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Ող ջույ նի խոսք

 Հա կա մար տու թյու նը Սի րիա յում, ո րը հան գեց րել է ա վե լի քան ի նը մի լի ոն ան ձանց 
տե ղա հան ման, 21-րդ դա րասկզ բի ա մե նա մեծ մարդ կային ող բեր գու թյունն է: Ի թիվս 
այլ ազ գե րի և հար ևան ե րկր նե րի, ճգ նա ժամն ազ դել է նաև Հա յաս տա նի և շատ 
սփյուռ քա հայե րի վրա: 2011թ. մար տին Սի րիա յում հա կա մար տու թյան բռն կու մից ի վեր 
ազ գու թյամբ ա վե լի քան 16.000 հայեր պաշտ պա նու թյուն են փնտ րել Հա յաս տա նում, 
ո րոն ցից մոտ 12.000-ը ը ստ հաշ վարկ նե րի դեռևս ե րկ րում է: Ի նչ պես և հա կա մար տու-
թյու նը, ներ հոս քը շա րու նակ վում է: ՄԱԿ ՓԳՀ-ն նկա տում է, որ վեր ջերս Հա յաս տան 
ժա մա նող ան ձինք հա ճախ հայտն վում են ա մե նա խո ցե լի ի րադ րու թյուն նե րում, քա նի 
որ շա տե րը մեկ նել են սուր բա խումն ե րի ըն թաց քում և ի վի ճա կի չեն ե ղել ի րենց հետ 
որ ևէ գույք բե րել:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան փաս տա բան նե րի պա լա տը, նկա տի ունե նա լով տե-
ղա հան ված ան ձանց հա մար պաշտ պա նու թյուն, պատ շաճ ըն դու նե լու թյուն ա պա հո-
վե լու, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում նրանց ին տեգր մանն ուղղ ված 
քայ լեր ձեռ նար կե լու կար ևո րու թյու նը, ձեռ նա մուխ ե ղավ «Սի րիա հայե րին ի րա վա կան 
ա ջակ ցու թյուն» փաս տա բա նա կան ծրա գրի ի րա գործ մա նը: Ծրա գրի ա ռա ջին փու լը 
նե րա ռում էր Սի րիայից տե ղա հան ված ան ձանց ան վճար ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան 
տրա մադ րում՝ ի րա վա խորհր դատ վու թյուն, պե տա կան մար մին նե րում ներ կա յա ցուց չու-
թյուն, ի նչ պես նաև ոչ բարդ գոր ծե րով դա տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն: 

Երկ րորդ փու լը են թադ րում էր ա ռա ջին փու լի ըն թաց քում ար ծած ված և այլ ուսումն ա-
սի րու թյուն նե րով եր ևան ե կած ա ռա վել հա ճախ տր վող հար ցե րի վե րա բե րյալ ի րա վա-
կան ձեռ նար կի հրա պա րա կում, ո րը կծա ռայի որ պես կողմն ա ցույց և հնա րա վո րու թյուն 
կտա Սի րիայից տե ղա հան ված ան ձանց կողմն ո րոշ վե լու Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան ի րա վա կան մի ջա վայ րում:

 Ձեռ նար կի ստեղ ծու մը ա ռա վել ամ բող ջա կան դար ձավ, քա նի որ այն ար դյունքն է եր-
կու կա ռույց նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան, ո րոնք ունեն փո խա դարձ լրաց նող գի տե լիք ու 
փոր ձա ռու թյուն: Մի կող մից դա ՄԱԿ ՓԳՀ-ն է՝ տե ղա հան ված ան ձանց պաշտ պա նու-
թյուն տրա մադ րե լու գոր ծում իր տաս նա մյակ նե րի փոր ձով, մյուս կող մից՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան փաս տա բան նե րի պա լատն է՝ խո ցե լի ան ձանց ի րա վա բա նա կան 
օգ նու թյուն տրա մադ րե լու իր մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րով: 

 Կար ևոր է նշել, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը Սի րիա յում հա կա մար տու թյան 
բռնկ ման ա ռա ջին ի սկ օր վա նից սա տար է ե ղել տե ղա հան ված ան ձանց:

 Դա ար տա հայտ վել է պե տա կան գոր ծու նե ու թյան տար բեր ո լորտ նե րում՝ ի րա վա կան 
ակ տե րի ըն դու նու մից (ո րոնք նպաս տում են սի րիա հայե րի տար բեր խն դիր նե րի ա րագ 
և նպաս տա վոր լուծ մա նը ) մինչև ա ջակ ցու թյուն միկ րո վար կե րի տրա մադր ման ձևով:

