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«Հոդված 4. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցում 
իրականացնող մարմինները 

1. Հայաստանի Հանրապետությունում սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 
սահմանված քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումները, 
դրանցում փոփոխություններ, լրացումներ եւ ուղղումներ կատարելը, այդ գրանցումները 
չեղյալ հայտարարելը, կորած գրանցումները վերականգնելը, քաղաքացիական 
կացության ակտերի մատյանները վարելը կամ պահպանելը եւ վկայականների 
կրկնօրինակներ ու քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումը 
հաստատող այլ փաստաթղթեր տալը, ինչպես նաեւ դրանցից բխող, սույն օրենքով 
նախատեսված այլ գործառույթները իրականացնում են համայնքային ենթակայության 
քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման տարածքային մարմինները 
(այսուհետ՝ ՔԿԱԳ տարածքային մարմին): 

2. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը 
կառավարության սահմանած կարգով իրականացնում է ՔԿԱԳ տարածքային 
մարմինների մասնագիտական գործունեության համակարգումը, դրանց վերահսկումը, 
ինչպես նաեւ սույն օրենքով նախատեսված այլ գործառույթներ: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված գործառույթները իրականցվում են 
նաեւ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 
համակարգում ընդգրկված համապատասխան ստորաբաժանումների կողմից: Երեւան 
քաղաքում մահվան պետական գրացումը իրականացվում է միայն Հայաստանի 
Հանրապետության արդարադատության նախարարության համակարգում ընդգրկված 
համապատասխան ստորաբաժանման կողմից: 

4. Օտարերկրյա պետություններում սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 
գործառույթները իրականացնում են այդ պետություններում գտնվող Հայաստանի 
Հանրապետության հյուպատոսական հիմնարկները՝ սույն օրենքով սահմանված 
կարգով: 

Հոդված 6. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումը 
  
1. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումն իրականացվում է` 

ելնելով ինչպես քաղաքացիների գույքային և անձնական` ոչ գույքային իրավունքների, 
պաշտպանության նպատակից, այնպես էլ պետության շահերից: 
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«2. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումն 
իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 
նախարարությունում գործող քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման 
միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգում՝ քաղաքացիական կացության 
ակտային գրանցում կատարելու եւ դրա հիման վրա քաղաքացուն պետական 
գրանցման վկայական տալու միջոցով: 

3. ՔԿԱԳ մարմինը քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումն 
իրականացնում է ՔԿԱԳ մարմին փաստաթղթերի ներկայացման օրը, եթե սույն օրենքով 
այլ ժամկետներ նախատեսված չեն: 

ՔԿԱԳ մարմին փաստաթղթերի ներկայացման օրը պետական գրանցման համար 
սահմանված բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաստացի ստացման ժամանակն է, 
որը փաստաթղթերն ընդունած անձի ստորագրությամբ նշվում է ստացված դիմումի 
վրա և գրառվում է փաստաթղթերի ընդունման մատյանում: 

4. ՔԿԱԳ մարմնի ղեկավարը կամ աշխատողը իրավունք չունի իրականացնելու 
իրեն, իր ամուսնուն, ամուսնու և իր ազգականներին (ծնող, երեխա, թոռ, պապ, տատ, 
հարազատ եղբայր և քույր) վերաբերող քաղաքացիական կացության ակտերի 
պետական գրանցում: Նման դեպքերում քաղաքացիական կացության ակտերի 
պետական գրանցումն իրականացնում է ՔԿԱԳ մարմնի այլ աշխատող կամ ՔԿԱԳ այլ 
մարմին: 

5. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման ճշտության և 
քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումները կազմելու որակի համար 
պատասխանատու են ՔԿԱԳ մարմնի ղեկավարը և գրանցում կատարող աշխատողը։ 

6. ՔԿԱԳ մարմնի աշխատավայրից դուրս կարող են կատարվել քաղաքացիական 
կացության ակտերի պետական գրանցումներ` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած կարգով և դեպքերում: 
 

Հոդված 7. Քաղաքացիական կացության ակտի գրառումը 
  
1. Քաղաքացիական կացության ակտի գրառում կատարելու համար պետք է 

ներկայացվեն այն փաստաթղթերը, որոնք հիմք են քաղաքացիական կացության ակտի 
պետական գրանցման համար, և դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ։ 

2. Օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց 
փաստաթղթերը, որոնք տվել են օտարերկրյա պետությունների իրավասու մարմինները 
և ներկայացվել են քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման 
համար, պետք է հյուպատոսական օրինականացման ենթարկվեն, եթե Հայաստանի 
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով այլ բան նախատեսված չէ, և 
թարգմանվեն հայերեն։ Թարգմանության իսկությունը վավերացվում է նոտարական 
կարգով։ 

3. ՔԿԱԳ մարմնում քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումը և 
գործավարությունը կատարվում է հայերեն: 

4. (մասն ուժը կորցրել է 25.05.11 ՀՕ-181-Ն) 

Deleted: 2. ՔԿԱԳ մարմինը 
քաղաքացիական կացության 
ակտերի պետական գրանցումն 
իրականացնում է քաղաքացիական 
կացության ակտում 
համապատասխան գրառում 
կատարելու և այդ գրառման հիման 
վրա քաղաքացուն պետական 
գրանցման վկայական տալու 
միջոցով:¶

Deleted: այդ գրառման 



 5. Քաղաքացիական կացության ակտի գրառումը կատարվում է երկու նույնական 
օրինակով։ 

«6. Քաղաքացիական կացության ակտի գրանցման վերաբերյալ յուրաքանչյուր գրառում 

ստորագրվում  է կատարող ՔԿԱԳ մարմնի աշխատողի ու ՔԿԱԳ մարմնի ղեկավարի կողմից և 

հաստատվում է ՔԿԱԳ մարմնի կնիքով: 

