
 

Համարը Համարը N 269-Ն Տ եսակը Տ եսակը Պաշտոնական
Ինկորպորացիա

Տ իպը Տ իպը Որոշում Կարգավիճակը Կարգավիճակը Գործում է
Սկզբնաղբյուրը Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 2010.03.31/13(747)

Հոդ.345
Ընդունման վայրը Ընդունման վայրը Երևան

Ընդունող մարմինը Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը Ընդունման ամսաթիվը 18.03.2010
Ստորագրող մարմինը Ստորագրող մարմինը ՀՀ վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը Ստորագրման ամսաթիվը 25.03.2010

Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացման ամսաթիվը Վ ավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը 10.04.2010 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

 Կապեր այլ փաստաթղթերի հետԿապեր այլ փաստաթղթերի հետ
 Փ ոփոխողներ և ինկորպորացիաներՓ ոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ  ՀՀ ԴԻՎ ԱՆԱԳԻՏ ԱԿԱՆՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ  ՀՀ ԴԻՎ ԱՆԱԳԻՏ ԱԿԱՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒ ՑՉ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐՈՒ Մ ԿԱՄ ՀՅՈՒ ՊԱՏ ՈՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒ Մ Օ Տ ԱՐԵՐԿՐՅԱՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒ ՑՉ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐՈՒ Մ ԿԱՄ ՀՅՈՒ ՊԱՏ ՈՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒ Մ Օ Տ ԱՐԵՐԿՐՅԱ

ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ,  ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒ Թ ՅՈՒ Ն Չ ՈՒ ՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ  ՀՀ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻՑ ԴՈՒ ՐՍՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ,  ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒ Թ ՅՈՒ Ն Չ ՈՒ ՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ  ՀՀ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻՑ ԴՈՒ ՐՍ
ԲՆԱԿՎ ՈՂ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՐԴԵԳՐՎ ԱԾ` ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԵՐԵԽԱՅԻԲՆԱԿՎ ՈՂ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՐԴԵԳՐՎ ԱԾ` ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԵՐԵԽԱՅԻ
ՀԱՇՎ ԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ ,  ՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ 2002 Թ Վ ԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 28-Ի NՀԱՇՎ ԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ ,  ՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ 2002 Թ Վ ԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N

1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒ Մ ԿԱՏ ԱՐԵԼՈՒ  ԵՎ  ՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒ Մ ԿԱՏ ԱՐԵԼՈՒ  ԵՎ  ՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ
ՈՐՈՇՈՒ ՄՆԵՐ ՈՒ ԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆՈՐՈՇՈՒ ՄՆԵՐ ՈՒ ԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ ՄՈ Ր Ո Շ ՈՒ Մ
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ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ  ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ԴԻՎ ԱՆԱԳԻՏ ԱԿԱՆՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ  ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ԴԻՎ ԱՆԱԳԻՏ ԱԿԱՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒ ՑՉ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐՈՒ Մ ԿԱՄ ՀՅՈՒ ՊԱՏ ՈՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒ Մ Օ Տ ԱՐԵՐԿՐՅԱՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒ ՑՉ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐՈՒ Մ ԿԱՄ ՀՅՈՒ ՊԱՏ ՈՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒ Մ Օ Տ ԱՐԵՐԿՐՅԱ

ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ,  ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒ Թ ՅՈՒ Ն Չ ՈՒ ՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ  ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ,  ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒ Թ ՅՈՒ Ն Չ ՈՒ ՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ  ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻՑ ԴՈՒ ՐՍ ԲՆԱԿՎ ՈՂ ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻՑ ԴՈՒ ՐՍ ԲՆԱԿՎ ՈՂ ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ

ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՐԴԵԳՐՎ ԱԾ` ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՐԴԵԳՐՎ ԱԾ` ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ
ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԵՐԵԽԱՅԻ ՀԱՇՎ ԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ ,  ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԵՐԵԽԱՅԻ ՀԱՇՎ ԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ ,  ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ

ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ 2002 Թ Վ ԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N  1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒ ՄԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ 2002 Թ Վ ԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N  1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒ Մ
ԿԱՏ ԱՐԵԼՈՒ  ԵՎ  ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒ ՄՆԵՐԿԱՏ ԱՐԵԼՈՒ  ԵՎ  ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒ ՄՆԵՐ

ՈՒ ԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆՈՒ ԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
 
Հիմք ընդունելով «Երեխաների պաշտպանության և օտարերկրյա որդեգրման բնագավառում համագործակցության

մասին» կոնվենցիայի և Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի պահանջները` Հայաստանի
Հանրապետության կառավարությունը որոշ ում է .որոշ ում է .

1. Հաստատել`
1) որդեգրման կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչություններում կամ հյուպատոսական

հիմնարկներում օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց և Հայաստանի Հանրապետության
սահմաններից դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից որդեգրված` Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող երեխայի հաշվառման կարգը` համաձայն N 2 հավելվածի։

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի «Հայաստանի
Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման
գործակալության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1919-Ն որոշման 2-րդ կետի «ա»
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ենթակետով հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական
կացության ակտերի գրանցման գործակալության կանոնադրության 9-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ
նոր` «ը» ենթակետով.

«ը) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված իր իրավասությունների սահմաններում
իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի կատարման հետ կապված
լիազորություններ:»։

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի փետրվարի 12-ի
«Երեխայի որդեգրման կարգը հաստատելու մասին» N 64, 2005 թվականի ապրիլի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության
հյուպատոսական հիմնարկներում օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց որդեգրած`
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի երեխայի հաշվառման կարգը հաստատելու մասին» N 623-Ն և 2007
թվականի փետրվարի 1-ի «Երեխաներ որդեգրել ցանկացող անձանց հաշվառման կարգը հաստատելու մասին» N 209-Ն
որոշումները:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
 

Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության
վարչապետվարչապետ

Տ .  ՍարգսյանՏ .  Սարգսյան
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 Երևան

 

  

  
Հա վել վա ծ N  1Հա վել վա ծ N  1

ՀՀ կա ռա վա րությա ն 2010 թվա կա նիՀՀ կա ռա վա րությա ն 2010 թվա կա նի
մա րտ ի 18-ի N  269-Ն որոշմա նմա րտ ի 18-ի N  269-Ն որոշմա ն

 
Կ Ա Ր ԳԿ Ա Ր Գ

 
ՈՐԴԵԳՐՄԱՆՈՐԴԵԳՐՄԱՆ

 
I.  ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹ ՆԵՐI.  ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹ ՆԵՐ

 
1. Սույն կարգով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետությունում որդեգրման ենթակա` Հայաստանի

Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող երեխաների հաշվառման, նրանց մասին տեղեկությունների տրամադրման,
որդեգրման կարգի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող երեխա որդեգրել (դստերագրել)
(այսուհետ` որդեգրել) ցանկացող` Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիների (այսուհետ` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի), ինչպես նաև օտարերկրյա
քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց (այսուհետ` օտարերկրացի), Հայաստանի Հանրապետության
սահմաններից դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հաշվառման հետ կապված
հարաբերությունները։

 
II .  ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԵՆԹ ԱԿԱ` ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂII.  ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԵՆԹ ԱԿԱ` ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՇՎ ԱՌՈՒ ՄԸԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՇՎ ԱՌՈՒ ՄԸ
 
2. Որպես որդեգրման ենթակա երեխաներ հաշվառվում են այն երեխաները, որոնց որդեգրման համար առաջացել են

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված իրավական հիմքեր։
3. Որդեգրման ենթակա երեխաների հաշվառումն իրականացնում են նրանց փաստացի գտնվելու վայրի

մարզպետարանների (Երևան քաղաքում` Երևանի քաղաքապետարանի) աշխատակազմերը (այսուհետ`
աշխատակազմ)` իրենց ենթակայության համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումների` ընտանիքի,
կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժինների միջոցով։

(3-րդ կետը լրաց.  07.03.13 N  302-Ն)(3-րդ կետը լրաց.  07.03.13 N  302-Ն)
4. Հաշվառումից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում աշխատակազմը որդեգրման ենթակա երեխայի

