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ՆՈՐ ԻՆՍՏԻՈՒՏՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
ՀԱՇՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ  INTORODUCTION OF NEW INTISTUES IN THE 

SPHERE OF MEDIATION 
   

   
ՀՀ կառավարությունը 2022 թվականի հունիսի 2-ի 
նիստին հանդես է եկել օրենսդրական 
նախաձեռնությամբ, որում առաջարկվում է 
փոփոխություններ կատարել «Հաշտարարության 
մասին» ՀՀ օրենքում և այլ հարակից օրենքներում։ 
Նախագծով առաջարկվում է հաշտարարության 
ոլորտում ներդրնել նոր ինստիտուտներ. առցանց 
հաշտարարություն և ընտանեկան գործերով 
պարտադիր հաշտարարություն։ 
 

 At the meeting of June 2, 2022, the Armenian 
Government has proposed a bill on amending the 
RA Law “On Mediation” and related legal acts. The 
bill proposes to introduce the following new 
institutions into the sphere of mediation - online 
mediation and mandatory mediation in family 
matters. 
 
 
 
 
 

Մասնավորապես, առաջարկվել է ներդնել առցանց 
եղանակով հաշտարարություն կողմերի փոխադարձ 
համաձայնության կամ օրենքով սահմանված 
դեպքերում։ Նախատեսվել է նաև պարտադիր 
հաշտարարություն ամուսնալուծության, երեխայի 
բնակության վայրի որոշման, ալիմենտի 
(ապրուստավճար) բռնագանձման, ամուսինների 
ընդհանուր սեփականությունը համարվող գույքի 
բաժանման, ծնողական իրավունքների 
իրականացման, երեխայի մերձավոր ազգականների՝ 
երեխայի հետ շփվելու արգելքները վերացնելու, 
երեխայի տեսակցության կարգ սահմանելու, 
ամուսնական պայմանագրի փոփոխման կամ լուծման 
վերաբերյալ գործերով։ Նշված գործերով 
հաշտարարության իրականացումը կլինի պարտադիր 
պայման դատարան դիմելու համար։ 
 

 In particular, it was proposed to introduce online 
mediation in cases established by law or agreed 
between the parties. The bill also establishes that 
mediation is mandatory for cases such as divorce, 
determination of the child’s place of residence, 
recovery of alimony (alimony), division of property 
considered to be the common property of the 
spouses, the exercise of parental rights, removal of 
barriers to communication with the child of the 
child’s close relatives, the establishment of the 
order of visits with the child, amendment or 
termination of the marriage contract. Mediation in 
these cases will be a prerequisite for applying to 
courts. 
 
 
 
 
 

Նախագիծը ստացել է ՀՀ կառավարության 
հավանությունը և առաջիկայում կընդգրկվի ՀՀ 
Ազգային ժողովի օրակարգում։ 
 

 The bill has received the approval of the RA 
Government and, shortly, would be included in the 
agenda of the RA National Assembly. 

Ավելին՝ հղումով։  Find more here. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅԱՆ 

ՇՆՈՐՀՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐՈՒՄ 
 ADDITIONS TO THE GROUNDS FOR GRANTING 

RA CITIZENSHIP 
   
ՀՀ կառավարությունը 2022 թվականի հունիսի 9-ի 
նիստին հանդես է եկել օրենսդրական 
նախաձեռնությամբ, որում առաջարկվում է 
լրացումներ կատարել «Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիության մասին» ՀՀ 
օրենքում։ 
 

 At a meeting on June 9, 2022, the Armenian 
Government has proposed a bill on making 
additions to the RA Law “On Citizenship of the 
Republic of Armenia”. 
 
  

Առկա կագավորումներով անձի կողմից «բացառիկ 
ծառայություններ» մատուցելը սույն օրենքի իմաստով 
ՀՀ քաղաքացիություն շնորհելու հիմք է 
հանդիսանում։ Սակայն, ներկայումս որևէ իրավական 
ակտով սահմանված չէ, թե որ ծառայություններն են 
համարվում «բացառիկ»։ 
 

 According to current regulations, the provision of 
“exceptional services” by a person is a ground for 
granting an Armenian citizenship within the 
meaning of this law. However, currently, no legal 
act establishes which services are considered 
“exclusive”. 