Քաղաքացիական կացության ակտի յուրաքանչյուր գրանցման վերաբերյալ գրառում 
ստորագրվում  է կատարող ՔԿԱԳ մարմնի աշխատողի ու ՔԿԱԳ մարմնի ղեկավարի 
կողմից և հաստատվում է ՔԿԱԳ մարմնի կնիքով: 

7. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումների առաջին օրինակները 
(քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումների յուրաքանչյուր տեսակն 
առանձին), որոնք կազմվել են մեկ տարվա ընթացքում, ժամանակագրական կարգով 
հավաքվում են քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման 
մատյանում (ակտային գրքում): Նույն կարգով հավաքվում են նաև քաղաքացիական 
կացության ակտերի գրառումների երկրորդ օրինակները: 

8. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումների ձևաթղթերի նմուշները, այդ 
ձևաթղթերի լրացման կարգը, ինչպես նաև քաղաքացիական կացության ակտերի 
գրառման դիմումի ձևաթղթերի նմուշները հաստատում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը: 

«Հոդված 8. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման 
վկայականը կամ Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման մասին 
տեղեկանքը 

1. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականը եւ 
քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման մասին տեղեկանքը 
քաղաքացիական կացության ակտային գրանցման հիման վրա եւ դրա վերաբերյալ 
տեղեկություններ պարունակող, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 
նախարարությունում գործող քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման 
միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգում ինքնաշխատ պատրաստվող 
էլեկտրոնային փաստաթղթեր են, որոնք տրամադրվում են նաեւ փաստաթղթային կրիչի 
վրա: 

2. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականը և 
քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման մասին տեղեկանքը 
տրամադրող մարմնի կնիքով և ղեկավարի ստորագրությամբ ուղարկվում է 
քաղաքացիական կացության ակտային գրանցման մեջ նշված անձանց համացանցի 
www. e-citizen.am կայքում պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին, ինչպես նաև 
դիմողի տրամադրած էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Դիմողի պահանջով տրվում է 
էլեկտրոնային փաստաթղթի արտատպումը (պատճենը):» 

Deleted: 6. Քաղաքացիական 
կացության ակտի յուրաքանչյուր 
գրառում ընթերցվում է դիմողի 
կողմից, ստորագրվում նրա և 
գրառումը կատարող ՔԿԱԳ մարմնի 
աշխատողի ու ՔԿԱԳ մարմնի 
ղեկավարի կողմից և հաստատվում 
է ՔԿԱԳ մարմնի կնիքով, իսկ 
հաշմանդամ քաղաքացիների 
դեպքում ընթերցվում և 
ստորագրվում է նաև նրանց 
ներկայացուցչի կողմից` ըստ 
«Նոտարիատի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի։¶

Deleted: ¶
Հոդված 8. ... [2]



3. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականը եւ 
քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման մասին տեղեկանքը 
ստորագրվում են քաղաքացիական կացության ակտը գրանցող կամ դրա մեջ ուղղում, 
փոփոխություն կամ լրացում կատարող, ինչպես նաեւ վկայական կամ տեղեկանք 
տրամադրող համապատասխան մարմնի կնիքով եւ ղեկավարի ստորագրությամբ: 

4. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման վկայականի եւ 
քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման մասին տեղեկանքի վրա 
զետեղվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 
նախարարությունում գործող քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման 
միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգի միջոցով գեներացվող 
համարանիշը եւ արագ արձագանքման  ծածկագիրը: 

5. Քաղաքացական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականի եւ 
քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման մասին տեղեկանքի 
իսկության ստուգումը կատարվում է սույն հոդվածի 4-րդ մասով ամրագրված 
համարանիշը մուտքագրելով Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 
նախարարությունում գործող պաշտոնական փաստաթղթերի իսկության ստուգման 
պաշտոնական կայքում կամ օգտագործելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
միջոցները՝ արագ արձագանքման ծածկագրի միջոցով: 

6. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումների 
վկայականների ձեւանմուշները, դրանց լրացման կարգը, քաղաքացիական կացության 
ակտերի պետական գրանցման փաստը հաստատող այլ փաստաթղթերի ձեւաթղթերի 
նմուշները, ինչպես նաեւ դրանց ոչնչացման կարգը հաստատում է Հայաստանի 
Հանրապետության արդարադատության նախարարը: 

7. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականի, 
վկայականի կրկնօրինակի եւ քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման 
մասին տեղեկանքի տրամադրման կարգը եւ ժամկետները սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության արդարադատության նախարարը: 

Հոդված 9. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման
վկայականի կրկնօրինակը 

  

 

 «1. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականի 
կրկնօրինակը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 
նախարարությունում գործող քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման 
միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգի միասնական էլեկտրոնային 
գրանցամատյանում գրառված ակտային գրանցումների հիման վրա, այն մարմնի 

Deleted: (տեղեկացման)

Deleted: 1. Քաղաքացիական 
կացության ակտի գրառման հիման 
վրա, քաղաքացու դիմումի 
համաձայն, տրվում է 
քաղաքացիական կացության ակտի 
պետական գրանցման վկայականի 
կրկնօրինակ:



կնիքով և ղեկավարի ստորագրությամբ ում վկայականի կրկնօրինակ ստանալու դիմում 
է ներկայացվել:» 

«1.1.Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականի 
կրկնօրինակի տրամադրման դիմում կարող է ներկայացվել սույն օրենեքի 4-րդ 
հոդվածով սահմանված մարմիններին՝ անկախ քաղաքացիական կացության ակտի 
գրանցման կամ դիմողի մշտական բնակության վայրից:» 

2. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականի 
կրկնօրինակը տրվում է՝ 

ա) այն անձին, որի վերաբերյալ կատարվել է տվյալ քաղաքացիական կացության 
ակտի գրառումը. 

