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ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  

«ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա` «Գույքի նկատմամբ իրավունքների 

պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 6-րդ մասի և 30-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 4-րդ կետի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 

վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 19 մարտի 2019 թվականի ՍԴՈ-1448 

որոշումը 

  

«Գայանե Հայրոյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 1-

ին մասի 9-րդ կետի և 105-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ Սահմանադրությանը 

համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական 

դատարանի 19 մարտի 2019 թվականի ՍԴՈ-1449 որոշումը 

  

«2017 թվականի նոյեմբերի 30-ին ստորագրված՝ «Տեղեկատվական անվտանգության 

ապահովման ոլորտում հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի 

կազմակերպության անդամ պետությունների համագործակցության մասին» 

համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը 

համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական 

դատարանի 19 մարտի 2019 թվականի ՍԴՈ-1450 որոշումը 

  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  

«Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում 

վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 14 մարտի 2019 

թվականի N 221-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 21 մարտի 2019 թվականի N 254-Ն 

որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 21 մարտի 2019 թվականի N 259-Ն 

որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մարտի 14-ի N 270-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 21 մարտի 2019 թվականի N 262-Ն 

որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 25 մարտի 2019 

թվականի N 265-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2019 թվականի 

պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի 
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N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

Կառավարության 25 մարտի 2019 թվականի N 266-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 25 մարտի 2019 

թվականի N 267-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 25 մարտի 2019 

թվականի N 268-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 25 մարտի 2019 

թվականի N 269-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2018 թվականի 

դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու 

մասին» Կառավարության 21 մարտի 2019 թվականի N 272-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մարտի 16-ի N 290-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» Կառավարության 21 մարտի 2019 թվականի N 285-Ն որոշումը 

  

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  

«ՀՀ վարչապետի 2011 թվականի հուլիսի 12-ի N 653-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» վարչապետի 28 մարտի 2019 թվականի N 314-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ վարչապետի 2011 թվականի հունիսի 20-ի N 559-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 

կատարելու մասին» վարչապետի 28 մարտի 2019 թվականի N 315-Ն որոշումը 

  

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՆԴ/0030/01/17 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ3/0037/01/17 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

  

«Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» 9 ապրիլի 2019 թվականի ՀՕ-12-Ն ՀՀ օրենքը 

  

«Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» 9 ապրիլի 2019 թվականի ՀՕ-13-Ն ՀՀ օրենքը 
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«Տոների և հիշատակի օրերի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 9 ապրիլի 2019 

թվականի ՀՕ-14-Ն ՀՀ օրենքը 

  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

  

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Իտալիայի Հանրապետության 

կառավարության միջև ուղևորների և բեռների միջազգային ավտոտրանսպորտային 

փոխադրումների մասին» 1999 թվականի օգոստոսի 7-ին ստորագրված համաձայնագիրը 

փոփոխող արձանագրությունը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 5 

ապրիլի 2019 թվականի ՆՀ-75-Ն հրամանագիրը 

  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 8-ի N 1419-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» Կառավարության 29 մարտի 2019 թվականի N 331-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 20-ի N 861-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» Կառավարության 29 մարտի 2019 թվականի N 332-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 2049-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 4 ապրիլի 2019 թվականի N 335-Ն 

որոշումը 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 19-ի N 893-Լ որոշման մեջ լրացում կատարելու 

մասին» Կառավարության 4 ապրիլի 2019 թվականի N 336-Լ որոշումը 
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ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 29 մարտի 2019 թվականի N 286-Ն 

որոշումը 

  

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2019 թվականի 

պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի 

N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

Կառավարության 29 մարտի 2019 թվականի N 292-Ն որոշումը 

  

«Մակաբացման աշխատանքների գծով ծախսերի՝ արդյունահանվող օգտակար հանածոյի 

ինքնարժեքին վերագրման կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 29 մարտի 2019 

թվականի N 293-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 5-ի N 219-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 29 մարտի 2019 թվականի N 297-Ն 

որոշումը 

  

«ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 

27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 29 

մարտի 2019 թվականի N 299-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2018 թվականի 

դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 

Կառավարության 29 մարտի 2019 թվականի N 302-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 13-ի N 814-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 

լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 29 մարտի 2019 թվականի N 314-Ն 

որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 29 մարտի 2019 թվականի N 315-Ն 

որոշումը 

  

«Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում 

վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 29 մարտի 2019 

թվականի N 317-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2019 թվականի 

պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի 

N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

Կառավարության 29 մարտի 2019 թվականի N 318-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2019 թվականի 

պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 

1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 29 մարտի 

2019 թվականի N 319-Ն որոշումը 

  

«Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդին գումար հատկացնելու, ՀՀ 2019 

թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2018 թվականի 

դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու 

մասին» Կառավարության 29 մարտի 2019 թվականի N 320-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2018 թվականի 

դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ 

Տավուշի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 29 մարտի 2019 

թվականի N 322-Ն որոշումը 

  

ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  



«Վերակազմակերպումից և (կամ) կառուցվածքային փոփոխությունից հետո անձնակազմի 

կառավարման ընթացակարգային առանձնահատկությունները սահմանելու մասին» 

փոխվարչապետի 29 մարտի 2019 թվականի N 170-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ առաջին փոխվարչապետի 2018 թվականի հուլիսի 31-ի N 29-Ն որոշման մեջ լրացում 

կատարելու մասին» փոխվարչապետի 29 մարտի 2019 թվականի N 171-Ն որոշումը 

  

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/2917/02/12 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0219/02/15 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/2796/02/15 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՄԴ/0047/04/15 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՐԱԴ/0405/02/16 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԳԴ/0199/02/16 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՆԴ/0563/02/16 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՇԴ/0990/02/16 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱԴԴ/1262/02/17 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0358/02/17 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՇԴ/0072/04/17 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ/0641/02/17 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Սնանկության գործ թիվ ԵԱՔԴ/0062/04/11 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Սնանկության գործ թիվ ԵՄԴ/0039/04/14 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Սնանկության գործ թիվ ՇԴ1/0041/04/15 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Սնանկության գործ թիվ ՇԴ1/0041/04/15 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Սնանկության գործ թիվ ԵԱՔԴ/0009/04/16 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Սնանկության գործ թիվ ԵԱՔԴ/0210/04/17 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Սնանկության գործ թիվ ԵՄԴ/0013/04/17 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0998/05/10 

  



ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/7463/05/13 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/9420/05/13 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/11476/05/13 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/2168/05/14 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0243/05/15 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0774/05/15 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/1169/05/15 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/1451/05/15 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/1881/05/15 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/2976/05/15 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/3310/05/15 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/4502/05/15 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/5614/05/15 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0832/05/16 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/1073/05/16 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/1115/05/16 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/1603/05/16 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ2/0093/05/16 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0100/05/17 

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/1390/05/17 

  

N 24(1477) 10 ապրիլի 2019 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

  

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» 1 ապրիլի 2019 թվականի ՀՕ-4-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը 
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«Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» 1 ապրիլի 2019 թվականի ՀՕ-5-Ն ՀՀ սահմանադրական 

օրենքը 

  

«Կրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 3 ապրիլի 2019 

թվականի ՀՕ-6-Ն ՀՀ օրենքը 

  

«Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 

կատարելու մասին» 3 ապրիլի 2019 թվականի ՀՕ-7-Ն ՀՀ օրենքը 

  

«Եվրասիական տնտեսական միության ու դրա անդամ պետությունների` մի կողմից, և 

Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև` մյուս կողմից, ազատ առևտրի գոտու 

ձևավորմանն ուղղված ժամանակավոր համաձայնագիրը» վավերացնելու մասին» 3 ապրիլի 

2019 թվականի ՀՕ-8-Ն ՀՀ օրենքը 

  

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Մալթայի Հանրապետության 

կառավարության միջև մշակույթի բնագավառում համագործակցության մասին» 

համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 3 ապրիլի 2019 թվականի ՀՕ-9-Ն ՀՀ օրենքը 

  

«Հայաստանի Հանրապետության և Ճապոնիայի միջև ներդրումների ազատականացման, 

խրախուսման և պաշտպանության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 3 

ապրիլի 2019 թվականի ՀՕ-10-Ն ՀՀ օրենքը 

  

«Հեղինակային և հարակից իրավունքների՝ կոլեկտիվ հիմունքներով կառավարման կարգի 

մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 3 ապրիլի 2019 թվականի ՀՕ-11-Ն ՀՀ 

