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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը 
 

 

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-ԻՆ ԳՈՒՄԱՐՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ  ԺՈՂՈՎԻ  ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԻ 

ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ  ՄԱՍԻՆ 

 

  

 Հիմք ընդունելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքի 41-րդ հոդվածի 6-րդ մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության 

Ազգային ժողովը ՈՐՈՇՈՒՄ Է.  

   Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնությամբ                       

2017 թվականի դեկտեմբերի 19-ին գումարված Հայաստանի Հանրապետության 

Ազգային ժողովի արտահերթ նիստի օրակարգային հարցերից՝ 

1) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»,  

«Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում 

փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»,  

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  

2) «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին», 
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«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»  

«Առևտրային արբիտրաժի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» 

3) «Տեսչական մարմինների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

4) «Հայաստանի  Հանրապետության  ընտանեկան  օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին»,  

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին»  

«Երեխայի իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»  

(Կ-193-27.11.2017-ԱՍ-011/0)  

5) «էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու 

մասին»,  

«էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին»  

(Կ-194-27.11.2017-ՏՀ-011/0) 

6) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին»  

7) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին»,  

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»,  
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«Անասնաբուժության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»  

   յուրաքանչյուրի երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումը կազմակերպել առաջին ըն-

թերցմամբ դրա ընդունումից հետո` 24 ժամվա ընթացքում: Նախագծերի վերաբերյալ 

գրավոր առաջարկները և գլխադասային հանձնաժողովի եզրակացությունը 

ներկայացնելու համար սահմանել  երեքական ժամ:  

 

 

 

 

 

 

 