անձնական քարտի (N 1 ձև) հիման վրա, որը ներառում է երեխայի կենսագրական տվյալների, էթնիկական ծագման,
սոցիալական շրջապատի, ընտանիքի պատմության, առողջության, նաև երեխայի հիվանդությունների, բժշկական
հետազոտությունների, զննումների, հիվանդությունների, դրանց բուժումների և ընթացիկ առողջական վիճակի ու
երեխայի հատուկ պահանջների մասին տեղեկություններ, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ
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նախատեսված որդեգրման համար տրված ծնողի (ծնողների) համաձայնությունը, կազմում է երեխայի համար
անձնական գործ, որի պատճենահանված օրինակն ուղարկում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի նախարարություն (այսուհետ` նախարարություն)` կենտրոնացված հաշվառման վերցնելու
նպատակով։

Որպես որդեգրման ենթակա հաշվառվում են նաև այն երեխաները, որոնց որդեգրման համար առկա է ծնողների
համաձայնությունը, երբ երեխային որդեգրելու ցանկություն են հայտնել երեխայի խորթ հայրը, խորթ մայրը, նրա
ազգականները կամ որդեգրել ցանկացող այլ անձ։

(4-րդ կետը լրաց.  07.03.13 N  302-Ն)(4-րդ կետը լրաց.  07.03.13 N  302-Ն)
5. Նախարարությունը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում իրականացնում է որդեգրման ենթակա երեխայի

կենտրոնացված հաշվառումը և տեղեկացնում (N 2 ձև) աշխատակազմին։
6. Կենտրոնացված հաշվառման վերցնելուց 3 ամիս հետո նախարարությունը երեխայի անձնական գործի

պատճենահանված մեկ օրինակը հաշվառման մասին տեղեկությունների հետ միասին ուղարկում է Հայաստանի
Հանրապետության արդարադատության նախարարություն` «Երեխաների պաշտպանության և օտարերկրյա որդեգրման
բնագավառում համագործակցության մասին» կոնվենցիայով նախատեսված` Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության կողմից նշանակված կենտրոնական մարմին (այսուհետ` կենտրոնական մարմին)։

 
III .  ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԵՐԵԽԱ ՈՐԴԵԳՐԵԼIII.  ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԵՐԵԽԱ ՈՐԴԵԳՐԵԼ

ՑԱՆԿԱՑՈՂ` ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՈՒ Մ ՄՇՏ ԱՊԵՍ ԲՆԱԿՎ ՈՂ` ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻՑԱՆԿԱՑՈՂ` ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՈՒ Մ ՄՇՏ ԱՊԵՍ ԲՆԱԿՎ ՈՂ` ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՀԱՇՎ ԱՌՈՒ ՄԸՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՀԱՇՎ ԱՌՈՒ ՄԸ

 
7. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մշտապես բնակվող Հայաստանի Հանրապետության

քաղաքացիները որպես որդեգրել ցանկացող անձ հաշվառվելու նպատակով անձամբ կամ լիազորված անձի միջոցով
դիմում են (N 3 ձև) իրենց բնակության վայրի աշխատակազմ ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը և դրանց
պատճենները`

1) անձը հաստատող փաստաթուղթ.
2) բնակարանային պայմանների մասին տեղեկանք` տրված բնակության վայրից.
3) ընտանիքի կազմի մասին տեղեկանք` տրված բնակության վայրից.
4) զբաղեցրած պաշտոնի, աշխատավարձի և այլ եկամուտների մասին տեղեկանք.
5) անձի պատշաճ վարքագծի մասին անձնական երաշխավորություն` տրված կազմակերպության կամ առնվազն

երեք անձանց կողմից.
6) բժշկական փաստաթուղթ այն մասին, որ երեխա որդեգրել ցանկացող անձը հիվանդ չէ Հայաստանի

Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի մայիսի 5-ի N 517-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ներառված
հիվանդություններից որևէ մեկով.

7) ամուսնության վկայականի պատճենը (եթե ամուսնացած է).
8) երեխայի` ամուսիններից մեկի կողմից որդեգրման դեպքում մյուս ամուսնու գրավոր համաձայնությունը`

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ամուսինները դադարեցրել են ամուսնական հարաբերությունները, մեկ տարվանից
ավելի համատեղ չեն ապրում, և մյուս ամուսնու բնակության վայրն անհայտ է.

9) տեղեկանք որդեգրման պահին մարդու դեմ ուղղված կամ հասարակական կարգի և բարոյականության դեմ
ուղղված ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության համար դատվածություն չունենալու մասին։

8. Աշխատակազմը սույն կարգի 7-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերն ստանալուց հետո մեկամսյա
ժամկետում կատարում է անձի կենսապայմանների ուսումնասիրություն, կազմում համապատասխան ակտ և տալիս
որդեգրման հնարավորության մասին դրական կամ բացասական եզրակացություն:

9. Սույն կարգի 7-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերում անհրաժեշտ տեղեկություններն ամբողջական և
անթերի լինելու, որդեգրումն արգելող` օրենքով նախատեսված հիմքերի բացակայության դեպքերում, ինչպես նաև անձի
կենսապայմանների ուսումնասիրության ակտի հիման վրա աշխատակազմը տալիս է դրական եզրակացություն, որն
ուժի մեջ է այն տալու օրվանից 12 ամիս: Դիմումատուն դրական եզրակացության հիման վրա 3 աշխատանքային օրվա
ընթացքում հաշվառվում է որպես որդեգրել ցանկացող անձ։

10. Սույն կարգի 7-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերում անհրաժեշտ տեղեկություններն ամբողջական
չլինելու, դրանցում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքում աշխատակազմը դիմողին գրավոր առաջարկում է 30-
օրյա ժամկետում ներկայացնել պահանջվող տեղեկությունները կամ ուղղել ներկայացված փաստաթղթերում առկա
թերությունները:

11. Աշխատակազմը երեխայի որդեգրման հնարավորության մասին բացասական եզրակացություն (որն ուժի մեջ է
տալու օրվանից մեկ տարվա ընթացքում) տալիս է`

1) երեխա որդեգրել ցանկացող անձի կողմից սույն կարգի 10-րդ կետով սահմանված ժամկետում պահանջվող
փաստաթղթերում առկա թերությունները չվերացնելու դեպքում.

2) որդեգրել ցանկացող անձին բացասաբար բնութագրող հատկանիշների մասին ստացված տեղեկությունների
հիման վրա.

3) անձի կենսապայմանների ուսումնասիրության մասին ակտի հիման վրա.
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4) երեխա որդեգրել ցանկացող անձի դիմումը հիմնավորված չլինելու դեպքում.
5) որդեգրումն արգելող` օրենքով նախատեսված դեպքերում։
12. Աշխատակազմը բացասական եզրակացության դեպքում 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր

տեղեկացնում է դիմողին։
13. Աշխատակազմը հաշվառման վերցված որդեգրել ցանկացող անձի համար լրացնում է անձնական քարտ (N 4

ձև)` 2 օրինակից, և իր կողմից տրված դրական եզրակացության, որդեգրել ցանկացող անձի անձնական քարտի, նրա
կողմից ներկայացված փաստաթղթերի, անձի կենսապայմանների ուսումնասիրության մասին ակտի հիման վրա
որդեգրել ցանկացող անձի համար կազմում է անձնական գործ։

14. Անձնական գործերի համարակալումն սկսվում է 1-ին համարից և հաջորդաբար շարունակվում տարվա
ընթացքում։

15. Որդեգրել ցանկացող անձի տվյալները (անունը, ազգանունը, հայրանունը, բնակության վայրը, անձնական գործի
համարը) գրանցվում են հաշվառման մատյանում կամ էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգով։

16. Աշխատակազմը որդեգրել ցանկացող անձի անձնական գործի պատճենահանված օրինակը հաշվառման պահից
3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղարկում է նախարարություն` կենտրոնացված հաշվառում իրականացնելու
նպատակով:

17. Նախարարությունն աշխատակազմից ստացված անձնական գործի հիման վրա որդեգրել ցանկացող անձին
վերցնում է կենտրոնացված հաշվառման և 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր տեղեկացնում (N 5 ձև)
աշխատակազմին և որդեգրել ցանկացող անձին։