օրենքը 

  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  

«Գնման գործընթաց կազմակերպելու թույլտվություն տալու մասին» Կառավարության 21 

մարտի 2019 թվականի N 288-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղական տարածքների տնտեսական 

զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի գործունեությունը 

դադարեցնելու, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գործառույթներ վերապահելու և 

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 461-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» Կառավարության 21 մարտի 2019 թվականի N 289-Ն որոշումը 

  

«Փոխադարձության հիման վրա պետական տուրքի այլ դրույքաչափ սահմանելու մասին» 

Կառավարության 29 մարտի 2019 թվականի N 300-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1318-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 29 մարտի 2019 

թվականի N 310-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի N 1008-Ն որոշման մեջ լրացումներ 

կատարելու մասին» Կառավարության 29 մարտի 2019 թվականի N 312-Ն որոշումը 



  

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1456-Ն որոշման մեջ լրացում 

կատարելու մասին» Կառավարության 29 մարտի 2019 թվականի N 316-Ն որոշումը 

  

«Առանց մրցույթի դրամաշնորհ հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2018 թվականի 

դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 

Կառավարության 29 մարտի 2019 թվականի N 321-Ն որոշումը 

  

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  

«ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի նոյեմբերի 7-ի N 1493-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 

կատարելու մասին» վարչապետի 28 մարտի 2019 թվականի N 316-Ն որոշումը 

  

Ուղղում 

  

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 14 մարտի 2019 

թվականի N 242-Ն որոշման 

  

N 25(1478) 17 ապրիլի 2019 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

  

«Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» Մոնրեալի արձանագրության Կիգալիի 

փոփոխությունը վավերացնելու մասին» 11 ապրիլի 2019 թվականի ՀՕ-15-Ն ՀՀ օրենքը 

  

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 11 ապրիլի 2019 թվականի 

ՀՕ-16-Ն ՀՀ օրենքը 

  

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  

«2015 թվականի հոկտեմբերի 30-ին ստորագրված՝ «Բնական և տեխնածին բնույթի 

արտակարգ իրավիճակների կանխման և հետևանքների վերացման բնագավառում 

փոխգործակցության մասին» 1993 թվականի հունվարի 22-ի համաձայնագրում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» արձանագրությունում ամրագրված 

պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 

վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 2 ապրիլի 2019 թվականի ՍԴՈ-1451 

որոշումը 

  

«Քաջիկ Կարապետյանի, Համբարձում Դավթյանի, Էդիկ Հակոբյանի դիմումների հիման վրա` 

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 401-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ 

Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» 

Սահմանադրական դատարանի 2 ապրիլի 2019 թվականի ՍԴՈ-1452 որոշումը 

  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  

javascript:void(0);


«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 29 մարտի 2019 թվականի N 328-Ն 

որոշումը 

  

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմին գումար հատկացնելու, ՀՀ 2019 

թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2018 թվականի 

դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու 

մասին» Կառավարության 29 մարտի 2019 թվականի N 330-Ն որոշումը 

  

«Ընտանիքում բռնության ենթարկվածների ժամանակավոր աջակցության հաշվեհամարի 

տնօրինման կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 29 մարտի 2019 թվականի N 333-Ն 

որոշումը 

  

«ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2018 թվականի 

դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ 

տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության պետական գույքի 

կառավարման կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 4 ապրիլի 2019 

թվականի N 337-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 4 ապրիլի 2019 թվականի N 339-Ն 

որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 4 ապրիլի 2019 թվականի N 340-Ն 

որոշումը 

  

«ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2018 թվականի 

դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու 

մասին» Կառավարության 4 ապրիլի 2019 թվականի N 343-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 28-ի N 201-Լ որոշման մեջ լրացում 

կատարելու մասին» Կառավարության 4 ապրիլի 2019 թվականի N 345-Լ որոշումը 

  

«ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2018 թվականի 

դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության 

ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 4 ապրիլի 2019 թվականի N 

347-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորայքի համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների արտահերթ 

ընտրություններ նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 4 ապրիլի 2019 

թվականի N 351-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական ծրագրերի իրականացման 

