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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2012 թվականի  
մարտի 19-22-ի նիստերի մասին 

 

N 

ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. ա. «Գույքահարկի և  հողի հարկի գծով 
առաջացած ապառքների մասին», 

բ. «Հարկերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ  և  

լրացումներ  կատարելու  մասին», 
գ. «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»,  

դ. «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1342-13423-23.02.2012-ՏՀ 

Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Նախ քվեարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ` 78 կողմ, 5  
դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով, 

ապա քննարկվեց և 
ընդունվեց երրորդ 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 73 կողմ, 2  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

2. Իրավաբանական անձանց պետական 
գրանցման մասին Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին կից 

նախագծերով (կնիքների մասին փաթեթ) 

(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1343 - 134337-24.02.2012-ՏՀ 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 
Գ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 75 կողմ, 1  

դեմ, 7 ձեռնպահ ձայներով 
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3. «Իրավաբանական անձանց պետական 
գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

(ռեգիստրի և azdarar.am-ի մասին փաթեթ) 
(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1344 – 134441-27.02.2012-

ՏՀ 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 
Ա. ՕՐԲԵԼՅԱՆ 
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 70 կողմ, 8  

դեմ, 6 ձեռնպահ ձայներով 

4. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփո-
խություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1340-23.02.2012-ՊԻ 

Գ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 72 կողմ, 8  

դեմ, 3 ձեռնպահ ձայներով 

5. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 

(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Անահիտ Բախշյան, Ստյոպա 

Սաֆարյան, Լարիսա Ալավերդյան, 

Արմեն Մարտիրոսյան, Գալուստ 
Սահակյան, Կարեն Ավագյան 

Պ-1308-12.12.2011,21.02.2012-
ԳԿ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 81 կողմ, 1  

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

6. ա. Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին 

բ. «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց 
պահելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1304-02.12.2011,27.02.2012-

ՊԻ 

Ա. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 84 կողմ, 0  

դեմ, 2 ձեռնպահ ձայներով  

7. ա. «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ կառավարություն Նախ քվեարկվեցին և 79 



 

 3

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 

բ. «Բռնադատվածների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին 

գ. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին 
դ. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների 

անդամների սոցիալական ապահովության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին 

ե. «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

Կ-1330, 13301-4-03.02.2012-ՍՀ 

Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 
կողմ, 0  դեմ, 7 ձեռնպահ 

ձայներով առաջին 
ընթերցմամբ ընդունվեցին 

փաթեթին ավելացած 
հոդվածները և 

«Հայաստանի փրակարար 
ծառայության մասին» ՀՀ 

օրենքում փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին» 
ՀՀ  օրենքի նախագիծը, 

ապա փաթեթն 
ամբողջությամբ քվեարկվեց 

և ընդունվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 79 կողմ, 0  
դեմ, 7 ձեռնպահ ձայներով 

8. «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1326-20.01.2012,24.02.2012-

ՊԱ 

 Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ 

Նախ քվեարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 76 կողմ, 0  
դեմ, 9 ձեռնպահ ձայներով, 

ապա քննարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 73 կողմ, 0  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 
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9. «Զինապարտության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության oրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1214-22.07.2011,27.01.2012-

ՊԱ  

Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 79 կողմ, 0  

դեմ, 7 ձեռնպահ ձայներով 

10. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների 
անդամների սոցիալական ապահովության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1311-19.12.2011-ՊԱ 

 Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 86 կողմ, 0  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

11. «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում  փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1243-26.09.2011-ՊԱ  

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 85 կողմ, 0  

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

12. «Հայաստանի Հանրապետության 
ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը 

հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1323-09.01.2012-ՊԱ 

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 86 կողմ, 0  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

13. ա. «Հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) 
միջոցով տեսաձայնային մագնիսական կրիչների 

պարտադիր դրոշմավորման մասին» Հայաստանի 

ԱԺ պատգամավորներ 
Արա Նռանյան, Կարեն 

Վարդանյան 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 85 կողմ, 0  
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Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին 

բ. Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

Պ-1233, 12331-07.09.2011-ՏՀ 

 
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

14. ա. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 

բ. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին 

գ. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 
դ. «Մաքսային ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 
ե. «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին 

զ. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 

է. «Ազգային անվտանգության մարմիններում 
ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

ԱԺ պատգամավորներ 
Դավիթ Հարությունյան, Վարդան 

Բոստանջյան, Հեղինե Բիշարյան 

Պ-1305-130515-
08.12.2011,03.02.2012-ՊԻ 

Նախ քննարկվեցին և 71 

կողմ, 7  դեմ, 6 ձեռնպահ 
ձայներով առաջին 

ընթերցմամբ ընդունվեցին 

փաթեթին ավելացած 
հոդվածները, ապա 

փաթեթն ամբողջությամբ 
քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 68 կողմ, 7  

