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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության 
կառավարության միջև ներդրումների խրախուսման և փոխադարձ պաշտպանության մասին» 
համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 23 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-138-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«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» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 23 
հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-139-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության կառավարության 
միջև «Պաշտպանական համակարգեր» միջպետական ֆինանսաարդյունաբերական խմբի 
ստեղծման մասին» 2000 թվականի փետրվարի 11-ի համաձայնագրին Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության միանալու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 
23 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-140-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև Հայաստանի 
Հանրապետության զինված ուժերի և Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի զորքերի 
(ուժերի) միացյալ խմբավորման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 23 
հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-141-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության 
դատարանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 52-րդ գլխի 451, 453, 
455, 457, 458 և 459-րդ հոդվածների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 24 հոկտեմբերի 2017 թվականի 
ՍԴՈ-1382 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ Նախագահի 2009 թվականի հուլիսի 26-ի ՆԿ-97-Ն կարգադրությունն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ Նախագահի 23 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՆԿ-145-Ն կարգադրությունը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Ավելացված արժեքի հարկից ազատման արտոնությունների կիրառության շրջանակները 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1317-Ն որոշումը 
  
«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենային և ցանցային կապի միջոցներին ներկայացվող տեխնիկական 
պահանջները, հսկիչ-դրամարկղային մեքենան հարկային մարմնում գրանցման և գրանցումից 
հանման կարգն ու հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի կիրառության կանոնները հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1318-Ն որոշումը 
  
«Հիփոթեքային վարկի սպասարկման համար վճարված տոկոսների գումարների չափով 
ֆիզիկական անձանց կողմից վճարված եկամտային հարկի գումարների փոխհատուցման կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1321-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 489-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1322-Ն որոշումը 
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«Ն. Բ. Հակոբյանի անվան ընդհանուր հիգիենայի և մասնագիտական հիվանդությունների 
գիտահետազոտական ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը «Ակադեմիկոս Ս. 
Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական 
ընկերությանը միացման ձևով վերակազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հոկտեմբերի 
2017 թվականի N 1324-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1390-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1325-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 1191-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1326-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1300-Ն որոշման մեջ լրացում ու 
փոփոխություն և օգոստոսի 15-ի N 1301-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1327-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 665-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1328-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մայիսի 3-ի N 553-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1329-Ն 
որոշումը 
  
«Գույքի գրանցում (հաշվառում) վարող և (կամ) գույքի նկատմամբ իրավունքներն ու 
սահմանափակումները գրանցող (հաշվառող) համապատասխան լիազոր մարմինների կողմից 
ներկայացվող տեղեկությունները, գույքի, դրանց սեփականատերերի, գույքի նկատմամբ 
գրանցված իրավունքների, սահմանափակումների ու դրանց փոփոխությունների վերաբերյալ 
տեղեկությունները հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1337-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ 2017 թվականի հաշվետվության 
(հողային հաշվեկշռի) մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1338-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 
կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 
19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1339-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1442-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1340-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու և ՀՀ սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1341-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 16-ի N 111-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1342-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի 
կողմից անցկացվող ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու, ՀՀ 



կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1680-Ն և 2013 թվականի մարտի 7-ի N 519-Ն 
որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հոկտեմբերի 2017 
թվականի N 1343-Ն որոշումը 
  