գրասենյակ» պետական հիմնարկի «Դատական գործերի փաստաթղթերի թվայնացում և 

էլեկտրոնային դատարանների համակարգի ներդրում Հայաստանի Հանրապետությունում» 



դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2019 թվականի 

նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 

2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 

կատարելու մասին» Կառավարության 4 ապրիլի 2019 թվականի N 352-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ գյուղատնտեսությունում կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող 

վարկերի տոկոսավճարների սուբսիդավորում ծրագիրը հաստատելու մասին» 

Կառավարության 4 ապրիլի 2019 թվականի N 362-Լ որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 4 ապրիլի 2019 թվականի N 363-Ն 

որոշումը 

  

«Ընտանիքում բռնության ենթարկվածների ապաստարաններին և դրանց անձնակազմին 

ներկայացվող պահանջները, ընտանիքում բռնության ենթարկվածների համար 

նախատեսված ապաստարանների ֆինանսավորման պայմանագրի օրինակելի ձևը 

սահմանելու, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1078-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ ու լրացումներ և 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1069-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 29 մարտի 2019 թվականի N 364-Ն 

որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 450-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» Կառավարության 11 ապրիլի 2019 թվականի N 365-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունիսի 15-ի N 706-Ն և ՀՀ կառավարության 2018 

թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշումներում լրացում և փոփոխություններ 

կատարելու մասին» Կառավարության 29 մարտի 2019 թվականի N 366-Ն որոշումը 

  

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  

«Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 

դատարանի դատավոր Թաթուլ Պողոսյանին կարգապահական պատասխանատվության 

ենթարկելու հարցի վերաբերյալ» Բարձրագույն դատական խորհրդի 1 ապրիլի 2019 

թվականի ԲԴԽ-17-Ո-Կ-06 որոշումը 

  

N 26(1479) 25 ապրիլի 2019 

  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

  

«ԱՊՀ մասնակից պետությունների միջազգային ավտոմոբիլային փոխադրողների լրացուցիչ 

ուսուցման և մասնագիտական հմտությունների պահանջների ներդաշնակեցման մասին» 

համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 16 ապրիլի 2019 

թվականի ՆՀ-81-Ն հրամանագիրը 

  

«2006 թվականի նոյեմբերի 24-ի «ԱՊՀ մասնակից պետությունների միջազգային 

ավտոմոբիլային փոխադրողների լրացուցիչ ուսուցման և մասնագիտական հմտությունների 

պահանջների ներդաշնակեցման մասին» համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու 
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մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 16 

ապրիլի 2019 թվականի ՆՀ-82-Ն հրամանագիրը 

  

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Կիպրոսի Հանրապետության 

կառավարության միջև գաղտնի տեղեկատվության փոխադարձաբար պաշտպանության 

մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 18 ապրիլի 

2019 թվականի ՆՀ-83-Ն հրամանագիրը 

  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  

«Փոքր և միջին «Խելացի» անասնաշենքերի կառուցման կամ վերակառուցման և դրանց 

տեխնոլոգիական ապահովման պետական աջակցության ծրագիրը հաստատելու մասին» 

Կառավարության 4 ապրիլի 2019 թվականի N 369-Լ որոշումը 

  

«ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2018 թվականի 

դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ 

կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտեին գումար հատկացնելու 

մասին» Կառավարության 4 ապրիլի 2019 թվականի N 371-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2018 թվականի 

դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին» Կառավարության 4 ապրիլի 2019 թվականի N 372-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 4 ապրիլի 2019 թվականի N 373-Ն 

որոշումը 

  

«Աշխատանքների փորձարարական կազմակերպման ծրագրերը կազմելու, աշխատանքները 

կազմակերպելու առանձնահատկությունները, արդյունքների գնահատման ինստիտուցիոնալ 

ցուցիչները և աշխատանքների գնահատման ու ամփոփման կարգը սահմանելու մասին» 

Կառավարության 4 ապրիլի 2019 թվականի N 374-Ն որոշումը 

  

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  

«ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի նոյեմբերի 7-ի N 1493-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 

կատարելու մասին» վարչապետի 17 ապրիլի 2019 թվականի N 423-Ն որոշումը 

  