 Մաս նա վո րա պես, հար կա վոր է նշել, որ առ կա են պաշտ պա նու թյան ե րեք տար բե րակ-
ներ՝ ա) քա ղա քա ցիու թյան ձեռք բե րում պար զեց ված կար գով, բ) ա պաս տա նի ա րա-
գաց ված ըն թա ցա կար գեր, ո րոնք հան գեց րել են 100 տո կո սա նոց ճա նաչ ման ար դյուն-
քի, գ) կար ճա ժամ ետ, միջ նա ժամ ետ կամ եր կա րա ժամ ետ կա ցու թյան կար գա վի-
ճակ նե րի ար տո նյալ տրա մադ րում: 
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Այ նուա մե նայ նիվ, տե ղա հան ված ան ձանց հետ մեր ա մե նօ րյա աշ խա տան քի ըն թաց-
քում մենք նկա տել ե նք, որ վեր ջին ներս բա վա րար չա փով տե ղե կաց ված չեն Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ ի րենց ըն ձեռն վող հնա րա վո րու թյուն նե րի, 
ի նչ պես նաև դրանց հետ կապ ված բա րեն պաստ և ան բա րեն պաստ հետ ևանք նե րի 
մա սին: Այս ձեռ նար կը կօգ նի Հա յաս տա նում պաշտ պա նու թյուն փնտ րող՝ Սի րիայից 
տե ղա հան ված ա ձանց տե ղե կաց ված ո րո շում կա յաց նել այն մա սին, թե պաշտ պա նու-
թյան առ կա հնա րա վո րու թյուն ներց ո րն է ա ռա վել նա խընտ րե լի ի րենց հա մար: 

Ա վե լին, փախս տա կան նե րի և տե ղաահն ված այլ ան ձանց պաշտ պա նու թյու նը հիմ-
նա կա նում նրանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան և ի րա կա նաց ման ա պա հո վումն 
է: Սա իր հեր թին սեր տո րեն կապ ված է տե ղա հան ված ան ձանց՝ ի րենց ի րա վունք նե-
րի, ա ջակ ցու թյան առ կա ծրա գրե րի և դրանց հետ կապ ված ըն թա ցա կար գե րի մա սին 
տե ղե կաց վա ծու թյան հետ: Մտա հո գու թյան ա ռար կա ան ձանց կող մից բարձ րաց ված 
ի րա վա կան հար ցե րը վե րա բե րում են փաս տաթղ թե րին, տն տե սա կան ի րա վունք նե-
րին ու հնա րա վո րու թյուն նե րին, միգ րա ցիայի ա պա գա ծրա գրե րի վրա ազ դե ցու թյա նը, 
բարձ րա գույն կր թու թյան և քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան մատ չե լիու թյա նը, զին վո-
րա կան ծա ռա յու թյան պա հանջ նե րին, սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան ու նպաստ նե րի 
մատ չե լիու թյա նը և ան ձնա կան ու հա սա րա կա կան կյան քի շատ այլ աս պեկտ նե րի:

 Ձեռ նար կի հե ղի նակ նե րը ի րենց շնոր հա կա լու թյունն են հայտ նում Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան ոս տի կա նու թյան ան ձնա գրային և վիազ նե րի վար չու թյա նը, տա-
րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյա նը, 
սփյուռ քի նա խա րա րու թյա նը, ի նչ պես նաև քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան շր ջա-
նում ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող հիմն ա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին, ո րոնք քն նար-
կել են սույն ձեռ նար կի բո վան դա կու թյու նը և ներ կա յաց րել ա ռա ջար կու թյուն ներ: 

 Հու սով ե նք, որ այս ձեռ նար կը ո րոշ չա փով կն պաս տի տե ղա հան ման հետ կապ ված 
դժ վա րու թյուն նե րը մեղ մե լուն և կվե րած վի օգ տա կար գոր ծի քի տե ղա հան ված ան ձանց 
հա մար՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կյան քը կազ մա կեր պե լու ի մաս տով:  

Ք րիս տոֆ Բիր վիրթ Ա րա Զոհ րա բյան 
 ՄԱԿ ՓԳՀ ներ կա յա ցու ցիչ ՀՀ Փաս տա բան նե րի պա լա տի նա խա գահ
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1. Հայաստանի Հանրապետության մուտքի 
վիզայի վերաբերյալ հարցեր

