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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2011 թվականի  
հոկտեմբերի 3-6 նիստերի մասին 

 

N 

ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից 

առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-887-29.04.2010-ԱՄ 

Տ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 87 կողմ, 0 
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

2. «Մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ 
փոխպատվաստելու մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-953-21.07.2010-ԱՄ 

Տ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 83 կողմ, 0 
դեմ, 4 ձեռնպահ ձայներով 

3. «Մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ 
փոխպատվաստելու մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-963-17.08.2010-ԱՄ 

Տ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 82 կողմ, 0 
դեմ, 4 ձեռնպահ ձայներով 

4. ա. «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի 

դոնորության և փոխներարկումային բժշկական 

ՀՀ կառավարություն 
Արա Բաբլոյանի, Մկրտիչ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ` 84 կողմ, 0 
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օգնության մասին 
բ. «Հայաuտանի Հանրապետության պատվավոր 

կոչումների մաuին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»  
գ. «Հայաuտանի Հանրապետությունում uտուգումների 
կազմակերպման և անցկացման մաuին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

Մինասյանի, Հովհաննես 

Մարգարյանի և Խաչիկ 

Հարությունյան 
Կ-1033, 10331,2-25.11.2010-ԱՄ 

Տ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

դեմ, 4 ձեռնպահ ձայներով  
«Հայաuտանի Հանրապետության 

պատվավոր կոչումների մաuին» 

Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ կատարելու 

մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը 

հանվել է փաթեթից: 

5 «Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում 

լրացում  և փոփոխություն կատարելու մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1075-19.01.2011-ԳԲ 

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 88 կողմ, 0 
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

6. ա. «Բնակչության բժշկական օգնության և 
սպասարկման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին» 
բ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում 
կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ԱԺ պատգամավորներ 
 Կարեն Ավագյան, Արա 

Բաբլոյան, Մկրտիչ Մինասյան 

Պ-1079, 10791-31.01.2011-ԱՄ 

Տ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 81 կողմ, 0 

դեմ, 4 ձեռնպահ ձայներով 

7. «Թանկարժեք մետաղների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-737-14.10.2009-ՏՀ 

Վ. ԱՐԱՄՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 81 կողմ, 2 

դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով 
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(քվեարկություն)  

8. ա. «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին»,  

բ. «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  
գ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»,  

դ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 

(քվեարկություն) 

 
 

 

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1112, 11121-3-04.04.2011-ՏՀ 

Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ 

 

 

 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 82 կողմ, 4 

դեմ, 2 ձեռնպահ ձայներով 

9. ա. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-

թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին», 

բ. «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  
գ. «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին»,  

դ. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին»  

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1113, 11131-4-04.04.2011-ՏՏ 

Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 

 
 
 
 
 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 87 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 
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ե. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» 

(քվեարկություն) 

10. «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական 

նմուշների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու  
մասին» 

(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1143-28.04.2011-ՏՀ 

Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 84 կողմ, 0 

դեմ, 3 ձեռնպահ ձայներով 

11. «Ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված 

վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1167-17.05.2011-ՏՀ 

Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 81 կողմ, 3 
դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով 

12. «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1183-30.05.2011-ՊԻ 

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 86 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

13. «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից 
առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին» 

(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1207-12.07.2011-ԱՄ 

Տ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 87 կողմ, 0 
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

14. ա. «Հայաստանի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,  
բ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1210, 12101,2-04.04.2011-ՏՏ 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 78 կողմ, 4  
դեմ, 2 ձեռնպահ ձայներով 
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փոփոխություն կատարելու մասին»,  
գ. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» 
(քննարկման շարունակություն) 

15.  «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1241-20.09.2011-ԳԿ 

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 

ընդունվեց I ընթերցմամբ` 
88 կողմ, 0  դեմ, 0 

ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 79 կողմ, 0 
դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով 

16. ա. «Սահմանադրական դատարանի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

բ. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» 
գ. Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
ԱԺ պատգամավորներ 
Գալուստ Սահակյան, Ռաֆիկ 

Պետրոսյան, Վարդան Բոստանջյան, 
Հովհաննես Մարգարյան, Արամ 

Սաֆարյան 

Կ-1251, 12511,2-30.09.2011-ՊԻ 
Պ-1224, 12241,2-31.08.2011-ՊԻ 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 66 կողմ, 1  