Ուղղում 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և 
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
2010 թվականի ապրիլի 27-ի ՀՕ-55-Ն օրենքը չեղյալ ճանաչելու մասին» 22 դեկտեմբերի 2012 
թվականի ՀՕ-232-Ն օրենքի 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0009/04/10 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0520/02/11 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ՇԴ3/0193/02/11 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0667/02/12 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/3002/02/13 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՇԴ/1788/02/13 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0254/04/14 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0481/02/14 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0529/02/14 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/3299/02/14 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/5402/02/14 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԼԴ/2540/02/14 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ1/1999/02/14 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՐԱԴ/0072/02/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՐԴ/0303/02/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԳԴ1/0547/02/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0078/04/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/3295/02/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՄԴ/3378/02/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0067/04/16 
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ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԼԴ3/0173/02/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական և տնտեսական գործ թիվ 3-1989(ՎԴ), 05-2153 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/7503/05/13 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/2010/05/14 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/3899/05/14 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/4546/05/14 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/6872/05/14 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/6900/05/14 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/7107/05/14 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ5/0084/05/14 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0229/05/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0560/05/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/2632/05/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/2643/05/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/3839/05/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/4093/05/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/6377/05/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/6487/05/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԼԴ/0193/01/10 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՎԴ/0039/01/12 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՎԴ2/0016/01/14 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ/0085/01/14 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԳԴ5/0007/01/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0084/01/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ1/0007/01/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ1/0005/11/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՆԴ/0030/01/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0067/11/16 
  



ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0075/01/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0533/06/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0021/01/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0104/11/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՇԴ/0016/01/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՎԲ-02/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ 1-81/2005, Զ-139/06, ՎՔԲ-195/06, Զ-510/06 

  
N 66(1341) 8 նոյեմբերի 2017 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

«2017 թվականի ձմեռային զորակոչ անցկացնելու և զորացրում կատարելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 2 նոյեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-873-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Իսրայելի Պետության կառավարության 
միջև դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող անձանց համար մուտքի արտոնագրի վերացման 
մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 2 նոյեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-
874-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության և Տաջիկստանի Հանրապետության 
գլխավոր դատախազության միջև համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 2 նոյեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-875-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Տաջիկստանի Հանրապետության 
կառավարության միջև երիտասարդության հետ աշխատանքի և սպորտի բնագավառում 
համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 2 
նոյեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-876-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 23-ի N 174-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1351-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 
կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 
26 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1352-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 9-ի N 363-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 26 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1353-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունվարի 20-ի N 30-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1354-Ն 
որոշումը 
  
«Վթարների դեպքում մարդու առողջության համար դրանց հետևանքների նվազեցմանը և 
բնապահպանական վնասի չափի գնահատմանը և վնասի փաստացի կամ հնարավորինս 
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նվազեցմանը վերաբերող տեղեկատվությանը ներկայացվող պահանջների և տեղեկատվության 
տրամադրման կարգի սահմանման մասին» ՀՀ կառավարության 26 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 
1366-Ն որոշումը 
  
«Խոշտանգումից տուժած անձանց հոգեբանական ծառայություններից օգտվելու կարգը և 
պայմանները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1367-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 1118-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1374-Ն 
որոշումը 
  
«2017 թվականի ձմեռային զորակոչը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 նոյեմբերի 
2017 թվականի N 1386-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1387-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 2017 թվականի մայիսի 6-ի N 413-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1244-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 3 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1259-Ն որոշումը 

  
N 67(1342) 15 նոյեմբերի 2017 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

«Տիեզերական օբյեկտների կողմից հասցված վնասի համար միջազգային 
պատասխանատվության մասին» կոնվենցիան վավերացնելու մասին» 8 նոյեմբերի 2017 
թվականի ՀՕ-142-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տիեզերագնացներին փրկելու, տիեզերագնացների վերադարձի և տիեզերական տարածություն 
արձակված օբյեկտների վերադարձի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 8 
նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-143-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տիեզերական տարածության, այդ թվում` Լուսնի և այլ երկնային մարմինների հետազոտման և 
օգտագործման ոլորտում պետությունների գործունեությունը կարգավորող սկզբունքների մասին» 
պայմանագիրը վավերացնելու մասին» 8 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-144-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տիեզերական տարածություն արձակված օբյեկտների գրանցման մասին» կոնվենցիան 
վավերացնելու մասին» 8 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-145-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Լուսնի և այլ երկնային մարմինների վրա պետությունների գործունեության կարգավորման 
մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 8 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-146-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Միջազգային ծովային կազմակերպության մասին» կոնվենցիան վավերացնելու մասին» 8 
նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-147-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 9 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-148-Ն ՀՀ օրենքը 
  