Ինչ պե՞ս մուտք գոր ծել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն (ՀՀ) 
Ան ձինք ՀՀ կա րող են մուտք գոր ծել վա վե րա կան ան ձնա գրի առ կա յու թյան և ՀՀ կա-
ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյան սահ մա նա պահ 
զոր քե րի թույլտ վու թյան դեպ քում: ՀՀ մուտք գոր ծե լու հա մար, ան հրա ժեշտ է հետ ևյալ 
փաս տաթղ թե րից որ ևէ մե կը՝

•	 	Մուտ	քի	վի	զա,	
•	 ՀՀ-ում	կա	ցու	թյան	կար	գա	վի	ճա	կը	հա	վաս	տող	փաս	տա	թուղթ:

 Մինչև 18 տա րե կան օ տա րերկ րա ցի նե րը կա րող են մուտք գոր ծել ՀՀ ի րենց ծնող նե-
րի, ծնող նե րից որ ևէ մե կի, այլ օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի կամ ուղեկ ցո ղի հետ միա սին 
կամ միայ նակ, ե թե նրանք գա լիս են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ի րենց ծնող նե-
րի, ծնող նե րից որ ևէ մե կի, այլ օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի մոտ կամ ըն դու նող կազ մա-
կեր պու թյուն:
 Վե րը նշ ված պա հանջ նե րը չեն վե րա բե րում ՀՀ-ում ա պաս տան հայ ցե լու նպա տա կով 
եր կիր ժա մա նող ան ձանց (ա ռա վել ման րա մասն տես բա ժին 4): 

«Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 6 

Որ քա՞ն ժա մա նա կով է տր վում ՀՀ մուտ քի վի զան
ՀՀ մուտ քի վի զան տր վում է մե կան գա մյա մուտ քի հա մար, ՀՀ-ում մինչև 120 օր գտնվե-
լու ժամ ե տով: Այն կա րող է եր կա րաձգ վել ա ռա վե լա գույ նը մինչև 60 օր ժամ ե տով:

«Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 9

 Ինչ պե՞ս ձեռք բե րել ՀՀ մուտ քի վի զա
 Սի րիայի` ազ գու թյամբ հայ1 քա ղա քա ցի նե րը (սա կայն ո ՛չ նրանց, ո ՛չ հա յազ գի ազ գա-
կան նե րը) կա րող են ձեռք բե րել ՀՀ մուտ քի վի զա ա ռանց հրա վե րի: ՀՀ պե տա կան 
սահ մա նի ան ցման կե տե րում վի զա նե րը տր վում են ՀՀ ոս տի կա նու թյան ան ձնա-
գրային և  վի զա նե րի վար չու թյան ստո րա բա ժան ման կող մից:

«Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 9
 Սի րիա հայերն ա զատ վում են վի զա նե րի հա մար վճա րումն ե րից:

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 26

 Ո րո՞նք են Հա յաս տա նում ա ռանց ի րա վա կան հիմ քի մնա լու հետ ևանք նե րը 
Օ տա րերկ րա ցի նե րի կող մից ՀՀ-ում ա ռանց վա վե րա կան ար տո նա գրի կամ կա ցու-
թյան կար գա վի ճա կի կամ ան վա վեր փաս տաթղ թե րով բնակ վե լը ա ռա ջաց նում է տու-
գան քի նշա նա կում` 50.000-100.000 ՀՀ դրա մի չա փով:2 

Վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի հոդ ված 201 

1  Ազգությամբ հայ լինելը հավաստող փաստաթղթերի ցանկը սահմանված է ՀՀ կառավարության 
կողմից և ներկայացված է սույն ձեռնարկի բաժին 3-ում:
2  Տուգանքների և տուրքերի չափերը նշված են այնպես, ինչպես ուժի մեջ են եղել ձեռնարկի 
հրապարակման պահին:
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2. ՀՀ-ում բնակությունն օրինականացնելու 
վերաբերյալ հարցեր

ՀՀ-ում բնա կու թյու նը օ րի նա կանց նե լու հա մար առ կա է ե րեք տար բե րակ՝
1.  Ձեռք բե րել ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն (տես բա ժին 3),
2.  Ձեռք բե րել փախս տա կա նի կար գա վի ճակ (տես բա ժին 4),
3.  Ձեռք բե րել կա ցու թյան կար գա վի ճակ (տես բա ժին 5):

Ո րո՞նք են հիմն ա կան նկա տա ռաումն ե րը, ո րոն ցով պետք է ա ռաջ նորդ
վել նշ ված տար բե րակ նե րից որ ևէ մեկն ը նտ րե լիս 
 Քա ղա քա ցիու թյու նը հան դի սա նում է հա րատև լու ծում տե ղա հան ման խնդ րին՝ 

