
 

LEGISLATION SUPPORTING CARE REFORMS IN ARMENIA 

 Իրավական ակտերի ցանկ List of legal acts 

1. 2016 թվականի մարտի 10-ին  ՀՀ Կառավարության 
կողմից հավանության արժանացած «Կյանքի 
դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին 
խնամատարության հանձնելու ընթացակարգի 
բարեփոխման հայեցակարգը» ՝N 9 արձանագրայի 
որոշում 

Protocol Resolution N 9 of GOA of 
March 10, 2016, approving “Concept of 
Reforming the Procedures for Foster 
Care of Children at Especially Difficult 
Circumstances of Life” 

2. 2016 թվականի մայիսի 12-ին ՀՀ Կառավարության 
կողմից հավանության արժանացած «Հայաստանի 
Հանրապետությունում կյանքի դժվարին 
իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքի 
այլընտրանքային ծառայությունների համակարգի 
զարգացման հայեցակարգը»՝ N 18 արձանագրային 
որոշում 

Protocol Resolution N 18 of GOA of 
May 12, 2016, approving “Concept of 
Developing the Alternative Care System 
for Children at Especially Difficult 
Circumstances of Life” 

3. 2016 թ. սեպտեմբերի 15-ին ՀՀ Կառավարության 
կողմից հավանության արժանացած «Հայաստանի 
Հանրապետությունում կյանքի դժվարին 
իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքի 
այլընտրանքային ծառայությունների համակարգի 
զարգացման Հայեցակարգի կատարումն 
ապահովող միջոցառումների ծրագիրը»՝ N 36 
արձանագրային որոշման Հավելված 

Protocol Resolution N 36 of GOA of 
September 15, 2016, approving “Action 
Plan for Implementing the Concept 
Note on Developing the Alternative 
Care System for Children at Especially 
Difficult Circumstances of Life” 

4. 2016 թ. սեպտեմբերի 29-ին ՀՀ Կառավարության 
կողմից հավանության արժանացած «Երեխայի 
իրավունքների պաշտպանության 2017 թվականի 
տարեկան ծրագիրը»՝ N 38 արձանագրային 
որոշման Հավելված N 1 

Protocol Resolution N 38 of GOA of 
September 29, 2016, approving Child 
Protection Annual Action Plan for 2017  

5. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 17-ի 
թիվ 743-Ն որոշումը Հայաստանի 
Հանրապետության խնամք և պաշտպանություն 
իրականացնող շուրջօրյա հաստատություններում 
խնամվող երեխաների վերադարձն ընտանիքներ 
կազմակերպելու (բեռնաթափում) և երեխաների 
մուտքը հաստատություններ կանխարգելման 
ծրագիրը հաստատելու մասին 

Government decree of July 17, 2014, on 
GOA Action Plan for 
Deinstitutionalization of Residential 
Care Institutions and Prevention of 
Institutionalization  



 Իրավական ակտերի ցանկ List of legal acts 

6. Երեխաների, տարեց և(կամ) հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց խնամքի տրամադրման կարգը և 
պայմանները սահմանելու, տարեց և (կամ) 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի 
տրամադրումը մերժելու հիմք հանդիսացող 
հիվանդությունների ցանկը հաստատելու և 
Հայաստանի Հհանրապետության կառավարության 
մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշումը 

Government decree on terms and 
conditions of the care provided to 
children, elderly people, and people 
with disabilities, GOA Decree N 1112, 
September 10, 2015 

7. 2 հունիսի 2016 թվականի N 631-Ն  
Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների 
կանոնադրությունը հաստատելու եվ Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2011 
թվականի փետրվարի 24-ի N 164-ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին 

Government Decree N 631-Ն of June 02, 
2016, approving the Charter of 
Guardianship and Trusteeship bodies 
(according to the Family Code, the 
heads of self-governing bodies 
[SGB/communities] are authorized to 
implement the functions of 
guardianship and trusteeship. SGBs 
don’t have professional staff members to 
deal with childcare issues and to protect 
children’s rights. This decree will 
support improvement of the capacities 
and professionalism of the guardianship 
and trusteeship bodies) 