N 26(1479).1 25 ապրիլի 2019 

  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2019 թվականի 

պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի 

N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

Կառավարության 11 ապրիլի 2019 թվականի N 376-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1069-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 11 ապրիլի 2019 թվականի N 377-Ն 

որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 18-ի N 1087-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» Կառավարության 11 ապրիլի 2019 թվականի N 378-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2018 թվականի 

դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ 

տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու 

մասին» Կառավարության 11 ապրիլի 2019 թվականի N 379-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2019 թվականի 

պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի 

N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

Կառավարության 11 ապրիլի 2019 թվականի N 380-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2019 թվականի 

պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի 

N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

Կառավարության 11 ապրիլի 2019 թվականի N 381-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի N 265-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 29 մարտի 2019 թվականի N 383-Ն 

որոշումը 

  

«ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2019 թվականի 

պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 

1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 11 ապրիլի 

2019 թվականի N 384-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 23-ի N 897-Ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» Կառավարության 11 ապրիլի 2019 թվականի N 389-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2019 թվականի 

պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի 

N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

Կառավարության 11 ապրիլի 2019 թվականի N 390-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2019 թվականի 

պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի 

N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

Կառավարության 11 ապրիլի 2019 թվականի N 391-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2019 թվականի 

պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի 



N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

Կառավարության 11 ապրիլի 2019 թվականի N 392-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2019 թվականի 

պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի 

N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» 

Կառավարության 11 ապրիլի 2019 թվականի N 393-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ Արարատի և Արմավիրի մարզերում լոլիկի հարավամերիկյան ցեց վնասատուի դեմ 

պայքարի միջոցառումների իրականացման պիլոտային ծրագիրը հաստատելու մասին» 

Կառավարության 4 ապրիլի 2019 թվականի N 395-Լ որոշումը 

  

«Պահպանության ժամկետների նշումով արխիվային փաստաթղթերի օրինակելի ցանկը 

սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մարտի 9-ի N 351-Ն որոշումն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 4 ապրիլի 2019 թվականի N 397-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 16-ի N 181-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 

կատարելու մասին» Կառավարության 11 ապրիլի 2019 թվականի N 398-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 11 ապրիլի 2019 

թվականի N 399-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ի N 1109-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 11 ապրիլի 2019 

թվականի N 400-Ն որոշումը 

  

«Դատավարական գործողությունների ընթացքում կիրառվող տեխնիկական միջոցների 

օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 11 ապրիլի 2019 թվականի N 

401-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ հողային ֆոնդի` ըստ նպատակային նշանակության հողերի 2019 թվականի 

կադաստրային գները հաստատելու մասին» Կառավարության 11 ապրիլի 2019 թվականի N 

403-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի «Բազմաբնակարան շենքային համալիրից պետական 

ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովում» ծրագրի «Երևան քաղաքի Արաբկիր 

վարչական շրջանի Ադոնց փողոցի N 6 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան շենքային 

համալիրից պետական ծառայողներին մատչելի բնակարանների ձեռքբերման 

կազմակերպում» միջոցառման արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2019 

թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ 

կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 11 ապրիլի 2019 թվականի N 404-Ն 

որոշումը 

  

«ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2018 թվականի 

դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ 



տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության պետական գույքի 

կառավարման կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 11 ապրիլի 2019 

թվականի N 405-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի «Բազմաբնակարան շենքային համալիրից պետական 

ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովում» ծրագրի «Երևան քաղաքի Արաբկիր 

վարչական շրջանի Ադոնց փողոցի NN 4 և 4/3 հասցեներում կառուցվող բազմաբնակարան 

շենքային համալիրից պետական ծառայողներին մատչելի բնակարանների ձեռքբերման 

կազմակերպում» միջոցառման արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2019 

թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ 

կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 11 ապրիլի 2019 թվականի N 406-Ն 

որոշումը 

  

«ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2018 թվականի 

դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին» Կառավարության 11 ապրիլի 2019 թվականի N 407-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 430-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 

կատարելու մասին» Կառավարության 11 ապրիլի 2019 թվականի N 408-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 11 ապրիլի 2019 թվականի N 409-Ն որոշումը 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 18 ապրիլի 2019 

թվականի N 411-Ն որոշումը 

  

 

 