ի տար բե րու թյուն փախս տա կա նի կար գա վի ճա կի և կա ցու թյան կար գա վի ճա կի, 
ո րոնք ժա մա նա կա վոր բնույթ են կրում,

  Քա ղա քա ցիու թյան հա մար կա րող եք դի մել նույ նիսկ փախս տա կա նի կամ կա-
ցու թյան կար գա վի ճակ ձեռք բե րե լուց հե տո, սա կայն քա ղա քա ցիու թյուն ձեռք 
բե րե լուց հե տո փախս տա կա նի կամ կա ցու թյան կար գա վի ճակ ձեռք բե րել չեք 
կա րող,

  Քա ղա քա ցիու թյուն կա րող եք ձեռք բե րել մինչև ՀՀ ժա մա նե լը, սա կայն դրա նից 
հե տո մյուս եր կու կար գա վի ճակ նե րի հա մար այլևս չեք կա րող դի մել,

  Բո լոր ե րեք կար գի ճակ նե րից հնա րա վոր է հրա ժար վել: Քա ղա քա ցիու թյու նից 
հրա ժա րու մը, սա կայն, հնա րա վոր է միայն հետ ևյալ բո լոր պայ ման նե րի բա վա-
րար ման դեպ քում՝
•	 	Դուք	ունեք	այլ	պե	տու	թյան	քա	ղա	քա	ցիու	թյուն	կամ	կա	րող	եք	ներ	կա	յաց	նել	

տե ղե կանք այլ պե տու թյան ի րա վա սու մարմն ից այդ պե տու թյան քա ղա քա-
ցի ու թյուն ձեռք բե րե լու իա րա վա կան հնա րա վո րու թյան մա սին և

•	 	Ձեր նկատ մամբ հա րուց ված չէ քրե ա կան հե տապն դում,
•	 	Ձեր նկատ մամբ առ կա չէ դա տա րա նի օ րի նա կան ուժի մեջ մտած և կա տար-

ման են թա կա դա տավ ճիռ կամ վճիռ,
•	 ՀՀ քա ղա քա ցիու թյու նից Ձեր դուրս գա լը չի հա կա սում Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թյան ազ գային ան վտան գու թյան շա հե րին,
•	 	Դուք	չու	նեք պե տու թյան հան դեպ չկա տար ված պար տա վո րու թյուն ներ: 

3. Քաղաքացիության վերաբերյալ հարցեր

Ո րո՞նք են ՀՀ քա ղա քա ցու կար գա վի ճա կի հիմն ա կան հետ ևանք նե րը
ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն ձեռք բե րե լու դեպ քում՝

•	 	ձեռք	կբե	րեք	ՀՀ	քա	ղա	քա	ցու	ան	ձնա	գիր,	դրա	նով	ճամ	փոր	դե	լու,	ի	նչ	պես	նաև	
ՀՀ-ում օ րի նա կան բնակ վե լու և ՀՀ դի վա նա գի տա կան պաշտ պա նու թյու նից ան-
ժամ ետ օ գտ վե լու ի րա վունք, 

•	 կօգտ	վեք	ցան	կա	ցած	պա	հի	ՀՀ	մուտք	գոր	ծե	լու	ի	րա	վուն	քից,
•	 	Ձեր	18	տա	րին	չլ	րա	ցած	ե	րե	խան	ձեռք	կբե	րի	ՀՀ	քա	ղա	քա	ցիու	թյուն	(0-14	տա-
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րե կան ե րե խա նե րը` ավ տո մատ կեր պով, ի սկ 14-18 տա րե կան ե րե խա նե րը` 
ի րենց հա մա ձայ նու թյամբ)3,

•	 	զի	նա	պար	տու	թյան	տա	րի	քի	 քա	ղա	քա	ցի	նե	րը	պար	տա	վոր	 կլի	նեն	 ծա	ռայել	 ՀՀ	
զին ված ուժե րում՝ բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի,

•	 	ձեռք	կբե	րեք	ՀՀ	քա	ղա	քա	ցի	նե	րի	հա	մար	նա	խա	տես	ված	պե	տա	կան	պատ	վե	րի	
շր ջա նակ նե րում ան վճար բարձ րա գույն կր թու թյուն ստա նա լու ի րա վունք՝ մր ցու-
թային հի մունք նե րով,