բ) մահացածի ազգականին կամ շահագրգիռ անձին` մահվան ակտի գրառման 
վերաբերյալ. 

գ) ծնողներին (օրինական ներկայացուցիչներին) կամ խնամակալության և 
հոգաբարձության մարմնի ներկայացուցչին, եթե անձը, որի վերաբերյալ կատարվել է 
քաղաքացիական կացության ակտի գրառումը, վկայականի կրկնօրինակի տրման օրը 
անգործունակ է. 

դ) այլ անձի, եթե նա քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման 
վկայականի կրկնօրինակ ստանալու իրավունք ունեցող անձի կողմից ներկայացնում է 
սահմանված կարգով տրված լիազորագիր: 

3. Կրկնօրինակ չի տրվում՝ 
ա) երեխայի ծննդյան վկայականի` այն ծնողներին, որոնք այդ երեխայի նկատմամբ 

զրկված են ծնողական իրավունքներից կամ սահմանափակված են նրանց ծնողական 
իրավունքները. 

բ) ամուսնության վկայականի` այն անձանց, որոնց ամուսնությունը դադարել է կամ 
անվավեր է ճանաչվել: 

Վերոհիշյալ անձանց դիմումով նրանց տրվում է երեխայի ծնունդը կամ ամուսնության 
պետական գրանցումը հաստատող փաստաթուղթ: 

Վկայականների կրկնօրինակներ չեն տրամադրվում դադարած ամուսնության և 
մահացածի վերաբերյալ (բացի մահվան գրանցումից), ինչպես նաև անվավեր 
ճանաչված քաղաքացիական կացության ակտային գրանցումներից: Շահագրգիռ 
անձանց դիմումով ՔԿԱԳ մարմինը տրամադրում է փաստաթուղթ, որով հաստատվում 
են քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումները: 

«4. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականի 
կրկնօրինակի տրամադրման կարգը եւ ժամկետներ սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության արդարադատության նախարարը:» 

Հոդված 9.1. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման միասնական 
էլեկտրոնային կառավարման համակարգը և միասնական 
էլեկտրոնային գրանցամատյանը 

  

Deleted: 4. ՔԿԱԳ մարմինը 
քաղաքացիական կացության ակտի 
պետական գրանցման վկայականի 
կրկնօրինակ է տալիս դիմելուց 
հետո` մեկ օրվա ընթացքում, եթե 
սույն օրենքով այլ բան 
նախատեսված չէ:¶



1. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունում 
գործում է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման միասնական 
էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, որը հասանելի է ՔԿԱԳ մարմիններին 
համացանցի միջոցով: 

2. ՔԿԱԳ մարմինները սույն օրենքով նախատեսված բոլոր քաղաքացիական 
կացության ակտերը, ինչպես նաև գրանցումից հետո տրամադրվող բոլոր 
վկայականները պատրաստում են բացառապես էլեկտրոնային կառավարման 
համակարգի միջոցով: 

3. Միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանը պաշտոնական էլեկտրոնային 
փաստաթուղթ է, որտեղ էլեկտրոնային եղանակով գրառվում և պահպանվում են սույն 
օրենքի համաձայն կատարվող բոլոր ակտային գրանցումներում գրանցման ենթակա՝ 
սույն օրենքով նախատեսված բոլոր տեղեկությունները, ինչպես նաև գրանցման համար 
հիմք հանդիսացած փաստաթղթերի, տրամադրվող վկայականների և քաղաքացիական 
կացության ակտերի էլեկտրոնային պատճենները: Միասնական գրանցամատյանում 
ձևավորվող բոլոր փաստաթղթերը ստորագրվում և կնքվում են էլեկտրոնային 
եղանակով:  
Հոդված 9.2. Քաղաքացիական կացության ակտերի համար դիմելը 

  
Սույն օրենքով նախատեսված՝ ՔԿԱԳ մարմիններ դիմում ներկայացնելու պահանջը 

համարվում է կատարված, երբ դիմող անձը ՔԿԱԳ մարմնի աշխատակցին է 
տրամադրում դիմումը պատրաստելու համար անհրաժեշտ ամբողջ 
տեղեկատվությունը և ստորագրում էլեկտրոնային կառավարման համակարգի միջոցով 
պատրաստված դիմումը: 

«2.Եթե դիմողը՝ տեսողական խանգարում ունեցող անձ է, ապա ՔԿԱԳ մարմնի 

աշխատակիցը բարձրաձայն ընթերցում է դիմումի բովանդակությունն ամբողջությամբ՝ 

առնվազն  մեկ վկայի ներկայությամբ։ Վկան դիմումի վրա ստորագրություն դնելու 

միջոցով հաստատում է իր ներկայությամբ դիմումի բովանդակությունը ՔԿԱԳ 

աշխատակցի կողմից ընթերցված և դիմողի համար պարզաբանված լինելու փաստը: 

3.Սույն Օրենքով նախատեսված դիմուները կարող են ներկայացվել սույն օրենքի 4-

րդ հոդվածով սահմանված մարմիններին՝ ըստ դիմողի նախընտրության»: 

 
 

Հոդված 16. Ծննդյան մասին հայտարարությունը 
  

1. Երեխայի ծննդյան մասին գրավոր հայտարարությունը ՔԿԱԳ մարմնին տրվում է 
ոչ ուշ, քան երեխայի ծննդի օրվանից հետո` մեկ տարվա ընթացքում:  

2. Երեխայի ծննդյան մասին հայտարարության հետ պետք է ներկայացվի երեխայի 
ծնունդը հաստատող փաստաթուղթ, ինչպես նաև ծնողների (ծնողներից մեկի) կամ 
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դիմողի անձը հաստատող, երեխայի ծննդի ակտի գրառման մեջ հոր մասին 
տեղեկություններ լրացնելու համար հիմք համարվող փաստաթղթեր: 

Ծննդյան դիմումը (հայտարարությունը) գրավոր ներկայացվում է ՔԿԱԳ մարմին, 
դիմումում պետք է նշել հետևյալ տեղեկությունները. 