դեմ, 6 ձեռնպահ ձայներով 
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օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 
ը. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն 

ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին 

թ. «Դիվանագտական ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 
ժ. «Համայնքային ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 
ժա. «Քրեակատարողական ծառայության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 

ժբ. «Փրկարար ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 

ժգ. «Քաղաքացիական հատուկ ծառայության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 
ժդ. «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային 

ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 

ժե. «Դատական ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
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փոփոխություն կատարելու մասին 
ժզ. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

15. ա. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին 

բ. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին 

(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1017-11.11.2010-ՏՀ  

Վ. ԱՐԱՄՅԱՆ 
 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 85 
կողմ, 0  դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

16. «Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 

(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-930-09.06.2010-ԳԲ  

Ս. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 85 կողմ, 0  

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

17. «Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1180-24.05.2011-ԳԲ  

Ս. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 84 կողմ, 0  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

18. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1261-27.10.2011-ՊԻ  

Գ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 85 կողմ, 0  
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(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

19. «Տեղեկատվության ազատության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին 

(քվեարկություն) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Վահան Հովհաննեսյան, Կարեն 

Վարդանյան, Արա Նռանյան, 

Արտյուշ Շահբազյան, Արծվիկ 

Մինասյան, Արմեն Ռուստամյան 

Պ-873-15.04.2010-ԳԿ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 83 
կողմ, 0  դեմ, 2 ձեռնպահ 

ձայներով 

20. ա. «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
փորձաքննության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին 

 բ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին 
(ՀՀ նախագահի առարկությամբ) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1265, 12651-01.11.2011-ԳԲ  

Գ. ԻՍԱԳՈՒԼՅԱՆ 

Նախագահի 

առարկությունները 
քննարկվեցին և 

ընդունվեցին` 71 կողմ, 0  

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով. 
օրենքները մեժվեցին:  

21. «Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում 
լրացումներ կատարելու մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1345-24.02.2012-ՊԻ 

Գ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 64 կողմ, 4 
դեմ, 8 ձեռնպահ ձայներով 

22. ա. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու 
անձնագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  
բ. Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին  
գ. Նույնականացման քարտերի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1348-13482-24.02.2012-ՊԻ 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 74 կողմ, 0 
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 
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փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

23. «Գովազդի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 

մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1356-15.03.2012-ԳԿ  

Կ. ԱՐԵՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 70 կողմ, 0 
դեմ, 2 ձեռնպահ ձայներով, 

ապա քննարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 73 կողմ, 0 
դեմ, 2 ձեռնպահ ձայներով 

24. ա. «Հայաստանի Հանրապետության վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում 
լրացում կատարելու մասին»,  

բ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո-

խություն կատարելու մասին»  
գ. «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  
փոփոխություն կատարելու մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1293-23.11.2011-ՏՏ 

Կ. ԱՐԵՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 64 կողմ, 0 

դեմ, 9 ձեռնպահ ձայներով 

25. «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 

կարգապահական կանոնագիրք» 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-944-06.07.2010,02.02.2012-

ՊԱ 

Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 

ընդունվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ` 70 կողմ, 0 

դեմ, 4 ձեռնպահ ձայներով, 
ապա քննարկվեց և 
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ընդունվեց երրորդ 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 78 կողմ, 1 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

26. «Հարկերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1141-28.04.2011-ՏՀ 

Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 70 կողմ, 0 
դեմ, 6 ձեռնպահ ձայներով 

27. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1295-24.11.2011-ՏՀ 

Ա. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 68 կողմ, 0 

դեմ, 7 ձեռնպահ ձայներով 

28. Երկակի նշանակության ապրանքների 

արտահանման, Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքով դրանց տարանցիկ փոխադրման, ինչպես 

նաև երկակի նշանակության տեղեկատվության և 

մտավոր գործունեության արդյունքների փոխանցման 
նկատմամբ հսկողության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն 
կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1262-31.10.2011-ՏՀ 

Ա. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 70 
կողմ, 0 դեմ, 7 ձեռնպահ 

ձայներով 

29. «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և 

արդյունաբերական նմուշների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1143-28.04.2011-ՏՀ 

Ա. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 71 կողմ, 

0  դեմ, 7 ձեռնպահ 
ձայներով առաջին 

ընթերցմամբ ընդունվեց 
նախագծին ավելացած 

հոդվածը, ապա նախագիծն 



 

 11

ամբողջությամբ քննարկվեց 
և ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 71 կողմ, 0  
դեմ, 7 ձեռնպահ ձայներով 

