
Երկրորդ ընթերցում 

Լրամշակված նախագիծ 

Կ-7381-16.09.2020-ՊԻ-011/1 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1.      Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ի 

Ընտանեկան օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 9-րդ հոդվածի՝  

1) 1-ին մասում «կնքվում» բառը փոխարինել «գրանցվում» բառով, «իրականացնող» 

բառը փոխարինել «կատարող» բառով, իսկ «ամուսնացող անձանց պարտադիր 

ներկայությամբ» բառերը հանել. 

2) 2-րդ մասում «քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցում 

իրականացնող մարմիններում ամուսնության պետական գրանցման պահից» 

բառերը փոխարինել «ամուսնության պետական գրանցման պահից» բառերով: 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 14-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Հոդված 14. Ամուսնալուծության կարգը 

1. Ամուսնալուծությունը կատարվում է «Քաղաքացիական կացության ակտերի 

մասին» օրենքով սահմանված կարգով՝ քաղաքացիական կացության ակտերի 

պետական գրանցում կատարող մարմնում, ինչպես նաև դատական կարգով՝ սույն 

օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում:»: 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 18-րդ հոդվածի՝ 

1) 2-րդ մասի վերջին պարբերությունը հանել. 

2) 3-րդ մասը ուժը կորցրած ճանաչել: 



Հոդված 4. Օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի՝ 

1) 3-րդ մասի «իրականացնող մարմիններում» բառերը փոխարինել «կատարող 

մարմնում» բառերով, իսկ «երեխայի հոր» բառերից հետո լրացնել «(կենսաբանական 

հոր)» բառերով. 

2) 3-րդ մասի վերջին պարբերությունը հանել. 

3) 4-րդ մասը ուժը կորցրած ճանաչել: 

Հոդված 5. Օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 1-ի, 2-րդ և 3-րդ մասերը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«1. Մինչև երեխայի տասնվեց տարին լրանալը նրա ծնողների համատեղ, իսկ 

ծնողներից մեկի մահացած  կամ անհայտ բացակայող կամ անգործունակ ճանաչելու 

կամ ծնողական իրավունքներից զրկված լինելու մասին դատարանի վճռի 

առկայության դեպքում՝ ծնողներից մեկի դիմումի հիման վրա քաղաքացիական 

կացության ակտերի պետական գրանցում կատարող մարմինը փոխում է երեխայի 

անունը, ինչպես նաև նրան տրված ազգանունը մյուս ծնողի ազգանունով: Մինչև 18 

տարին լրացած երեխայի անվան կամ ազգանվան փոխման պետական գրանցումը 

կատարվում է «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» օրենքով 

սահմանված կարգով: 

2. Եթե երեխայի անվան կամ ազգանվան փոխման վերաբերյալ բացակայում է 

ծնողների համատեղ համաձայնությունը, ապա ծնողի դիմումի հիման վրա երեխայի 

անվան կամ ազգանվան փոխումը կատարվում է խնամակալության և 

հոգաբարձության մարմնի եզրակացության պարտադիր առկայությամբ: 

Խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի եզրակացության պարտադիր 

առկայությանն անհրաժեշտ է նաև այն դեպքում, երբ հնարավոր չէ պարզել մյուս 

ծնողի բնակության վայրը: :  

3. Տասը տարին լրացած երեխայի անվան կամ ազգանվան փոխումը կարող է 

կատարվել երեխայի համաձայնությամբ:»: 

Հոդված 6. Օրենսգրքի 147-րդ հոդվածի վերջին նախադասությունը հանել: 



Հոդված 7. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվանից երեք ամիս հետո: 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

Առաջինից երկրորդ ընթերցում կատարված փոփոխությունների 

 

 

Երկրորդ ընթերցում 

Լրամշակված նախագիծ 

Կ-7381-16.09.2020-ՊԻ-011/1 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1.      Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ի 

Ընտանեկան օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 9-րդ հոդվածի՝  

1) 1-ին մասում «կնքվում» բառը փոխարինել «գրանցվում» բառով, «իրականացնող» 

բառը փոխարինել «կատարող» բառով, իսկ «ամուսնացող անձանց պարտադիր 

ներկայությամբ» բառերը հանել. 

