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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2012 թվականի  
սեպտեմբերի 10-13-ի նիստերի մասին 

 

N 
ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
լրացումներ  կատարելու մասին     

(երկրորդ ընթերցում)  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-866-02.04.2010-ԱՄ 

        Դ. Դումանյան 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 96 կողմ, 0  
դեմ, 10 ձեռնպահ ձայներով 

2. «Սպառողական կոոպերացիայի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին»  

(երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-956-28.07.2010-ԳԲ  

Ս.Կարապետյան  

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 76 կողմ, 8  
դեմ, 6 ձեռնպահ ձայներով 

3. 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»,  

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

Տ.Դավթյան 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 98 կողմ, 2  
դեմ, 10 ձեռնպահ ձայներով 
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դ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»  
       (երկրորդ ընթերցում) 

 

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

 (երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1207-12.07.2011-ԱՄ 

        Դ. Դումանյան 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ 105 կողմ, 0  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

5. Հայաստանի Հանրապետության վարչական 
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն 
կատարելու մասին 

 (երկրորդ ընթերցում) 
 

ԱԺ պատգամավորներ 
 Պ-1236-09.09.2011-ՊԻ 

Գալուստ Սահակյան, 
Հովհաննես Մարգարյան 

Հ.Թովմասյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 100 կողմ, 1  
դեմ, 7 ձեռնպահ ձայներով 

6.           «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» 

 (երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1262-31.10.2011-ՏՀ 

Տ.Դավթյան 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 102 կողմ, 
0  դեմ, 7 ձեռնպահ 

ձայներով  
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7. «1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի 
Հանրապետությունից բռնագաղթված 
փախստականների համար կառուցված 
բնակարանները սեփականության իրավունքով 
փախստականներին հատկացնելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-001-14.06.2012-ՍՀ 

Վ. Տերտերյան   

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 111 կողմ, 0  
դեմ,0 ձեռնպահ ձայներով 

8. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին 

 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-005-18.06.2012-ՊԻ 
Հովիկ Աբրահամյան 

Դավիթ Հարությունյան 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 97 կողմ, 4 
դեմ, 3 ձեռնպահ ձայներով, 

ապա՝ երկրորդ 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 91 կողմ, 2  
դեմ, 13 ձեռնպահ ձայներով 

9. «Պետական բնակարանային ֆոնդի 
բնակարանների անհատույց մասնավորեցման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» 
        

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-009-19.06.2012-ՏՀ 

Ա. Սահակյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ ` 99 
կողմ, 0  դեմ, 8 ձեռնպահ 

ձայներով 

10. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-018-11.07.2012-ՊԻ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ ` 105 
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 Գալուստ Սահակյան, 
Հերմինե Նաղդալյան, 
Էդուարդ Շարմազանով, 

Մնացական 
Մնացականյան, 

Ռուզաննա Մուրադյան, 
Արփինե Հովհաննիսյան 
Հրայր Թովմասյան 

կողմ, 0  դեմ, 1 ձեռնպահ 
ձայներով 

11.       «Պետական ոչ առեւտրային 
կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին  

 
 
 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-020-11.07.2012-ԳԿ 
Գալուստ Սահակյան, 
Կարինե Աճեմյան, 

Էդուարդ Շարմազանով, 
Մնացական 

Մնացականյան, 
Ռուզաննա Մուրադյան, 
Հերմինե Նաղդալյան 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

12. ա. «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»,  
բ. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»  
գ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և 
փոփոխություններ կատարելու մասին»  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-022, 0221-2-20.07.2012-

ՏՏ  
Վ. Տերտերյան 

 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 96 
կողմ, 0  դեմ, 12 ձեռնպահ 

ձայներով 
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13. ա. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» 
Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  
բ. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաuտանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»,  
գ. «Եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային 
վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» 
Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին»,  
դ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաuտանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին»,  
ե. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաuտանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին»,  
զ. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» 
Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին»,  
է. «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին»,  
ը. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների 
հատուցումը երաշխավորելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին»,  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-023, 0231-12-20.07.2012-  
ՍՀ  

Վ.Արամյան 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
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թ. «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին», 
ժ. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին»,  
ժա. «Ֆիրմային անվանումների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին»,  
ժբ. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 
գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»  
ժգ. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 
 

14. ՀՀ Վերահսկիչ պալատի 2011 թվականի 
տարեկան հաշվետվություն 

  
 

1371-30.03.2012-ՖՎ 
Իշխան Զաքարյան 
Արմեն Գևորգյան 
Վաչե Գաբրիելյան 

 

ԱԺ-ը քննարկեց 
ներկայացված 

հաշվետվությունը 
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15.  «Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-
2007 թվականների ծրագրի կատարման 2011 
թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու 
մասին»                                                                          

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1379-07.05.2012-ՏՀ  

Ա.Սահակյան 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց` 
97 կողմ, 1  դեմ, 11 
ձեռնպահ ձայներով 

 
16 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ 

 
 

16.1 

        2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ին Սանկտ 
Պետերբուրգում ստորագրված «Ազատ առեւտրի 
գոտու մասին» պայմանագիր 
         

Ն-024-30.07.2012-ԱՀ 
Տ.Դավթյան ԱԺ-ը քվեարկությամբ 

վավերացրեց 
համաձայնագիրը` 97 կողմ, 

2 դեմ, 7 ձեռնպահ 
ձայներով 

16.2 2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Մոսկվայում 
ստորագրված «Հավաքական անվտանգության 
մասին» պայմանագրի կազմակերպության անդամ 
պետությունների տարածքներում ռազմական 
ենթակառուցվածքի օբյեկտներ տեղակայելու մասին» 
արձանագրութուն 

Ն-1380-08.05.2012-ԱՀ 
Շ.Քոչարյան 

Քննարկվեց, սակայն 
քննարկումը մնաց 

անավարտ 

16.3 2010 թվականի սեպտեմբերի 24-ին Նյու 
Յորքում ստորագրված «Դեպի ծով ելք չունեցող 
զարգացող երկրների համար միջազգային 
գիտահետազոտական կենտրոն ստեղծելու մասին» 
բազմակողմ համաձայնագիր 

Ն-1384-21.05.2012-ԱՀ 
Տ.Դավթյան 

ԱԺ-ը քվեարկությամբ 
վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 108 
կողմ, 1 դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 
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   սեպտեմբերի 10-13 -ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`    
 
- հայտարարությամբ հանդես եկան 26 պատգամավորներ 
 
- 14 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   
 
- ՀՀ ԱԺ-ը որոշում ընդունեց ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի ձեւավորման կարգի մասին՝   
   102 կողմ, 1 դեմ և 4 ձեռնպահ ձայներով: 
 
- Հրապարակվեց ԱԺ-ի պատգամավոր Ռաֆֆի Հովհաննիսյանի հրաժարականի մասին դիմումը  


