
N 34(1309) 01 հունիսի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 1 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-83-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 1 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-84-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 1 հունիսի 
2017 թվականի ՀՕ-85-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 1 հունիսի 
2017 թվականի ՀՕ-86-Ն ՀՀ օրենքը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 

  
«ՀՀ Նախագահի 2006 թվականի հուլիսի 31-ի ՆՀ-163-Ն հրամանագրում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 1 հունիսի 2017 թվականի ՆՀ-474-Ն հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1304-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 553-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 4-ի N 1751-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 556-Ն որոշումը 
  
«Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ՀՀ ներկայացուցչի մասին» ՀՀ 
կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 577-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 29 մայիսի 2017 թվականի N 494-Ն որոշումը 

  
N 35(1310) 07 հունիսի 2017 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«2016 թվականի նոյեմբերի 30-ին Մոսկվայում ստորագրված` «Ռուսաստանի Դաշնության 
կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջև «Պաշտպանական 
համակարգեր» միջպետական ֆինանսաարդյունաբերական խմբի ստեղծման մասին» 2000 
թվականի փետրվարի 11-ի համաձայնագրին ՀՀ կառավարության միանալու մասին 
համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
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համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 25 մայիսի 2017 թվականի ՍԴՈ-1366 որոշումը 
  
«2016 թվականի նոյեմբերի 30-ին Մոսկվայում ստորագրված` «Ռուսաստանի Դաշնության 
կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջև «Պաշտպանական 
համակարգեր» միջպետական ֆինանսաարդյունաբերական խմբի ստեղծման մասին» 2000 
թվականի փետրվարի 11-ի համաձայնագրում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
մասին արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 25 մայիսի 2017 թվականի ՍԴՈ-1367 որոշումը 
  
«2016 թվականի սեպտեմբերի 16-ին Բիշկեկում ստորագրված` Քրեական դատավարության 
մասնակիցների պաշտպանության մասին 2006 թվականի նոյեմբերի 28-ի համաձայնագիրը՝ 
պաշտպանության միջոցների իրականացման հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման 
հարցերով իրագործելու վերաբերյալ արձանագրության մեջ ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 25 մայիսի 2017 թվականի ՍԴՈ-1368 
որոշումը 
  
«2016 թվականի հունիսի 7-ին Բիշկեկում ստորագրված` Ազատ առևտրի գոտու մասին 2011 
թվականի հոկտեմբերի 18-ի պայմանագրի մասնակից պետությունների միջև պետական 
գնումների կարգավորման կանոնների և ընթացակարգերի մասին արձանագրության մեջ 
ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության 
հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 25 մայիսի 2017 
թվականի ՍԴՈ-1369 որոշումը 
  
«Միշա Պետրոսյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 160-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 25 մայիսի 2017 թվականի 
ՍԴՈ-1370 որոշումը 
  
«Ջուլետա Եսայանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1202-րդ հոդվածի, 
«Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքի 56-րդ հոդվածի 4-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 25 մայիսի 2017 թվականի ՍԴՈ-1371 որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չինաստանի Ժողովրդական 
Հանրապետության կառավարության միջև տեխնիկատնտեսական համագործակցության 
մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 29 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-
463-Ն հրամանագիրը 
  
«Դ. Տոնոյանին ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 
30 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-465-Ա հրամանագիրը 
  



«Հ. Ռոստոմյանին ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար նշանակելու մասին» 
ՀՀ Նախագահի 30 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-466-Ա հրամանագիրը 
  
«Ա. Ամիրյանին ՀՀ մշակույթի նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 30 մայիսի 2017 
թվականի ՆՀ-467-Ա հրամանագիրը 
  
«Լ. Ալթունյանին ՀՀ առողջապահության նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 30 
մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-468-Ա հրամանագիրը 
  
«Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների միջև ծառայողական ու 
քաղաքացիական զենքի տեղափոխման մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 31 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-469-Ն հրամանագիրը 
  