javascript:void(0);�


«Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման 
մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 9 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-149-
Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Քաղաքական ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 9 
նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-150-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Քրեական դատավարության մասնակիցների պաշտպանության մասին 2006 թվականի 
նոյեմբերի 28-ի համաձայնագիրը` պաշտպանության միջոցների իրականացման հետ կապված 
ծախսերի փոխհատուցման հարցերով իրագործելու վերաբերյալ» արձանագրությունը 
վավերացնելու մասին» 9 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-151-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 9 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-152-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 9 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-153-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հավաքների ազատության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 
մասին» 9 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-154-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 9 
նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-155-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 9 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-
156-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» 9 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-157-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
9 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-158-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 9 նոյեմբերի 2017 
թվականի ՀՕ-159-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 9 
նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-160-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 9 
նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-161-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 9 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-162-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 9 նոյեմբերի 
2017 թվականի ՀՕ-163-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Լևոն Բարսեղյանի դիմումի հիման վրա՝ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 104-րդ հոդվածի 1-ին մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 7 նոյեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1383 որոշումը 



  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Տաջիկստանի Հանրապետության 
կառավարության միջև հեռահաղորդակցության և փոստային կապի բնագավառում 
համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 8 
նոյեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-883-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Շահաբաժինների տեսքով ստացվող եկամուտները դրանց ստացման հարկային տարվա 
ընթացքում շահաբաժին վճարող՝ ՀՀ ռեզիդենտ նույն կազմակերպության կանոնադրական կամ 
բաժնեհավաք կապիտալում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներդնելու դեպքում այդ 
շահաբաժիններից վճարված եկամտային հարկի գումարները պետական բյուջեից 
փոխհատուցելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 
թվականի N 1371-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ՀՀ 
տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը և ՀՀ Գեղարքունիքի 
մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 հոկտեմբերի 2017 
թվականի N 1372-Ն որոշումը 
  
«Շահութահարկ վճարողների (բացառությամբ բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, 
ապահովագրական ընկերությունների և արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված անձանց) 
դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստի (պահուստաֆոնդի) 
ձևավորման, դեբիտորական ու կրեդիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման և 
դուրսգրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 2052-
Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի 
N 1373-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 26 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1375-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 11-ի N 1602-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 2016 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1381-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1376-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1377-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1209-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1378-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1379-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունվարի 12-ի N 122-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1381-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 28-ի N 895-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1382-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 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1392-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1393-Ն որոշումը 
  
«ԴՆԹ-ի որոշման (ներառյալ` նմուշառման) կարգը և ժամկետները սահմանելու և ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի մարտի 9-ի N 351-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 26 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1395-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 
տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությանը գումար 
հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1396-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 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1397-Ն որոշումը 
  
«Կապանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպությունը «Սյունիքի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության 
կենտրոն» հիմնադրամի վերակազմավորելու, «Սյունիքի մարզի երեխայի և ընտանիքի 
աջակցության կենտրոն» հիմնադրամի կանոնադրությունը հաստատելու և գույք տրամադրելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1398-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեին գումար հատկացնելու և ՀՀ 
կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1401-Ն որոշումը 
  

Ուղղում 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվականի N 945-Ն որոշման 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ինչպես 
նաև ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը, ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարությանը, ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական 
պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար 
հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1251-Ն որոշման 

  
N 68(1343) 15 նոյեմբերի 2017 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին » ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 10 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-164-Ն ՀՀ օրենքը 
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«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 10 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-165-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» 10 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-166-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում  փոփոխություններ կատարելու մասին» 
10 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-167-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ավստրիայի Հանրապետության Դաշնային 
կառավարության միջև օդային տրանսպորտի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 
10 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-168-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 10 նոյեմբերի 2017 
թվականի ՀՕ-169-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին» 10 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-170-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 10 
նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-171-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Զենքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 10 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-
172-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 10 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-173-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 10 նոյեմբերի 2017 
թվականի ՀՕ-174-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 10 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-175-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Փորձագիտական ծառայություններ 
արտաբյուջետային միջոցների հաշվին» 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 2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1380-Ն 
որոշումը 
  