•	 	կու	նե	նաք	սե	փա	կա	նու	թյան	ի	րա	վուն	քով	հող	ձեռք	բե	րե	լու	հնա	րա	վո	րու	թյուն,
•	 	ձեռք	կբե	րեք	ՀՀ	բո	լոր	պե	տա	կան	և	տե	ղա	կան	ի	նք	նա	կա	ռա	վար	ման	մար	մին-

նե րի ը նտ րու թյուն նե րում ը նտ րե լու և ը նտր վե լու ի րա վունք՝ օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով,

•	 	Ձեր՝	ազ	գու	թյամբ	ոչ	հայ	ա	մու	սի	նը	և	ծնո	ղը	կա	րող	են	ձեռք	բե	րել	ՀՀ	քա	ղա	քա-
ցիու թյուն ա ռանց բա վա րա րե լու ե րեք տա րի ՀՀ-ում բնակ վե լու և հայե րե նի ի մա-
ցու թյան պա հանջ նե րը,

•	 	Ձեր	ա	մու	սի	նը	և	մեր	ձա	վոր	ազ	գա	կան	նե	րը	(ծ	նող,	զա	վակ,	եղ	բայր,	քույր,	տատ,	
պապ, թոռ) ի րա վունք կու նե նան ՀՀ-ում ստա նա լու կա ցու թյան կար գա վի ճակ:

•	 	Սի	րիայի	այս	պա	հին	գոր	ծող	օ	րենսդ	րու	թյան	հա	մա	ձայն՝	ՀՀ	քա	ղա	քա	ցիու	թյուն	
ձեռք բե րե լու հետ ևան քով Սի րիայի քա ղա քա ցիու թյու նից չեք զրկ վի: Սա կայն 
ա պա գա յում օ րենսդ րու թյան փո փո խու թյան հա վա նա կա նու թյու նը հնա րա վոր չէ 
բա ցա ռել: Ե թե ունեք մտա հո գու թյուն ներ՝ կապ ված ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն ձեռք 
բե րե լու հետ ևան քով Սի րիայի քա ղա քա ցիու թյու նից զրկ վե լու հետ, կա րող եք 
խորհր դակ ցել ՄԱԿ-ի փախս տա կան նե րի հար ցե րով գե րա գույն հանձ նա կա տա-
րի (ՄԱԿ ՓԳՀ) գրա սե նյա կի ներ կա յա ցուց չի հետ4:

 Ով քե՞ր կա րող են ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն ստա նալ
ՀՀ քա ղա քա ցիու թյան հա մար դի մե լու ի րա վունք ունեն.
ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող 18 տա րին լրա ցած, գոր ծու նակ, օ տա րերկ րյա պե տու-
թյու նում բնակ վող (գտն վող) կամ ՀՀ օ րի նա կան հիմ քով բնակ վող (գտն վող) յու րա-
քան չյուր ան ձ ի րա վունք ունի դի մե լու ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն ստա նա լու հա մար, ե թե` 

1. օ րեն քով սահ ման ված կար գով վեր ջին 3 տա րին մշտա պես բնակ վել է ՀՀ-ում,
2.  կա րող է բա ցատր վել հայե րեն լեզ վով և
3.  ծա նոթ է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը:

 Վե րը նշ վա ծը վե րա բե րում է այն ան ձանց, ով քեր ազ գու թյամբ հայ չեն: Ազ գու թյամբ 
հայե րը ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն ձեռք են բե րում պար զեց ված կար գով՝ ա ռանց վե րո-
գրյալ 3 կե տե րի պար տա դիր լի նե լու: 
Ա ռանց վե րոն շյալ 1-ին և 2-րդ կե տե րով սահ ման ված պա հանջ նե րի պահ պան ման` ՀՀ 
քա ղա քա ցիու թյուն կա րող է ստա նալ ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող այն ան ձը`

1.  ո րն ա մուս նա ցել է ՀՀ քա ղա քա ցու հետ կամ ունի ՀՀ քա ղա քա ցի ե րե խա,

3 Եթե ծնողներից միայն մեկն է ձեռք բերել Հայաստանի քաղաքացիություն, անհրաժեշտ կլինի 
ծնողների համաձայնությունը:
4 Քաղաքացիության մասին Սիրիայի օրենսդրության վերլուծության համար կարող եք 
ծանոթանալ անգլերենով հասանելի հետևյալ աշխատությանը՝ « Z Albarazi, “The Stateless Syrians 
– Report of the Middle East and North Africa Nationality and Statelessness Research Project”, Tilburg 
Law School Legal Studies Research Paper Series, [2013]», հասանելի է http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=2269700 կայքում: 
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2. ո րի ծնող նե րը կամ նրան ցից մե կը նախ կի նում ունե ցել է ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն 
կամ ծն վել է ՀՀ-ում, և ո րը 18 տա րին լրա նա լուց հե տո` 3 տար վա ըն թաց քում, 
դի մել է ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն ստա նա լու հա մար,

