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2012 թվականին  ընդունված  ՀՀ  օրենքներ 

(ՀՀ կառավարության օրենսդրական նախաձեռնություններ) 

(Հինգերորդ գումարում) 

 

1. ա. «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

բ. «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում 

կատարելու մասին»,  

գ. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և 

անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-

թյուններ կատարելու մասին» 

15.06.12թ. Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 33. 11.07.2012թ   

2. ա. Սևանա լճի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին»  

բ. «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, 

վերարտադրման և oգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր 

ծրագրերը հաuտատելու մաuին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ կատարելու մասին 

15.06.12թ. Ա. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 34. 18.07.2012թ   

3. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» 

15.06.12թ. Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 34. 18.07.2012թ    
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4.  ա. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

բ. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատա-

րելու մասին 

14.06.12թ. Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 34. 18.07.2012թ   

5. ա.  «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին»,  

բ. «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

գ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»,  

դ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 

մասին» 

04.04.2011թ. Ա. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 49. 10.10.2012թ   

6. «Երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման, Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքով դրանց տարանցիկ փոխադրման, ինչպես նաև 

երկակի նշանակության տեղեկատվության և մտավոր գործունեության արդյունք-

ների փոխանցման նկատմամբ հսկողության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 

28.10.2011թ. Ա. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 49. 10.10.2012թ   



 3

7. «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած 

հիվանդության կանխարգելման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»  

12.07.2011թ. Դ. ԴՈՒՄԱՆՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 49. 10.10.2012թ   

8.  «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենսգրքում լրացումներ  կատարելու մասին» 

10.03.10թ.  Դ. ԴՈՒՄԱՆՅԱՆ  /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 49. 10.10.2012թ   

 9. Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի 

կատարման 2011 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին 

04.05.2011թ. Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 49. 10.10.2012թ   

10. «Սպառողական կոոպերացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետու-

թյան օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

28.07.10թ  Ս. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 50. 17.10.2012թ  

11. «1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից 

բռնագաղթված փախստականների համար կառուցված բնակարանները 

սեփականության իրավունքով փախստականներին հատկացնելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

13.06.2012թ.  Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 55. 14.11.2012թ 

 12. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» 

24.09.2012թ. Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 55. 14.11.2012թ 
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13. «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» 

02.10.2012թ. Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ/ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 59. 5.12.2012թ 

 

14. ա. «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում 

փոփոխություն կատարելու մասին»,  

բ. «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

գ. «Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական 

իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային 

դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին»,   

դ. «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  

ե. «Վերահսկիչ պալատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

զ. «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

է. «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

ը. «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,  
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թ. «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  

ժ. «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին»,   

ժա. «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 

կատարելու մասին», 

ժբ. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

02.10.2012թ. Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ/ Պաշտոնական տեղեկագիր» N 60.12.12.2012թ 

 

15. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Հայաստանի Հան-

րապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

02.10.2012թ. Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ/ Պաշտոնական տեղեկագիր» N 60.12.12.2012թ 

.  

16. ա. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  

բ. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

գ. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական 

ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին»,  
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դ. «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  

ե. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  

զ. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» 

02.10.2012թ. Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ/ Պաշտոնական տեղեկագիր» N 60.12.12.2012թ 

 

17. ա. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաuտանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին»,  

բ. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

գ. «Եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային վճարի անձնավորված 

հաշվառման մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին»,  

դ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին»,  

ե. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ կատարելու մասին»,  

զ. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաuտանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»,  
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է. «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

ը. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»,  

թ. «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», 

ժ. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

ժա. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»  

ժբ. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո-

խություններ կատարելու մասին» 

ժգ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին 

ժդ. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում 

կատարելու մասին 

19.07.2012թ. Վ. ԱՐԱՄՅԱՆ/ Պաշտոնական տեղեկագիր» N 61.19.12.2012թ 

18. «Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական 

ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

02.10.2012թ. Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ/ Պաշտոնական տեղեկագիր» N 62.21.12.2012թ 

19.   «Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեի 

մասին» 
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02.10.2012թ.Վ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ/Կ-104-03.10.2012-

