
N 9(1367) 7 փետրվարի 2018 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-73-Ն 
ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 31 
հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-74-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 
2018 թվականի ՀՕ-75-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-76-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 31 
հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-77-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-78-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-79-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-80-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-81-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի դեպարտամենտում պետական 
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 
2018 թվականի ՀՕ-82-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Արդարադատության ակադեմիայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 31 
հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-83-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 31 
հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-84-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-
85-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված 
ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման 
մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-86-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-87-Ն ՀՀ օրենքը 
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«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 
թվականի ՀՕ-88-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-89-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-90-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 
31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-91-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Տաջիկստանի Հանրապետության 
կառավարության միջև քաղաքացիների փոխադարձ այցելությունների մասին» համաձայնագիրը 
վավերացնելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-92-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Փրկարար ուժերի և փրկարարի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-93-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» 1 
փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-94-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Հետաքննող լրագրողներ» հասարակական կազմակերպության դիմումի հիման վրա` ՀՀ հողային 
օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 6-րդ մասի՝ «մասնակցել» և 7-րդ մասի՝ «Աճուրդն սկսվելու պահից 
դահլիճ մտնելն արգելվում է» դրույթների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության 
հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 30 հունվարի 2018 
թվականի ՍԴՈ-1399 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 2-ի N 1307-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունվարի 2018 թվականի N 41-Ն 
որոշումը 
  
«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունվարի 2018 թվականի N 
47-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի N 927-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունվարի 2018 թվականի N 57-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1043-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունվարի 2018 թվականի N 58-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 25 հունվարի 2018 թվականի N 59-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունվարի 2018 թվականի N 60-Ն որոշումը 
  



«2018 թվականի ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի և հրատապ օգնության չափերը 
սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1566-Ն որոշման մեջ 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունվարի 2018 թվականի N 61-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ի N 1109-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 փետրվարի 2018 թվականի N 70-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 1 փետրվարի 2018 թվականի N 72-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 19-ի N 1146-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 փետրվարի 2018 թվականի N 73-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 1-ի N 595-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 փետրվարի 2018 թվականի N 74-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 4-ի N 1044-Ն, 2005 թվականի հուլիսի 21-ի N 1113-Ն 
և 2007 թվականի փետրվարի 15-ի N 690-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 փետրվարի 2018 թվականի N 79-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 2002 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 532-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 2 փետրվարի 2018 թվականի N 67-Ն 
որոշումը 
  

Ուղղում 
  
«Գանձապետական համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-305-Ն ՀՀ օրենքի 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն 
կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-324-Ն ՀՀ օրենքի 
  
«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 որոշման 

  
N 10(1368) 12 փետրվարի 2018 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» 10 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-95-Ն 
ՀՀ սահմանադրական օրենքը 
  
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 10 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-96-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը 

  
N 11(1369) 14 փետրվարի 2018 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
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«Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դիմումի հիման վրա` 
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 57-րդ հոդվածի 2-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 6 փետրվարի 2018 թվականի ՍԴՈ-1400 որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 
2017 թվականի նոյեմբերի 20-ին ստորագրված` «Ոռոգման համակարգերի բարելավման ծրագրի 
համար լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային համաձայնագրում ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 6 փետրվարի 2018 թվականի ՍԴՈ-1401 
որոշումը 
  
«2017 թվականի հոկտեմբերի 17-ին Երևանում և 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ին Հռոմում 
ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Միավորված ազգերի 
կազմակերպության պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության միջև հիմնական 
համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 6 փետրվարի 2018 թվականի ՍԴՈ-1402 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև ստորագրված՝ 
Առավել մասնակցային, արդյունավետ և հաշվետու կառավարման զարգացմանն ուղղված 
համագործակցության համաձայնագրի թիվ 6 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 9 փետրվարի 2018 թվականի ՆՀ-95-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 10-ի N 224-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 փետրվարի 2018 թվականի N 84-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 94-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՀՔՐԴ1/0057/01/08 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ3/0088/01/09 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԼԴ/0108/01/10 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՄԴ/0004/11/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ1/0025/01/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ 21/32-313-17 

  
N 12(1370) 14 փետրվարի 2018 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
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«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 1579-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 93-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 105-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման 
հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում արտաբյուջետային 
միջոցների հաշվին» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի 
նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 107-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի 
N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
8 փետրվարի 2018 թվականի N 109-Ն որոշումը 
  
«Արտոնագրային հարկի ամսական դրույքաչափերի կիրառման համար սահմանամերձ գյուղերի 
ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 111-Ն որոշումը 

  
N 13(1371) 21 փետրվարի 2018 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության 
օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 5-րդ մասի, 70-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի և 72-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի երրորդ նախադասության՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 13 փետրվարի 2018 թվականի 
ՍԴՈ-1403 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեի ցուցանիշներում փոփոխություններ, վերաբաշխումներ և 
լրացումներ, ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու, ինչպես նաև պետական բյուջեի կատարման հետ կապված առանձին հարցերի 
մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1741-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 104-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 737-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 106-Ն որոշումը 
  
