
Համարը N 1390-Ն Տեսակը Ինկորպորացիա
Տիպը Որոշում Կարգավիճակը Գործում է 

Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 2007.12.12/62(586) 
Հոդ.1292 

Ընդունման վայրը Երևան 

Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը 23.11.2007 
Ստորագրող մարմինը ՀՀ Վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը 03.12.2007 

Վավերացնող մարմինը   Վավերացման ամսաթիվը   
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 22.12.2007 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը   

Մայր փաստաթուղթ:Կառավ,23.11.2007,N 1390-Ն
Մայր փաստաթղթին փոփոխող փաստաթղթերը`  Համապատասխան ինկորպորացիան` 

Կառավ,29.01.2010,N 59-Ն  Կառավ,23.11.2007,N 1390-Ն

 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀՀ 
ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ԴՐԱՆՔ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  
  

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
  

23 նոյեմբերի 2007 թվականի N 1390-Ն 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 

ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
  
Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 
1. Սահմանել`  
1) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելու կարգը` համաձայն N 1 
հավելվածի. 

2) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը` համաձայն N 2 հավելվածի:  

2. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը հաստատող վկայականի ձևը` համաձայն N 
3 հավելվածի: 

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1996 թվականի հունիսի 25-ի 
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն 
ապահովող միջոցառումների մասին» N 192 որոշումը: 

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

Հայաստանի Հանրապետության 
վարչապետ Ս. Սարգսյան

  



  

  
Կ Ա Ր Գ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ 

  
1. Սույն կարգով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու, ինչպես նաև 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1390-Ն որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված` 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով (այսուհետ` ցանկ) նախատեսված 
փաստաթղթերը (այսուհետ` փաստաթղթեր) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն հայցող անձի 
(այսուհետ` անձ), Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու (այսուհետ` քաղաքացի) կողմից Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և 
վիզաների վարչություն (այսուհետ` վարչություն) ներկայացնելու, ինչպես նաև վարչության կողմից փաստաթղթերը 
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին ներկայացնելու ընթացակարգերը և ժամկետները:  

2. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ 
հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դեպքում անձը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու 
համար անձամբ ցանկի 1-ին կետի 1-7-րդ և 13-րդ ենթակետերով նախատեսված փաստաթղթերը ներկայացնում է 
վարչություն:  

3. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքում անձը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու 
համար փաստաթղթերն անձամբ ներկայացնում է`  

1) Հայաստանի Հանրապետությունում` վարչություն.  
2) օտարերկրյա պետությունում` Հայաստանի Հանրապետության oտարերկրյա պետությունում գործող 

դեսպանություն կամ հյուպատոսական հիմնարկ (այսուհետ` դեսպանություն կամ հյուպատոսական հիմնարկ):  
4. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված դեպքում անձը ներկայացնում է ցանկի 1-ին կետի 1-7-րդ և 
համապատասխանաբար 9-րդ, 10-րդ կամ 11-րդ ենթակետերով նախատեսված փաստաթղթերը: 

5. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ և 4-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում անձը ներկայացնում է ցանկի 1-ին կետի 1-8-
րդ ենթակետերով նախատեսված փաստաթղթերը: 

6. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով նախատեսված դեպքում անձը ներկայացնում է ցանկի 1-ին կետի 1-8-րդ և 12-րդ 
ենթակետերով նախատեսված փաստաթղթերը: 

7. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ 
հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դեպքում անձը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու 
համար ցանկի 1-ին կետի 1-7-րդ ենթակետերով նախատեսված փաստաթղթերն անձամբ ներկայացնում է` 

1) Հայաստանի Հանրապետությունում` վարչություն,  
2) օտարերկրյա պետությունում` դեսպանություն կամ հյուպատոսական հիմնարկ: 
8. Քաղաքացիություն չունեցող անձը սույն կարգի 2-7-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերը 

ներկայացնելիս ցանկի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված փաստաթղթի փոխարեն ներկայացնում է 
ցանկի 1-ին կետի 14-րդ ենթակետով նախատեսված փաստաթուղթը: 