30. «Մարդու վերարտադրողական առողջության և 
վերարտադրողական իրավունքների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Արա Բաբլոյան, Մկրտիչ Մինասյան, 

Կարեն Ավագյան 

Պ-1270-08.11.2011-ԱՄ 

 

Նախ քննարկվեց և 67 
կողմ, 0  դեմ, 3 ձեռնպահ 

ձայներով առաջին 

ընթերցմամբ ընդունվեց 
նախագծին ավելացած 

հոդվածը, ապա նախագիծն 
ամբողջությամբ քննարկվեց 

և ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 73 կողմ, 0  

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

31. «Գրադարանների և գրադարանային գործի 

մասին» 

(երրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-805-21.01.2010-ԳԿ  

Ա. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 80 կողմ, 0  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

32. «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-

թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1303-01.12.2011-ՏՀ  

Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 72 կողմ, 0  

դեմ, 7 ձեռնպահ ձայներով 

33. «Աշխարհագրական անվանումների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1310-16.12.2011-ՏՏ  

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
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փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ ամբողջությամբ` 74 կողմ, 0  
դեմ, 4 ձեռնպահ ձայներով 

34. ա. «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի 
մասին»,  

բ. «Վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին», 

գ. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1341, 13412-23.02.2012-ՊԻ 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Նախ քննարկվեց և 

ընդունվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ` 68 կողմ, 0  

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով, 
ապա քննարկվեց և 
ընդունվեց երրորդ 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 67 կողմ, 0  

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

35. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական 
մրցակցության պաշտպանության պետական 

հանձնաժողովի 2012 թվականի տարեկան 
գործունեության ծրագիր 

1255-03.10.2011-ՏՀ 

Ա. ՇԱԲՈՅԱՆ 
Քննարկվեց և ընդունվեց ի 

գիտություն 

36. «Սպառողական կոոպերացիայի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-956-28.07.2010-ԳԲ 

Ս. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

37. Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
դատավարության օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
Արա Բաբլոյան, Մկրտիչ Մինասյան 

Պ-1260-17.10.2011-ՊԻ 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

38. Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
Վիկտոր Դալլաքյան 

Պ-1083-08.02.2011, 
18.03.2011-ՊԻ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
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39. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ 

 
 

39.1 2007 թվականի մայիսի 25-ին Յալթայում 
ստորագրված «Անկախ պետությունների 

համագործակցության մասնակից պետությունների 

ներքին գործերի մարմինների (ոստիկանության) և 
ներքին զորքերի համար կադրերի պատրաստման 

մասին» համաձայնագիր 
(քվեարկություն) 

Ն-268-22.05.2008-ԱՀ  

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ ԱԺ-ը քվեարկությամբ 
վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 77 կողմ, 
0 դեմ, 6 ձեռնպահ 

ձայներով 

39.2 «1965 թվականի նոյեմբերի 15-ին Հաագայում 
ստորագրված «Արտերկրում քաղաքացիական և 

առևտրային գործերով դատական և արտադատական 
փաստաթղթերի հանձնման մասին» կոնվենցիա 

(քվեարկություն) 

Ն-1335-14.02.2012-ԱՀ 

Ե. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ 
ԱԺ-ը քվեարկությամբ 

վավերացրեց 
համաձայնագիրը` 85 կողմ, 

0 դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

39.3 «1970 թվականի մարտի 18-ին Հաագայում 
ստորագրված «Քաղաքացիական կամ առևտրային 
գործերով արտերկրում ապացույցներ ձեռք բերելու 
մասին» կոնվենցիա (կից վերապահումով և 

հայտարարություններով) 
(քվեարկություն) 

Ն-1336-14.02.2012-ԱՀ 

Ե. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ԱԺ-ը քվեարկությամբ 

վավերացրեց 
համաձայնագիրը` 85 կողմ, 

0 դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 

39.4 2012 թվականի փետրվարի 15-ին ստորագրված` 
Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային 

զարգացման ընկերակցության միջև «Զարգագման 
քաղաքականության երրորդ ծրագիր» 

ֆինանսավորման համաձայնագիր 

Ն-1359-15.03.2012-ԱՀ,ՖՎ  

Վ. ԱՐԱՄՅԱՆ 
ԱԺ-ը քննարկեց և 
վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 72 կողմ, 
0 դեմ, 4 ձեռնպահ 

ձայներով 
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39.5 2012 թվականի փետրվարի 15-ին ստորագրված` 
Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և 
Զարգացման միջազգային բանկի միջև «Զարգացման 