18. Որդեգրել ցանկացող անձը հաշվառումից հանվում է`
1) իր դիմումի համաձայն.
2) դրական եզրակացության 12 ամիսը լրանալու դեպքում.
3) երեխայի որդեգրման դեպքում (եթե որդեգրել է իր դիմումում նշված թվով երեխա).
4) Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակություն հաստատելու դեպքում.
5) Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի 116-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հիմքերից

որևէ մեկի առաջացման դեպքում:
 

IV.  ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԵՐԵԽԱ ՈՐԴԵԳՐԵԼIV.  ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԵՐԵԽԱ ՈՐԴԵԳՐԵԼ
ՑԱՆԿԱՑՈՂ Օ Տ ԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ ԵՎ  ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻՑ ԴՈՒ ՐՍՑԱՆԿԱՑՈՂ Օ Տ ԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ ԵՎ  ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻՑ ԴՈՒ ՐՍ

ԲՆԱԿՎ ՈՂ ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՀԱՇՎ ԱՌՈՒ ՄԸԲՆԱԿՎ ՈՂ ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՀԱՇՎ ԱՌՈՒ ՄԸ
 
19. «Երեխաների պաշտպանության և օտարերկրյա որդեգրման բնագավառում համագործակցության մասին»

կոնվենցիայի (այսուհետ` կոնվենցիա) անդամ երկրներում բնակվող` որդեգրել ցանկացող օտարերկրացիները,
Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները որպես
որդեգրել ցանկացող անձ հաշվառվելու նպատակով դիմում են համապատասխան երկրի կենտրոնական մարմին`
ներկայացնելով սույն կարգի 7-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը, որդեգրել ցանկացող անձի կենսապայմանների
ուսումնասիրության մասին ակտը, ինչպես նաև տվյալ երկրի իրավասու մարմնի թույլտվությունը կամ երաշխավորագիրը
Հայաստանի Հանրապետությունում որպես որդեգրել ցանկացող անձ հաշվառվելու վերաբերյալ։

20. Կոնվենցիային չանդամակցող երկրներում բնակվող` որդեգրել ցանկացող օտարերկրացիները, Հայաստանի
Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները` որպես որդեգրել
ցանկացող անձ հաշվառվելու նպատակով, անձամբ կամ լիազորված անձի, կամ տվյալ պետությունում Հայաստանի
Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ հյուպատոսական հիմնարկի միջոցով դիմում են
կենտրոնական մարմին` ներկայացնելով սույն կարգի 7-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը, ինչպես նաև իրենց
մշտական բնակության երկրի իրավասու մարմնի թույլտվությունը կամ երաշխավորագիրը Հայաստանի
Հանրապետությունում որպես որդեգրել ցանկացող անձ հաշվառվելու վերաբերյալ, որդեգրել ցանկացող անձի
կենսապայմանների ուսումնասիրության մասին ակտը և հետագայում որդեգրված երեխայի կյանքի պայմանների
նկատմամբ վերահսկողության պարտավորության մասին տեղեկանքը` տրված իրենց երկրի իրավասու մարմնի կողմից։

21. Որդեգրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացվում են բնագրով` Հայաստանի Հանրապետության
միջազգային պայմանագրերով սահմանված կարգով և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով վավերացված` հայերեն թարգմանությամբ:

22. Սույն կարգի 19-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերում երեխա ընդունող պետության կենտրոնական մարմնից
ստացված` որդեգրել ցանկացող օտարերկրացու կամ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու փաստաթղթերը և կոնվենցիայի 15-րդ հոդվածով նախատեսված զեկույցը,
իսկ սույն կարգի 20-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերում` որդեգրել ցանկացող անձի կողմից ներկայացված
փաստաթղթերը կենտրոնական մարմնի կողմից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուսումնասիրվում են`
անհրաժեշտ տեղեկությունների և փաստաթղթերի ամբողջականությունն ստուգելու նպատակով։

(22-րդ կետը փոփ.  07.03.13 N  302-Ն)(22-րդ կետը փոփ.  07.03.13 N  302-Ն)
23. Կենտրոնական մարմինը սույն կարգի 7-րդ, 19-րդ և 20-րդ կետերով նախատեսված` որդեգրմանը վերաբերող

փաստաթղթերն ամբողջական չլինելու կամ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում` ընդունող պետության
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կենտրոնական մարմնին կամ օտարերկրացուն կամ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն առաջարկում է 60-օրյա ժամկետում վերացնել թերությունները և
ներկայացնել պահանջվող փաստաթղթերը։

24. Որդեգրման վերաբերյալ փաստաթղթերի ուսումնասիրությունն իրականացնում է կենտրոնական մարմնի
ղեկավարի հրամանով ստեղծված միջգերատեսչական աշխատանքային խումբը (այսուհետ՝ աշխատանքային խումբ),
որի կազմը ձևավորվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության, Հայաստանի
Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության և
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության
(այսուհետ՝ ոստիկանություն) ներկայացուցիչներից։ Աշխատանքային խմբի աշխատակարգը հաստատում է
կենտրոնական մարմնի ղեկավարը:

(24-րդ կետը խմբ.  07.03.13 N  302-Ն)(24-րդ կետը խմբ.  07.03.13 N  302-Ն)
25. Աշխատանքային խմբի առաջարկությունների հիման վրա կենտրոնական մարմինը մեկամսյա ժամկետում

տալիս է որդեգրման հնարավորության մասին դրական կամ բացասական եզրակացություն և գրավոր տեղեկացնում
համապատասխան երկրի կենտրոնական մարմնին կամ դիմողին։ Որդեգրման հնարավորության մասին եզրակացության
ձևը հաստատում է կենտրոնական մարմնի ղեկավարը:

(25-րդ կետը խմբ.  07.03.13 N  302-Ն)(25-րդ կետը խմբ.  07.03.13 N  302-Ն)
26. Երեխայի որդեգրման հնարավորության մասին դրական եզրակացություն տալու դեպքում, որն ուժի մեջ է տալու

օրվանից 18 ամիս, կենտրոնական մարմինը որդեգրել ցանկացող անձի վերաբերյալ փաստաթղթերը և դրական
եզրակացության մեկ օրինակը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղարկում է նախարարություն` կենտրոնացված
հաշվառում իրականացնելու նպատակով:

(26-րդ կետը փոփ.  07.03.13 N  302-Ն)(26-րդ կետը փոփ.  07.03.13 N  302-Ն)
27. Կենտրոնական մարմինը երեխայի որդեգրման մասին բացասական եզրակացություն (որն ուժի մեջ է տալու

օրվանից մեկ տարվա ընթացքում) տալիս է`
1) ընդունող պետության կենտրոնական մարմնի կամ որդեգրել ցանկացող օտարերկրացու, կամ Հայաստանի

Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կողմից սույն կարգի 23-
րդ կետով սահմանված ժամկետում պահանջվող փաստաթղթերի ամբողջականությունը չապահովելու և թերությունները
չվերացնելու դեպքում.

2) որդեգրել ցանկացող անձին բացասաբար բնութագրող հատկանիշների մասին ստացված տեղեկությունների
հիման վրա.

3) որդեգրման մասին խնդրանքը հիմնավորված չլինելու դեպքում.
4) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում։
(27-րդ կետը փոփ.  07.03.13 N  302-Ն)(27-րդ կետը փոփ.  07.03.13 N  302-Ն)
28. Նախարարությունը կենտրոնական մարմնից ստացված փաստաթղթերի հիման վրա իրականացնում է

կենտրոնացված հաշվառում և որդեգրել ցանկացող օտարերկրացու կամ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից
դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու վերաբերյալ լրացնում է անձնական քարտ (N 4 ձև)` 2
օրինակից:

(28-րդ կետը փոփ.  07.03.13 N  302-Ն)(28-րդ կետը փոփ.  07.03.13 N  302-Ն)
29. Դրական եզրակացության, որդեգրել ցանկացող օտարերկրացու կամ Հայաստանի Հանրապետության

սահմաններից դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնական քարտի, նրա կողմից
ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա նախարարությունը կազմում է անձնական գործ։

30. Անձնական գործերի համարակալումն սկսվում է 1-ին համարից և հաջորդաբար շարունակվում տարվա
ընթացքում։

31. Անձնական գործում առկա տեղեկությունները (անունը, ազգանունը, հայրանունը, բնակության վայրը, անձնական
գործի համարը) գրանցվում են հաշվառման մատյանում կամ էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգով։