ա) երեխայի անունը, հայրանունը և ազգանունը. 
բ) ծննդյան վայրը, ժամանակը և սեռը. 
գ) անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ: 
3. Եթե երեխան ծնվել է ոչ բժշկական կազմակերպությունում և ծննդաբերության 

ժամանակ առանց բժշկական օգնություն ցույց տալու, ծննդի ժամանակ ներկա գտնված 
անձի հայտարարությունը պետք է ներկայացվի սույն օրենքի 14-րդ հոդվածով 
սահմանված կարգով: 

4. Եթե երեխայի ծննդի պետական գրանցումը կատարվում է ամուսնության մեջ 
գտնվող անձանց, ամուսնության մեջ չգտնվող տղամարդու կամ կնոջ 
հայտարարությամբ, որոնք օգտվել են օրենքով նախատեսված 
վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաներից, ապա ծննդյան մասին 
սահմանված ձևի փաստաթղթի հետ ներկայացվում է նաև փոխնակ մոր հետ օրենքով 
սահմանված կարգով կնքված պայմանագրի և ԴՆԹ-ի (դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթու) 
որոշման մեկ օրինակը։ 

5. Երեխայի ծննդյան մասին հայտարարություն տալու անհնարինության դեպքում 
երեխայի ծննդի պետական գրանցման գրավոր հայտարարությունը տալիս է երեխայի 
գտնվելու վայրի համայնքի ղեկավարը (Երևան քաղաքում` վարչական շրջանի 
ղեկավարը) կամ լիազորված անձը` սույն օրենքով սահմանված կարգով: 

 

 
Հոդված 17. Ծննդի ակտի գրառման մեջ ծնողների մասին տեղեկություններ

լրացնելը 
  

1. Երեխայի ծննդի ակտի գրառման մեջ ամուսնության մեջ գտնվող հայրը և մայրը 
գրառվում են որպես երեխայի ծնողներ՝ նրանցից որևէ մեկի դիմումի հիման վրա: 
Երեխայի մոր մասին տեղեկությունները երեխայի ծննդի ակտի գրառման մեջ լրացվում 
են սույն օրենքի 14-րդ հոդվածով սահմանված փաստաթղթերի հիման վրա, իսկ հոր 
մասին տեղեկությունները՝ ծնողների ամուսնության վկայականի հիման վրա: 

2. Եթե երեխայի ծնողներն ամուսնալուծված են, ամուսնությունը դատական կարգով 
ճանաչվել է անվավեր, կամ եթե ամուսինը մահացել է, բայց ամուսնալուծության, 
ամուսնության անվավեր ճանաչման կամ ամուսնու մահվան օրվանից մինչև երեխայի 
ծննդի օրը անցել է ոչ ավելի, քան երեք հարյուր օր, ապա ծննդի ակտի գրառման մեջ 
երեխայի մոր մասին տեղեկությունները լրացվում են սույն հոդվածի 1-ին մասով 
սահմանված կարգով, հոր մասին տեղեկությունները՝ ծնողների ամուսնության 
վկայականի կամ ամուսնության պետական գրանցումը հաստատող այլ փաստաթղթի, 
ինչպես նաև ամուսնությունը դադարելու ժամանակը հաստատող փաստաթղթի հիման 
վրա: 



3. Եթե երեխայի ծնողներն ամուսնության մեջ չեն գտնվում, ապա երեխայի ծննդի 
ակտի գրառման մեջ մոր մասին տեղեկությունները լրացվում են սույն հոդվածի 1-ին 
մասով սահմանված կարգով: Այդ դեպքերում երեխայի հոր մասին տեղեկությունները 
լրացվում են՝ 

ա) հայրության որոշման ակտի գրառման հիման վրա, եթե հայրությունը ճանաչվում և 
գրանցվում է երեխայի ծննդի պետական գրանցման հետ միաժամանակ. 

բ) երեխայի մոր գրավոր հայտարարության հիման վրա, եթե հայրությունը որոշված 
չէ: Երեխայի հոր ազգանունը գրառվում է մոր ազգանվամբ, հոր անունը և նրա 
հայրանունը՝ մոր ցուցումով: Երեխայի հոր մասին լրացված տեղեկությունները չեն 
կարող արգելք հանդիսանալ հայրության որոշման հարցի լուծման համար: Մոր 
ցանկությամբ երեխայի ծննդի ակտի գրառման մեջ կարող են չլրացվել երեխայի հոր 
մասին տեղեկությունները: 

4. Ամուսնության մեջ գտնվող անձինք, ամուսնության մեջ չգտնվող տղամարդը կամ 
կինը, որոնք օգտվել են օրենքով նախատեսված վերարտադրողականության օժանդակ 
տեխնոլոգիաներից, ծննդի պետական գրանցման գրքում գրանցվում են որպես 
ծնողներ (ծնող)՝ փոխնակ մոր հետ կնքած պայմանագրի և ԴՆԹ-ի 
(դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթու) որոշման հիման վրա։ 

Հոդված 22. Ծննդի ակտի գրառման բովանդակությունը 
  

1. Ծննդի ակտի գրառման մեջ լրացվում են հետևյալ տեղեկությունները. 
ա) երեխայի անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծնողների փոխադարձ 

համաձայնությամբ և ցանկությամբ` նաև ազգությունը, սեռը, ծննդյան վայրը և 
ժամանակը. 