«Դ. Լոքյանին ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար նշանակելու մասին» 
ՀՀ Նախագահի 31 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-470-Ա հրամանագիրը 
  
«Ա. Մինասյանին ՀՀ բնապահպանության նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 31 
մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-471-Ա հրամանագիրը 
  
«Ա. Ասատրյանին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար նշանակելու մասին» 
ՀՀ Նախագահի 31 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-472-Ա հրամանագիրը 
  
«Լ. Մկրտչյանին ՀՀ կրթության և գիտության նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 
31 մայիսի 2017 թվականի ՆՀ-473-Ա հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Էլեկտրոնային եղանակով մաքսային հայտարարագրման իրականացման և մաքսային 
ձևակերպումների մասնագետի որակավորում չունեցող անձանց՝ մաքսային 
հայտարարագրման ավտոմատ համակարգ մուտք գործելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 546-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 552-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1069-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 554-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 1110-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 555-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունիսի 10-ի N 633-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 557-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 5-ի N 219-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 558-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մայիսի 14-ի N 511-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 560-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մայիսի 21-ի N 523-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 561-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-
ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 
մայիսի 2017 թվականի N 562-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 864 որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 563-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և 
գնման գործընթաց իրականացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 
568-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հունվարի 15-ի N 46-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 569-Ն որոշումը 
  
«Հարկային մարմնի գործունեության շրջանակներում ռիսկի վրա հիմնված համալիր 
հարկային ստուգումների մեթոդաբանությունը և ռիսկայնությունը որոշող չափանիշների 
ընդհանուր նկարագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի 
N 570-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեից գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 18 մայիսի 2017 թվականի N 571-Ն որոշումը 
  
«Պետական մարմիններում էլեկտրոնային փաստաթղթերի և էլեկտրոնային թվային 
ստորագրությունների կիրառման կարգը սահմանելու, էլեկտրոնային թվային ստորագրության 
կիրառմամբ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մատուցվող 
ծառայությունները կամ գործողություններն էլեկտրոնային ձևով ձեռք բերելիս շահագործվող 
էլեկտրոնային համակարգերի տեխնիկական ընդհանուր պահանջները սահմանելու և ՀՀ 
կառավարության 2005 թվականի N 1595-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 572-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և փոփոխություններ, ՀՀ 
կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 574-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի N 338-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 576-Ն 
որոշումը 
  
«Քաթարի պետության քաղաքացիներին ՀՀ մուտքի վիզայի պահանջից ազատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 578-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1937-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 579-Ն որոշումը 
  
«Երևան քաղաքի բաշխումն ըստ տարածքային գոտիների սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 580-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

«ՀՀ վարչապետի 2011 թվականի հուլիսի 7-ի N 638-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 31 մայիսի 2017 թվականի N 505-Ն որոշումը 

  
N 35(1310).1 07 հունիսի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 1209-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 559-Ն որոշումը 

  
N 36(1311) 09 հունիսի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Երևան քաղաքի գլխավոր պողոտայի` Աբովյան, Փավստոս Բուզանդի, Եզնիկ Կողբացու և 
Արամի փողոցներով պարփակված տարածքների նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային 
շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 585-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ-ում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և 
հյուպատոսական հիմնարկների, դրանց հավասարեցված միջազգային 
կազմակերպությունների ցանկերը և դրանցում կատարվող փոփոխությունները հարկային 
մարմին ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հունիսի 2017 
թվականի N 586-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-
ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 587-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ-ում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչություններին և 
հյուպատոսական հիմնարկներին, դրանց հավասարեցված միջազգային 
կազմակերպություններին իրենց կողմից ձեռք բերված ապրանքների, ընդունված 

javascript:void(0);�
javascript:void(0);�


աշխատանքների և (կամ) ստացված ծառայությունների գներում ներառված ավելացված 
արժեքի հարկի գումարների փոխհատուցման իրականացման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 588-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 589-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 29-ի N 945-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու և Երևանի քաղաքապետին լիազորություն վերապահելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 590-Ն որոշումը 
  