9. Սույն կարգի 2-7-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում անձն օտար լեզվով փաստաթղթերը ներկայացնում 

2007 թ. դեկտեմբերի 3 
Երևան 

  
Հավելված N 1 

ՀՀ կառավարության 2007 թվականի  
նոյեմբերի 23-ի N 1390-Ն որոշման



է նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանությունների հետ միասին: 
10. Սույն կարգի 2-7-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում փաստաթղթերը ներկայացնելիս անձը լրացնում է 

հարցաթերթիկ` համաձայն N 1 ձևի: Սույն կարգի 2-րդ կետով նախատեսված դեպքում հարցաթերթիկն անձը 
լրացնում է վարչությունում` անձամբ: 

11. Հարցաթերթիկը լրացվում է հայերենով` ընթեռնելի, առանց ուղղումների և ջնջումների: Հարցաթերթիկն 
ստորագրում են անձը և դիմումն ընդունող պաշտոնատար անձը: 

12. Վարչությունը կամ դեսպանությունը կամ հյուպատոսական հիմնարկը ցանկի 1-ին կետի 3-րդ, 8-12-րդ և 14-
րդ ենթակետերով նախատեսված փաստաթղթերի բնօրինակները պատճենների հետ համեմատելուց անմիջապես 
հետո վերադարձնում է անձին, իսկ ցանկի 2-րդ կետի 3-րդ, 6-րդ և 7-րդ ենթակետերով նախատեսված 
փաստաթղթերի բնօրինակները պատճենների հետ համեմատելուց անմիջապես հետո վերադարձնում է 
քաղաքացուն:  

13. Սույն կարգի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված դեպքում դեսպանությունը կամ հյուպատոսական 
հիմնարկը փաստաթղթերն ստանալուց հետո ոչ ուշ, քան 10-օրյա ժամկետում անձի համար նշանակում է 
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության իմացության ստուգման օր: 

14. Դեսպանությունը կամ հյուպատոսական հիմնարկն անձի` Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրության իմացության ստուգումից հետո 10-օրյա ժամկետում փաստաթղթերը, Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրության իմացության թեսթը և դրանց վերաբերյալ եզրակացությունը ուղարկում է 
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն: 

(14-րդ կետը փոփ. 29.01.10 N 59-Ն) 
15. Սույն կարգի 7-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված դեպքում փաստաթղթերն ստանալուց հետո 

դեսպանությունը կամ հյուպատոսական հիմնարկը փաստաթղթերը և դրանց վերաբերյալ եզրակացությունը 10-
օրյա ժամկետում ուղարկում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն: 

16. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը փաստաթղթերն ստանալուց հետո 
15-օրյա ժամկետում դրանք` իր եզրակացության հետ միասին, ուղարկում է վարչություն: 

(16-րդ կետը փոփ. 29.01.10 N 59-Ն) 
17. Վարչությունը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունից ստացված 

փաստաթղթերի պատճեններն ստանալուց հետո 10-օրյա ժամկետում ուղարկում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն:  

18. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությունը 
փաստաթղթերի պատճեններն ստանալուց հետո մեկամսյա ժամկետում վարչություն է ներկայացնում իր 
եզրակացությունը: 

(18-րդ կետը փոփ. 29.01.10 N 59-Ն) 
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության 

եզրակացությունն ստանալուց հետո վարչությունը կազմում է եզրակացություն, որը հաստատվում է վարչության 
պետի կողմից և մեկամսյա ժամկետում փաստաթղթերի ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության և Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի 
նախարարության եզրակացությունների հետ միասին ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 
աշխատակազմ: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը վարչությունը Հայաստանի Հանրապետության 
Նախագահի աշխատակազմ ուղարկելուց հետո 5-օրյա ժամկետում դրա մասին գրավոր իրազեկում է Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիություն հայցող անձին: 