2) 2-րդ մասում «քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցում 

իրականացնող մարմիններում ամուսնության պետական գրանցման պահից» 

բառերը փոխարինել «ամուսնության պետական գրանցման պահից» բառերով: 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 14-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 



«Հոդված 14. Ամուսնալուծության կարգը 

1. Ամուսնալուծությունը կատարվում է «Քաղաքացիական կացության ակտերի 

մասին» օրենքով սահմանված կարգով՝ քաղաքացիական կացության ակտերի 

պետական գրանցում կատարող մարմնում, ինչպես նաև դատական կարգով՝ սույն 

օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում:»: 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 18-րդ հոդվածի՝ 

1) 2-րդ մասի վերջին պարբերությունը հանել. 

2) 3-րդ մասը ուժը կորցրած ճանաչել: 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի՝ 

1) 3-րդ մասի «իրականացնող մարմիններում» բառերը փոխարինել «կատարող 

մարմնում» բառերով, իսկ «երեխայի հոր» բառերից հետո լրացնել «(կենսաբանական 

հոր)» բառերով. 

2) 3-րդ մասի վերջին պարբերությունը հանել. 

3) 4-րդ մասը ուժը կորցրած ճանաչել: 

Հոդված 5. Օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 1-ի, 2-րդ և 3-րդ մասերը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«1. Մինչև երեխայի տասնվեց տարին լրանալը նրա ծնողների համատեղ, իսկ 

ծնողներից մեկի մահացած  կամ անհայտ բացակայող կամ անգործունակ ճանաչելու 

կամ ծնողական իրավունքներից զրկված լինելու մասին դատարանի վճռի 

առկայության դեպքում՝ ծնողներից մեկի դիմումի հիման վրա քաղաքացիական 

կացության ակտերի պետական գրանցում կատարող մարմինը փոխում է երեխայի 

անունը, ինչպես նաև նրան տրված ազգանունը մյուս ծնողի ազգանունով: Մինչև 18 

տարին լրացած երեխայի անվան կամ ազգանվան փոխման պետական գրանցումը 

կատարվում է «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» օրենքով 

սահմանված կարգով: 



2. Եթե երեխայի անվան կամ ազգանվան փոխման վերաբերյալ բացակայում է 

ծնողների համատեղ համաձայնությունը, ապա ծնողի դիմումի հիման վրա երեխայի 

անվան կամ ազգանվան փոխումը կատարվում է խնամակալության և 

հոգաբարձության մարմնի եզրակացության պարտադիր առկայությամբ: 

Խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի եզրակացության պարտադիր 

առկայությանն անհրաժեշտ է նաև այն դեպքում, երբ հնարավոր չէ պարզել մյուս 

ծնողի բնակության վայրը: :  

3. Տասը տարին լրացած երեխայի անվան կամ ազգանվան փոխումը կարող է 

կատարվել երեխայի համաձայնությամբ:»: 

Հոդված 6. Օրենսգրքի 147-րդ հոդվածի վերջին նախադասությունը հանել: 

Հոդված 7. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվանից երեք ամիս հետո: 

 

 



 
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ « ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ 

ՄԱՍԻՆ» (Կ-738-16.09.2020-ՊԻ-011/1),  «ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» (Կ-738-16.09.2020-ՊԻ-011/1) , «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» (Կ-738-16.09.2020-ՊԻ-011/1) 

 ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 

 
№ Առաջարկությա

ն 
(փոփոխության, 

լրացման) 
հեղինակը 

 

Հոդվածը, կետը,
որին վերաբերում է 
առաջարկությունը 

Առաջարկություն (փոփոխո
ւթյուն, լրացում) 

Առաջարկության 
վերաբերյալ հեղինակի 
(հիմնական զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկությու
ններն 