32. Նախարարությունը հաշվառումից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում հաշվառման մասին տեղեկացնում
է (N 6 ձև) կենտրոնական մարմնին։

(32-րդ կետը փոփ.  07.03.13 N  302-Ն)(32-րդ կետը փոփ.  07.03.13 N  302-Ն)
33. Նախարարությունը սույն կարգի 32-րդ կետով նախատեսված տեղեկանքի հետ միասին կենտրոնական մարմին է

ուղարկում նաև հաշվառված` որդեգրել ցանկացող օտարերկրացու կամ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից
դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնական գործը։

34. Որդեգրել ցանկացող անձը հաշվառումից հանվում է սույն կարգի 18-րդ կետով (բացառությամբ 18-րդ կետի 4-րդ
ենթակետի) նախատեսված դեպքերում, ինչպես նաև իր մշտական բնակության երկիրը փոխելու դեպքում:

 
V.  ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԵՆԹ ԱԿԱ` ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂV.  ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԵՆԹ ԱԿԱ` ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ Տ ԵՂԵԿՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ Տ ՐԱՄԱԴՐՈՒ ՄԸԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ Տ ԵՂԵԿՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ Տ ՐԱՄԱԴՐՈՒ ՄԸ
 
35. Որդեգրման ենթակա երեխաների մասին տեղեկություններ ստանալու նպատակով հաշվառված` որդեգրել
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ցանկացող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները դիմում են իրենց բնակության վայրի աշխատակազմ կամ
նախարարություն, իսկ հաշվառված` որդեգրել ցանկացող Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս
բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները և օտարերկրացիները` կենտրոնական մարմին։

36. Հաշվառված` որդեգրել ցանկացող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, Հայաստանի
Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին և օտարերկրացին կարող
են ծանոթանալ երեխաների անձնական գործերին` նախընտրելի չափանիշներով երեխա ընտրելու համար։

37. Տրամադրված տեղեկությունների հիման վրա որդեգրման ենթակա երեխային որդեգրելուց հրաժարվելու դեպքում
որդեգրել ցանկացող անձը հաշվառումից չի հանվում։

38. (կետն ուժը կորցրել է  07.03.13 N  302-Ն)(կետն ուժը կորցրել է  07.03.13 N  302-Ն)
39. Այն դեպքերում, երբ երեխային որդեգրելու ցանկություն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության

սահմաններից դուրս բնակվող երեխայի խորթ հայրը, խորթ մայրը, նրա ազգականները կամ, երբ երեխայի ծնողների և
որդեգրել ցանկացող անձի (անձանց) միջև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով առկա
է գրավոր համաձայնություն, որդեգրման նպատակով երեխայի կենտրոնացված հաշվառումից հետո 3 աշխատանքային
օրվա ընթացքում նախարարությունը կենտրոնական մարմին է ուղարկում տվյալ երեխայի անձնական գործի
պատճենահանված օրինակը։ Այդ դեպքերում որդեգրման ենթակա երեխայի տվյալներն այլ անձանց չեն տրամադրվում։
Որդեգրել ցանկացող անձի կողմից տվյալ երեխայի որդեգրումից հրաժարվելու դեպքում երեխան հանվում է
հաշվառումից։

(39-րդ կետը փոփ.  07.03.13 N  302-Ն)(39-րդ կետը փոփ.  07.03.13 N  302-Ն)
40. Հաշվառված` որդեգրել ցանկացող անձանց կողմից որդեգրման ենթակա երեխա ընտրելու դեպքում սույն կարգի

III գլխում նախատեսված դեպքերում աշխատակազմը, իսկ սույն կարգի IV գլխում նախատեսված դեպքերում`
կենտրոնական մարմինը նախարարությանը գրավոր տեղեկացնում է դրա մասին և, եթե այլ որդեգրել ցանկացող անձ
ընտրված երեխային որդեգրելու ցանկություն չի հայտնել, ապա կազմակերպում է որդեգրման ենթակա երեխայի և
որդեգրել ցանկացող անձի հանդիպումը։

41. Սույն կարգի 40-րդ կետով նախատեսված տեղեկատվությունն ստանալուց հետո մեկ օրվա ընթացքում
նախարարությունը կասեցնում է որդեգրման ենթակա երեխայի տվյալների տրամադրումը։

42. Եթե որդեգրման ենթակա միևնույն երեխային որդեգրելու ցանկություն են հայտնել մեկից ավելի որդեգրել
ցանկացող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ապա երեխայի հետ նրանցից առաջինի հանդիպումը
կազմակերպվում է ըստ նրանց դիմումները տալու հերթականության։ Որդեգրել ցանկացող մյուս անձի հետ երեխայի
հանդիպումը կազմակերպվում է այն դեպքում, եթե առաջինը 15 օրվա ընթացքում ցանկություն չի հայտնել տվյալ
երեխային որդեգրելու մասին։

43. Եթե հաշվառված` որդեգրել ցանկացող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, Հայաստանի
Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կամ օտարերկրացին
որդեգրման ենթակա միևնույն երեխային որդեգրելու ցանկությամբ դիմել են նույն ժամանակահատվածում (դիմելու
պահից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում), ապա երեխայի հետ հանդիպման առաջնահերթությունը տրվում է
որդեգրել ցանկացող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։

44. Որդեգրել ցանկացող օտարերկրացու և Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ երեխայի հանդիպումը կազմակերպվում է այն դեպքում, եթե որդեգրել
ցանկացող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին երեխայի հետ հանդիպումից հետո 15 օրվա ընթացքում
որդեգրելու ցանկություն չի հայտնել։

 
VI.  ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԵՆԹ ԱԿԱ` ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂVI.  ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԵՆԹ ԱԿԱ` ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՈՐԴԵԳՐՈՒ ՄԸ ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՈՐԴԵԳՐՈՒ ՄԸ ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ
 
45. Որդեգրել ցանկացող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին որդեգրման ենթակա երեխա ընտրելու

դեպքում դիմում է իր բնակության վայրի աշխատակազմ, որը որդեգրման ենթակա երեխայի վերաբերյալ հարցումը
(ծանուցումը) (N 7 ձև) 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղարկում է նախարարություն։

46. Նախարարությունը համապատասխան ուսումնասիրություն (որդեգրման մասին այլ դիմումների առկայություն և
այլն) կատարելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում աշխատակազմին տեղեկացնում է որդեգրման
հնարավորության մասին, իսկ դրական պատասխան հայտնելու դեպքում` մեկ օրվա ընթացքում նաև կասեցնում է
որդեգրման ենթակա երեխայի տվյալների տրամադրումը որդեգրել ցանկացող այլ անձանց կամ մարմինների։

 
VII.  ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԵՆԹ ԱԿԱ` ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂVII.  ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԵՆԹ ԱԿԱ` ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՈՐԴԵԳՐՈՒ ՄՆ Օ Տ ԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ ԿԱՄ ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՈՐԴԵԳՐՈՒ ՄՆ Օ Տ ԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ ԿԱՄ ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻՑ ԴՈՒ ՐՍ ԲՆԱԿՎ ՈՂ ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻՑ ԴՈՒ ՐՍ ԲՆԱԿՎ ՈՂ ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ

 
47. Որդեգրել ցանկացող օտարերկրացին կամ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին որդեգրման ենթակա երեխա ընտրելու դեպքում դիմում է կենտրոնական
մարմին, որը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում դրա մասին գրավոր տեղեկացնում է նախարարությանը։
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Դիմումի հետ ներկայացվում է հայտարարություն՝ համաձայն N 3.1 ձևի, սույն կարգի 7-րդ կետի 2-4-րդ, 6-րդ և 9-րդ
ենթակետերով ներկայացված տեղեկություններում փոփոխությունների առկայության կամ բացակայության, ինչպես նաև
ընտանեկան կարգավիճակի փոփոխման վերաբերյալ։

(47-րդ կետը լրաց.  07.03.13 N  302-Ն)(47-րդ կետը լրաց.  07.03.13 N  302-Ն)
48. Նախարարությունը համապատասխան ուսումնասիրություն (որդեգրման մասին այլ դիմումների առկայություն և