քաղաքականության երրորդ ծրագիր» փոխառության 
համաձայնագիր 

Ն-1358-15.03.2012-ԱՀ,ՖՎ 

Վ. ԱՐԱՄՅԱՆ 
ԱԺ-ը քննարկեց և 
վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 72 կողմ, 

0 դեմ, 4 ձեռնպահ 
ձայներով 

39.6 2012 թվականի փետրվարի 24-ին ստորագրված` 
Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային 
զարգացման ընկերակցության միջև «Սոցիալական 

ներդրումների հիմնադրամի երրորդ ծրագրի լրացուցիչ 
ֆինանսավորում» ֆինանսավորման համաձայնագիր 

Ն-1357-15.03.2012-ԱՀ,ՖՎ 

Վ. ԱՐԱՄՅԱՆ 
ԱԺ-ը քննարկեց և 
վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 72 կողմ, 

0 դեմ, 4 ձեռնպահ 
ձայներով 

39.7 2012 թվականի փետրվարի 24-ին ստորագրված` 

Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և 
Զարգացման միջազգային բանկի միջև «Համայնքային 

ջրամատակարարման ծրագիր» փոխառության 
համաձայնագիր 

Ն-1360-15.03.2012-ԱՀ,ՖՎ 

Ա. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ 
ԱԺ-ը քննարկեց և 

վավերացրեց 
համաձայնագիրը` 71 կողմ, 

0 դեմ, 3 ձեռնպահ 
ձայներով 

39.8 2008 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Երևանում 

ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Շվեյցարիայի Համադաշնության 
կառավարության միջև արտակարգ իրավիճակների 
ժամանակ համագործակցության մասին» 

համաձայնագիր 

Ն-606-29.04.2009-ԱՀ 

Հ. ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ԱԺ-ը քննարկեց և 

վավերացրեց 
համաձայնագիրը` 72 կողմ, 

2 դեմ, 4 ձեռնպահ 

ձայներով 
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39.9 2010 թվականի հունիսի 18-ին Երևանում 
ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Շվեյցարիայի Համադաշնության 

կառավարության միջև «Հայաստանում արտակարգ 
իրավիճակներին արձագանքելու համակարգին 

օժանդակության վերաբերյալ տեխնիկական և 
ֆինանսական համագործակցության մասին» 

համաձայնագիր 

Ն-1166-10.05.2011-ԱՀ 

Հ. ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 
ԱԺ-ը քննարկեց և 
վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 72 կողմ, 
0 դեմ, 7 ձեռնպահ 

ձայներով 

39.10 2011 թվականի հունիսի 29-ին Երևանում 
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության և Ավստրիայի Հանրապետության 
կառավարության միջև մաքսային գործերում 

համագործակցության և փոխադարձ օգնության 

մասին» համաձայնագիր 

Ն-1253-03.10.2011-ԱՀ 

Ա. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ ԱԺ-ը քննարկեց և 
վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 75 կողմ, 

0 դեմ, 5 ձեռնպահ 
ձայներով 

39.11 1994 թվականի մարտի 15-ին Երևանում 

ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության և 
Ռուսաստանի Դաշնության միջև Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում գտնվող Ռուսաստանի 

Դաշնության սահմանապահ զորքերում Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիների համալրման և 
զինվորական ծառայություն անցնելու կարգի մասին» 
համաձայնագիր 

Ն-1239-16.09.2011-ԱՀ 

Ռ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ԱԺ-ը քննարկեց և 

վավերացրեց 
համաձայնագիրը` 71 կողմ, 

0 դեմ, 8 ձեռնպահ 
ձայներով 

38.12 2005 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Ֆարոյում 

ստորագրված «Մշակութային ժառանգության 
նշանակությունը հասարակության համար» Եվրոպայի 
խորհրդի շրջանակային կոնվենցիա  

Ն-1190-08.06.2011-ԱՀ 

Ա. ՍԱՄՈՒԵԼՅԱՆ Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 
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39.13 2009 թվականի նոյեմբերի 3-ին Քուվեյթում 
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Քուվեյթի Պետության 

կառավարության միջև մշակույթի և արվեստի 
բնագավառներում համագործակցության մասին» 

համաձայնագիր 

Ն-903-11.05.2010-ԱՀ 

Ա. ՍԱՄՈՒԵԼՅԱՆ 
Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

 
 
   մարտի 19-22-ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`    
- հայտարարությամբ հանդես եկան 8 պատգամավորներ 

- 10 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   
 

- ԱԺ-ը մերժեց «Օսմանյան կայսրությունում պոնտոսահույների, ասորիների և այլ ազգերի ցեղասպանության 

դատապարտման մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքների նախագծերի փաթեթն օրակարգ ընդգրկելու մասին հարցը: 
 

- 22.03.2012թ. նիստը չկայացավ` քվորումի բացակայության պատճառով: 