«Օֆշորային գոտիների  երկրների ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 
հունիսի 2017 թվականի N 595-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-
ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 596-Ն որոշումը 

  
N 37(1311) 14 հունիսի 2017 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

«Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության 
դատարանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 174-րդ հոդվածի, 
262-րդ հոդվածի 3-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 30 մայիսի 2017 թվականի 
ՍԴՈ-1372 որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև 
ստորագրված «Հյուսիսային միջանցքի արդիականացման ծրագիր» վարկային 
համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 2 հունիսի 2017 թվականի ՆՀ-476-Ն հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2016 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
արդարադատության նախարարության «Արդարադատության ակադեմիա» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպությանը գույք ամրացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 
2017 թվականի N 601-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 
2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 602-Ն որոշումը 
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«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշմանմեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 603-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունիսի 26-ի N 728-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 605-Ն որոշումը 

  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«Դատավորին որպես մեղադրյալ ներգրավելու համաձայնություն տալու մասին 
Հանրապետության Նախագահին առաջարկություն ներկայացնելու վերաբերյալ» ՀՀ 
արդարադատության խորհրդի 2017 թվականի ԱԽ-8-Ո-7 որոշումը 
  
«Դատավորին կալանավորելու համաձայնություն տալու մասին Հանրապետության 
Նախագահին առաջարկություն ներկայացնելու վերաբերյալ» ՀՀ արդարադատության 
խորհրդի 2017 թվականի ԱԽ-8-Ո-8 որոշումը 
  
«Դատավորին որպես մեղադրյալ ներգրավելու համաձայնություն տալու մասին 
Հանրապետության Նախագահին առաջարկություն ներկայացնելու վերաբերյալ» ՀՀ 
արդարադատության խորհրդի 2017 թվականի ԱԽ-8-Ո-9 որոշումը 
  
«Դատավորին կալանավորելու համաձայնություն տալու մասին Հանրապետության 
Նախագահին առաջարկություն ներկայացնելու վերաբերյալ» ՀՀ արդարադատության 
խորհրդի 2017 թվականի ԱԽ-8-Ո-10 որոշումը 

  
N 38(1312) 16 հունիսի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 9 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-87-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 9 հունիսի 
2017 թվականի ՀՕ-88-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի մասին» ՀՀ օրենքում 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 9 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-89-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք տրամադրելու և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի նոյեմբերի 27-ի N 1407-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 604-Ն որոշումը 
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«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-
ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 614-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական ծրագրերի իրականացման 
գրասենյակ» պետական հիմնարկի «Հայաստանում դատական արխիվների թվայնացում» 
դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի 
նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 
2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 615-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 616-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1229-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 617-Ն 
որոշումը 
  
«Պետական տուրքի գծով արտոնություն սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 
2017 թվականի N 618-Ն որոշումը 
  
«Միջազգային զարգացման կազմակերպությունների ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 619-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 2159-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 620-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 23-ի N 174-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 621-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 1459-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 622-Ն 
որոշումը 
  
«Հորիզոնական մոնիթորինգի համակարգից օգտվելու հնարավորություն ունեցող 
կազմակերպությունների գործունեության ոլորտները սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 623-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին գումար 
հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 624-Ն 
որոշումը 
  



«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 625-Ն որոշումը 
  
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 4-ի N 765-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 25 մայիսի 2017 թվականի N 626-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում ու փոփոխություններ և ՀՀ 
կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 627-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ-ում արտադրվող և ՀՀ ներմուծվող՝ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ 
ապրանքների դրոշմավորման համար «Կ», «Հ», «Փ» և «Ք» սերիաների ակցիզային 
դրոշմանիշերը կիրառության մեջ դնելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 
թվականի N 628-Ն որոշումը 