բ) ծնված երեխաների քանակը (մեկ, երկու կամ ավելի կենդանածին կամ 
մեռելածին). 

գ) նորածնի մոր որերորդ երեխան է. 
դ) երեխայի ծննդի փաստը հաստատող փաստաթղթի տվյալները. 
ե) ծնողների անունը, հայրանունը, ազգանունը, ազգությունը, ծննդյան վայրը և 

ժամանակը, քաղաքացիությունը, բնակության վայրը, աշխատանքի վայրը, զբաղմունքը 
և կրթությունը. 

զ) հոր մասին տեղեկություններ լրացնելու համար հիմք համարվող փաստաթղթի 
տվյալները. 

է) դիմող անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը և բնակության վայրը կամ երեխայի 
ծննդի մասին հայտարարող մարմնի կամ կազմակերպության անվանումը և գտնվելու 
վայրը. 

ը) դիմողի անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները. 
թ) ծննդի ակտի գրառման ժամանակը, համարը և ծննդի պետական գրանցման 

վայրը (ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը). 
ժ) տրված ծննդյան վկայականի սերիան և համարը. 
ժա) երեխայի բնակության վայրը. 
ժբ) անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ: 



2. Միաժամանակ երկու կամ ավելի երեխաների ծննդյան դեպքում երեխայի ծննդի 
պետական գրանցում կատարվում է յուրաքանչյուր երեխայի համար առանձին՝ նշելով 
նրանց ծննդյան հաջորդականությունը: 

3. Մահացած ծնված երեխայի ծննդի ակտի գրառման մեջ նրա անվան մասին 
տեղեկություններ չեն լրացվում: 

 
«4. Ծննդի ակտային գրանցման մեջ, որպես երեխայի ծննդյան վայր, նշվում է 

երեխայի փաստացի ծննդյան վայրը կամ այն վայրը, որտեղ գտնվել է երեխան 
(մարզի, քաղաքային կամ գյուղական համայնքի անվանումը): 

5. Եթե երեխան ծնվել է տրանսպորտային միջոցում՝ ուղերթի ընթացքում, 
ապա որպես երեխայի ծննդյան վայր, նշվում է այն վայրը, որտեղով ծննդյան պահին 
տեղաշարժվում է այդ տրանսպորտային միջոցը՝ բացառությամբ օդային և ջրային 

տրանսպորտի համար օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի:: 

6. Անձի ծննդյան ակտային գրանցման մեջ լրացվում են կյանքի ընթացքում 
այդ անձի վերաբերյալ  կատարված բոլոր քաղաքացիական կացության ակտերի  

գրանցումների վերաբերյալ տեղեկությունները»: 

 
Հոդված 23. Ծննդյան վկայականը 
  

Ծննդյան վկայականը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները. 
ա) երեխայի անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծնողների փոխադարձ 

համաձայնությամբ` նաև ազգությունը, ծննդյան վայրը և ժամանակը. 
բ) ծնողների անունը, հայրանունը, ազգանունը և ազգությունը. 
գ) ծննդի ակտի գրառման ժամանակը և համարը. 
դ) ծննդի պետական գրանցման վայրը (ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը). 
ե) ծննդյան վկայական տալու ժամանակը և տրամադրող ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը: 
 
Հոդված 30. Ամուսնության վկայականը 
Ամուսնության վկայականը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները. 
ա) ամուսնացողներից յուրաքանչյուրի անունը, հայրանունը, ազգանունը (մինչև 

ամուսնությունը և ամուսնությունից հետո), ազգությունը՝ ամուսնության ակտի 
գրառմանը համապատասխան, ծննդյան վայրը և ժամանակը, քաղաքացիությունը. 

բ) ամուսնության ակտի գրառման ժամանակը և համարը. 
գ) ամուսնության պետական գրանցման վայրը (ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը). 
դ) ամուսնության վկայական տալու ժամանակը և տրամադրող ՔԿԱԳ մարմնի 

անվանումը : 
 

Հոդված 38. Ամուսնալուծության վկայականը 
  

Deleted: երեխայի փաստացի 
ծննդյան վայրը

Deleted: Հոդված 25.

Deleted: Հոդված 32.
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1. Ամուսնալուծության վկայականը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները. 
ա) ամուսնալուծվող անձանցից յուրաքանչյուրի անունը, հայրանունը, ազգանունը 

(ամուսնալուծությունից առաջ և հետո), ծննդյան վայրը և ժամանակը, 
քաղաքացիությունը, ազգությունը՝ ամուսնալուծության ակտի գրառմանը 
համապատասխան. 

բ) ամուսնության դադարման ժամանակը. 
գ) ամուսնալուծության ակտի գրառման ժամանակը և համարը. 
դ) ամուսնալուծության պետական գրանցման վայրը (ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը). 
ե) այն անձի անունը, հայրանունը և ազգանունը, որին տրվում է ամուսնալուծության 

վկայականը. 
զ) ամուսնալուծության վկայական տալու ժամանակը և տրամադրող ՔԿԱԳ մարմնի 

անվանումը: 
2. ՔԿԱԳ մարմինը ամուսնալուծության վկայականը տալիս է ամուսնալուծվող 

անձանցից յուրաքանչյուրին: 
 
Հոդված 40. 

Որդեգրման պետական գրանցման վայրը 

  
 
Հոդված 43. 

Որդեգրման վկայականը 

  
Որդեգրման վկայականը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները. 
ա) երեխայի անունը, հայրանունը, ազգանունը, մինչև որդեգրվելը և որդեգրումից 

հետո ծննդյան վայրը և ժամանակը. 
բ) որդեգրողների (որդեգրողի) անունը, հայրանունը, ազգանունը, 

քաղաքացիությունը, ազգությունը (որդեգրողի (ների) ցանկությամբ)՝ որդեգրման ակտի 
գրառմանը համապատասխան. 