«Բնակավայրերի կանաչ գոտիների չափերին և տեսակային կազմին ներկայացվող պահանջները 
սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1318-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 108-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 1998 թվականի փետրվարի 26-ի N 116 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 110-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 13-ի N 925-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 112-Ն որոշումը 
  
«Հողն աղտոտումից պահպանելու ընդհանուր պահանջները, հողն աղտոտող վնասակար 
նյութերի ցանկն ու հողերի աղտոտվածության աստիճանի գնահատման կարգը սահմանելու և ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1277-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 124-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի 
N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
15 փետրվարի 2018 թվականի N 127-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1225-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 129-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 19-ի N 165-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 132-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1141-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունվարի 2018 թվականի N 133-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 2-ի N 755-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 134-Ն որոշումը 
  
«Կալանավորված անձանց և դատապարտյալներին արգելված աշխատանքների և պաշտոնների 
ցանկը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հուլիսի 7-ի N 960-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 135-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն 
ապահովող ծառայության «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող 
ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ» արտաբյուջետային 
ծրագրի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի 
պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 փետրվարի 
2018 թվականի N 136-Ն որոշումը 
  

Ուղղում 
  
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» 10 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-95-Ն 
ՀՀ սահմանադրական օրենքի 

  
N 14(1372) 23 փետրվարի 2018 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  
«ՏՐԱՍԵԿԱ մուլտիմոդալ փոխադրումների զարգացման մասին» համաձայնագիրը (կից 
առարկությամբ) վավերացնելու մասին» 17 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-97-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 17 
փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-98-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 17 
փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-99-Ն ՀՀ օրենքը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների շրջանակներում պետության 
կողմից Երևանի քաղաքապետին, Գյումրու, Վանաձորի, Արարատի և Ջերմուկի համայնքների 
ղեկավարներին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման նպատակով Երևանի 
քաղաքապետարանի, Գյումրու, Վանաձորի, Արարատի և Ջերմուկի համայնքների 
աշխատակազմերի սոցիալական աջակցության տարածքային բաժինների գործունեության 
կազմակերպման ծախսերի տարեկան նորմատիվները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 
15 փետրվարի 2018 թվականի N 137-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 2018 թվականի 
նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 138-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 141-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական ծրագրերի իրականացման 
գրասենյակ» պետական հիմնարկի «Աջակցություն Հայաստանի կառավարությանը, 
հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման միջոցով` բարելավելու օրենսդրական և 
կարգավորիչ դաշտը` աջակցելու ազդարարների արդյունավետ պաշտպանության համակարգի 
ստեղծմանը» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 
թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ 
կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 157-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական 
հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի «Արդարադատության նախարարության և ԱՄՆ 
ՄԶԳ-ի միջև 2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ին կնքված N AAG-111-G-13-001 Զարգացման 
համագործակցության համաձայնագրի ներքո իրականացվող» դրամաշնորհային ծրագրի 
արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 
2018 թվականի պետական բյուջեում ու ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 
1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 
փետրվարի 2018 թվականի N 158-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 19 փետրվարի 2018 թվականի N 147-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 19 փետրվարի 2018 թվականի N 148-Ն որոշումը 

  
N 15(1373) 28 փետրվարի 2018 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
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«Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 22 
փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-100-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 22 փետրվարի 
2018 թվականի ՀՕ-101-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 22 փետրվարի 
2018 թվականի ՀՕ-102-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«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» համաձայնագիրը 
վավերացնելու մասին» 22 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-103-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 24 փետրվարի 2018 
թվականի ՀՕ-104-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 24 փետրվարի 2018 
թվականի ՀՕ-105-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 24 
փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-106-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 24 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-107-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին» 24 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-108-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 24 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-109-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և 
Լիտվայի Հանրապետության սոցիալական ապահովության և աշխատանքի նախարարության 
միջև՝ աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության բնագավառներում համագործակցության 
մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 21 փետրվարի 2018 թվականի 
ՆՀ-106-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 13-ի N 1181-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 139-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մարտի 16-ի N 290-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 140-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ-ում կենդանիների սպանդի կիրառման ոլորտները և ժամանակացույցը սահմանելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 142-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի օգոստոսի 26-ի N 1448-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 143-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1456-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 161-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական 
գործունեության ընթացքում առաջացած շահույթի օգտագործման կարգը սահմանելու և ՀՀ 
կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 163-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացում և 
փոփոխություն կատարելու և ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության 
զբոսաշրջության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 
փետրվարի 2018 թվականի N 164-Ն որոշումը 
  
«Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ծառայության գործունեության 
կազմակերպման բնագավառում պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված 
լիազորությունների իրականացման 2018 թվականի ծախսերի կատարման նորմատիվները 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 165-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի մայիսի 11-ի N 920-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 166-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 22-ի N 437-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 167-Ն որոշումը 
  

Ուղղում 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1691-Ն 
որոշման 
 