  
N 39(1313) 21 հունիսի 2017 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 14 հունիսի 
2017 թվականի ՀՕ-90-Ն ՀՀ օրենքը 

  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

«ՀՀ գլխավոր դատախազի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 
285-րդ հոդվածի 5-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 13 հունիսի 2017 թվականի 
ՍԴՈ-1373 որոշումը 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հնդկաստանի Հանրապետության 
կառավարության միջև բաց տիեզերքի խաղաղ օգտագործման ոլորտում համագործակցության 
մասին» փոխըմբռնման հուշագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 14 հունիսի 2017 
թվականի ՆՀ-482-Ն հրամանագիրը 

  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«Սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի անվտանգությանը 
ներկայացվող պահանջները հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 
30-ի N 1211-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 
թվականի N 637-Ն որոշումը 
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«Երևան քաղաքի Աբովյան և Արամի փողոցներով պարփակված տարածքի նկատմամբ 
բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 
թվականի N 638-Ն որոշումը 

  

  
Ուղղում 

«Հարկային ստուգման արդյունքում հարկային մարմինների կողմից վերահաշվարկված 
հասույթի մեծությանը համապատասխան հաշվարկված ռոյալթիի վճարման 
ժամանակացույցի կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի 
N 472-Ն որոշման 

  
N 40(1314) 21 հունիսի 2017 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ 
օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 19 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-91-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 19 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-92-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  
«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական 
լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի վերակազմավորելու, որպես 
նվիրատվություն գույք ընդունելու և գույք տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 
հունիսի 2017 թվականի N 657-Ն որոշումը 

  
N 41(1315) 28 հունիսի 2017 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության 
դիմումների հիման վրա` ՀՀ դատական օրենսգրքի 115.2-րդ հոդվածի 10-րդ մասի, 117-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 20 հունիսի 2017 թվականի ՍԴՈ-1374 
որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի 2009 թվականի հոկտեմբերի 5-ի «Հայաստանի 
Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի կանոնադրությունը և կառուցվածքը 
հաստատելու մասին» թիվ ՆՈ-005-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ Ազգային 
ժողովի նախագահի 19 հունիսի 2017 թվականի ՆՈ-003-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հունվարի 22-ի N 130-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու և խմելու ջուրը ոռոգման նպատակով օգտագործման կարգավորման, խմելու ջրի 
մատակարարման համակարգերից խմելու ջրի ապօրինի սպառումը և ջրահեռացման 
(կեղտաջրերի մաքրման) համակարգերի ապօրինի օգտագործումն արձանագրելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 1 հունիսի 2017 թվականի N 658-Ն որոշումը 
  
«Հորիզոնական մոնիթորինգի անցկացման վերաբերյալ դիմումի ձևը, լրացման, ներկայացման 
կարգը և ժամկետները, համաձայնագրի ձևը, կնքման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, 
կնքման, մերժման հիմքերը, մոնիթորինգի անցկացման և էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառությանը (այդ թվում` գործարքների փաստաթղթավորմանը) և 
հաշվապահական հաշվառման ծրագրին իրական ժամանակում հարկային մարմնի 
տեղեկատվական համակարգի համար լրիվ հասանելիության ապահովման կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 659-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն և 2017 թվականի փետրվարի 
23-ի N 212-Ն որոշումներում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ էներգետիկ 
ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության 
պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունիսի 2017 
թվականի N 660-Ն որոշումը 
  
«Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտներում դիտանցման իրականացման կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունիսի 2017 թվականի N 661-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական 
ծառայության կողմից իրականացվող ստուգումների ստուգաթերթը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 15 հունիսի 2017 թվականի N 662-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 
2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունիսի 2017 թվականի N 663-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունիսի 2017 թվականի N 664-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 15 հունիսի 2017 թվականի N 665-Ն որոշումը 
  
«Լավագույն հնարավոր տեխնոլոգիաներին ներկայացվող չափորոշիչները սահմանելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունիսի 2017 թվականի N 666-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 667-Ն որոշումը 
  