դեմ, 14 ձեռնպահ ձայներով 

17. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-957-28.07.2010-ՊԻ  
Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 69 կողմ, 4  
դեմ, 6 ձեռնպահ ձայներով 

18. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ՀՀ կառավարություն Քննարկվեց և ընդունվեց I 
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ապահովող ծառայության մասին» Հայաuտանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» 

Կ-1185-07.06.2011-ՊԻ 
Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

ընթերցմամբ` 72 կողմ, 0  
դեմ, 10 ձեռնպահ ձայներով 

19. «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և 

փոփոխություն կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1213-20.07.2011-ԳԿ 
Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 82 կողմ, 0  

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

20. Հայաստանի Հանրապետության դատական 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-841-11.03.2010-ՊԻ 
Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 71 կողմ, 1  

դեմ, 4 ձեռնպահ ձայներով 

21. «Կենդանական աշխարհի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Վարդան Այվազյան, Մարտին 

Սարգսյան  

Պ-1005-
25.10.2010,06.05.2011-ԳԲ  

Ս. ՊԱՊՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 74 կողմ, 0 
դեմ, 5 ձեռնպահ ձայներով 

22. «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Վարդան Այվազյան, Վարդան 

Բոստանջյան, Մարտին Սարգսյան  

Պ-1030-23.11.2010-ԳԲ  

Ս. ՊԱՊՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 77 կողմ, 0 
դեմ, 4 ձեռնպահ ձայներով 

23. ա. «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 
կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասին», 

բ. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին», 

գ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություն և լրացում 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1156-02.05.2011-ԳԿ 

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 81 կողմ, 0  

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 
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կատարելու մասին» 

24. «Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-930-09.06.2010-ԳԲ 

Ս. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 79 կողմ, 0  

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

25. «Սպառողական կոոպերացիայի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-956-28.07.2010-ԳԲ  

Ս. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
Գ. ԲԱՂԻՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

26. «Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման 

մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1180-24.05.2011-ԳԲ  

Գ. ԲԱՂԻՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

27. «Գրադարանների և գրադարանային գործի մասին» ՀՀ կառավարություն 
Կ-805-21.01.2010-ԳԿ 

Ա. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

28. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատա-

րելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1218-20.08.2011-ՊԻ 

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

29. ա. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին», 
բ. «Ջրօգտագործողների ընկերությունների և 

ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  

գ. «Հայաստանի Հանրապետության ջրային 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1142, 11421,2-28.04.2011-ԳԲ 

Ա. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 
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կատարելու մասին» 

30. ա. «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 

մասին» 
բ. «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին»  
գ. «Հայաստանի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1231, 12311,2-07.09.2011-ՏՏ 

Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 

Քննարկումը մնաց 
անավարտ 

 
31. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ 

 
 

31.1 2001 թվականի մայիսի 31-ին Նյու-Յորքում 
ստորագրված «Միավորված ազգերի 

կազմակերպության` անդրազգային կազմակերպված 

հանցավորության դեմ» կոնվենցիան լրացնող 
«Հրազենի, դրա հիմնամասերի և բաղադրիչների, 

ինչպես նաև դրա համար նախատեսված 
ռազմամթերքի անօրինական արտադրության և 
շրջանառության դեմ արձանագրություն (կից 
առարկությամբ) 

(քվեարկություն) 

Ն-1186-08.06.2011-ԱՀ 

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 

ԱԺ-ը քվեարկությամբ 
վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 87 կողմ, 

0 դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 
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31.2 2010 թվականի դեկտեմբերի 16-ին Մադրիդում 
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության և 

Իսպանիայի Թագավորության միջև եկամուտների և 

գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից 
խուսափելը կանխելու մասին» կոնվենցիան (կից 

արձանագրությամբ) 
(քվեարկություն) 

Ն-1189-08.06.2011-ԱՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ ԱԺ-ը քվեարկությամբ 
վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 85 կողմ, 

0 դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 

 
   հոկտեմբերի 3-6 -ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`    
- հայտարարությամբ հանդես եկան 20 պատգամավորներ 

- 8 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   


