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ՏԵՂԵԿԱՆՔՏԵՂԵԿԱՆՔՏԵՂԵԿԱՆՔՏԵՂԵԿԱՆՔ    

   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2011 թվականի  

մայիսի 23-26 չորսօրյա նիստերի մասին 

 

N 

ը/կ 

ՀարցիՀարցիՀարցիՀարցի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը    ՀեղինակըՀեղինակըՀեղինակըՀեղինակը    ԾանոթությունԾանոթությունԾանոթությունԾանոթություն    

1111    2222    3333    4444    

1111....    աաաա.... «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին»  

բբբբ.... «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

լրացումներ կատարելու մասին» 

((((քվեքվեքվեքվեարկությունարկությունարկությունարկություն)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    

Կ-998, 9981-11.10.2010-ՄԻ 

ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 76 կողմ, 0  

դեմ, 13 ձեռնպահ ձայներով    

2222....    «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփո-

խություններ կատարելու մասին» 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում))))    

((((քվեքվեքվեքվեարկությունարկությունարկությունարկություն)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կակակակառավարությունռավարությունռավարությունռավարություն    
ԿԿԿԿ----1032103210321032----25.11.201025.11.201025.11.201025.11.2010----ԳԲԳԲԳԲԳԲ    

ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քվեարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 95 կողմ, 0  

դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով 

3333....    աաաա. . . . «Գովազդի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին 

 

բբբբ. . . . «Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
 Լիլիթ Գալստյան, Արա Նռանյան, 

Արծվիկ Մինասյան, Արմեն 

Ռուստամյան, Հրայր 

Կարապետյան, Բագրատ 

Սարգսյան, Արտյուշ Շահբազյան 

ՊՊՊՊ----895, 895895, 895895, 895895, 8951,21,21,21,2----07.05.201007.05.201007.05.201007.05.2010----ԳԿԳԿԳԿԳԿ    

ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քվեարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 94 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով: 



 

 2 

կատարելու մասին 

գգգգ. . . . Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում))))    

((((քվեքվեքվեքվեարկությունարկությունարկությունարկություն)))) 

4444....    
«Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին» 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում))))    

((((քվեքվեքվեքվեարկությունարկությունարկությունարկություն)))) 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
 Լիլիթ Գալստյան, Արա Նռանյան, 

Վահան Հովհաննեսյան, Անահիտ 

Բախշյան, Արմեն Ռուստամյան, 

Արծվիկ Մինասյան 

ՊՊՊՊ----740740740740----19.10.200919.10.200919.10.200919.10.2009----ԳԿԳԿԳԿԳԿ    

ՀՀՀՀ. . . . ՊՈՂՈՍՊՈՂՈՍՊՈՂՈՍՊՈՂՈՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քվեարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 88 կողմ, 1 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով    

5555....    «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում))))    

((((քվեքվեքվեքվեարկությունարկությունարկությունարկություն)))) 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
 Վարդան Այվազյան, Վարդան 

Բոստանջյան 

ՊՊՊՊ----762762762762----11.11.200911.11.200911.11.200911.11.2009----ՏՀՏՀՏՀՏՀ    

ՎՎՎՎ. . . . ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ    

Քվեարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 94 կողմ, 0 

դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով    

6666....    աաաա.... «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին 

բբբբ.... «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 

գգգգ.... Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 

դդդդ.... Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
 Արա Նռանյան, Կարեն 

Վարդանյան, Հակոբ Հակոբյան, 

Գոհար Ենոքյան, Արա 

Սիմոնյան 
ՊՊՊՊ----1103, 11031103, 11031103, 11031103, 11031111----3333----17.03.201117.03.201117.03.201117.03.2011----ՏՏՏՏՀ Հ Հ Հ     

ՍՍՍՍ. . . . ԿԱՐԱՊԵՏԿԱՐԱՊԵՏԿԱՐԱՊԵՏԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 93 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 
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օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին 

7777....    աաաա. . . . «Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին 

բբբբ. . . . «Երեխայի իրավունքների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում))))    

((((քվեքվեքվեքվեարկությունարկությունարկությունարկություն)))) 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
 Արա Բաբլոյան, Մկրտիչ 

Մինասյան 
ՊՊՊՊ----1042, 10421042, 10421042, 10421042, 10421111----02.12.201002.12.201002.12.201002.12.2010----ԱՄԱՄԱՄԱՄ    

