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2012 թվականին  ընդունված  ՀՀ  օրենքներ 

(ՀՀ կառավարության օրենսդրական նախաձեռնություններ) 

(Չորրորդ գումարում) 

 

  1. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին»  

22.09.2011թ. Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 13. 07.03.2012թ 

2. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2001-2003 թվականների ծրագրի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու  մասին» 

24.11.10թ.  Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 13. 07.03.2012թ 

3. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու  մասին» 

24.11.10թ.  Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 13. 07.03.2012թ 

4. ա. «Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»  

բ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին»  

գ. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում 

լրացում կատարելու մասին» 

25.11.2011թ. Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 13. 07.03.2012թ 

5. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխու-

թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
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25.11.2011թ. Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 13. 07.03.2012թ 

 6. ա) «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

          բ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»  

         գ) «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

14.07.2011թ. Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 15. 14.03.2012թ 

7. ա. «Սննդամթերքի անվտանգության մասին»  Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»   

բ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 

29.11.2011 Ս. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ / «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 15. 14.03.2012թ 

8. ա. «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին»,  

բ. «Հավատարմագրման մասին»,  

գ. «Ստանդարտացման մասին»,  

դ. «Չափումների միասնականության ապահովման մասին»,  

ե. «Համապատասխանության գնահատման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

23.11.2011 Գ.ԲԱԴԱԼՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 15. 14.03.2012թ 

9. ա. Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին, 

բ. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում 

կատա րելու մասին, 

գ. «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին 
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20.04.09թ. Շ.ՔՈՉԱՐՅԱՆ  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 17. 28.03.2012թ 

10. «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

16.08.2011թ. Ա. ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 17. 28.03.2012թ  

11. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի 

Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև համագործակցության 

վերաբերյալ մարդասիրական և տեխնիկական տնտեսական օգնության 

վերահսկումը հեշտացնելու մասին» 1992 թվականի դեկտեմբերի 15-ին 

ստորագրված համաձայնագրով նախատեսված հարկային, մաքսային և 

պարտադիր վճարների արտոնություններից օգտվելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 

18.08.2011թ. Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 17. 28.03.2012թ 

12. ա. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ  և  լրացումներ կատարելու 

մասին»,  

բ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն 

և լրացում կատարելու մասին» 

11.01. 2011թ. Մ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 17. 28.03.2012թ 

13. «Ավտոմոբիլային տրանսպորտով վտանգավոր բեռներ և 

չվնասազերծված տարաներ փոխադրելու մասին» 

20.12.2010թ. Մ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 17. 28.03.2012թ 

14. «Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման մաuին» 

ՀայաuտանիՀանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

23.05.11թ. Ս. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 19. 11.04.2012թ 
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15. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

26.10.2011թ. Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 19. 11.04.2012թ 

 16. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին» 

21.02.2012 Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 19. 11.04.2012թ 

17. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական 

ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-

թյուն և լրացումներ կատարելու մասին» 

19.12.2011. Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 19. 11.04.2012թ 

18. «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական 

կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

29.12.2011. Ա.Օսիկյան /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 19. 11.04.2012թ 

 19. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 

23.02.2012 Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 19. 11.04.2012թ 

20. «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

22.07.11թ. Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 19. 11.04.2012թ 

21. ա. «Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»,  

բ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»  
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գ. «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետու-

թյան օրենքում  փոփոխություն կատարելու մասին» 

23.11.2011թ. Կ. ԱՐԵՅԱՆ  / «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 20. 18.04.2012թ  

22. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության 

օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 

«Ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

02.12.2011թ. Ա. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 20. 18.04.2012թ 

23. «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  

22.09.2011թ. Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 20. 18.04.2012թ 

24. «Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» Հայաստանի Հան-

րապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

08.06.10թ  Ս. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 20. 18.04.2012թ 

25. Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին կից նախագծերով (կնիքների մասին փաթեթ) 

23.02.2012 Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 20. 18.04.2012թ 

26. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին»  

24.11.2011թ. Ա. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 20. 18.04.2012թ 

 27. ա. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  

բ. Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում 

փոփոխություն կատարելու մասին  
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գ. Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին 

23.02.2012 Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 20. 18.04.2012թ 

28. «Գրադարանների և գրադարանային գործի մասին» 

21.01.10թ. Հ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 20. 18.04.2012թ 

29.  «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կարգապահական 

կանոնագիրք»  

06.07.10թ  Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 20. 18.04.2012թ 

30. «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին» 

19.01.2012 Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 20. 18.04.2012թ 

31. ա. «Գույքահարկի և հողի հարկի գծով առաջացած ապառքների 

մասին», 

բ. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-

թյուններ և լրացումներ  կատարելու  մասին», 

գ. «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին»,  

դ. «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» 

24.02.2012 Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 20. 18.04.2012թ 

32. ա. «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին»,  

բ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին», 
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գ. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին 

23.02.2012 Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 21. 25.04.2012թ 

33. «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու  մասին» 

28.04.2011թ. Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 21. 25.04.2012թ 

34. «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ կատարելու մասին» 

15.03.2012 Կ. ԱՐԵՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 21. 25.04.2012թ 

35. ա. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաuտանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին»,  

բ. «Բռնադատվածների մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին»,  

գ. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաuտանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին», 

դ.  «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական 

ապահովության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին», 

ե. «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Հայաuտանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

զ. «Հայաստանի փրակարար ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին 

02.02.2012 Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 21. 25.04.2012թ 
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 36. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

(ռեգիստրի և azdarar.am-ի մասին փաթեթ) 

23.02.2012 Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 21. 25.04.2012թ 

37. «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին» 

01.12.2011թ. Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ / «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 21. 25.04.2012թ 

38. «Աշխարհագրական անվանումների մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

15.12.2011թ. Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 21. 25.04.2012թ 

39. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

27.04.2011թ. Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 21. 25.04.2012թ 

 


