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ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՕՐԻՆԱԳԾԵՐ  PARLIAMENT BILLS 
   

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԴԱՏԱԿԱՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ  

AMENDMENTS TO THE JUDICIAL 
CODE 

   
Նախատեսվում է ՀՀ Վճռաբեկ դատարանում 
առանձնացել վարչական պալատ, ինչի 
արդյունքում դատարանը նախկին երկու 
պալատի փոխարեն կունենա երեք պալատ՝ 
քրեական պալատ 8 դատավորի կազմով, 
քաղաքացիական պալատ 7 դատավորի կազմով 
և վարչական պալատ 5 դատավորի կազմով։ 
 
 

 An administrative chamber is envisaged in the RA 
Court of Cassation, as a result of which the court 
will have three chambers instead of the previous 
two chambers: a criminal chamber with 8 judges, 
a civil chamber with 7 judges, and an 
administrative chamber with 5 judges. 
 
 
 

Օրենսդրական նախագիծն ընդունվել է ՀՀ 
Ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ։ 
 
 
 

 The bill has been adopted by the National 
Assembly of the Republic of Armenia in the first 
reading. 
 
 

Ավելին՝ հղումով  Find more here։ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ 
ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

AMENDMENTS TO THE LAW ON 
PROCUREMENT 

 

Նախատեսվում է վերացնել գնումների 
վերաբերյալ բողոքներ քննող մարմինը 
(գանգատարկման հանձնաժողով), ինչի 
արդյունքում այդ գործընթացի սուբյեկտները 
պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի 
գործողությունները (անգործությունը) և 
որոշումները կարող են բողոքարկել դատական 
կարգով։ 
 
Օրենսդրական նախագիծն ընդունվել է ՀՀ 
Ազգային ժողովի կողմից երկրորդ ընթերցմամբ։ 
 
 
 
Ավելին՝ հղումով 

 It is envisaged to eliminate the procurement 
review body (Appeals Commission), as a result of 
which the subjects of that process can appeal the 
actions (inaction) and decisions of the customer, 
the evaluation commission before the courts.  
 
 
 
 
The bill has been adopted by the National 
Assembly of the Republic of Armenia in the 
second reading. 
 
 
Find more here։ 



 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ  

ADDITIONS TO THE CIVIL PROCEDURE 
CODE 

 

Նախաատեսվում է Քաղաքացիական 
դատավարության օրենսգիրքը լրացնել նոր 
հատուկ վարույթով՝ «Գնումների հետ կապված 
վեճերով վարույթ» վերտառությամբ։  
 

 A new a new special proceeding is envisaged to 
be added to Code of Civil Procedure, called 
“Proceedings on Procurement Disputes”. 
 
 

Օրենսդրական նախագիծն ընդունվել է ՀՀ 
Ազգային ժողովի կողմից երկրորդ ընթերցմամբ։  
 
 
 

 The bill has been adopted by the National 
Assembly of the Republic of Armenia in the 
second reading. 
 
 

Ավելին՝ հղումով  Find more here։ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԱՌևՏՐԻ և 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
 

ADDITIONS TO THE LAW ON TRADE 
AND SERVICES 

 

Այսուհետ առևտրի իրականացման վայրերում 
կաթնային յուղի փոխարինիչով կաթնամթերքը 
պետք է ապահովված լինի առանձնացված 
հատվածով և  ունենա «պարունակում է 
կաթնային յուղի փոխարինիչ» հատուկ  նշում՝ 
ընթեռնելի և տեղադրված տեսանելի վայրում: 

 

 From now on, dairy products with milk fat 
substitutes in trade places must be provided with 
a separate section and have a special note 
"contains milk fat substitutes" in a legible and 
visible place. 
 
 
 

Օրենսդրական նախագիծն ընդունվել է ՀՀ 
Ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ։  
 

 The bill has been adopted by the National 
Assembly of the Republic of Armenia in the first 
reading. 
 

 
Ավելին՝ հղումով 

  
Find more here։ 

  



ԵԿԱՄՏԱՀԱՐԿԻ 
ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԻՐԱՌՎՈՂ 
ՏՈԿՈՍՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ  

 
AMENDMENTS IN INCOME TAX 
RATES WITH RESPECT TO THE 

APPLICABLE INTEREST 

   
   
ՀՀ օրենքի նախագծով նախատեսվում է 
վերանայել փոխառությունների և ոչ 
հրապարակային եղանակով տեղաբաշխված 
պարտքային արժեթղթերի դիմաց ստացված 
տոկոսների մասով եկամտային հարկի 
դրույքաչափը` սահմանելով 2022 թվականի 
հունվարի 1-ից սկսած՝ 21%, իսկ 2023 թվականի 
հունվարի 1-ից սկսած՝ 20%։  
 
Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում 

է կանխել ագրեսիվ հարկային պլանավորման 

դեպքերը՝ կապված շահութահարկի հարկման 

բազայի նվազեցման և եկամտային հարկի 

վճարումից խուսափելու հետ։ 

 

 According to the RA draft law, it is envisaged to 
revise the income tax rate on interest received for 
loans and non-publicly placed debt securities, 
setting 21% starting from January 1, 2022, and 
20% starting from January 1, 2023. 
 
 
 
 
As a result of the adoption of the draft law, it is 
expected to prevent cases of aggressive tax 
planning in connection with the reduction of 
profit tax base and avoidance of income tax 
payment. 
 
 

Օրենքի փոփոխության նախագիծը ընդունվել է 
ՀՀ կառավարության որոշմամբ 23.12.2021 
թվականին։  
 

 The draft law amendment was adopted by the 
decision of the RA Government on 23.12.2021. 
 
 

Ավելին՝ հղումով։  Find more here. 

   

   
 