այլն) կատարելուց հետո կասեցնում է որդեգրման ենթակա երեխայի տվյալների տրամադրումը որդեգրել ցանկացող այլ
անձանց կամ մարմինների: Նախարարությունը մանկատան (անկախ կազմակերպաիրավական ձևից) միջոցով
ապահովում է որդեգրման ենթակա երեխայի և որդեգրել ցանկացող անձի հանդիպումը: Որդեգրման ենթակա երեխայի
կարգավիճակը փոխված լինելու դեպքում նախարարությունն անմիջապես տեղեկացնում է կենտրոնական մարմնին:
Նախարարության կողմից ստացված տեղեկատվության հիման վրա կենտրոնական մարմինը որդեգրման գործընթացը
դադարեցնելու դեպքում տեղեկացնում է նախարարությանը: Նախարարությունն ստացված տեղեկատվության հիման
վրա հաշվառման տեղեկատվական համակարգում կատարում է համապատասխան գրառում:

(48-րդ կետը խմբ.  07.03.13 N  302-Ն)(48-րդ կետը խմբ.  07.03.13 N  302-Ն)
49. Եթե որդեգրման ենթակա միևնույն երեխային որդեգրելու ցանկություն են հայտնել մեկից ավելի օտարերկրացի

կամ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ապա
նրանց հանդիպումը երեխայի հետ կազմակերպվում է սույն կարգի 42-րդ կետով նախատեսված հերթականությամբ, որի
մասին նախարարության կողմից անմիջապես տեղեկացվում է կենտրոնական մարմնին։

(49-րդ կետը լրաց.  07.03.13 N  302-Ն)(49-րդ կետը լրաց.  07.03.13 N  302-Ն)
50. Կենտրոնական մարմինը երեխայի անձնական գործի և անհրաժեշտ այլ փաստաթղթերի պատճենները 3

աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղարկում է ոստիկանություն, որը համապատասխան ուսումնասիրության
արդյունքների մասին 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր տեղեկացնում է կենտրոնական մարմնին։

Ոստիկանության բացասական կարծիքի դեպքում կենտրոնական մարմինը քննարկման արդյունքում կարող է
կասեցնել որդեգրման գործընթացը՝ տեղեկացնելով նախարարությանը։

(50-րդ կետը խմբ.  07.03.13 N  302-Ն)(50-րդ կետը խմբ.  07.03.13 N  302-Ն)
51. Կենտրոնական մարմինը երեխայի որդեգրման նպատակահարմարության վերաբերյալ ոստիկանության

կարծիքը, որդեգրել ցանկացող օտարերկրացու կամ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձը հաստատող փաստաթղթի, ամուսնության վկայականի (եթե
ամուսնացած է) հայերեն թարգմանված օրինակների, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող երեխա
որդեգրելու հնարավորության մասին դրական եզրակացության պատճենները և որդեգրման ենթակա երեխայի
անձնական գործի պատճենահանված օրինակն ու կենտրոնական հաշվառման մասին տեղեկանքը 3 աշխատանքային
օրվա ընթացքում ուղարկում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ:

(51-րդ կետը խմբ.  07.03.13 N  302-Ն)(51-րդ կետը խմբ.  07.03.13 N  302-Ն)
52. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ որդեգրման թույլտվություն (նախնական

համաձայնություն) տալու կամ այն մերժելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
աշխատակազմը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնում է կենտրոնական մարմնին` վերադարձնելով նաև
ստացված փաստաթղթերը։

53. Որդեգրման մասին դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռի հիման վրա որդեգրման մասին ակտը
քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմիններում գրանցելուց հետո օտարերկրացին կամ Հայաստանի
Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կոնվենցիայի 23-րդ
հոդվածով սահմանված վկայականն ստանալու նպատակով դիմումի հետ միասին կենտրոնական մարմին է
ներկայացնում`

1) որդեգրման մասին դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը (պատճենը).
2) երեխայի ծննդյան և որդեգրման վկայականները (պատճենները).
3) որդեգրողի (որդեգրողների) անձը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները։
54. Կենտրոնական մարմինը դիմումն ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում է

միջպետական որդեգրումը հավաստող վկայական (N 8 ձև)։
 

VIII.  ԵԶՐԱՓ ԱԿԻՉ  ԴՐՈՒ ՅԹ ՆԵՐVIII.  ԵԶՐԱՓ ԱԿԻՉ  ԴՐՈՒ ՅԹ ՆԵՐ
 
55. Սույն կարգով նախատեսված բոլոր դիմումները տրվում են գրավոր։
56. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման տարածքային բաժինը

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, օտարերկրացիների և Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից
դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից որդեգրված երեխայի որդեգրումը գրանցելուց
հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում որդեգրման մասին դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռի, որդեգրողի
(որդեգրողների) անձը հաստատող փաստաթղթերի լուսապատճենները, որդեգրման մասին ակտի գրանցման պատճենն
ուղարկում է նախարարություն։

57. Երեխայի որդեգրումից հետո կամ որդեգրման հնարավորության մասին դրական եզրակացության ժամկետը
լրանալուց հետո անձնական գործերը պահվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
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կարգով:
58. Որդեգրման հնարավորության մասին դրական եզրակացության ժամկետը լրանալուց հետո որդեգրել ցանկացող

օտարերկրացու կամ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացու պահանջով կարող են վերադարձվել նրա անձնագրի, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման
վերաբերյալ վկայականների հայերեն թարգմանված օրինակները և դիմելու պահին վավերական այլ փաստաթղթերի
բնօրինակները` գործում պահելով դրանց պատճենները, իսկ նոր եզրակացություն ստանալու համար ներկայացվում են
միայն սույն կարգի 7-րդ կետի 4-րդ, 6-րդ, 9-րդ ենթակետերով նախատեսված փաստաթղթերը, եթե նախկինում
ներկայացված մյուս փաստաթղթերը վավեր են և տեղեկությունները չեն փոփոխվել։

(58-րդ կետը լրաց.  07.03.13 N  302-Ն)(58-րդ կետը լրաց.  07.03.13 N  302-Ն)
59. Սույն կարգի 3-րդ գլխում նախատեսված դեպքերում աշխատակազմը, իսկ սույն կարգի 4-րդ գլխում

նախատեսված դեպքերում կենտրոնական մարմինը որդեգրել ցանկացող անձի դիմումի հիման վրա 3 աշխատանքային
օրվա ընթացքում տրամադրում է որդեգրման մասին եզրակացության մեկ օրինակը, իսկ եզրակացության կորստի,
օգտագործման ոչ պիտանի լինելու և այլ դեպքերում նրա դիմումի հիման վրա տրամադրվում է եզրակացության
կրկնօրինակը:

(59-րդ կետը փոփ. ,  լրաց.  07.03.13 N  302-Ն)(59-րդ կետը փոփ. ,  լրաց.  07.03.13 N  302-Ն)
60. Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող օտարերկրացին որպես որդեգրել ցանկացող անձ

հաշվառվելու նպատակով դիմում է կենտրոնական մարմին` ներկայացնելով սույն կարգի 7-րդ կետով նախատեսված
փաստաթղթերը և տվյալ երկրի (որի քաղաքացին է անձը) իրավասու մարմնի թույլտվությունը կամ երաշխավորագիրը
Հայաստանի Հանրապետությունում որպես որդեգրել ցանկացող անձ հաշվառվելու վերաբերյալ։

61. Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող օտարերկրացին սույն կարգի 7-րդ կետի 2-6-րդ
ենթակետերով, 8-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը կարող է ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության
իրավասու մարմիններից։

(61-րդ կետը լրաց.  07.03.13 N  302-Ն)(61-րդ կետը լրաց.  07.03.13 N  302-Ն)
62. Սույն կարգի 6-րդ գլխում նախատեսված դեպքերում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, իսկ սույն

կարգի 7-րդ գլխում նախատեսված դեպքերում օտարերկրացիները կամ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից
դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես
բնակվող օտարերկրացիները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի պահանջներին
համապատասխան երեխայի որդեգրումը հաստատելու նպատակով դիմում են երեխայի բնակության վայրի (գտնվելու
վայրի) ընդհանուր իրավասության դատարան:

63. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կոնվենցիայի անդամ օտարերկրյա պետություններից երեխա
որդեգրելու համար որպես որդեգրել ցանկացող անձ` սույն կարգին համապատասխան հաշվառվելուց հետո դիմում են
կենտրոնական մարմին։

64. Կենտրոնական մարմինն օտարերկրյա պետություն որդեգրված երեխայի կյանքի պայմանների վերաբերյալ
տեղեկություններ ստանալու նպատակով յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ՝ մինչև որդեգրման 5 տարին լրանալը,
դիմում է համապատասխան պետության իրավասու մարմնին։

(64-րդ կետը լրաց.  07.03.13 N  302-Ն)(64-րդ կետը լրաց.  07.03.13 N  302-Ն)
  
Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշ խատակազմիկառավարության աշ խատակազմի
ղեկավարղեկավար Դ.  ՍարգսյանԴ.  Սարգսյան

 
Ձև N  1Ձև N  1

 
Ա Ն Ձ Ն Ա Կ Ա Ն  Ք Ա Ր ՏԱ Ն Ձ Ն Ա Կ Ա Ն  Ք Ա Ր Տ

 
ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԵՆԹ ԱԿԱ ԵՐԵԽԱՅԻՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԵՆԹ ԱԿԱ ԵՐԵԽԱՅԻ

 
Լուսանկար

___ ________ ________ թ.
 
___________________________________________________________

(բաժնի անվանումը)

 
Տեղեկություններ երեխայի մասին ______________________________________

 (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 
Սեռը _________________, ծննդյան ժամանակը ____ ___________________թ.

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=82484 8/20



 
Ազգությունը ________________________________________________
 
Երբ և որ խնամքի ու պաշտպանության հաստատություն է ընդունվել երեխան ______
 
___________________________________________________________

(նշել մարմնի անվանումը և ընդունման ժամանակը)

 
Սոցիալական վիճակը` ծնողազուրկ է, մնացել է առանց ծնողական խնամքի, ընկեցիկ է (ընդգծել)
 
Ծննդյան վայրը ______________________________________________
 
___________________________________________________________
 
Ծննդյան վկայական ___________________________________________

(սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել)

____________________________________________________________
 
Երեխայի հատուկ նշանները ________________________________________

 (հասակը, քաշը, աչքերի գույնը, մազերի գույնը,

 
____________________________________________________________

այլ առանձնահատուկ հատկանիշներ)

 
Բնութագրիչ առանձնահատկությունները ________________________________

  (շփվող, ինքնամփոփ և այլն)

 
Բնակության (գտնվելու) վայրը _______________________________________
 
Բժշկական եզրակացություն առողջական վիճակի մասին __________________
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 
Տեղեկություններ ծնողների մասին` լրացնելու պահի դրությամբ.
 
Մայրը __________________________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 
Ծննդյան ժամանակը ___ _________ _________թ., ազգությունը ________
 
Բնակության վայրը _____________________________________________
 
Սոցիալական տեղեկանք _________________________________________

 (աշխատանքի վայրը,

 
__________________________________________________________

առողջական վիճակը. նորմալ է, քրոնիկ հիվանդ է, հաշմանդամ է)

 
Հայրը _____________________________________________________

  (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 
Ծննդյան ժամանակը ___ __________ _______թ., ազգությունը __________
 
Բնակության վայրը ____________________________________________
 
Սոցիալական տեղեկանք _________________________________________

 (աշխատանքի վայրը,
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____________________________________________________________ 
առողջական վիճակը. նորմալ է, քրոնիկ հիվանդ է, հաշմանդամ է)

 
Եղբայրներ, քույրեր, այլ ազգականներ _________________________________

  (անունները, հայրանունները, ազգանունները,

 

____________________________________________________________
բնակության վայրը)

 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 
Որդեգրման հանձնելու իրավական հիմքերը _____________________________

 (ծնողի (ծնողների) մահվան վկայականը (վկայականները),

 
____________________________________________________________

ակտ երեխայի ընկեցիկ լինելու մասին, ծնողներին ծնողական իրավունքից զրկելու մասին դատարանի

 
____________________________________________________________

վճիռը, որդեգրելու համար գրավոր համաձայնությունը և այլն)

Լրացուցիչ տեղեկություններ _______________________________________
 

  __________________

  (անունը, ազգանունը)

  __________________

   (ստորագրությունը)

____ ____________ թ.
 
Կ. Տ.
 

Ձև N  2Ձև N  2
 

Տ  Ե  Ղ Ե  Կ Ա Ն ՔՏ  Ե  Ղ Ե  Կ Ա Ն Ք
 

ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԵՆԹ ԱԿԱ ԵՐԵԽԱՅԻ ՄԱՍԻՆՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԵՆԹ ԱԿԱ ԵՐԵԽԱՅԻ ՄԱՍԻՆ
 
Տրվում է այն մասին, որ ՀՀ ___________________________մարզպետարանի
 
(Երևան քաղաքում` Երևանի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի ______________

  (բաժնի անվանումը)

 
________________________________________________ կողմից
 
___ __________ __ թ. N ______ անձնական քարտում որպես որդեգրման
 
ենթակա երեխա հաշվառված ____________________________________

 (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 
_______________________, ծնված` ____ _________ _____թ-ին,
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___________________________________________________________,

(ծննդավայրը)

 
գտնվում է ___________________________________________________

(բնակության, գտնվելու վայրը)

 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում ____ __________ ____թ-ին
 
վերցված է կենտրոնացված հաշվառման։
 
Կենտրոնացված հաշվառման համարը` _____________
 

  __________________

  (անունը, ազգանունը)

  __________________

   (ստորագրությունը)

____ ____________ թ.
 
Կ. Տ.
 

Ձև N  3Ձև N  3
 

  _____________________

  (նշել այն մարմնի անվանումը

  _____________________

   ում ներկայացվում է դիմումը)

  Քաղ. ___________________

  (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

  _____________________-ից

  բնակվող __________________

  _____________________

   Անձը հաստատող փաստաթուղթ _________

  (անվանումը,
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 _____________________

  սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել)

  _____________________

   
Դ Ի Մ ՈՒ  ՄԴ Ի Մ ՈՒ  Մ

Ես`____________________________________________________,
(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 
Սեռը ______________, ծննդյան ժամանակը ___ ___________ _____թ.
 
Քաղաքացիությունը _______________________________________
 
Ազգությունը ___________________________________________
 
Ծննդյան վայրը __________________________________________
 
Դավանանքը ___________________________________________
 
Բնակության վայրը ________________________________________
 
______________________________________________________
 
Աշխատանքի վայրը (պաշտոնը) _________________________________
 
______________________________________________________
 
Ընտանեկան դրությունը _____________________________________

 (ամուսնացած, ամուրի և այլն)

 
Առողջական վիճակը ________________________________________

(նորմալ, քրոնիկ հիվանդ, հաշմանդամ և այլն)

 
Ցանկանում եմ որդեգրել _____________________________________

 (ցանկալի երեխայի սեռը, տարիքը, թիվը, արտաքինը և այլ

 
______________________________________________________

առանձնահատուկ հատկանիշներ)

 
Իմ մասին հայտնում եմ լրացուցիչ տեղեկություններ ____________________
______________________________________________________
______________________________________________________
 
Ներկայացնում եմ հետևյալ փաստաթղթերը`
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_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

  _____________  ____________

  (անունը, ազգանունը)  (ստորագրությունը)

 ____ ____________ թ.
 

 Ձև N  3.1 Ձև N  3.1
 ___________________________

(նշել այն մարմնի անվանումը

 _______________________________________ 
ում ներկայացվում է հայտարարությունը)

  Դիմող __________________________________
(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 _____________________________________
 

Հ Ա Յ Տ  Ա Ր Ա Ր Ո Ւ  Թ  Յ Ո Ւ  ՆՀ Ա Յ Տ  Ա Ր Ա Ր Ո Ւ  Թ  Յ Ո Ւ  Ն
 

ՈՐԴԵԳՐԵԼ ՑԱՆԿԱՑՈՂ ԱՆՁԻՈՐԴԵԳՐԵԼ ՑԱՆԿԱՑՈՂ ԱՆՁԻ
 
ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 18-ի N 269-Ն որոշմամբ հաստատված որդեգրման կարգի 47-րդ կետի