ԱՀ,ԱՄ,ԳԲ,ԳԿ,ԵԻ,ՄԻ,ՊԱ,ՊԻ,ՍՀ,ՏՀ,ՏՏ,ՖՎ/ 

Պաշտոնական տեղեկագիր» N 63.26.12.2012թ 

20. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 

մասին» 

02.10.2012թ. Կ. ԱՐԵՅԱՆ/ Պաշտոնական տեղեկագիր» N 64.26.12.2012թ 

21. «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

12.10.2012թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ/ Պաշտոնական տեղեկագիր» N 65.27.12.2012թ 

22. 4. ա. «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ  կատարելու 

մասին»,  

բ. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»,  

գ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում  լրացումներ կատարելու մասին», 

դ.« Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 

15.11.12թ. Կ. ԱՐԵՅԱՆ/ Պաշտոնական տեղեկագիր» N 65.27.12.2012թ 
 

23. ա. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»,  

  բ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 
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08.11.12թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ, անհետաձգելի / Պաշտոնական տեղեկագիր» N 
65.27.12.2012թ  
 

24. ա. «Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» Հայաuտանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և 

Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի ապրիլի 27-ի ՀՕ-54-Ն օրենքը 

չեղյալ ճանաչելու մասին»,  

բ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության 

2010 թվականի ապրիլի 27-ի ՀՕ-55-Ն օրենքը չեղյալ ճանաչելու մասին»,  

գ. «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաuտանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  

դ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին»  

ե. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» 

02.10.2012թ. Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ/ Պաշտոնական տեղեկագիր» N 65.27.12.2012թ 

 

25. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին 

12.10.2012թ. Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ/Պաշտոնական տեղեկագիր» N 66.28.12.2012թ 
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26. ա.«Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու  

մասին»   

 բ. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 

մասին» 

24.10.2012թ. Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ/Պաշտոնական տեղեկագիր» N 66.28.12.2012թ 

27.   «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 

01.11.12թ. Ս.ԿԱՐԱՅԱՆ/Պաշտոնական տեղեկագիր» N 66.28.12.2012թ 

28.  ա. «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրքն ուժի 

մեջ մտնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին»  

բ. «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում 

փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 

06.11.12թ. Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ/Պաշտոնական տեղեկագիր» N 66.28.12.2012թ 

29. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 

27.11.12թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ/Պաշտոնական տեղեկագիր» N 66.28.12.2012թ 

 30. «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

27.11.12թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ/Պաշտոնական տեղեկագիր» N 66.28.12.2012թ 
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31. Ընդերքի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության  օրենսգրքում  

լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին»  

27.11.12թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ/Պաշտոնական տեղեկագիր» N 66.28.12.2012թ 

32. «Պետական տուրքի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 

27.11.12թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ /Պաշտոնական տեղեկագիր» N 66.28.12.2012թ 

33. «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին»  

27.11.12թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ/Պաշտոնական տեղեկագիր» N 66.28.12.2012թ 

34. «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

27.11.12թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ/Պաշտոնական տեղեկագիր» N 66.28.12.2012թ  

 35. «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 

27.11.12թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ /Պաշտոնական տեղեկագիր» N 66.28.12.2012թ 

36. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ կատարելու մասին» 

27.11.12թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ /Պաշտոնական տեղեկագիր» N 66.28.12.2012թ 

 37. «Հայաuտանի Հանրապետության 2013-2015 թվականների պետական 

վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաuտատելու մաuին» 

23.08.2012թ. Ս. ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ/Պաշտոնական տեղեկագիր» N 66.28.12.2012թ 
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38. «Հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների 

արտոնություններ սահմանելու մասին» 

27.11.12թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ/Պաշտոնական տեղեկագիր» N 66.28.12.2012թ  

 

39. ա. «Շրջանառության հարկի մասին»,  

բ. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

գ. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո-

խություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

դ. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

ե. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

զ. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Հայաստանի Հան-

րապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»  

է. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և 

անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

27.11.12թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ /Պաշտոնական տեղեկագիր» N 66.28.12.2012թ 

 

 