ՀՀՀՀ. . . . ՔՈՒՇԿՔՈՒՇԿՔՈՒՇԿՔՈՒՇԿՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քվեարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 93 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

8.8.8.8.    աաաա. . . . «Բնակչության բժշկական օգնության և 

սպասարկման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին 

բբբբ. . . . Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում 

կատարելու մասին 

((((քննարկման շարունակությունքննարկման շարունակությունքննարկման շարունակությունքննարկման շարունակություն))))    

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
 Կարեն Ավագյան, Արա 

Բաբլոյան, Մկրտիչ Մինասյան 
ՊՊՊՊ----1079, 10791079, 10791079, 10791079, 10791111----31.01.201131.01.201131.01.201131.01.2011----ԱՄԱՄԱՄԱՄ    

ՏՏՏՏ. . . . ՍԱՀԱԿՍԱՀԱԿՍԱՀԱԿՍԱՀԱԿՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 92 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

9.9.9.9.    աաաա. . . . «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» 

բբբբ. . . . «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» 

գգգգ. «. «. «. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    

ԿԿԿԿ----959, 959959, 959959, 959959, 9591,21,21,21,2----

02.08.2010,11.02.201102.08.2010,11.02.201102.08.2010,11.02.201102.08.2010,11.02.2011----ՊԻ ՊԻ ՊԻ ՊԻ     

ՄՄՄՄ. . . . ՍԱՐԳՍՍԱՐԳՍՍԱՐԳՍՍԱՐԳՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Նախ քննարկվեցին և 82 

կողմ, 0 դեմ, 11 ձեռնպահ 

ձայներով I ընթերցմամբ 

ընդունվեցին փաթեթին 

ավելացած հոդվածները, 

ապա փաթեթն 

ամբողջությամբ քննարկվեց 

և ընդունվեց II ընթերցմամբ 

և ամբողջությամբ` 91 կողմ, 
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((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 1 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

10.10.10.10.    աաաա. . . . Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգիրք 

բբբբ. . . . Հայաստանի Հանրապետության վարչական 

դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին 

գգգգ. . . . Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

դդդդ. . . . «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 

և փոփոխություններ կատարելու մասին 

եեեե.... «Սահմանադրական դատարանի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

զզզզ. . . . «Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, 

գործադիր և դատական իշխանության մարմինների 

ղեկավար աշխատողների պաշտոնային 

դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում և 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

էէէէ. . . . «Քաղաքացիական ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
 Գալուստ Սահակյան, Դավիթ 

Հարությունյան, Հովհաննես 

Սահակյան, Հեղինե Բիշարյան, 

Հովհաննես Մարգարյան, 

Նաիրա Զոհրաբյան, Վարդան 

Բոստանջյան 
ՊՊՊՊ----1087108710871087, , , , 10871087108710871111----6666----10.02.201110.02.201110.02.201110.02.2011----ՊԻՊԻՊԻՊԻ    

ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

    

Նախ քննարկվեց և 73 կողմ, 

10 դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով առաջին 

ընթերցմամբ ընդունվեց 

փաթեթին ավելացած 

«Հայաստանի 

Հանրապետության 

վարչական  

դատավարության 

օրենսգրքում 

փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու 

մասին» ՀՀ օրենքի 

նախագիծը, ապա փաթեթն 

ամբողջությամբ 

քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ` 76 կողմ, 12 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով, 

այնուհետև քննարկվեց և 

ընդունվեց III ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 75 կողմ, 14 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

11.11.11.11.    «Հայաստանի Հանրապետության դատական 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    

ԿԿԿԿ----1111170170170170----18.05.201118.05.201118.05.201118.05.2011----ՊԻՊԻՊԻՊԻ    

ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Նախ քննարկվեց և 

ընդունվեց I ընթերցմամբ` 

74 կողմ, 0 դեմ, 8 ձեռնպահ 
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ԱնհետաձգելիԱնհետաձգելիԱնհետաձգելիԱնհետաձգելի    

05.05.2011թ. N 619-Ա    
ձայներով, ապա քննարկվեց 

և ընդունվեց II ընթերցմամբ 

և ամբողջությամբ` 73 կողմ, 

14 դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

12121212....    «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1151151151152222----02.05.201102.05.201102.05.201102.05.2011----ՊԻ ՊԻ ՊԻ ՊԻ     

ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    
Անհետ որԱնհետ որԱնհետ որԱնհետ որ. . . . N N N N 464464464464----ԱԱԱԱ    

Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 85 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով  

13.13.13.13.    «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու 

մասին» 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1151151151151111----02.05.201102.05.201102.05.201102.05.2011----ՊԻ ՊԻ ՊԻ ՊԻ     

ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    
Անհետ որԱնհետ որԱնհետ որԱնհետ որ. . . . N N N N 463463463463----Ա   Ա   Ա   Ա       

Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 85 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով  

14.14.14.14.    աաաա.... «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին»,  

բբբբ.... «Հրապարակային սակարկությունների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1150115011501150, , , , 11501150115011501111----02.05.201102.05.201102.05.201102.05.2011----ՊԻ ՊԻ ՊԻ ՊԻ     

ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    
Անհետ որԱնհետ որԱնհետ որԱնհետ որ. . . . N N N N 466466466466----ԱԱԱԱ    

Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 76 կողմ, 0 

դեմ, 12 ձեռնպահ ձայներով  

15.15.15.15.    աաաա.... «Հանրային ծառայության  մասին»,  

բբբբ.... «Քաղաքացիական ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

գգգգ.... «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»  

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1151151151155, 5, 5, 5, 11511511511555551,21,21,21,2----02.05.201102.05.201102.05.201102.05.2011----ՊԻ ՊԻ ՊԻ ՊԻ     

ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    
Անհետ Անհետ Անհետ Անհետ որորորոր. . . . N N N N 456456456456----ԱԱԱԱ    

Նախ քննարկվեց և 

ընդունվեց II ընթերցմամբ` 

75 կողմ, 12 դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով, ապա քննարկվեց 

և ընդունվեց III ընթերցմամբ 

և ամբողջությամբ` 75 կողմ, 
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((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 13 դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

16.16.16.16.    
«Նոտարիատի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1151151151153333----02.05.201102.05.201102.05.201102.05.2011----ՄՄՄՄԻ Ի Ի Ի     

ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    
Անհետ որԱնհետ որԱնհետ որԱնհետ որ. . . . N N N N 462462462462----ԱԱԱԱ    

ՕԵԿՕԵԿՕԵԿՕԵԿ----ը միացավ որպես ը միացավ որպես ը միացավ որպես ը միացավ որպես 

համահեղինակհամահեղինակհամահեղինակհամահեղինակ    

Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 87 կողմ, 1 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով  

17.17.17.17.    «Զինապարտության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին» 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1135113511351135----22.04.201122.04.201122.04.201122.04.2011----ՊԱՊԱՊԱՊԱ        

ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 87 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով  

11118888....    
Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1107110711071107----23.03.201123.03.201123.03.201123.03.2011----ՊԻՊԻՊԻՊԻ    

ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 75 կողմ, 12 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

19.19.19.19.    աաաա. . . . Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին 

բբբբ. . . . «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
 Արտակ Դավթյան, Արտակ 

Զաքարյան, Կարինե Աճեմյան  

ՊՊՊՊ----1105, 1101105, 1101105, 1101105, 11055551111----

21.03.2011,10.05.201121.03.2011,10.05.201121.03.2011,10.05.201121.03.2011,10.05.2011----ԳԿԳԿԳԿԳԿ    

ԱԱԱԱ. . . . ՊԵՏՐՈՍՊԵՏՐՈՍՊԵՏՐՈՍՊԵՏՐՈՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Նախ քննարկվեց և 

ընդունվեց I ընթերցմամբ` 

75 կողմ, 12 դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով, ապա քննարկվեց 

և ընդունվեց II ընթերցմամբ 

և ամբողջությամբ` 78 կողմ, 

13 դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
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22220000....    

    

աաաա.... «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատե-

րերի կողմից հարկային և պարտադիր սոցիալական 

ապահովության վճարների գծով  արտոնություններ 

սահմանելու մասին»,  

բբբբ.... «2008 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հարկային 

հաշվետվություններ չներկայացրած կազմակերպու-

թյունները լուծարելու և անհատ ձեռնարկատերերին 

պետական հաշվառումից հանելու մասին» 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1111111158585858, 11, 11, 11, 11585858581111----02020202.0.0.0.05555.2011.2011.2011.2011----ՏՀՏՀՏՀՏՀ        

ՎՎՎՎ. . . . ԳԱԲՐԻԵԼԳԱԲՐԻԵԼԳԱԲՐԻԵԼԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Նախ քննարկվեց և 