գ) որդեգրման ակտի գրառման ժամանակը և համարը. 
դ) որդեգրման պետական գրանցման վայրը (ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը). 
ե) որդեգրման վկայական տալու ժամանակը և տրամադրող ՔԿԱԳ մարմնի 

անվանումը : 
 
Հոդված 56. Հայրության որոշման վկայականը 
  
1. Հայրության որոշման վկայականը ՔԿԱԳ մարմնի կողմից կազմվում և տրվում է 

ծնողներին (ծնողներից մեկին) վերջիններիս դիմումի հիման վրա: 
2. Հայրության որոշման վկայականը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները. 
ա) երեխայի հայր ճանաչված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան 

վայրը և ժամանակը, ազգությունը՝ հայրության որոշման ակտի գրառմանը 
համապատասխան. 

բ) երեխայի անունը, հայրանունը, ազգանունը հայրության որոշումից առաջ և հետո, 
ծննդյան վայրը և ժամանակը. 

Deleted: Որդեգրման պետական 
գրանցումն իրականացնում են 
որդեգրման մասին վճիռ կայացրած 
դատարանի գտնվելու վայրի կամ 
որդեգրողների (որդեգրողի) 
բնակության վայրի ՔԿԱԳ մարմինը:¶

Deleted: Հոդված 49. ... [6]



գ) երեխայի մոր անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան վայրը և ժամանակը, 
ազգությունը՝ հայրության որոշման ակտի գրառմանը համապատասխան. 

դ) հայրության որոշման ակտի գրառման ժամանակը և համարը. 
ե) հայրության որոշման պետական գրանցման վայրը (ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը). 
զ) հայրության որոշման վկայական տալու ժամանակը և տրամադրող ՔԿԱԳ մարմնի 

անվանումը : 
  
 
Հոդված 58. Անվան փոխումը 
1. Տասնվեց տարին լրացած անձն իրավունք ունի սահմանված կարգով փոխելու իր 

անունը, որը ներառում է անունը, հայրանունը և ազգանունը: 
2.  Անվան փոխման պետական գրանցումը կատարվում է ՔԿԱԳ մարմնում՝ 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 
համաձայնությամբ: 

3. Տասնվեցից մինչև տասնութ տարեկան անձը իր անվան փոխումը կատարում է 
ծնողների, որդեգրողների կամ խնամակալի (հոգաբարձուի) գրավոր համաձայնության 
առկայության դեպքում, իսկ նման համաձայնության բացակայության դեպքում՝ 
դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռի հիման վրա, բացառությամբ մինչև նրա` 
օրենքով սահմանված կարգով լրիվ գործունակ ճանաչվելու դեպքերի: 

Տասնվեց տարին չլրացած անձի անվան փոխումը, ինչպես նաև ծնողի` նրան 
շնորհած ազգանվան փոխումը կարող է կատարվել ծնողների համատեղ 
(որդեգրողների կամ խնամակալի (հոգաբարձուի) դիմումի հիման վրա, իսկ 
համաձայնության բացակայության դեպքում` խնամակալության և հոգաբարձության 
մարմնի որոշմամբ: 

4. Անվան փոխումը ենթակա է ՔԿԱԳ մարմնում պետական գրանցման: 
5. Անվան փոխման գրանցումը ՔԿԱԳ մարմինների կողմից մերժվում է, եթե 

ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն օրենքի և իրավական 
այլ ակտերի պահանջներին, անունը փոխել ցանկացող անձի նկատմամբ հարուցված է 
քրեական գործ, կրում է քրեական պատիժ, ունի դատվածություն: 

Անվան փոխման կարգն ու պայմանները սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը: 

Հոդված 62. Անվան փոխման վկայականը 
  
Անվան փոխման վկայականը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները. 
ա) անունը փոխած անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը (անվան փոխումից 

առաջ և հետո), ծննդյան վայրը և ժամանակը, քաղաքացիությունը, ազգությունը՝ անվան 
փոխման ակտի գրառմանը համապատասխան. 

բ) անվան փոխման ակտի գրառման ժամանակը և համարը. 
գ) անվան փոխման պետական գրանցման վայրը (ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը). 
դ) անվան փոխման վկայական տալու ժամանակը և տրամադրող ՔԿԱԳ մարմնի 

անվանումը : 
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Հոդված 64. Մահվան պետական գրանցման հիմքերը 
Մահվան պետական գրանցման հիմքերն են՝ 
ա) բժշկական կազմակերպության կամ բժշկի տված` մահը հաստատող 

սահմանված ձևի փաստաթուղթը. 
բ) անձի մահվան փաստի հաստատման կամ անձին մահացած ճանաչելու մասին 

դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը: 
2. Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվում է Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիների, Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող, ինչպես նաև 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մահացած օտարերկրյա քաղաքացիների 
և քաղաքացիություն չունեցող անձանց մահը: 

: 
Հոդված 67. Մահվան ակտի գրառման բովանդակությունը 
  
1. Մահվան ակտի գրառման մեջ լրացվում են հետևյալ տեղեկությունները. 
ա) մահացածի անունը, հայրանունը, ազգանունը, ազգությունը (ազգությունը նշվում է 

մահացածի անձը հաստատող փաստաթղթերում` դրանց առկայության դեպքում), 
ծննդյան վայրը և ժամանակը, սեռը, քաղաքացիությունը, մահացածի վերջին 
բնակության վայրը, կրթությունը, աշխատանքի վայրը, զբաղմունքը և ընտանեկան 
դրությունը, մահվան վայրը և ժամանակը. 

