
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

«Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
համապատասխան հոդվածներում կատարվող փոփոխությունների և լրացման 

 

(…) 
Հոդված 3. Նույնականացման քարտ ստանալը և նույնականացման քարտի 

վավերականության ժամկետը 
  
1. Քաղաքացին նույնականացման քարտ ստանում է կամավոր` 16 տարին լրանալու 

օրվանից: 
2. Քաղաքացին նույնականացման քարտ ստանալու մասին դիմումը ներկայացնում է 

ոստիկանության մարմին: 
3. 16 տարին լրացած քաղաքացին նույնականացման քարտ ստանալու մասին դիմումը 

ներկայացնում է անձամբ: 
4. Անգործունակ ճանաչված քաղաքացուն նույնականացման քարտը տրամադրվում է 

խնամակալի դիմումի հիման վրա: Սահմանափակ գործունակ ճանաչված քաղաքացուն 
նույնականացման քարտը տրամադրվում է իր դիմումի հիման վրա: Սահմանափակ գործունակ 
ճանաչված քաղաքացուն սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 9-րդ մասով նախատեսված առավել սեղմ 
ժամկետներում` գանձվող վճարի դիմաց, նույնականացման քարտը տրամադրվում է 
հոգաբարձուի գրավոր համաձայնությամբ: Սույն մասով նախատեսված դեպքերում դիմումներին 
կցվում է խնամակալ կամ հոգաբարձու հանդիսանալու փաստը հավաստող փաստաթուղթ:  

5. Առաջին խմբի հաշմանդամները նույնականացման քարտ իրավունք ունեն ստանալու 
ներկայացուցիչների դիմումի հիման վրա: Այս դեպքում դիմումին կցվում է քաղաքացու 
հաշմանդամության վկայականը կամ վկայականի նոտարական կարգով վավերացված 
պատճենը: 

5.1. Ազատազրկման դատապարտված կամ կալանավորված անձը նույնականացման քարտ 
ստանալու իրավունք ունի համապատասխանաբար քրեակատարողական հիմնարկի կամ 
կալանավորվածների պահելու վայրի վարչակազմի միջոցով: 

6. Նույնականացման քարտը տրվում է 10 տարի վավերականության ժամկետով: 
(3-րդ հոդվածը խմբ. 20.03.12 ՀՕ-88-Ն, 11.12.13 ՀՕ-136-Ն, փոփ., լրաց. 29.06.16 ՀՕ-130-Ն)  

 

(…) 
Հոդված 6. Նույնականացման քարտն անվավեր ճանաչելու հիմքերը, ժամանակավոր 

վկայականներ տրամադրելը 
  
1. Նույնականացման քարտը անվավեր է ճանաչվում հետևյալ հիմքերի առկայության 

դեպքում. 
1) լրացել է դրա վավերականության ժամկետը. 
2) անձը դադարել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելուց. 
3) նույնականացման քարտը կորել է. 
4) նույնականացման քարտը փոխանակվել է սույն օրենքով սահմանված կարգով. 
5) նույնականացման քարտը կեղծվել է. 
6) նույնականացման քարտը ձեռք է բերվել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության 

խախտմամբ. 
7) (կետն ուժը կորցրել է 29.06.16 ՀՕ-130-Ն) 
8) անձը մահացել է. 
9) տպագրված նույնականացման քարտը չի տրամադրվել քաղաքացուն սույն օրենքով 

նախատեսված դեպքերում. 



10) անձնագիր և նույնականացման քարտ ունեցող քաղաքացին տվյալների փոփոխության 
կամ անճշտության հիմքով դիմել է միայն անձնագիրը փոխանակելու համար: 

2. Նույնականացման քարտը կորցրած քաղաքացին այդ մասին հայտնում է ոստիկանության 
մարմին կամ Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչություն կամ 
հյուպատոսական հիմնարկ: Այս դեպքում, ինչպես նաև վավերականության ժամկետը լրացած 
նույնականացման քարտը փոխանակման ներկայացնելիս Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքում գտնվող քաղաքացուն իր ցանկությամբ մինչև նոր նույնականացման քարտի 
տրամադրումը տրվում է ժամանակավոր վկայական: Ժամանակավոր վկայական կարող է 
տրամադրվել նաև ազատազրկման դատապարտված և կալանավորված քաղաքացիներին 
քրեակատարողական հիմնարկի կամ կալանավորվածներին պահելու վայրի վարչակազմի 
միջոցով, իսկ կարճաժամկետ մեկնում ստացած ազատազրկման դատապարտված կամ 
կալանավորված քաղաքացուն` ընդհանուր հիմունքներով:Ժամանակավոր վկայական կարող է 
տրվել նաև ազատազրկման դատապարտված քաղաքացուն քրեակատարողական հիմնարկի 
վարչակազմի միջոցով, իսկ կարճաժամկետ մեկնում ստացած դատապարտյալին` ընդհանուր 
հիմունքներով: Ժամանակավոր վկայականի ձևը և տրամադրման կարգը սահմանվում են 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: 

3. Եթե օրենքով սահմանված հիմքերով քրեակատարողական հիմնարկի կամ 
ձերբակալվածներին պահելու վայրի վարչակազմը ազատազրկման դատապարտված, 
կալանավորված կամ ձերբակալված քաղաքացուց վերցրել է ժամանակավոր վկայականը կամ 
նույնականացման քարտը, ապա, վերջիններիս կողմից քաղաքացիաիրավական գործարքներ 
կնքելու խնդրանքով պայմանավորված, վարչակազմը պարտավոր է ժամանակավոր 
վկայականը կամ նույնականացման քարտը տրամադրել նրանց:3. Եթե օրենքով սահմանված 
հիմքերով քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմը ազատազրկման դատապարտված 
քաղաքացուց վերցրել է ժամանակավոր վկայականը կամ նույնականացման քարտը, ապա, 
դատապարտյալի կողմից քաղաքացիաիրավական գործարքներ կնքելու խնդրանքով 
պայմանավորված, պարտավոր է ժամանակավոր վկայականը կամ նույնականացման քարտը 
տրամադրել դատապարտյալին: 

4. Սույն հոդվածով նախատեսված դեպքերում նույնականացման քարտը ճանաչվում է 
անվավեր` անձնագրային համակարգի ավտոմատացված համալիրի պահոցում ծրագրային 
ապահովմամբ համապատասխան նշում կատարելու եղանակով: 

5. Մահացած քաղաքացու նույնականացման քարտը հանձնվում է մահվան պետական 
գրանցումն իրականացնող մարմնին: 

(6-րդ հոդվածը փոփ., լրաց., խմբ. 29.06.16 ՀՕ-130-Ն)  
 