(19-րդ կետը խմբ. 29.01.10 N 59-Ն) 
20. Սույն կարգի 2-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերն ստանալուց հետո ոչ ուշ, քան 10-օրյա ժամկետում 

վարչությունն անձի համար նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության և հայոց լեզվի 
իմացության ստուգման օր:  

21. Սույն կարգի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերն ստանալուց հետո ոչ ուշ, քան 10-
օրյա ժամկետում վարչությունն անձի համար նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 
իմացության ստուգման օր: 

22. Անձի` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, իսկ սույն կարգի 2-րդ կետով նախատեսված 
դեպքում նաև` հայոց լեզվի իմացության ստուգումից հետո 10-օրյա ժամկետում փաստաթղթերի պատճենները 
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության իմացության թեսթի հետ միասին վարչությունն ուղարկում է 



Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն և 
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն: 

23. Սույն կարգի 7-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված դեպքում վարչությունը փաստաթղթերն 
ստանալուց հետո 10-օրյա ժամկետում դրանք ուղարկում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն և Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի 
նախարարություն: 

24. Սույն կարգի 22-րդ և 23-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությունը և Հայաստանի Հանրապետության 
արտաքին գործերի նախարարությունը փաստաթղթերն ստանալուց հետո մեկամսյա ժամկետում վարչություն են 
ներկայացնում իրենց եզրակացությունները: 

(24-րդ կետը փոփ. 29.01.10 N 59-Ն) 
25. Վարչությունը սույն կարգի 24-րդ կետով նախատեսված եզրակացություններն ստանալուց հետո կազմում է 

եզրակացություն, որը հաստատվում է վարչության պետի կողմից և մեկամսյա ժամկետում փաստաթղթերի ու մյուս 
եզրակացությունների հետ միասին, իսկ սույն կարգի 2-րդ կետով և 3-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված 
դեպքերում նաև՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության ստուգման թեսթի հետ միասին 
ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմ: Սույն կետով նախատեսված 
փաստաթղթերը վարչությունը Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմ ուղարկելուց հետո 5-
օրյա ժամկետում դրա մասին գրավոր իրազեկում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն հայցող 
անձին: 

(25-րդ կետը խմբ. 29.01.10 N 59-Ն) 
26. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար քաղաքացին ցանկի 2-րդ կետով 

նախատեսված փաստաթղթերն անձամբ ներկայացնում է` 
1) Հայաստանի Հանրապետությունում` վարչություն.  
2) օտարերկրյա պետությունում` դեսպանություն կամ հյուպատոսական հիմնարկ: 
27. Սույն կարգի 26-րդ կետով նախատեսված դեպքերում փաստաթղթերը ներկայացնելիս քաղաքացին 

լրացնում է հարցաթերթիկ` համաձայն N 2 ձևի:  
28. Սույն կարգի 26-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված դեպքում Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար փաստաթղթերը Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին 
ներկայացվում են սույն կարգի 22-25-րդ կետերով նախատեսված կարգով: 

29. Սույն կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված դեպքում Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար փաստաթղթերը Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին 
ներկայացվում են սույն կարգի 13-19-րդ կետերով նախատեսված կարգով: 

30. Մինչև Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի կողմից Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիություն շնորհելու կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու վերաբերյալ 
հրամանագրի ստորագրումը` այդ հրամանագրին առնչվող փաստաթղթերում կատարված որևէ փոփոխության 
դեպքում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը, Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը կամ Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությունը դրա մասին 
անմիջապես գրավոր տեղեկացնում են Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին: 

31. Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիություն uտանալու կամ Հայաuտանի Հանրապետության 
քաղաքացիությունը դադարեցնելու մասին դիմումը մերժվելու դեպքում վարչությունը 5-օրյա ժամկետում դրա 
մասին գրավոր իրազեկում է դիմումը ներկայացնողին: 

(31-րդ կետը լրաց. 29.01.10 N 59-Ն) 
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Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության աշխատակազմի 
ղեկավար-նախարար      Մ. Թոփուզյան