«2017 թվականի ամառային զորակոչը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 
մայիսի 2017 թվականի N 669-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1521-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 2017 թվականի N 670-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 
15 հունիսի 2017 թվականի N 671-Ն որոշումը 
  
«Սեյսմիկ պաշտպանության հյուսիսային ծառայություն» և «Սեյսմիկ պաշտպանության 
հարավային ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները «Սեյսմիկ 
պաշտպանության արևմտյան ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 
միացման ձևով վերակազմակերպելու, «Սեյսմիկ պաշտպանության արևմտյան ծառայություն» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու, ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1528-Ն և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 534-
Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունիսի 2017 
թվականի N 672-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
N 1313-Ն որոշման մեջ և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 
գնման պայմանագրերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարության 
2017 թվականի ապրիլի 27-ի N 442-ՆԳ որոշումը չեղյալ ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 15 հունիսի 2017 թվականի N 673-Ն որոշումը 
  
«Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոնների 
վերամշակման փոփոխված պլանների՝ ընդերքի օգտագործման հետ կապված շրջակա 
միջավայրի պահպանության ոլորտում բնապահպանության բնագավառի պետական 
կառավարման լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 15 հունիսի 2017 թվականի N 674-Ն որոշումը 
  
«Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոնների 
վերամշակման պլանների բովանդակությունը, ինչպես նաև ընդերքօգտագործման 
թափոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման 
միջոցառումները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունիսի 2017 թվականի N 675-Ն 
որոշումը 
  
«Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման պլանի և ընդերքօգտագործման 
թափոնների վերամշակման պլանի օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 15 հունիսի 2017 թվականի N 676-Ն որոշումը 
  



«Ընդերքօգտագործման թափոնների և ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների՝ ըստ 
վտանգավորության դասակարգման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 
հունիսի 2017 թվականի N 689-Ն որոշումը  
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 2010 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 731-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 21 հունիսի 2017 թվականի N 615-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 23 հունիսի 2017 թվականի N 617-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 27 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-93-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 27 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-94-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» 27 հունիսի 2017 
թվականի ՀՕ-95-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-96-Ն 
ՀՀ օրենքը 
  
«Ազդարարման համակարգի մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-97-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-98-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 
թվականի ՀՕ-99-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Օպերատիվ - հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-100-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 28 հունիսի 
2017 թվականի ՀՕ-101-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 28 հունիսի 
2017 թվականի ՀՕ-102-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-103-Ն ՀՀ օրենքը 

javascript:void(0);�


  
«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-104-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 
թվականի ՀՕ-105-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու 
մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-106-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 
թվականի ՀՕ-107-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 28 
հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-108-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 
թվականի ՀՕ-109-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 
թվականի ՀՕ-110-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարկային տեղեկատվության շրջանառության և վարկային բյուրոների գործունեության 
մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 
թվականի ՀՕ-111-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 28 հունիսի 
2017 թվականի ՀՕ-112-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 28 հունիսի 
2017 թվականի ՀՕ-113-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարկային տեղեկատվության շրջանառության և վարկային բյուրոների գործունեության 
մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-
114-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» 28 հունիսի 2017 թվականի ՀՕ-115-Ն ՀՀ օրենքը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ի N 1109-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 712-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 973-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 713-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 483-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 714-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 3-ի N 1897-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 715-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ-ում գործող դեղագրքերի ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 
2017 թվականի N 716-Ն որոշումը 
  
«Պետական տուրքի գծով արտոնություն սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 
2017 թվականի N 717-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար 2017 թվականին 
անհրաժեշտ որոշ ապրանքատեսակների, ծառայությունների և աշխատանքների գնման 
գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 719-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ Լոռու մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
23 հունիսի 2017 թվականի N 720-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ դատախազությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 23 հունիսի 2017 թվականի N 724-Ն որոշումը 

  
 


