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Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 109-րդ, «Ազգային 

ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 65-րդ 

և 73-րդ հոդվածների՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողով է ներկայացնում «Տնտեսական մրցակցության պաշտ-

պանության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրա-

պետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» օրենքում փոփո-

խություն և լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերա-

բերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփո-

խություն կատարելու մասին», «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» 

օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին», «Կենտրոնական բանկի 

մասին» օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին», «Իրավաբանական 

անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբա-

ժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Դատական ակտերի 

հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», 
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«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին», «Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», 

«Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Հատուկ 

քննչական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Հայաս-

տանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու 

մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում 

փոփոխություն կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավա-

րության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Ազգային ժողովի կանոնա-

կարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթը: 

Օրենքների նախագծերի փաթեթին կից ներկայացվում են օրենքների նախա-

գծերի փաթեթի ընդունման հիմնավորումը,  գործող օրենքների փոփոխվող հոդվածների 

մասին տեղեկանքը, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների 

էական նվազեցման կամ ծախսերի ավելացման մասին Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության եզրակացությունը, ինչպես նաև օրենսդրական նախաձեռնությանը 

հավանություն տալու և անհետաձգելի համարելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապե-

տության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 2117-Ա  որոշումը: 

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ նշված օրենքների նախագծերի փաթեթը 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս՝ Հայաստանի Հանրապե-

տության կառավարության ներկայացուցիչ (հիմնական զեկուցող) է նշանակվել (համաձայ-

նությամբ) Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության 

պետական հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորգյանը: 

Հարգանքով`  
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