
 

        ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ՆԱԽԱԳԻԾ 

Երկրորդ ընթերցում 

Պ-9522-27.04.2021-ՊԻ-011 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ  

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1.  «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» 1995 թվականի 

նոյեմբերի 6-ի ՀՕ-16 օրենքի 13.1-ին հոդվածի չորրորդ պարբերությունից հետո լրացնել նոր 

պարբերությամբ. 

«Սահմանադրությամբ կամ օրենքով որոշակի պաշտոն ստանձնելու համար միայն 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության պահանջ սահմանված լինելու դեպքում 

այդպիսի պաշտոնին հավակնող անձը պարտավոր է այլ պետության քաղաքացիություն 

ունենալու կամ նախկինում ունեցած լինելու մասին տեղեկությունը Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմնին հայտնել այլ պետության քաղաքացի 

չհանդիսանալու վերաբերյալ տեղեկանք ստանալու նպատակով դիմում ներկայացնելիս, իսկ 

այդպիսի պաշտոն զբաղեցնող անձը՝ պաշտոնավարման ընթացքում այլ պետության 

քաղաքացիություն ձեռք բերելու դեպքում՝ այլ պետության քաղաքացիություն ստանալուց հետո՝ 

երկշաբաթյա ժամկետում։ Այլ պետության քաղաքացիություն ունենալու կամ ունեցած լինելու 

մասին հայտարարության ձևը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանում է Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմինը։»։  

Հոդված 2.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 

օրվանից:  

Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում, Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմինը սահմանում է այլ պետության 

քաղաքացիություն ունենալու կամ ունեցած լինելու մասին հայտարարության ձևը և անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի ցանկը։



ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
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Հոդված 1.  «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» 1995 թվականի 

նոյեմբերի 6-ի ՀՕ-16 օրենքի 13.1-ին հոդվածի չորրորդ պարբերությունից հետո լրացնել նոր 

պարբերությամբ. 

«Սահմանադրությամբ կամ օրենքով որոշակի պաշտոն ստանձնելու համար միայն 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության պահանջ սահմանված լինելու դեպքում 

այդպիսի պաշտոնին հավակնող կամ այդպիսի պաշտոն զբաղեցնող անձը պարտավոր է 

օտարերկրյա այլ պետության քաղաքացիություն ունենալու կամ նախկինում օտարերկրյա 

քաղաքացիություն ունեցած լինելու մասին տեղեկությունը Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության լիազորված մարմնին հայտնել այլ պետության քաղաքացի չհանդիսանալու 

վերաբերյալ տեղեկանք ստանալու նպատակով դիմում ներկայացնելիս, իսկ այդպիսի պաշտոն 

զբաղեցնող անձը՝ պաշտոնավարման ընթացքում օտարերկրյա այլ պետության 

քաղաքացիություն ձեռք բերելու դեպքում՝ օտարերկրյա այլ պետության քաղաքացիություն 

ստանալուց հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետում։ Օտարերկրյա Այլ պետության քաղաքացիություն 

ունենալու կամ ունեցած լինելու մասին հայտարարության ձևը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի 

ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորված մարմինը։»։  

Հոդված 2.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 

օրվանից:  

Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում, Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմինը սահմանում է օտարերկրյա այլ 

պետության քաղաքացիություն ունենալու կամ ունեցած լինելու մասին հայտարարության ձևը և 

անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը։



 

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՒՈՄ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ԿԻՑ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ Պ-
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№ Առաջարկության 
(փոփոխության, 

լրացման) հեղինակը 
 

Հոդվածը, կետը, 
որին վերաբերում է 
առաջարկությունը 

Առաջարկություն (փոփոխություն, 
լրացում) 

Առաջարկության 
վերաբերյալ հեղինակի 
(հիմնական զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկ
ությունները 

ընդունելու կամ 
մերժելու 

վերաբերյալ 
հանձնաժողովի 

որոշումը 

1

․ 
ՀՀ Կառավարույթուն 
Պատգամավոր 

Վահագն Հովակիմյան 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

քրեական 

օրենսգրքում 

փոփոխություններ և 

լրացումներ 

կատարելու մասին 

և կից նախագծերի 

փաթեթ 

Համապատասխան 
փոփոխությունները տես 
տեղեկանքներում։ 

Ընդունվել է Ընդունվել 
է 

 

 

 