3. ո րը 1995 թվա կա նի հուն վա րի 1-ից հե տո, իր դի մու մի հա մա ձայն, դուրս է ե կել 
ՀՀ քա ղա քա ցիու թյու նից:

«Քա ղա քա ցիու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 13-րդ հոդ ված 

Ի՞նչ փաս տաթղ թեր են ան հրա ժեշտ ՀՀ քա ղա քա ցիու թյան հա մար 
դիմե լու հա մար
ՀՀ քա ղա քա ցիու թյան հա մար դի մե լու հա մար ան հրա ժեշտ են հետ ևյալ փաս
տաթղ թե րը.

1.  դի մում, 
2. անձ նա գի րը և դրա պատ ճե նը,
3. 35 x 45 մմ չա փի 6 լու սան կար (գու նա վոր),
4. ծնն դյան վկա յա կա նը և դրա պատ ճե նը, 
5. ա մուս նու թյան վկա յա կա նը և դրա պատ ճե նը, 
6. ա մուս նու ան ձնա գի րը և դրա պատ ճե նը կամ տե ղե կանք ա մուս նու քա ղա քա-

ցիու թյան մա սին, 
7. ե րե խայի ծնն դյան վկա յա կա նը և դրա պատ ճե նը կամ ՀՀ քա ղա քա ցիու թյու նը 

հաս տա տող վկա յա կա նը և դրա պատ ճե նը, կամ ՀՀ քա ղա քա ցու ան ձնա գի րը և 
դրա պատ ճե նը,

8.  քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձի կա ցու թյան վկա յա կա նը և դրա պատ ճե նը 
կամ ճամ փոր դա կան փաս տա թուղ թը և ՀՀ կա ցու թյան կար գա վի ճա կը հաս տա-
տող փաս տա թուղ թը և դրանց պատ ճեն նե րը, 

9. ազ գու թյամբ հայ լի նե լը հաս տա տող փաս տաթղ թե րից որ ևէ մե կը (հա յազ գի քա-
ղա քա ցի նե րի հա մար),

10.  պե տա կան տուր քի վճա րու մը հա վաս տող փաս տա թուղ թը (1000 ՀՀ դրամ)5: 

Ե թե Ձեզ մոտ բա ցա կա յում է որ ևէ փաս տա թուղթ ի րա վա կան խորհր դատ վու թյան հա-
մար, ա պա դի մեք ՀՀ ոս տի կա նու թյան ան ձնա գրային կամ վի զա նե րի վար չու թյուն 
կամ ի րա վա կան խորհր դատ վու թյուն տրա մադ րող կազ մա կեր պու թյուն ներ, ո րոնք 
թվարկ ված են սույն ձեռ նար կի հա վել ված 2-ում: 

Ո րո՞նք են ազ գու թյամբ հայ լի նե լը հաս տա տող փաս տաթղ թե րը 
•	 ազ	գու	թյամբ	հայ	լի	նե	լու	վե	րա	բե	րյալ	նշում	պա	րու	նա	կող	ան	ձնա	գի	րը,	
•	 ազ	գու	թյամբ	հայ	լի	նե	լու	վե	րա	բե	րյալ	նշում	պա	րու	նա	կող	ծնն	դյան	վկա	յա	կա	նը,
•	 	քա	ղա	քա	ցիու	թյուն	 չու	նե	ցող	 ան	ձի	 կա	ցու	թյան	 վկա	յա	կա	նը6, ճամ փոր դա կան 

փաս տա թուղ թը, ՀՀ-ում կա ցու թյան կար գա վի ճա կը հաս տա տող փաս տա թուղ-
թը` ազ գու թյամբ հայ լի նե լու մա սին նշու մով, 