 
Նախագծով առաջարկվել է պարզաբանել «բացառիկ 
ծառայություններ» հասկացությունը՝ սահմանելով, որ 
բացառիկ ծառայության չափանիշները սահմանվելու 
են ՀՀ կառավարության որոշմամբ։ 
 

 The draft proposes to clarify the concept of 
“exceptional services”, establishing that the criteria 
for exceptional service will be established by the 
decision of RA Government. 

 
Նախագիծը ստացել է ՀՀ կառավարության 
հավանությունը և առաջիկայում կընդգրկվի ՀՀ 
Ազգային ժողովի օրակարգում։ 
 

 The bill has received the approval of the RA 
Government and, shortly, would be included in the 
agenda of the RA National Assembly. 
 

Ավելին՝ հղումով։  Find more here. 
 
 

   
ԵԱՏՄ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՎԱՐԿԱՅԻՆ 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԻ ՄԵՋ ՄՏՆՈՂ 
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ 

 EXCHANGE OF INFORMATION INCLUDED IN 
CREDIT HISTORIES WITHIN THE EAEU 

   
   
2022 թվականի հունիսի 9-ի նիստին ՀՀ 
կառավարությունը հավանություն է տվել 
«Եվրասիական տնտեսական միության 
շրջանակներում վարկային պատմությունների կազմի 
մեջ մտնող տեղեկությունների փոխանակման կարգի 
մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ 
օրենքին։ 
  

 At the meeting on June 9, 2022, the Armenian 
Government has approved the RA Law “On 
ratification of the agreement on the procedure for 
the exchange of information included in credit 
histories within the framework of the Eurasian 
Economic Union”.  
  

Ավելին՝ հղումով։  Find more here. 
 
 
 
 
 
 

  



 
ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԱՆՎԱՎԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ 

ԱՆԿԱՆԽԻԿ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔ 

 
INVALIDITY OF THE TRANSACTION AS A 

CONSEQUENCE OF VIOLATION OF APPLICABLE 
REQUIREMENTS FOR NON-CASH TRANSACTIONS 

   
ՀՀ կառավարությունը 2022 թվականի հունիսի 2-ի 
նիստին հանդես է եկել օրենսդրական 
նախաձեռնությամբ, որում առաջարկվում է 
լրացումներ կատարել «Անկանխիկ 
գործառնությունների մասին» ՀՀ օրենքում։ 
 

 At its meeting on June 2, 2022, the Armenian 
Government has proposed bill on amending the RA 
Law “On Non -cash Transactions”. 
 

Վերջերս կատարված օրենսդրական 
փոփոխությունների շրջանակում 2022 թվականի 
հուլիսի 1-ից հետո անհատ ձեռնարկատերերի, 
նոտարների, փաստաբանների և 
կազմակերպությունների կողմից կնքվող 
գործարքների համար, որոնց մի կողմը ֆիզիկական 
անձ է,  և այն գործարքների համար, որոնք կնքվում 
են ֆիզիկական անձանց միջև, սահմանվել է շեմ, որից 
ավել վճարումները պետք է կատարվեն անկանխիկ 
ձևով։ 
 

 As part of the recently introduced legislative 
changes, after July 1, 2022, a threshold was set for 
transactions concluded by individual entrepreneurs, 
notaries, lawyers and organizations one party of 
which is an individual, and for transactions 
concluded between individuals. The payments 
within the transactions exceeding the mentioned 
threshold should be made in non-cash from. 
 

Նոր լրացումներով, սահմանվել է որ անկանխիկ ձևով 
վճարման պահանջը չպահպանելը, հանգեցնում է 
գործարքի (պայմանագրի) անվավերության: Նման 
գործարքը (պայմանագիրը)  առոչինչ է։ 
 

 The new additions stipulate that non-compliance 
with the non-cash payment requirement leads to the 
invalidity of the transaction (contract). Such a 
transaction (contract) shall be void. 
 

