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Ընդունված է 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ին 

 

Հոդված 60. Ծնողական իրավունքներից զրկելու կարգը 
1. Ծնողական իրավունքներից զրկելը կատարվում է դատական կարգով: Ծնողական 

իրավունքներից զրկելու մասին հայց կարող է ներկայացնել` 
ա. ծնողներից մեկը (երեխայի այլ օրինական ներկայացուցիչը), 
բ. խնամակալության և հոգաբարձության մարմինը, 
գ. այն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու 

կազմակերպությունները, որոնց վրա օրենքով դրված են երեխաների իրավունքների ու 
շահերի պաշտպանության պարտականություններ. 

1.1. Սույն հոդվածի 1-ին մասի «բ» և «գ» ենթակետերով նախատեսված մարմինները և 
կազմակերպությունները սույն օրենսգրքի 59-րդ հոդվածով սահմանված հիմքերի 
առկայության դեպքում պարտավոր են ծնողական իրավունքներից զրկելու մասին հայց 
ներկայացնել դատարան ոչ ուշ, քան 59-րդ հոդվածով սահմանված հիմքերն իրենց հայտնի 
դառնալու օրվանից մեկ ամիս հետո: 

2. Ծնողական իրավունքներից զրկելու մասին գործերը քննվում են խնամակալության և 
հոգաբարձության մարմնի պարտադիր մասնակցությամբ։ 

2.1. Ծնողական իրավունքներից զրկելու մասին գործերը քննելիս հաշվի է առնվում 
սոցիալական աջակցության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի աշխատակազմում 
չընդգրկված և կառավարման ոլորտից դուրս գործող տարածքային մարմնի կողմից 
խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին տրամադրված՝ երեխայի և ծնողի 
սոցիալական կարիքների գնահատման մասին եզրակացությունը (դիրքորոշումը): 

3. Եթե դատարանը ծնողական իրավունքներից զրկելու գործը քննելիս ծնողների կամ 
նրանցից մեկի գործողություններում հայտնաբերում է քրեորեն պատժելի արարքի 
հատկանիշներ, ապա այդ մասին պարտավոր է տեղեկացնել համապատասխան իրավասու 
մարմիններին: 

4. Ծնողական իրավունքներից զրկելու մասին դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ 
մտնելու պահից երեք օրվա ընթացքում դատարանը պարտավոր է այդ վճռի քաղվածքն 
ուղարկել երեխայի ծննդի պետական գրանցման վայրի քաղաքացիական կացության 
ակտերի պետական գրանցում իրականացնող մարմին։ 

(60-րդ հոդվածը խմբ., լրաց. 21.12.17 ՀՕ-10-Ն) 
 

Հոդված 67. Խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի
մասնակցությունը երեխաների խնամքի և դաստիարակության հետ
կապված վեճերը դատարանի կողմից քննելիս 

(վերնագիրը լրաց. 21.12.17 ՀՕ-10-Ն) 
  
1. Դատարանը երեխաների խնամքի և դաստիարակության հետ կապված վեճերը 

քննելիս գործին պետք է մասնակից դարձնի խնամակալության և հոգաբարձության 
մարմնին, անկախ նրանից, թե ով է ներկայացրել երեխայի պաշտպանության մասին հայց։ 

2. Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինը պարտավոր է անցկացնել երեխայի և 
այն անձի (անձանց) կյանքի պայմանների հետազոտություն, որը (որոնք) հավակնում է (են) 
երեխայի խնամքի և դաստիարակության կազմակերպմանը և դատարան ներկայացնել 



հետազոտության ակտն ու դրա հիման վրա վեճի էության մասին եզրակացությունը, իսկ 
առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների դեպքում` նաև սոցիալական աջակցության 
բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական 
կառավարման մարմնի աշխատակազմում չընդգրկված և կառավարման ոլորտից դուրս 
գործող տարածքային մարմնի կողմից խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին 
տրված եզրակացությունը երեխայի որդեգրման, խնամակալության կամ հոգաբարձության, 
խնամատարության կամ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն 
ուղեգրելու մասին: 

(67-րդ հոդվածը լրաց., խմբ. 21.12.17 ՀՕ-10-Ն) 
 

Հոդված 118. 
Երեխային որդեգրելու համար ծնողների հրաժարումը կամ
համաձայնությունը 

(վերնագիրը խմբ. 21.12.17 ՀՕ-10-Ն) 
1. Երեխային որդեգրելու համար անհրաժեշտ է` 
1) ծնողների գրավոր հրաժարումը` երեխայի նկատմամբ ծնողական իրավունքներից 

կամ 
2) ծնողի գրավոր համաձայնությունը` երեխային որդեգրման տալու վերաբերյալ: 
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված դեպքում երեխա որդեգրելու 

համաձայնություն կարող է տրվել միայն այն դեպքում, երբ երեխան ունի միայն մեկ ծնող: 
Ծնողի գրավոր համաձայնության դեպքում երեխան կարող է որդեգրվել միայն խորթ հոր 
կամ խորթ մոր կամ մերձավոր ազգականների կողմից: Երեխա որդեգրելու համար 
համաձայնությունը կարող է տրվել միայն երեխայի ծնվելուց հետո: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում 
անչափահաս ծնողների երեխային որդեգրելիս անհրաժեշտ է նաև նրանց ծնողների կամ 
խնամակալների (հոգաբարձուների) համաձայնությունը, իսկ ծնողների կամ խնամակալի 
(հոգաբարձուի) բացակայության դեպքում` խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի 
համաձայնությունը։ 

4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքերում որդեգրման գործընթացն 
իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

5. Երեխայի նկատմամբ ծնողական իրավունքներից հրաժարումը կամ ծնողների՝ 
երեխային որդեգրման տալու վերաբերյալ գրավոր համաձայնությունն արտահայտվում է 
երեխայի ծնողների ներկայացրած դիմումով, որը կազմվում է բացառապես երեխայի 
գտնվելու վայրի կամ դրա անհնարինության դեպքում՝ ծնողների գտնվելու վայրի տարածքի 
սոցիալական աջակցության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի աշխատակազմում 
չընդգրկված և կառավարման ոլորտից դուրս գործող տարածքային մարմնի ներկայացուցչի 
ներկայությամբ, հաստատվում այն կազմակերպության ղեկավարի կողմից, որտեղ գտնվում 
է երեխան, կամ նոտարի կողմից, եթե դիմումը կազմվում է երեխայի խնամատար 
ընտանիքի, երեխայի խնամակալի (հոգաբարձուի) կամ ծնողների գտնվելու վայրում։ 

6. Դիմումի ձևը հաստատվում է կառավարության լիազորած մարմնի իրավական 
ակտով: 

7. Ծնողները կարող են հետ վերցնել երեխային որդեգրելու համար իրենց տված գրավոր 
հրաժարումը կամ համաձայնությունը մինչև նրան որդեգրելու մասին դատարանի վճիռն 
օրինական ուժի մեջ մտնելը: 

(118-րդ հոդվածը փոփ. 08.07.05 ՀՕ-144-Ն, խմբ. 21.12.17 ՀՕ-10-Ն) 
 

 