ընդունելու կամ 
մերժելու 

վերաբերյալ 
հանձնաժողովի 

որոշումը 
 

1. ՀՀ 
կառավարությու
ն 

«Քաղաքացիական 
կացության ակտերի 
մասին» օրենքի 
Նախագծի 
(այսուհետ` 
Նախագիծ ) 8-րդ 
հոդված 

Նախագծի 8-րդ հոդվածում
շարադրել  նոր 3-րդ մաս` հետևյալ 
բովանդակությամբ՝ 

«Քաղաքացիական կացության 

ակտի պետական գրանցման 

մարմինը կարող է դիմել այլ 

պետական, տեղական 

ինքակառավարման մարմինների, 

օտարերկրյա պետությունների 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 
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իրավասու մարմիններին` որոշակի

տեղեկություններ ստանալու 

նպատակով: Այս դեպքում 

քաղաքացիական կացության 

ակտի պետական գրանցման 

մարմինի կողմից տվյալ 

գործառույթի իրականացման 

համար սույն օրենքով սահմանված 

ժամկետը կասեցվում է: »: 

Այլ մարմններից, այդ թվում 

օտարերկրյա իրավասու 

մարմիններից  պահանջվող  

տեղեկություն ստանալու համար 

գործընթացը նախագծով 

նախատեսված չէր   
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2  Նախագծի  հոդված 

36-ի 1-ին մասի 2-րդ 
կետ 

Քաղաքացիական կացության

ակտի պետական վկայականում 

տվյալների ամբողջականությունն 

ապահովելու նպատակով 

առաջարկվում է հանել «իսկ 

փոփոխության դեպքում նաև 

հայրության ճանաչումից» բառերը 

 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

3  Նախագծի Հոդված 
49-ի 1-ին մասի 1-ին 
կետ 

Քաղաքացիական կացության 

ակտի պետական վկայականում 

տվյալների ամբողջականությունն 

ապահովելու նպատակով 

առաջարկվում է հանել 

«ամուսնության գրանցման 

ժամանակ կատարվել է 

ազգանվան փոփոխություն» 

բառերը 

 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 
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4  Նախագծի հոդված 

54-ի 1-ին մասի 1-ին 
կետ 

Քաղաքացիական կացության

ակտի պետական վկայականում 

տվյալների ամբողջականությունն 

ապահովելու նպատակով 

առաջարկվում է հանել 

«ամուսնության գրանցման 

ժամանակ կատարվել է 

ազգանվան փոփոխություն» 

բառերը: 

 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

5  Նախագծի 90-րդ 
հոդված  

Նախագծի 90-րդ հոդվածը

շարադրվել է նոր  

բովանդակությամբ՝ 

«Հոդված 85.Անցումային 

դրույթներ  և եզրափակիչ մաս 

1. 1. Սույն Oրենքն ուժի մեջ է 

մտնում հրապարակմանը օրվանից 

երեք ամիս հետո, բացառությամբ 

սույն հոդվածի 5-րդ մասի, որն 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 
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ուժի մեջ է մտնում

հրապարակմանը հաջորդող 

տաներորդ օրը: 

2. Մինչև սույն Օրենքի ուժի մեջ 

մտնելը ծնված՝ երեխաների 

ծնունդների պետական գրանցումը 

կատարվում է ոչ ուշ, քան երեխայի 

ծննդի պետական գրանցման 

բացակայության մասին հայտնի 

դառնալուց հետո՝ երեք 

աշխատանքային օրվա 

ընթացքում: 

3. Մինչև սույն Օրենքի ուժի մեջ 

մտնելը ծնված՝ առանց ծնողական 

խնամքի մնացած երեխաների 

ծնունդների պետական գրանցման 

դիմումը ներկայացվում է այն 

դաստիարակչական, բժշկական 

հաստատության, բնակչության 

սոցիալական պաշտպանության 
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կազմակերպության կամ

բնակչության կամ երեխայի 

սոցիալական պաշտպանության 

նպատակ հետապնդող այլ 

կազմակերպության ղեկավարի 

կողմից, որտեղ բնակվում է 

երեխան, ոչ ուշ, քան սույն Օրենքն 

ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկ 

ամսյա ընթացքում: 

4. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ 

մտնելը «Քաղաքացիական 

կացության ակտերի մասին» ՀՕ-9-

Ն օրենքով սահմանված 

քաղաքացիական կացության 

ակտերի գրանցման դիմումները 

կարող են ներկայացվել նաև 

էլեկտրոնային ձևով` 

Արդարադատության նախարարի 

հրամանով սահմանված կարգով: 

5. Քաղաքացիական կացության 
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ակտերի գրանցման դիմումներ

կարող են ընդունել  նաև 

Կառավարության կողմից 

լիազորված օպերատորները, 

ինչպես նաև քաղաքացիների 

սպասարկման ոլորտում 

գործառույթներ իրականացնող այլ 

սուբյեկտներ: 

6. Սույն օրենքից բխող 

ենթաօրենսդրական նորմատիվ 

իրավական ակտերը ընդունվում 

են սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց 

հետո` եռամսյա ժամկետում: 

7. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելու 

պահից ուժը կորցրած ճանաչել 

2004 թվականի դեկտեմբերի 8-ի 

«Քաղաքացիական կացության 

ակտերի մասին» ՀՕ-9-Ն օրենքը:» 
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6  «Ընտանեկան

օրենսգրքում 

փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու 

մասին» նախագիծ 

 

Նախագծում լրացնել նոր

հոդվածներ` հետևյալ 

բովանդակությամբ՝ 

  «Հոդված 6. Օրենսգրքի 147-րդ 

հոդվածի վերջին 

նախադասությունը հանել: 

Հոդված 7. Սույն օրենքն ուժի մեջ 

է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվանից երեք 

ամիս հետո:» 

 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

7  «Պետական տուրքի 

մասին օրենքում 

փոփոխություններ և 

լրացումներ 

կատարելու մասին» 

Նախագծում լրացնել նոր հոդված

հետևյալ բովանդակությամբ՝ 

 «Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 

պաշտոնական հրապարակման 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 
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օրենքի նախագիծ 

 

օրվանից երեք ամիս հետո:»

 

8  Նախագծի 6-րդ 

հոդված 

Նախագծի 6-րդ հոդվածի 9-րդ

մասը շարադրել հետևյալ 

բովանդակությամբ՝   

«Վկայականի, վկայականի 

կրկնօրինակի և տեղեկանքի 

իսկության ստուգումը կատարվում 

է սույն Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 13-րդ կետով ամրագրված 

հատուկ համարանիշը և արագ 

արձագանքման ծածկագիրը 

մուտքագրելով պաշտոնական 

փաստաթղթերի իսկության 

ստուգման www.e-verify.am 

պաշտոնական կայքում կամ 

օգտագործելով տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների միջոցները՝ 

արագ արձագանքման ծածկագրի 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 



 15
միջոցով»:

Առաջարկը պայմանավորված է 

այն հանգամանքով, որ 

փաստաթղթերի իսկության 

ստուգման www.e-verify.am 

պաշտոնական կայքը չի գործում 

Արդարադատության 

նախարարության համակարգում 

 

 

9  Նախագծի 7-րդ 

հոդված 

Նախագծի 7-րդ հոդվածը

շարադրվել է նոր՝ մաս 5-ով, 

հետևյալ բովանդակությամբ՝ 

«Միասնական էլեկտրոնային 

գրանցամատյանի 

տեղեկությունները կարող են 

փոխանցվել Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում 

գործող վարկային բյուրոյին: 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 
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Տրամադրվող տեղեկությունների

ցանկը, դրանց դիմաց վճարը և 

տրամադրման կարգը սահմանում 

է կառավարությունը»: 

 

10  Նախագծի 56-րդ 

հոդված 

Նախագծի 56-րդ հոդվածի 2-րդ

մասի 3-րդ ենթակետը հանել, 

քանի որ գործնականում նման 

փաստաթղթի ներկայացման 

անհրաժեշտությունը բացակայում 

է: 

