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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2011 թվականի  
հոկտեմբերի 24-27 նիստերի մասին 

 

N 

ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. «Սպառողական կոոպերացիայի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-956-28.07.2010-ԳԲ  
Ս. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
Գ. ԲԱՂԻՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 62 կողմ, 

19  դեմ, 4 ձեռնպահ ձայներով 

2. «Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման մաuին» 

Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» 

(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1180-24.05.2011-ԳԲ  

Գ. ԲԱՂԻՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամ` 92 կողմ, 0  

դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով 

3. «Գրադարանների և գրադարանային գործի մասին» 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-805-21.01.2010-ԳԿ 

Ա. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամ` 92 կողմ, 0  

դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով 

4. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1218-20.08.2011-ՊԻ 

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 92 կողմ, 

0  դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

5. 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 կատարելու մասին» 

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

Ա. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ`72 կողմ, 2  դեմ, 

16 ձեռնպահ ձայներով 
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(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

6. 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» 
(քննարկման շարունակություն) 

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

Վ. ՏԵՐՏԵՐՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 74 կողմ, 5  դեմ, 3 

ձեռնպահ ձայներով 

7. «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»  
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1159-02.05.2011-ՊԱ 

Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ`85 կողմ, 2  դեմ, 

0 ձեռնպահ ձայներով 

8. ա. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին 

բ. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության 

օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին 

(երկրորդ ընթերցում) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Գալուստ Սահակյան, 

Հովհաննես Սահակյան, 

Սուքիաս Ավետիսյան, Վազգեն 

Կարախանյան 
Պ-1066-11.01.2011,25.02.2011-

ՊԻ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ`86 կողմ, 0  դեմ, 

2 ձեռնպահ ձայներով 

9. ա. «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում 

լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 

բ. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 

գ. «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-600, 6001,2-22.04.2009-ԱՀ 

Շ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 77 կողմ, 0  դեմ, 11 

ձեռնպահ ձայներով 

10. ա. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1256, 12561-11.10.2011-ՏՀ 

Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 74 կողմ, 0  դեմ, 5 

ձեռնպահ ձայներով 
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Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին 

բ. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 

և փոփոխություններ կատարելու մասին 

11. ա. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», 

բ. «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին»,  

գ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին», 

դ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու 

մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1220, 12201-3-20.08.2011-ՏՀ 

Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 77 կողմ, 0  դեմ, 5 

ձեռնպահ ձայներով 

12. 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 
(երկրորդ ընթերցում) 

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 

երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ`65 կողմ, 11  

դեմ, 15 ձեռնպահ ձայներով 

13. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2001-2003 թվականների 

ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու  մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1034-25.11.2010-ՏՀ 

Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 78 կողմ, 0  դեմ, 0 

ձեռնպահ ձայներով 

14. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների 

ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1035-25.11.2010-ՏՀ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 75 կողմ, 0  դեմ, 0 
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փոփոխություններ կատարելու  մասին» Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ ձեռնպահ ձայներով 

15. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների 

ծրագրի կատարման 2010 թվականի տարեկան 

հաշվետվությունը հաստատելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1148-02.05.2011-ՏՀ 

Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

Քննարկվեց և հաստատվեց` 70 

կողմ, 4  դեմ, 2 ձեռնպահ 

ձայներով 

16. «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
Լիլիթ Գալստյան, Անահիտ 

Բախշյան, Արտյուշ 

Շահբազյան  

Պ-1229-06.09.2011,17.10.2011-
ԳԿ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 77 կողմ, 0  դեմ, 0 

ձեռնպահ ձայներով 

17. ա. «Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և 
դատական իշխանության մարմինների ղեկավար 

աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու մասին 

բ. «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1237-09.09.2011-ՍՀ 

Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն չկազմակերպվեց 

18. ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 

2010 թվականի գործունեության մասին հաղորդում 

1110-01.04.2011-ԳԿ 
Գ. ԱՄԱԼՅԱՆ 

Քննարկումը մնաց անավարտ 

 
19. 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   
ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ 

 
 

19.1 2010 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում ստորագրված 

«2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ի` Հավաքական 

անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպության 

Կանոնադրությունում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

արձանագրություն  

Ն-1211-19.07.2011-ԱՀ  
Շ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ ԱԺ-ը քննարկեց և վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 84 կողմ, 0 

դեմ, 5 ձեռնպահ ձայներով 
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19.2 
2010 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում ստորագրված 

«1992 թվականի մայիսի 15-ի` Հավաքական անվտանգության 

մասին պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

արձանագրություն  

Ն-1212-19.07.2011-ԱՀ  
Շ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ ԱԺ-ը քննարկեց և վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 83 կողմ, 0 

դեմ, 5 ձեռնպահ ձայներով 

19.3 2011 թվականի հունիսի 1-ին ստորագրված` Հայաստանի 

Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի միջև «Էլեկտրաէներգիայի 

մատակարարման հուսալիության ծրագիր» վարկային 

համաձայնագիր 

 

Ն-1238-13.09.2011-ՖՎ,ԱՀ  
Ա. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ 

ԱԺ-ը քննարկեց և վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 78 կողմ, 0 

դեմ, 5 ձեռնպահ ձայներով 

 
 
   հոկտեմբերի 24-27 -ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`    
 
- հայտարարությամբ հանդես եկան 21 պատգամավորներ 

- 10 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   

 