համաձայն հայտնում եմ իմ վերաբերյալ ներկայացված տեղեկություններում փոփոխությունների մասին.
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Բնակարանային պայմանները _______________________________________________________
 
________________________________________________________________________________
 
Ընտանիքի կազմը _________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________
 
Ընտանեկան կարգավիճակը ________________________________________________________

(ամուսնացած, ամուրի և այլն)

 
Զբաղեցրած պաշտոնը, աշխատավարձը և այլ եկամուտներ _______________________________
 
________________________________________________________________________________
 
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 5-ի N 517-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ներառված
հիվանդությունները _________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________
 
Դատվածությունը ________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________
 
Լրացուցիչ տեղեկություններ ________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________
 

Դիմող ________________________
(անունը, ազգանունը)

_______________________
(ստորագրությունը)

 
______ _____________________ _______ թ.

(ձևը լրաց.  07.03.13 N  302-Ն)(ձևը լրաց.  07.03.13 N  302-Ն)
 

ՁևՁև  N  4 N  4
 

ՈՐԴԵԳՐԵԼ ՑԱՆԿԱՑՈՂ ԱՆՁԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՔԱՐՏ  N  _____ՈՐԴԵԳՐԵԼ ՑԱՆԿԱՑՈՂ ԱՆՁԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՔԱՐՏ  N  _____
___ _________ _____ թ.
 
______________________________________________________

  (բաժնի անվանումը)

 
Տվյալներ անձի մասին (լրացնելու պահի դրությամբ) _________________ 

  (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

______________________________________________________
 
Սեռը __________________, ծննդյան ժամանակը __ ___________ ___թ.
 
Քաղաքացիությունը ________________________________________
 
Ազգությունը ___________________________________________
 
Ծննդյան վայրը __________________________________________
 
______________________________________________________
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Անձը հաստատող փաստաթուղթը _____________________________

  (անվանումը, սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրված)

 
Բնակության վայրը ________________________________________
 
Աշխատանքի վայրը (պաշտոնը) _________________________________
 
Ընտանեկան դրությունը _____________________________________

 (ամուսնացած է, ամուրի է և այլն)

Առողջական վիճակը ________________________________________
  (նորմալ է, քրոնիկ հիվանդ է, հաշմանդամ է և այլն)

 
Ցանկալի երեխայի մասին տվյալներ ________________________________

 (սեռը, տարիքը, թիվը, արտաքինը և այլ 
 
______________________________________________________

առանձնահատուկ հատկանիշներ)

 
Լրացուցիչ տեղեկություններ __________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
 

  __________________

  (անունը, ազգանունը)

  __________________

   (ստորագրությունը)

____ ____________ թ.
 
Կ. Տ.
 

Ձև N  5Ձև N  5
 

Տ  Ե  Ղ Ե  Կ Ա Ն ՔՏ  Ե  Ղ Ե  Կ Ա Ն Ք
 

ՈՐԴԵԳՐԵԼ ՑԱՆԿԱՑՈՂ ԱՆՁԻ ՄԱՍԻՆՈՐԴԵԳՐԵԼ ՑԱՆԿԱՑՈՂ ԱՆՁԻ ՄԱՍԻՆ
 
Տրվում է այն մասին, որ ՀՀ ______________________մարզպետարանի (Երևան
 
քաղաքում` Երևանի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի ________________

  (բաժնի անվանումը)

 _________________________________________________կողմից
 
____ _________ ____թ. N____ անձնական քարտում որպես որդեգրել ցանկացող
 
անձ հաշվառված ՀՀ քաղաքացի ____________________________________

 (անունը, հայրանունը, ազգանունը)
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__________________________ , ծնված` ___ __________ ____թ.,
 
______________________________________________________,

(բնակության վայրը)

 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում __ _______ ___թ.
վերցված է կենտրոնացված հաշվառման։
 

Կենտրոնացված հաշվառման համարը` _____________
 

  __________________

  (անունը, ազգանունը)

  __________________

   (ստորագրությունը)

____ ____________ թ.
 
Կ. Տ.

  ՁևՁև  N  6 N  6
 

Տ  Ե  Ղ Ե  Կ Ա Ն ՔՏ  Ե  Ղ Ե  Կ Ա Ն Ք
 

ՈՐԴԵԳՐԵԼ ՑԱՆԿԱՑՈՂ ԱՆՁԻ ՄԱՍԻՆՈՐԴԵԳՐԵԼ ՑԱՆԿԱՑՈՂ ԱՆՁԻ ՄԱՍԻՆ
 
Տրվում է այն մասին, որ կենտրոնական մարմնի
 
կողմից ________դրական եզրակացություն ստացած _________________
 
քաղաքացի _____________________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 
_____________________ , ծնված` ___ __________ ______ թ-ին,
 
_____________________________________________________,

(բնակության վայրը)

 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում ___ _______ ____ թ-ին
 
վերցված է կենտրոնացված հաշվառման։
 

Կենտրոնացված հաշվառման համարը` ____________________________
 

  __________________

  (անունը, ազգանունը)

  __________________
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  (ստորագրությունը)

____ ____________ թ.
Կ. Տ.
(ձևը փոփ.  07.03.13 N  302-Ն)(ձևը փոփ.  07.03.13 N  302-Ն)
 

Ձև N  7Ձև N  7
 

Հ Ա Ր Ց ՈՒ  Մ  (Ծ Ա Ն ՈՒ  Ց ՈՒ  Մ)Հ Ա Ր Ց ՈՒ  Մ  (Ծ Ա Ն ՈՒ  Ց ՈՒ  Մ)
 
Տրվում է այն մասին, որ ՀՀ ____________________մարզպետարանի (Երևան
 
քաղաքում` Երևանի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի __________________ 

  (բաժնի անվանումը)

 
__________________________________________________ կողմից
 
 ___ _______ ____ թ. N ________անձնական քարտում որպես որդեգրման
 
ենթակա երեխա հաշվառված _____________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 
______________________________ , ծնված`  ___ _______ ____ թ-ին,
 
_____________________________________________________ ,

(ծննդավայրը)

գտնվում է ____________________________________________,
(բնակության, գտնվելու վայրը)

 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում  ___ _______ ____ թ-ին
 
վերցված է կենտրոնացված հաշվառման։
 

Կենտրոնացված հաշվառման համարը` ____________________
 
Ցանկություն է (են) հայտնել որդեգրել ____________________

  (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 

Կենտրոնացված հաշվառման համարը` ___________________
 
Խնդրում ենք ստուգել և տեղեկացնել որդեգրման հնարավորության մասին։
 

  __________________

  (անունը, ազգանունը)

  __________________

   (ստորագրությունը)

____ ____________ թ.
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Կ. Տ.
 

 ՁևՁև  N  8 N  8
 

Վ  Կ Ա Յ Ա Կ Ա ՆՎ  Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն
 

ՄԻՋՊԵՏ ԱԿԱՆ ՈՐԴԵԳՐՈՒ ՄԸ ՀԱՎ ԱՍՏ ՈՂՄԻՋՊԵՏ ԱԿԱՆ ՈՐԴԵԳՐՈՒ ՄԸ ՀԱՎ ԱՍՏ ՈՂ
 
Երեխաների պաշտպանության և միջպետական որդեգրման հարցերով համագործակցության մասին 1993 թվականի

մայիսի 29-ի Հաագայի կոնվենցիայի 23-րդ հոդվածի համաձայն`
 
1. Կենտրոնական մարմինը
 
______________________________________________________

(որդեգրման պետության իրավասու մարմնի անվանումը և գտնվելու վայրը)

______________________________________________________
______________________________________________________
 
2. Հավաստում է, որ երեխան
 
ազգանունը ____________________________________________
անունը _______________________________________________
սեռը _________________________________________________
 
ծննդյան ամսաթիվը __________ամիսը_________ տարեթիվը _________
3. Որդեգրվել է հետևյալ իրավասու մարմնի որոշման համաձայն
 
