձայներով 

 
7. 

2009 թվականի ընթացքում ՀՀ մարդու իրավունքների 
պաշտպանի գործունեության և երկրում մարդու իրավունքների 
ու հիմնարար ազատությունների խախտման մասին տարեկան 
զեկույցը  
(քննարկման շարունակություն) 

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
850-19.03.2010-ՄԻ 

 

ՀՀ ԱԺ-ը լսեց 2009 թվականի 
ընթացքում ՀՀ մարդու 

իրավունքների պաշտպանի 
գործունեության և երկրում 
մարդու իրավունքների ու 

հիմնարար ազատությունների 
խախտման մասին տարեկան 

զեկույցը 
 

 
8. 

ա. «Ոստիկանությունում ծառայության մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-942, 9421-02.07.2010-ՊԱ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 
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կատարելու մասինե 
 բ. «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կարգա-
պահական կանոնագիրքը հաստատելու մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասինե 
 (երկրորդ ընթերցում/ քվեարկություն) 
 

 Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 
    

ամբողջությամբ` 
85  կողմ, 0  դեմ   

6 ձեռնպահ ձայներով 

 
9. «Պետական տուրքի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում  փոփոխություններ կատարելու մասինե  
(երկրորդ ընթերցում/ քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-958-30.07.2010-ՊԱ 

 Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 
 

Քվեարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 
90  կողմ, 0  դեմ   

2 ձեռնպահ ձայներով 
 

 
10. 

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

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

 Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 
 

Քվեարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 
85  կողմ, 1  դեմ   

6 ձեռնպահ ձայներով 

 
11. 

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ 
կատարելու մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
Հովիկ Աբրահամյան, 
Գալուստ Սահակյան,  

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 
86  կողմ, 0 դեմ   
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(քվեարկություն) Ռաֆիկ Պետրոսյան 
Պ-974-07.09.2010-ՊԱ 

Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

6 ձեռնպահ ձայներով 

 
12. 

ա) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասինե,  
բ) «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն-
ների մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասինե  
գ) «Պետական տուրքի մասինե այաստանի Հանրապետության 
օրենքում  փոփոխություններ կատարելու մասինե  
դ) «Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասինե ՀՀ օրենքում  փոփոխու-
թյուններ և լրացում կատարելու մասինե 
ե) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասինե 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասինե 
զ) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու 
մասինե 
է) «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրա-
ցում և փոփոխություններ կատարելու մասինե 
(քվեարկություն) 

 
ՀՀ կառավարություն 

Կ-978, 9781-6-23.09.2010-ՊԻ 
 Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 
83  կողմ, 0 դեմ   

8 ձեռնպահ ձայներով 

 
13. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասինե 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-955-23.07.2010-ՊԻ 

 Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 
81  կողմ, 0 դեմ   

10 ձեռնպահ ձայներով 
 

 
14. Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական 

բյուջեի մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ- 993-04.10.20թ.- ՖՎ, ՏՀ, ՍՀ, 
ՊԻ, ԳԲ, ԳԿ, ԱՄ, ՊԱ, ԱՀ, ՏՏ, 

ՄԻ, ԵԻ 

Քննարկվեց և համաձայն 
«Ազգային Ժողովի 

կանոնակարգե ՀՀ օրենքի 
հայտարարվեց ընդմիջում 
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Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ 

 
15. Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի 2009 

թվականի տարեկան հաշվետվություն 

 
Ի. ԶԱՔՐՅԱՆ 

863- 31.03.2010թ.-ՖՎ 
 

ՀՀ ԱԺ-ը քննարկեց ՀՀ 
վերահսկիչ պալատի 2009 

թվականի տարեկան 
հաշվետվությունը 

 
16. 

Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի 2011 
թվականի գործունեության տարեկան ծրագիր 

 
Ի. ԶԱՔՐՅԱՆ 

1016- 08.11.2010թ.-ՖՎ 
 

ՀՀ ԱԺ-ը հաստատեց  ՀՀ 
վերահսկիչ պալատի 2011 
թվականի գործունեության 

տարեկան ծրագիրը` 66  
կողմ, 1 դեմ   

4 ձեռնպահ ձայներով  
 

17. 
ՀՀ Ազգային ժողովի պետական-իրավական հարցերի մշտական 
հանձնաժողովի եզրակացությունը «2008թ. մարտի 1-2-ին 
Երեւան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների եւ 
դրանց պատճառների ուսումնասիրության` ՀՀ Ազգային ժողովի 
ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացությունում 
ընդգրկված առաջարկությունների կատարման ընթացքի 
մշտադիտարկման (մոնիթորինգի) վերաբերյալե 

 
927-04.06.2010 

Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

Քննարկումը մնաց անավարտ 

    
նոյեմբերի  15-18-ի նիստերի ընթացքում`   
 
- հայտարարությամբ հանդես եկան 16  պատգամավորներ 
- 11 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   
- Հիմնական զեկուցող Արմեն Մարտիրոսյանի առաջարկով «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասինե (Պ-997-08.10.10-ՍՀ) ՀՀ օրենքի նախագծի նստաշրջանի 
օրակարգ ընդգրկվելու մասին հարցը քվեարկության կդրվի հաջորդ չորսօրյա նիստերի ընթացքում։ 