ընդունվեց II ընթերցմամբ` 

84 կողմ, 0 դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով, ապա քննարկվեց 

և ընդունվեց III ընթերցմամբ 

և ամբողջությամբ` 88 կողմ, 

0 դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով  

21212121....    աաաա.... «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 

մասին»  

բբբբ.... «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու մասին» 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1111111104040404, 11, 11, 11, 11040404041111----21212121.0.0.0.03333.2011.2011.2011.2011----ՏՀՏՀՏՀՏՀ        

ՎՎՎՎ. . . . ԳԱԲՐԻԵԼԳԱԲՐԻԵԼԳԱԲՐԻԵԼԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 75 կողմ, 0 

դեմ, 12 ձեռնպահ ձայներով  

22222222....    «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1127112711271127----14141414....04.201104.201104.201104.2011----ՏՀՏՀՏՀՏՀ    

ՏՏՏՏ. . . . ԴԱՎԹԴԱՎԹԴԱՎԹԴԱՎԹՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 75 կողմ, 0 

դեմ, 11 ձեռնպահ ձայներով 

23.23.23.23.    աաաա.... «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների 

կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին,  

բբբբ.... «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1111111163636363----11110000....00005555.2011.2011.2011.2011----ՏՀՏՀՏՀՏՀ    

ՏՏՏՏ. . . . ԴԱՎԹԴԱՎԹԴԱՎԹԴԱՎԹՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    
ԱնհետաձգելիԱնհետաձգելիԱնհետաձգելիԱնհետաձգելի    

28.04.2011թ. N 535-Ա    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 75 կողմ, 0 

դեմ, 12 ձեռնպահ ձայներով 
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24242424....    աաաա.... «Ազատ տնտեսական գոտիների մասին», 

բբբբ.... «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետությունում օրենքում լրացում կատարելու 

մասին»,  

գգգգ.... «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետությունում օրենքում լրացում կատարելու 

մասին»,  

դդդդ.... «Շահութահարկի  մասին» Հայաստանի 

Հանրապետությունում օրենքում փոփոխություն և 

լրացում կատարելու մասին»,  

եեեե....  «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետությունում օրենքում լրացում կատարելու 

մասին»,  

զզզզ.... «Արժութային կարգավորման և արժութային 

վերահսկողության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետությունում օրենքում լրացում կատարելու 

մասին»,  

էէէէ.... «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետությունում օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» 

ըըըը.... «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

թթթթ.... «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին»  

ժժժժ....  «Երևանի «Զվարթնոց» օդանավակայանի և «Երևան» 

ազատ տնեսական գոտու տարածքներում 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1071071071073333, 107, 107, 107, 10733331111----9999----18.01.201118.01.201118.01.201118.01.2011----ՏՀՏՀՏՀՏՀ    

ՏՏՏՏ. . . . ԴԱՎԹՅԱՆԴԱՎԹՅԱՆԴԱՎԹՅԱՆԴԱՎԹՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց III 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 75 կողմ, 1 

դեմ, 11 ձեռնպահ ձայներով 
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լիցենզավորման ենթակա գործունեության 

տեսակներով զբաղվելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» 

((((երերերերրորդ ընթերցումրորդ ընթերցումրորդ ընթերցումրորդ ընթերցում)))) 

25252525....    աաաա. . . . «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մաuին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին»  

բբբբ.... «Վարկային տեղեկատվության շրջանառության և 

վարկային բյուրոների գործունեության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 

((((երերերերկկկկրորդ ընթերցումրորդ ընթերցումրորդ ընթերցումրորդ ընթերցում)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1154115411541154----02.05.201102.05.201102.05.201102.05.2011----ՖՎՖՎՖՎՖՎ    

ՆՆՆՆ. . . . ԵՐԻՑԵՐԻՑԵՐԻՑԵՐԻՑՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 75 կողմ, 0 

դեմ, 12 ձեռնպահ ձայներով  

26262626....    Հայաստանի Հանրապետության անկախության 

հռչակման 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ 

համաներում հայտարարելու մաuին 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    ՆախագահՆախագահՆախագահՆախագահ    
ՆՆՆՆ----1111111174747474----22220000.05.2011.05.2011.05.2011.05.2011----ՊԻՊԻՊԻՊԻ    

ՀՀՀՀ. . . . ԹԹԹԹՈՎՄԱՍՈՎՄԱՍՈՎՄԱՍՈՎՄԱՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց` 91 