_____________________________________________________

(որոշման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը,

_____________________________________________________
որոշումն ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը)

 
4. Հետևյալ անձանց կողմից
1) որդեգրող հոր`
 
ազգանունը ____________________________________________
 
անունը _______________________________________________
 
ծննդյան ամսաթիվը__________ ամիսը_________ տարեթիվը ________
 
մշտական բնակության վայրը` որդեգրման պահին _____________________
_____________________________________________________
 
2) որդեգրող մոր`
 
ազգանունը ____________________________________________
 
անունը _______________________________________________
 
ծննդյան ամսաթիվը__________ ամիսը_________ տարեթիվը ________
 
մշտական բնակության վայրը` որդեգրման պահին _________________
_____________________________________________________
 
5. Կենտրոնական մարմինը վկայում է, որ որդեգրումը կատարվել է կոնվենցիային համապատասխան,
և, որ 17-րդ հոդվածի «գ» ենթակետով նախատեսված համաձայնությունները տրվել են
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1) ծագման պետության կենտրոնական իրավասու մարմնի անվանումը և գտնվելու վայրը
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
 
2) ընդունող պետության կենտրոնական իրավասու մարմնի անվանումը և գտնվելու վայրը
 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
 

  __________________

  (անունը, ազգանունը)

  __________________

   (ստորագրությունը)

____ ____________ թ.
 
Կ. Տ.
(հավելվածը լրաց. ,  փոփ. ,  խմբ.  07.03.13 N  302-Ն)(հավելվածը լրաց. ,  փոփ. ,  խմբ.  07.03.13 N  302-Ն)
 

 
Հա վել վա ծ N  2Հա վել վա ծ N  2

ՀՀ կա ռա վա րությա ն 2010 թվա կա նիՀՀ կա ռա վա րությա ն 2010 թվա կա նի
մա րտ ի 18-ի N  269-Ն որոշմա նմա րտ ի 18-ի N  269-Ն որոշմա ն

 
Կ Ա Ր ԳԿ Ա Ր Գ

 
ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ԴԻՎ ԱՆԱԳԻՏ ԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒ ՑՉ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐՈՒ ՄՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ԴԻՎ ԱՆԱԳԻՏ ԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒ ՑՉ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐՈՒ Մ

ԿԱՄ ՀՅՈՒ ՊԱՏ ՈՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒ Մ Օ Տ ԱՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ,ԿԱՄ ՀՅՈՒ ՊԱՏ ՈՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒ Մ Օ Տ ԱՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ,
ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒ Թ ՅՈՒ Ն Չ ՈՒ ՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ  ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻՑՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒ Թ ՅՈՒ Ն Չ ՈՒ ՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ  ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻՑ

ԴՈՒ ՐՍ ԲՆԱԿՎ ՈՂ ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՐԴԵԳՐՎ ԱԾ`ԴՈՒ ՐՍ ԲՆԱԿՎ ՈՂ ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՐԴԵԳՐՎ ԱԾ`
ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԵՐԵԽԱՅԻ ՀԱՇՎ ԱՌՄԱՆՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԵՐԵԽԱՅԻ ՀԱՇՎ ԱՌՄԱՆ

 
1. Սույն կարգով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչություններում

կամ հյուպատոսական հիմնարկներում օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց և
Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների
(այսուհետ` որդեգրողներ) կողմից որդեգրված` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող երեխաների
հաշվառման հետ կապված հարաբերությունները։

2. Որդեգրողների կողմից որդեգրված` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող երեխայի
հաշվառումն իրականացնում է որդեգրողների մշտական բնակության վայրում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության
դիվանագիտական ներկայացուցչությունը կամ հյուպատոսական հիմնարկը (այսուհետ` հյուպատոսական հիմնարկ):

3. Որդեգրողների մշտական բնակության վայրում հյուպատոսական հիմնարկի բացակայության դեպքում
որդեգրված` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող երեխաների հաշվառումն իրականացնում է
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը:

4. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման տարածքային բաժինը
(այսուհետ` ՔԿԱԳ-ի մարմին) որդեգրողների կողմից որդեգրված` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի
հանդիսացող երեխայի որդեգրումը գրանցելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում որդեգրման մասին
դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռի և որդեգրման մասին ակտի գրանցման պատճենները, ինչպես նաև
որդեգրման մասին ակտի գրանցման վերաբերյալ տեղեկանքն ուղարկում է Հայաստանի Հանրապետության
արդարադատության նախարարություն, որը «Երեխաների պաշտպանության և օտարերկրյա որդեգրման բնագավառում
համագործակցության մասին» կոնվենցիայով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից
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նշանակված կենտրոնական մարմին է (այսուհետ` կենտրոնական մարմին)։
5. Կենտրոնական մարմինը ՔԿԱԳ-ի մարմնից ստացված փաստաթղթերի հիման վրա հաշվառման մատյանում (N 9

ձև) կամ էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգով 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կատարում է
համապատասխան հաշվառում` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և Հայաստանի Հանրապետության
միջազգային պայմանագրերով նախատեսված պարտավորությունները կատարելու նպատակով, և սույն կարգի 4-րդ
կետով նախատեսված փաստաթղթերի պատճենները տրամադրում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին
գործերի նախարարությանը` երեխաների իրավունքների ու շահերի պաշտպանության նպատակով Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված լիազորությունների իրականացման համար։

6. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացի հանդիսացող որդեգրված երեխայի մասին տեղեկատվությունն ուղարկում է որդեգրողների մշտական
բնակության վայրում գտնվող հյուպատոսական հիմնարկ:

7. Հյուպատոսական հիմնարկը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող որդեգրված երեխայի
հաշվառումն իրականացնում է հաշվառման մատյանում (N 9 ձև) կամ էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգով`
որդեգրման մասին տեղեկատվությունն ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

8. Հյուպատոսական հիմնարկը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին
գործերի նախարարություն է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված` որդեգրված երեխայի մասին ստացված յուրաքանչյուր
տեղեկություն:

9. Հյուպատոսական հիմնարկը, դրա բացակայության դեպքում` Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի
նախարարությունն օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնին գրավոր հայտնում է տվյալ պետությունում մշտապես
բնակվող որդեգրողների կողմից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող երեխայի որդեգրման փաստի
և սույն կարգի դրույթների մասին` Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի 150-րդ հոդվածի 3-րդ մասով
նախատեսված` որդեգրված երեխայի իրավունքների և շահերի պաշտպանությունն իրականացնելու համար։

 
Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշ խատակազմիկառավարության աշ խատակազմի
ղեկավարղեկավար Դ.  ՍարգսյանԴ.  Սարգսյան

 
Ձև N  9Ձև N  9

 
Հ Ա Շ Վ  Ա Ռ Մ Ա Ն  Մ Ա Տ  Յ Ա ՆՀ Ա Շ Վ  Ա Ռ Մ Ա Ն  Մ Ա Տ  Յ Ա Ն

 
Օ Տ ԱՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ,  ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒ Թ ՅՈՒ Ն Չ ՈՒ ՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ  ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻՕ Տ ԱՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ,  ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒ Թ ՅՈՒ Ն Չ ՈՒ ՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ  ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻՑ ԴՈՒ ՐՍ ԲՆԱԿՎ ՈՂ ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻՑ ԴՈՒ ՐՍ ԲՆԱԿՎ ՈՂ ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ

ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՐԴԵԳՐՎ ԱԾ` ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՐԴԵԳՐՎ ԱԾ` ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ
ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ

Հաշվառման
համարը և

ժամանակը

Որդեգրված
երեխայի
անունը,

հայրանունը,
ազգանունը`

մինչև
որդեգրումը

Որդեգրված
երեխայի
ծննդյան

ժամանակը
և վայրը

Որդեգրված
երեխայի
անունը,

հայրանունը,
ազգանունը`
որդեգրումից

հետո

Որդեգրման
գրանցման
ժամանակը

և վայրը

Որդեգրողների
անունները,

հայրանունները,
ազգանունները

Որդեգրողների
քաղաքացիու-

թյունը,
բնակության,
աշխատանքի

վայրերը,
հեռախոսա-
համարները,

էլեկտրոնային
փոստի

հասցեները

Որդեգրված
երեխայի

առողջական
վիճակի

և կյանքի
կենսա-

պայմանների
մասին

տեղեկատվու-
թյան

ստացման
ժամանակը

Ծանոթա-
գրություն

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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