5 Պետական տուրքի վճարումից ազատվում են ազգությամբ հայերը, ում ծագման երկրում 
պատերազմական իրադրություն է - Կառավարության որոշում 22.11.12թ. N 1469-Ն:
6 Հայաստանում բնկավող քաղաքացիություն չունեցող անձանց հատուկ փաստաթուղթ:
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•	 ՀՀ	կա	ռա	վա	րու	թյան	2007	թվա	կա	նի	նոյեմ	բե	րի	23-ի	թիվ	 1390-Ն	ո	րոշ	ման7 N 
4 հա վել վա ծում նշ ված ե կե ղե ցա կան կա ռույց նե րի կող մից տր ված մր տու թյան 
մա սին փաս տա թուղ թը` հաս տատ ված օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րում ՀՀ դի-
վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյան կամ հյու պա տո սա կան հիմն ար կի կող մից, 
մրտ վա ծի կամ նրա ծնո ղի ազ գու թյամբ հայ լի նե լու մա սին նշու մով,  

•	 օ	տա	րերկ	րյա	պե	տու	թյան	ի	րա	վա	սու	մար	մին	նե	րի	կող	մից	տր	ված	և	ա	պոս	տի	լով	
հաս տատ ված կամ հյու պա տո սա կան վա վե րաց մամբ` ազ գու թյամբ հայ լի նե լու 
մա սին փաս տա թուղ թը, 

•	 ազ	գու	թյամբ	 հայ	 լի	նե	լու	 հան	գա	ման	քը	 հիմ	 ա	վո	րող	այլ	փաս	տա	թուղ	թը`	 հաս-
տատ ված օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րում ՀՀ դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց-
չու թյան կամ հյու պա տո սա կան հիմն ար կի կող մից,

•	 ծ	նո	ղի	 (կամ	պա	պի,	տա	տի,	 հա	րա	զատ	քրոջ	 կամ	 եղ	բոր)	 ծնն	դյան	 վկա	յա	կա-
նը կամ ան ձը հաս տա տող այլ փաս տա թուղ թը, ո րում առ կա է ազ գու թյամբ հայ 
լի նե լու վե րա բե րյալ նշում: Դուք կա րող եք ներ կա յաց նել նաև Ձեր հա մա հայր 
կամ հա մա մայր եղ բոր կամ քրոջ ծնն դյան վկա յա կա նը, ե թե Ձեր ա րյու նա կից 
ծնողն ազ գու թյամբ հայ է: Այս կե տով նա խա տես ված փաս տա թուղթ ներ կա յաց-
նե լու դեպ քում ան հրա ժեշտ է նաև ներ կա յաց նել հա մա պա տաս խան ան ձի հետ 
ազ գակ ցա կան կա պը հիմն ա վո րող փաս տա թուղթ:

ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 29.11.2012, 1522 – Ն; 23.11.2007, N 1390-Ն ո րո շում եր 

Ի՞նչ ըն թա ցա կար գով է ձեռք բեր վում ՀՀ քա ղա քա ցիու թյու նը 
1. Անձն ան ձամբ դի մում պետք է ներ կա յաց նի օ տա րերկ րյա պե տու թյու նում՝ ՀՀ 

դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն կամ հյու պա տո սա կան հիմն արկ:
 ՀՀ տա րած քում՝ ՀՀ ոս տի կա նու թյան բնա գա վա ռում լիա զոր ված պե տա կան 

կա ռա վար ման մար մին՝ ՀՀ ոս տի կա նու թյան ան ձնա գրային և վի զա նե րի վար-
չու թյուն:

2.  Դի մու մա տուի վե րա բե րյալ լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու հա մար փաս-
տաթղ թերն Ա նձ նա գրե րի և վի զա նե րի վար չու թյան կող մից ուղարկ վում են 
- ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն 
- Ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն: 

3. Ամ բող ջա կան տե ղե կատ վու թյան հա վա քա գրու մից հե տո ՀՀ ոս տի կա նու թյան 
ան ձնա գրային և վի զա նե րի վար չու թյան կող մից փաս տաթղ թերն ուղարկ վում են 
ՀՀ նա խա գա հի աշ խա տա կազմ: 

4. ԱՆ ձը ծա նուց վում է, որ փաս տաթղ թերն ուղարկ վել են ՀՀ նա խա գա հի աշ խա-
տա կազմ:

5. ՀՀ Նա խա գա հը ար ձա կում է հրա մա նա գիր ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն շնոր հե լու 
վե րա բե րյալ:

6. ՀՀ Նա խա գա հի հրա մա նա գրի քաղ ված քին ծա նո թա նա լու և ե րդ ման ա րա րո-
ղու թյա նը մաս նակ ցե լու նպա տա կով ան ձը ծա նուց վում է: 