 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

11  Նախագծի 61-րդ 

հոդված 

Նախագծի 61-րդ հոդվածի 1-ին

մասի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ 

ենթակետերը հանել ,քանի որ 

գործնականում նման 

փաստաթղթի ներկայացման 

անհրաժեշտությունը բացակայում 

է: 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 
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12.  Նախագծերի 

փաթեթ 

Առաջարկվում է նախագծերի

փաթեթում կատարել որոշ 

փոփոխություններ` 

համապատասխանեցնելով դրանք 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքով սահմանված 

պահանջներին: 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

13. «Իմ քայլը» 
խմբակցության 
պատգամավոր 
Արուսյակ 
Ջուլհալակյան 

Նախագծի 36-րդ 

հոդված 

Առաջարկվում է կիրառել մեկ
եզրույթ: Նույն հոդվածում տարբեր 
ձևակերպումներ կան նույն 
տերմինի մասով․ հայրության 
ճանաչման վկայական, 
հայրության ճանաչման մասին 
վկայական, հայրության 
ճանաչման պետական վկայական: 

 

Ընդունվել է: Նախագծում 
կիրրառվել է «հայության 
ճանաչման վկայական» 
հասկացությունը: 

Ընդունվել է: 

14. «Իմ քայլը» 
խմբակցության 
պատգամավոր 
Արուսյակ 
Ջուլհալակյան 

«Ընտանեկան

օրենսգրքում 

փոփոխություններ և 

Հոդվածի 2-րդ մասում նշված
անգործունակ ճանաչվելու հիմքն 
արդեն առկա է հոդվածի 1-ին 
մասում: Իրավաչափ է արդյոք 
սահմանափակել ազատազրկման 

Ընդունվել է:

Հոդվածի 
բովանդակությունը 

Ընդունվել է: 
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լրացում կատարելու

մասին» նախագիծի 

5-րդ հոդված 

 

դատապարտված ծնողի 
իրավունքը: 

 

փոփոխվել է:

15. Կառավարությու
ն 

«Պետական տուրքի 

մասին օրենքում 

փոփոխություններ և 

լրացումներ 

կատարելու մասին» 

օրենքի նախագիծ 

 

Պետական տուրքի արտոնություն
սահմանել նաև հետևյալ անձանց 
համար` 

 ռազմական գործողությունների 
մասնակիցները, ռազմական 
գործողությունների հետևանքով 
զոհված, հաշմանդամ դարձած, 
անհայտ բացակայող կամ 
մահացած ճանաչված անձի 
ամուսնինը, զավակը և ծնողը, 

Ընդունվել է:

 

Ընդունվել է: 

16. Կառավարությու
ն 

«Պետական տուրքի 

մասին օրենքում 

փոփոխություններ և 

լրացումներ 

կատարելու մասին» 

օրենքի նախագծի 

3-րդ հոդված 

 

Առաջարկվում է «տասապատիկի» 
բառը փոխարինել «ութապատիկի» 
չափով: 

Ընդունվել է:

 
Ընդունվել է: 
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17. Կառավարությու

ն 
Նախագիծ Սահմանել կարգավորում ըստ որի

օտարերկրյա պետություններում 
հյուպատոսական հիմնարկներն 
իրականացնում են ՔԿԱԳ 
գործառույթներ: 

Ընդունվել է:

 

Ընդունվել է: 

18. Կառավարությու
ն 

Նախագիծ Առաջարկվում է սահմանել 
կարգավորում, որի համաձայն 
դիվանագիտական ծառայության 
մարմիննորը օտարերկրյա 
պետության տարածքում 
կկատարեն գործակալության 
գործառույթներ 

Ընդունվել է:

 
Ընդունվել է: 

 

19.  ատգամավոր 
Սուրեն 
Գրիգորյան 

Նախագծերի 

փաթեթ 

Առաջարկվում է ամբողջ 
փաթեթում «Արդարադատության 
նախարարություն» բառերը 
փոխարինել « արդարադատության 
ոլորտում Կառավարության 
քաղաքականությունը մշակող և 
իրականացնող նախարարություն» 
բառերով 

Ընդունվել է: 

 

Ընդունվել է: 

 

 