կողմ, 0 դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

27272727....    աաաա.... «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 

գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

բբբբ.... «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին»  

գգգգ....  «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կակակակառավարությունռավարությունռավարությունռավարություն    
ԿԿԿԿ----1176117611761176, , , , 11761176117611761,21,21,21,2----20.05.201120.05.201120.05.201120.05.2011----ՏՀՏՀՏՀՏՀ    

ԱԱԱԱ. . . . ՄՈՒՍԱՄՈՒՍԱՄՈՒՍԱՄՈՒՍԱՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    
ԱնհետաձգելիԱնհետաձգելիԱնհետաձգելիԱնհետաձգելի    

20.05.11թ.  N 623– Ա    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 75 կողմ, 2 

դեմ, 12 ձեռնպահ ձայներով 

28282828....    
ՀՅԴ խմբակցության հարցապնդում  

ՎՎՎՎ. . . . ԳԱԲՐԻԵԼԳԱԲՐԻԵԼԳԱԲՐԻԵԼԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    Քննարկվեց, և 

հարցապնդման 
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կապակցությամբ 

ներկայացված որոշումը 

մերժվեց` 10 կողմ, 13 դեմ, 0 

ձեռնպահ ձայներով 

29292929....    աաաա.... «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 

աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և 

փոփոխություններ կատարելու մասին», 

բբբբ.... «Ֆիզիկական անձանց գույքի և եկամուտների 

հայտարարագրման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 

մասին» 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
Հովիկ Աբրահամյան, Գագիկ 

Մելիքյան, Հերմինե Նաղդալյան 

ՊՊՊՊ----1068106810681068, , , , 11110680680680681111----13.01.2011,13.01.2011,13.01.2011,13.01.2011,    

18.03.201118.03.201118.03.201118.03.2011----ՊԻՊԻՊԻՊԻ    

Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 87 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

30303030....    
«Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1177117711771177----21.05.201121.05.201121.05.201121.05.2011----ՍՀՍՀՍՀՍՀ        

ԱԱԱԱ. . . . ԳՐԻԳՈՐԳՐԻԳՈՐԳՐԻԳՈՐԳՐԻԳՈՐՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    
ԱնհետաձգելիԱնհետաձգելիԱնհետաձգելիԱնհետաձգելի    

20.05.11թ.  N 624– Ա    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 78 կողմ, 0 

դեմ, 13 ձեռնպահ ձայներով 

31.31.31.31.    աաաա.... «Սնանկության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու  մասին»,  

բբբբ.... «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1134, 11341134, 11341134, 11341134, 11341111----22.04.201122.04.201122.04.201122.04.2011----ՊԻՊԻՊԻՊԻ    

    

ՆՆՆՆ. . . . ԵՐԻՑԵՐԻՑԵՐԻՑԵՐԻՑՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 91 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

32.32.32.32.    
«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
Խաչիկ Հարությունյան, Հեղինե 

Բիշարյան, Իշխան Խաչատրյան, 

Հովհաննես Մարգարյան        

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 91 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 
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ՊՊՊՊ----791791791791----08.12.200908.12.200908.12.200908.12.2009----ՏՀՏՀՏՀՏՀ    

33.33.33.33.    աաաա.... «Աուդիտորական գործունեության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

բբբբ.... «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում 

կատարելու մասին» 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----990, 990990, 990990, 990990, 9901111----30.09.201030.09.201030.09.201030.09.2010----ՖՎՖՎՖՎՖՎ    

    ՎՎՎՎ. . . . ԳԱԲՐԻԵԼԳԱԲՐԻԵԼԳԱԲՐԻԵԼԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 76 կողմ, 0 

դեմ, 13 ձեռնպահ ձայներով 

34.34.34.34.    
«Զորահավաքային նախապատրաստության և 

զորահավաքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1114111411141114----05.04.201105.04.201105.04.201105.04.2011----ՏՀՏՀՏՀՏՀ    

    ՎՎՎՎ. . . . ԳԱԲՐԻԵԼԳԱԲՐԻԵԼԳԱԲՐԻԵԼԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 76 կողմ, 0 

դեմ, 12 ձեռնպահ ձայներով 

35.35.35.35.    

«Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
Գալուստ Սահակյան, Կարինե 

Աճեմյան, Արման Սահակյան, 

Գրիգորի Մարգարյան, Ալեքսան 

Պետրոսյան   

ՊՊՊՊ----1133113311331133----18.04.201118.04.201118.04.201118.04.2011----ՏՀՏՀՏՀՏՀ    

    ՎՎՎՎ. . . . ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 88 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

36.36.36.36.    աաաա....    «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 

կատարելու մասին  

բբբբ. . . . Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
Խաչիկ Հարությունյան, Միշա 

Ստեփանյան, Հեղինե Բիշարյան, 

Վահագն Մախսուդյան, Իշխան 

Խաչատրյան  

ՊՊՊՊ----1118111811181118----08.04.201108.04.201108.04.201108.04.2011----ԳԲԳԲԳԲԳԲ    

    ԱԱԱԱ. . . . ՀԱՐՈՒԹՀԱՐՈՒԹՀԱՐՈՒԹՀԱՐՈՒԹՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 89 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

37.37.37.37.    «Ապրանքային նշանների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
Գալուստ Սահակյան, Ալեքսան 

Նախ քննարկվեց և 90 կողմ, 

1 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 
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լրացումներ կատարելու մասին 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 

Պետրոսյան, Միշա Ստեփանյան, 

Վազգեն Կարախանյան, Էդուարդ 

Շարմազանով  

ՊՊՊՊ----1085108510851085----10.02.2011,08.04.201110.02.2011,08.04.201110.02.2011,08.04.201110.02.2011,08.04.2011----ՏՀ ՏՀ ՏՀ ՏՀ     

    

I ընթերցմամբ ընդունվեց 

օրենքի նախագծին 

ավելացած հոդվածը, ապա 

օրենքի նախագիծն 

ամբողջությամբ քննարկվեց 

և ընդունվեց II ընթերցմամբ 

և ամբողջությամբ` 89 կողմ, 

0 դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով 

38.38.38.38.    «Ներքին շուկայի պաշտպանության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորպատգամավորպատգամավորպատգամավոր    
ê³Ùí»É ÜÇÏáÛ³Ý 

ՊՊՊՊ----725725725725----28.09.200928.09.200928.09.200928.09.2009----ՊԻՊԻՊԻՊԻ    

    

Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 91 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

39.39.39.39.    Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի 

պետական բյուջեի կատարման տարեկան 

հաշվետվություն 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    
ԿԿԿԿ----1149114911491149----02.05.201102.05.201102.05.201102.05.2011----ՖՎՖՎՖՎՖՎ    

ԱԱԱԱ. . . . ՋԱՆՋՈՒՂԱԶՋԱՆՋՈՒՂԱԶՋԱՆՋՈՒՂԱԶՋԱՆՋՈՒՂԱԶՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց և հաստատվեց` 

76 կողմ, 12 դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

40.40.40.40.    ՀՀ Ազգային ժողովի պետական-իրավական հարցերի 

մշտական հանձնաժողովի եզրակացությունը «2008թ. 

մարտի 1-2-ին Երևան քաղաքում տեղի ունեցած 

իրադարձությունների և դրանց պատճառների 

ուսումնասիրության և ՀՀ Ազգային ժողովի 

ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացությունում 

ընդգրկված առաջարկությունների կատարման ընթացքի 

մշտադիտարկման (մոնիթորինգի) վերաբերյալ» 

 

 

1173117311731173----13.05.201113.05.201113.05.201113.05.2011    

Քննարկվեց և ընդունվեց ի 

գիտություն 
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41414141....    ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ    

    

ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ    

    
 

41.1 2011 թվականի հունվարի 17-ին Նիկոսիայում 

ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության և Կիպրոսի Հանրապետության 

կառավարության միջև եկամուտների կրկնակի 

հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը 

կանխելու մասին» համաձայնագիրը (կից 

արձանագրությամբ) 

Ն-1165-10.05.2011-ԱՀ 

ՍՍՍՍ. . . . ԿԱՐԱԿԱՐԱԿԱՐԱԿԱՐԱՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ 

    ԱԺ-ը վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 90 կողմ, 

0 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

    

    

    

            մայիսիմայիսիմայիսիմայիսի    23232323----22226666    չորսօրյաչորսօրյաչորսօրյաչորսօրյա    նիստերի ընթացքումնիստերի ընթացքումնիստերի ընթացքումնիստերի ընթացքում`  `  `  `          

    

- հայտարարությամբ հանդես եկան 17 պատգամավորներ 

- 8 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   