բ) մահվան պատճառը (մահը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա). 
գ) մահվան փաստը և մահացածի անձը հաստատող փաստաթղթերի տվյալները. 
դ) մահվան մասին հայտարարող անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը, 

բնակության վայրը կամ հայտարարող կազմակերպության անվանումը և գտնվելու 
վայրը. 

ե) դիմողի անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները և ստորագրությունը. 
զ) մահվան ակտի գրառման ժամանակը, համարը և մահվան պետական գրանցման 

վայրը (ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը). 
է) տրված մահվան վկայականի սերիան և համարը. 
ը) անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ: 
2. Եթե մահվան պետական գրանցումը կատարվում է անձին մահացած ճանաչելու 

մասին դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռի հիման վրա, մահվան ակտի 
գրառման մեջ որպես անձի մահվան օր նշվում է դատարանի վճռով հաստատված 
մահվան օրը, կամ դրա բացակայության դեպքում` դատարանի վճռի օրինական ուժի 
մեջ մտնելու օրը: 

2.1. ՔԿԱԳ մարմինը մահացած անձանց անձը հաստատող փաստաթղթերը 
մեկամսյա պարբերականությամբ փոխանցում է ՀՀ ոստիկանության լիազոր մարմին, 
իսկ մահացած զինծառայողների զինվորական գրքույկները՝ 15-օրյա 
պարբերականությամբ համապատասխան տարածքային զինվորական 
կոմիսարիատներին 

3. ՔԿԱԳ մարմինը պարտավոր է անձի մահվան պետական գրանցման մասին դրա 
գրանցումից հետո` առնվազն յոթ օրվա ժամկետում, Հայաստանի Հանրապետության 
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տարածքում գործող առնվազն մեկ վարկային բյուրոյի տեղյակ պահել մահվան 
պետական գրանցման մասին: 

 
Հոդված 68. Մահվան վկայականը 
  
Մահվան վկայականը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները. 
ա) մահացածի անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան վայրը և ժամանակը, 

ազգությունը, քաղաքացիությունը, մահվան վայրը, ժամանակը և պատճառը՝ մահվան 
ակտի գրառմանը համապատասխան. 

բ) մահվան ակտի գրառման ժամանակը և համարը. 
գ) մահվան պետական գրանցման վայրը (ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը). 
դ) մահվան վկայական տալու ժամանակը և տրամադրող ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը: 
Հոդված 71. Քաղաքացիական կացության ակտի գրառման մեջ ուղղում, 

լրացում կամ փոփոխություն կատարելու մասին դիմումը 
  

 
  

«1. Քաղաքացիական կացության ակտային գրանցման մեջ ուղղում, լրացում կամ 
փոփոխություն կատարվում է այն անձի դիմումի հիման վրա, ում վերաբերյալ 
կատարված է  գրանցումը կամ նրա լիազորված անձի դիմումի հիման վրա: 

2. Մահացածի վերաբերյալ նախկինում կատարված քաղաքացիական կացության 
ակտի գրառման մեջ ուղղումներ, լրացումներ կամ փոփոխություններ կատարվում են 
մահացածի ազգականի կամ շահագրգիռ այլ անձի դիմումի հիման վրա: 

3. Քաղաքացիական կացության ակտի գրառման մեջ ուղղում, լրացում կամ 
փոփոխություն կատարելու մասին դիմումում պետք է նշված լինեն հետևյալ 
տեղեկությունները. 

ա) դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան վայրը և ժամանակը, 
բնակության վայրը. 

բ) քաղաքացիական կացության ակտի գրառման այն տվյալները, որոնց մեջ դիմողը 
խնդրում է ուղղում, լրացում կամ փոփոխություն կատարել: 

4. Դիմողը ստորագրում է քաղաքացիական կացության ակտի գրառման մեջ ուղղում, 
լրացում կամ փոփոխություն կատարելու մասին դիմումը և նշում է այն ներկայացնելու 
ժամանակը: 

5. Դիմումի հետ միաժամանակ պետք է ներկայացվեն քաղաքացիական կացության 
ակտի պետական գրանցման վկայականը, որը քաղաքացիական կացության ակտի 
գրառման մեջ ուղղում, լրացում կամ փոփոխություն կատարելու կապակցությամբ 
ենթակա է փոխանակման, ինչպես նաև քաղաքացիական կացության ակտի գրառման 
մեջ ուղղում, լրացում կամ փոփոխություն կատարելու հիմքերի առկայությունը 
հաստատող փաստաթղթեր: Դիմողը պետք է ներկայացնի անձը հաստատող և 
անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր: 
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Հոդված 4. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցում
իրականացնող մարմինները 

  
1. Հայաստանի Հանրապետությունում սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 

սահմանված քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումները, 
ինչպես նաև դրանցում փոփոխություններ, լրացումներ և ուղղումներ կատարելը, այդ 
գրանցումները չեղյալ հայտարարելը, կորած գրանցումները վերականգնելը, 
քաղաքացիական կացության ակտերի մատյանները վարելը կամ պահպանելը և 
վկայականների կրկնօրինակներ ու քաղաքացիական կացության ակտերի 
պետական գրանցումը հաստատող այլ փաստաթղթեր տալը սույն օրենքով և 
իրավական այլ ակտերով սահմանված կարգով իրականացնում են 
քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման մարմինները 
(այսուհետ՝ ՔԿԱԳ մարմին): 

Ամուսնության, ծննդի, իր կողմից կատարված ամուսնության ամուսնալուծության 
պետական գրանցումը, ինչպես նաև իր կողմից կատարված քաղաքացիական 
կացության ակտերի գրառման մեջ փոփոխությունը, լրացումը կամ ուղղումը կարող 
են կատարվել նաև Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 
նախարարության համակարգում գտնվող` ամուսնության և ծննդի հանդիսավոր 
գրանցման պալատում, իսկ մահվան գրանցումը Երևան քաղաքում կատարվում է 
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 
համակարգում գտնվող համապատասխան տարածքային մարմնում: 

2. Օտարերկրյա պետություններում ապրող Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիների քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումները 
իրականացնում են այդ պետություններում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության 
հյուպատոսական հիմնարկները՝ սույն օրենքով սահմանված կարգով: 

3. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումների հետ 
կապված գործունեությունը համակարգում և վերահսկում է Հայաստանի 
Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը` կառավարության 
սահմանած կարգով։ 
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Հոդված 8. 