«Մ-6, Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային 
ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագրի շրջանակներում որոշ տարածքների, 
գույքային իրավունքի նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1412-Ն որոշումը 

  
N 69(1344) 22 նոյեմբերի 2017 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

«Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և 
փոփոխություն կատարելու մասին» 13 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-176-Ն ՀՀ օրենքը 
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«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 13 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-177-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
13 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-178-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 13 նոյեմբերի 2017 
թվականի ՀՕ-179-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 13 
նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-180-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 13 նոյեմբերի 
2017 թվականի ՀՕ-181-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բնակարանային հիպոտեկային կրեդիտավորման մասին» 13 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-182-
Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 
մասին» 13 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-183-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային 
ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 13 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-184-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 13 
նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-185-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 13 
նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-186-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» 13 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-187-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 13 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-188-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 13 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-189-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային 
ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ 
օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 13 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-
190-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 13 նոյեմբերի 2017 
թվականի ՀՕ-191-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ ակցիզային հարկով 
հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն 
ազատված է ավելացված արժեքի հարկից» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 13 
նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-192-Ն ՀՀ օրենքը 
  



«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 14 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-193-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների դիմումի հիման վրա՝ «Տեղական ինքնակառավարման 
մասին» ՀՀ օրենքի 64-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերի, 69-րդ հոդվածի 1-ին մասի, Վանաձոր 
համայնքի ավագանու 2017 թվականի մարտի 31-ի N 2-Ն, 7-Ն, 8-Ն, 9-Ն որոշումների՝ ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 10 նոյեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1384 որոշումը 
  
«2017 թվականի հոկտեմբերի 24-ին Երևանում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև` ՀՀ կառավարությանը 
պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին համաձայնագրում ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 10 նոյեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1385 
որոշումը 
  
«Գագիկ Բադալյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 70-
րդ հոդվածի 2-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 14 նոյեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1386 
որոշումը 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայողի ատեստավորում անցկացնելու 
կարգը հաստատելու և պետական ծառայողի ատեստավորման թերթի ձևը սահմանելու մասին» 
ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի 16 նոյեմբերի 2017 թվականի ՆՈ-06-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայողների ատեստավորման 
հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի 16 
նոյեմբերի 2017 թվականի ՆՈ-07-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմում մրցույթ և ատեստավորում անցկացնելու համար թեստեր 
կազմելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի 16 նոյեմբերի 2017 
թվականի ՆՈ-08-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 
հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1403-Ն որոշումը 
  
«Հողի բերրի շերտի հանման նորմերի որոշմանը և հանված բերրի շերտի պահպանմանն ու 
օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2006 թվականի 
հուլիսի 20-ի N 1026-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 
նոյեմբերի 2017 թվականի N 1404-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի պետական ռեզերվների 
գործակալության «Պետական պահուստի նյութական արժեքների թարմացման, փոխարինման, 
փոխառման և ապաամրագրման գործառնությունների իրականացում» 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 և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 
նոյեմբերի 2017 թվականի N 1405-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հուլիսի 21-ի N 1270-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1406-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունիսի 26-ի N 635-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1414-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N 482-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1415-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 25-ի N 285-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1417-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու, ՀՀ բնապահպանության 
նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1418-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կրթության տեսչական մարմնի կառավարման 
խորհրդի աշխատակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի 
N 1419-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունվարի 12-ի N 122-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1421-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունիսի 4-ի N 631-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1424-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 1935-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1425-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 4-ի N 329-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1435-Ն որոշումը 