8. 26 մայիսի 2016 թվականի N 551-Ն Կյանքի դժվարին 
իրավիճակում հայտնված երեխաների՝ 
այլընտրանքային խնամքի տրամադրման 
նպատակով ուղղորդման կարգը եվ չափորոշիչները 
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի 
N 1112-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ եվ 
լրացումներ կատարելու մասին 

Government Decree N 551 of May 26, 
2016, approving the Referral Procedures 
and Criteria of Alternative Care for 
Children at Especially Difficult 
Circumstances of Life and Amendments 
to GOA Decree N 1112-Ն of September 
25, 2015   

9. 8 մարտի 2010 թվականի N 269-Ն ՀՀ 
կառավարության որոշումը որդեգրման կարգը և ՀՀ 
դիվանագիտական ներկայացուցչություններում 
կամ հյուպատոսական հիմնարկներում 
օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն 
չունեցող անձանց և ՀՀ սահմաններից դուրս 
բնակվող ՀՀ քաղաքացիների կողմից որդեգրված` 
ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող երեխայի հաշվառման 
կարգը հաստատելու, ՀՀ կառավարության 2002 
թվականի նոյեմբերի 28-ի n 1919-ն որոշման մեջ 

Amendments to Government Decree N 
269-Ն of March 18, 2010, approving the 
procedure for child adoption 
 



 Իրավական ակտերի ցանկ List of legal acts 

լրացում կատարելու և ՀՀ կառավարության մի շարք 
որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 

10. 28 դեկտեմբերի 2012 թվականի N 1295-Ն 
 ՀՀ Վարչապետի որոշումը  
Երեխաների իրավունքների պաշտպանության 
ազգային հանձնաժողով ստեղծելու, հանձնաժողովի 
կանոնադրությունը և անհատական կազմը 
հաստատելու և ՀՀ վարչապետի 2005 թվականի 
հոկտեմբերի 28-ի N 835-ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին 

Amendments to the Prime Minister’s 
Decree N 1295, of December 28, 2012, 
on status, functions, and list of members 
of the National Commission for 
Protection of Children Rights 

11. Սոցիալական Աջակցության մասին ՀՀ Օրենքը 
դեկտեմբեր 17, 2014թ.  

Law on Social Assistance—enacted by 
Parliament on December 17, 2014, and 
entered into force on January 1, 2015—
brought a huge number of policy 
changes in the social services and care 
delivery system 

12. 4 հունիսի 2015 թվականի N 582-Ն ՀՀ 
կառավարության որոշումը  
«Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի 
կիրարկումն ապահովելու եվ ՀՀ կառավարության 
մի շարք որոշումներում փոփոխություններ ու 
լրացումներ կատարելու մասին 

Government decree on implementation 
of the Law on Social Assistance and on 
amendments to GOA Decree N 582 of 
June 4, 2015 

13. 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1061-Ն ՀՀ 
կառավարության որոշումը  
Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող 
տարածքային մարմինների լիազորությունների 
իրականացման եվ սոցիալական ծառայությունների 
տրամադրման կարգն ու պայմանները սահմանելու 
մասին 

Government decree defining terms and 
conditions of social services and 
competencies of social service providers, 
GOA Decree N 1061 of September 10, 
2015 

14. 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1044-Ն ՀՀ 
կառավարության որոշումը Միջգերատեսչական 
սոցիալական համագործակցության կանոնակարգը 
սահմանելու մասին 

GOA Decree N 1044 of September 10, 
2015, approving the procedure of 
interagency cooperation 

15. 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1078-Ն 
 ՀՀ կառավարության որոշումը 
Սոցիալական ծառայություններ տրամադրելու 
գործունեության հավաստագրման դեպքերը եվ 
կարգը հաստատելու մասին 

Government Decree N 1078 of 
September 10, 2015, defining the cases 
and social service activities subject to 
mandatory certification  



 