Նախագիծը ստացել է ՀՀ կառավարության 
հավանությունը և առաջիկայում կընդգրկվի ՀՀ 
Ազգային ժողովի օրակարգում։ 
 

 The bill has received the approval of the RA 
Government and, shortly, would be included in the 
agenda of the RA National Assembly. 
 

Ավելին՝ հղումով։ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Find more here. 

 
 

  



 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ 
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

 UPCOMING AMENDMENTS TO THE LAW ON 
GEOGRAPHICAL INDICATIONS 

   
ՀՀ կառավարությունը 2022 թվականի մայիսի 13-ի 
նիստին հանդես է եկել օրենսդրական 
նախաձեռնությամբ, որում առաջարկվում է 
փոփոխություններ կատարել «Աշխարհագրական 
նշումների մասին» ՀՀ օրենքում։ Նախագծում 
սահմանվում է, որ այսուհետ որպես 
աշխարհագրական նշում հնարավոր կլինի 
օգտագործել, ոչ միայն աշխարհագրական ծագման 
երկրի, տեղանքի, բնակավայրի և տարածքի 
անվանումները, այլ նաև ցանկացած այնպիսի 
անվանում, որով պայմանավորված է տվյալ 
արտադրանքի որակը, համբավը կամ այլ բնորոշ 
հատկանիշները,  

 At a meeting on May 13, 2022, the RA 
Government of has proposed bill on amending the 
RA Law “On Geographical Indications”. The bill 
stipulates that as a geographical indication, it will 
be possible to use not only the names of country of 
origin, place, locality and area, but also any name 
that determines the quality, reputation or other 
characteristic features of this product, 

 

 
Նախագիծը ստացել է ՀՀ կառավարության 
հավանությունը և առաջիկայում կընդգրկվի ՀՀ 
Ազգային ժողովի օրակարգում։ 
 

  
The bill has received the approval of the RA 
Government and, shortly, would be included in the 
agenda of the RA National Assembly. 
 

Ավելին՝ հղումով։  Find more here. 
 
 
 
 
 
 
 

  

ԱԶԱՏ ՎԻԶԱՅԻ ՌԵԺԻՄ ՔՈՒՎԵՅԹԻ 
ՔԱՂԱՔՑԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

 VISA-FREE REGIME FOR KUWAITI CITIZENS 

   
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
որոշման համաձայն՝ այսուհետ Քուվեյթի 
քաղաքացիները ՀՀ տարածք կարող են մուտք գործել 
առանց վիզայի։ 
 

 According to the decree of the Government of the 
Republic of Armenia, from now on, Kuwaiti 
citizens can enter the territory of the RA without a 
visa. 
 

Ավելին՝ հղումով։  Find more here. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ 
ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԿՃԱՆԱՉԵՆ 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 

 THE MEMBER STATES OF THE EURASIAN 
ECONOMIC UNION WILL MUTUALLY 

RECOGNIZE DOCUMENTS ON ACADEMIC 
DEGREES 

   
   
Այսուհետ ԵԱՏՄ անդամ պետությունները 
փոխադարձաբար կճանաչեն անդամ պետությունում 
տրված գիտական աստիճանների վերաբերյալ 
փաստաթղթերը։ 
 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 
հավանություն է տվել «Եվրասիական տնտեսական 
միության անդամ պետություններում գիտական 
աստիճանների վերաբերյալ փաստաթղթերի 
փոխադարձ ճանաչման մասին» համաձայնագրի 
ստորագրմանը։ 
 
 

 The Government of the Republic of Armenia has 
approved the signing of the agreement "Օn mutual 
recognition of documents on academic degrees in 
the member states of the Eurasian Economic 
Union". From now on, the EAEU member states 
will mutually recognize documents on academic 
degrees issued in the member state։ 

 
 

Ավելին՝ հղումով,  Find more here. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