  
N 70(1345) 27 նոյեմբերի 2017 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«2017 թվականի մայիսի 26-ին Կազանում ստորագրված՝ Եվրասիական տնտեսական միության 
անդամ պետությունների կողմից արդյունաբերական ապրանքների նկատմամբ հատուկ 
սուբսիդիաները Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ կամավոր համաձայնեցնելու և 
Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կողմից հատուկ սուբսիդիաների 
տրամադրման հետ կապված՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից քննություն 
անցկացնելու կարգի մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 21 նոյեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1388 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
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«Ընտրանքային կարգով պատվիրատուների հաստատած գնման առարկաների բնութագրերի և 
մասնակիցներին ներկայացվող որակավորման պահանջների գնահատման կարգը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 16 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1454-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 23 նոյեմբերի 
2017 թվականի N 1462-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 
արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 
նոյեմբերի 2017 թվականի N 1463-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1464-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 21 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1348-Ն որոշումը 

  
N 71(1346) 29 նոյեմբերի 2017 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բոսնիա և Հերցեգովինայի նախարարների 
խորհրդի միջև դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող անձանց համար առանց մուտքի 
արտոնագրի այցելությունների մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 
21 նոյեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-892-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական զարգացման բանկի միջև ստորագրված 
«Հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհային միջանցքի շինարարություն (4-րդ հերթ)» նախագծի 
ֆինանսավորման համար Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության հակաճգնաժամային 
հիմնադրամի միջոցներից ներդրումային վարկի տրամադրման մասին» համաձայնագրի թիվ 2 
լրացուցիչ համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 23 նոյեմբերի 2017 թվականի 
ՆՀ-894-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Դեղատոմսերի ձևերը, դեղատոմսեր գրելու, դեղեր բաց թողնելու (ներառյալ էլեկտրոնային 
եղանակով) կարգը, ինչպես նաև  դեղերի և դեղանյութերի հաշվառման կարգը սահմանելու և ՀՀ 
կառավարության 2001 թվականի օգոստոսի 14-ի N 759 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1402-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի հունվարի 10-ի N 15 և 2003 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 
1138-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու և որպես նվիրաբերություն գույք 
ընդունելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1430-Ն որոշումը 
  
«Երևանի պետական հենակետային բժշկական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունը վերակազմավորման ձևով վերակազմակերպելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 26 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1437-Ն որոշումը 
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«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու ու գումար 
հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1438-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1439-Ն որոշումը 
  
«Էլեկտրոնային հսկողության միջոցների կիրառման և ֆինանսավորման կարգը սահմանելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1440-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 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1441-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 
կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 
նոյեմբերի 2017 թվականի N 1442-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 
կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 
նոյեմբերի 2017 թվականի N 1443-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 21-ի N 1129-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1448-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 311-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1449-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1384-Ն որոշման մեջ լրացում, 2005 
թվականի օգոստոսի 11-ի N 1599-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 2007 թվականի փետրվարի 1-ի 
N 201-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
16 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1450-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտի համայնքի ավագանու անդամների արտահերթ ընտրություն 
նշանակելու և անցկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1452-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
16 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1453-Ն որոշումը 

  
N 72(1347) 29 նոյեմբերի 2017 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

«Հայաստանի Հանրապետության և այլ երկրների միջև միջպետական (միջկառավարական) 
համաձայնագրերի շրջանակներում ՀՀ զինված ուժերի համար բացառապես ռազմական 
նշանակության արտադրանքի ներմուծումն ավելացված արժեքի հարկից ազատելու մասին» 28 
նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-194-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
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«2009 թվականի հունիսի 16-ին ստորագրված` ՏՐԱՍԵԿԱ մուլտիմոդալ փոխադրումների 
զարգացման մասին համաձայնագրում (կից առարկությամբ) ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 21 նոյեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1389 
որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 3-ի N 692-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1465-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1373-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1466-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2000 թվականի ապրիլի 11-ի N 161 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1467-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 
հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1469-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 
վերահսկիչ պալատին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 
թվականի N 1471-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 ու ՀՀ 
առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 
նոյեմբերի 2017 թվականի N 1472-Ն որոշումը 

  
 