 
Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման
վկայականը 

  
1. Քաղաքացիական կացության ակտի գրառման հիման վրա տրվում է 

քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայական: 
Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականը 
ստորագրում է ՔԿԱԳ մարմնի ղեկավարը և հաստատվում է ՔԿԱԳ մարմնի կնիքով: 

2. (մասն ուժը կորցրել է 25.05.11 ՀՕ-181-Ն) 
3. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման վկայականները 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հայտով 
պատրաստվում են տպագրական եղանակով և համարվում են խիստ հաշվառման 
փաստաթղթեր: Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման 
վկայականներից յուրաքանչյուրն ունի իր սերիան և համարը: 



4. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումների 
վկայականների նմուշները, դրանց լրացման կարգը, քաղաքացիական կացության 
ակտերի պետական գրանցման փաստը հաստատող այլ փաստաթղթերի 
ձևաթղթերի նմուշները հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը: 

5. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման վկայականները 
ՔԿԱԳ տարածքային մարմիններին տրամադրում է Հայաստանի Հանրապետության 
արդարադատության նախարարությունը` նախարարի սահմանած կարգով: 

6. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումների 
վկայականները ոչնչացնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության 
արդարադատության նախարարությունում ստեղծվում է հանձնաժողով, որի 
լիազորությունները, ինչպես նաև վկայականների ոչնչացման կարգը և ժամկետները 
սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը: 
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Հոդված 15. Ծննդի պետական գրանցման վայրը 
  
1. Ծննդի պետական գրանցումն իրականացնում է երեխայի ծննդի կամ ծնողների 

(ծնողներից մեկի) բնակության վայրի, գտնված (ընկեցիկ) երեխաներինը` գտնվելու 
վայրի կամ երեխայի բնակության վայրի, իսկ կյանքի 4 շաբաթվա ընթացքում 
մահացած երեխայի ծնունդը` նաև մահվան վայրի ՔԿԱԳ մարմինը: 

2. Ծննդի ակտի գրառման մեջ, որպես երեխայի ծննդյան վայր, նշվում է երեխայի 
փաստացի ծննդյան վայրը կամ այն վայրը, որտեղ գտնվել է երեխան 
(վարչատարածքային միավորի, քաղաքային կամ գյուղական համայնքի 
անվանումը): 

3. Եթե երեխան ծնվել է տրանսպորտային միջոցում՝ ուղերթի ընթացքում, ապա 
ծննդի պետական գրանցումն իրականացնում է ծնողների (ծնողներից մեկի) 
բնակության վայրի կամ տրանսպորտային միջոցի ուղերթի տարածքում գտնվող 
ՔԿԱԳ որևէ մարմին: Այդ դեպքում, որպես երեխայի ծննդյան վայր, նշվում է երեխայի 
ծննդի պետական գրանցման վայրը: 
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Հոդված 25. Ամուսնության պետական գրանցման վայրը 
 Ամուսնության պետական գրանցումը կատարում է ամուսնացողներից մեկի 

բնակության վայրի ՔԿԱԳ մարմինը: 
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Հոդված 32. Ամուսնալուծության պետական գրանցման վայրը 
  
Ամուսնալուծության պետական գրանցումը կատարում է ամուսինների 

(ամուսիններից մեկի) բնակության վայրի կամ ամուսնության պետական գրանցման 
վայրի ՔԿԱԳ մարմինը: 
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Հոդված 49. Հայրության որոշման պետական գրանցման վայրը 
  
Հայրության որոշման պետական գրանցումն իրականացնում է երեխայի՝ 

ամուսնության մեջ չգտնվող հոր կամ մոր բնակության վայրի կամ երեխայի ծննդի 



պետական գրանցման վայրի, իսկ սույն օրենքի 54-րդ հոդվածով նախատեսված 
դեպքերում՝ նաև հայրության կամ հայրության ճանաչման փաստի որոշման մասին 
վճիռ կայացրած դատարանի գտնվելու վայրի ՔԿԱԳ մարմինը: 
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Հոդված 65. Մահվան պետական գրանցման վայրը 
1. Մահվան պետական գրանցումն իրականացնում է մահացածի վերջին 

բնակության վայրի, մահը վրա հասնելու վայրի, մահացածի դիակի հայտնաբերման 
կամ մահվան մասին փաստաթուղթ տված կազմակերպության գտնվելու վայրի 
ՔԿԱԳ մարմինը: 

ՔԿԱԳ մարմինը մահացած անձանց անձնագրերը մեկամսյա 
պարբերականությամբ տալիս է ոստիկանության համապատասխան տարածքային 
ստորաբաժանման անձնագրային բաժնին, իսկ մահացած զինծառայողների 
զինվորական գրքույկները՝ տասնհինգօրյա պարբերականությամբ 
համապատասխան տարածքային զինվորական կոմիսարիատներին: 

2. Եթե մահը վրա է հասել տրանսպորտային միջոցում՝ ուղերթի ժամանակ, ապա 
մահվան պետական գրանցումը կարող է կատարել այն տարածքի ՔԿԱԳ մարմինը, 
որտեղ մահացածն իջեցվել է տրանսպորտային միջոցից 

 

 