7 Սիրիայում դրանք հետևյալ եկեղեցական կառույցներն են. Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին՝ 
Դամասկոսի Հայոց Թեմ; Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսություն՝ Ջեզիրեի Թեմ (Հալեպ); Հայ 
Կաթողիկե Եկեղեցի՝ Բերիո Թեմ (Հալեպ), Դամասկոսի Թեմ, Կամիշլիի Թեմ: Այս, ինչպես նաև 
այլ պետություններում գործող եկեղացական կառույցների համար տես Կառավարության որոշում, 
23.11.07, 1390-Ն, http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=88586:
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7. Օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով կա տար վում է ՀՀ քա ղա քա ցու ան ձնա-
գրա վո րում:

 Քա ղա քա ցիու թյան հար ցե րի վե րա բե րյալ դի մումն ե րը և միջ նոր դու թյուն նե րը ներ կա-
յաց վում են գրա վոր և քն նարկ վում են  վե ցամ սյա ժամ ե տում: Դի մու մի մերժ ման դեպ-
քում կր կին կա րե լի է դի մել մերժ ման օ րից մեկ տա րի հե տո: 
ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն ստա նա լու մա սին դի մումն ե րի ըն թաց քի վե րա բե րյալ տե ղե կու-
թյուն նե րը 3-օ րյա ժամ ե տում վար չու թյունն ուղար կում է դի մու մա տուի է լեկտ րո նային 
փոս տի հաս ցե ով և (կամ) բջ ջային հե ռա խո սա հա մար նե րին` SMS (է սէ մէս) հա ղոր-
դա գրու թյամբ, ե թե դի մու մա տուն հար ցա թեր թի կում կա մա վոր լրաց րել է իր է լեկտ րո-
նային փոս տի հաս ցեն և (կամ) բջ ջային հե ռա խո սա հա մա րը:
 Դի մու մա տուն դի մու մի ըն թաց քի վե րա բե րյալ կա րող է տե ղե կա նալ նաև վար չու թյան 
պաշ տո նա կան ին տեր նե տային կայ քի մի ջո ցով` մուտ քա գրե լով ի րեն տր ված ան հա-
տա կան ծած կա գի րը: Ան հա տա կան ծած կա գի րը տր վում է դի մու մը վար չու թյուն մուտ-
քագր վե լուց հե տո դի մու մա տուի է լեկտ րո նային փոս տի հաս ցե ով կամ բջ ջային հե ռա-
խո սա հա մար նե րին` SMS (է սէ մէս) հա ղոր դա գրու թյամբ ուղարկ վող տե ղե կու թյան հետ 
միա ժա մա նակ:

Գ ծա գիր 1. ՀՀ քա ղա քա ցիու թյան ստաց ման ըն թա ցա կար գը

ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու համար 
անձն անձամբ դիմում և ներկայացնում է 
օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր

Օտարերկրյա պետությունում ՀՀ 
դիվանագիտական ներկայա ցուց-
չություն կամ հյուպատոսական 
հիմնարկ, ՀՀ արտաքին գործերի 
նախա րարութան համապատասխան 
եզրա կացությամբ փաստաթղթերն 
ուղարկվում են ՀՀ ոստիկանության 
անձ նագրային և վիազների վարչություն

ՀՀ տարածքում՝ ՀՀ ոստի-
կա նության բնագա վառում 
լիազորված պետական կա-
ռա վարման մարմին՝ ՀՀ ոս-
տիկանության անձ նագրային 
և վիզաների վարչություն

Լրացուցիչ տեղե կու-
թյուն ներ ստանալու 
անհրա ժեշ տու թյան 
դեպքում փաս տա-
թղթերն ուղարկ վում են 
ՀՀ ար տաքին գործերի 
նա խա րարություն՝ 
համա պատասխան 
եզարակացություն 
ստանալու նպատակով

Փաստաթղթերն 
ուղարկվում են Ազ գա-
յին անվտան գության 
ծառա յություն՝ համա-
պատասխան եզրա-
կացություն ստանալու 
նպատակով

ՀՀ ոստիկանության անձնագրային 
և վիզաների վարչության կողմից 
փաստաթղթերն ուղարկվում են ՀՀ 
Նախագահի ախատակազմ

ՀՀ Նախագահի հրամանագիր ՀՀ 
քաղաքացիություն շնորհելու վերաբերյալ

Օրենսդրությամբ 
սահմանված 
կարգով ՀՀ 
քաղաքացու 
անձնագրավորում

ՀՀ Նախագահի 
հրամանագրի ծանոթանալու 
և երդման արարողությանը 
մասնակցելու նպատակով 
քաղաքացին ծանուցվում է

Քաղաքացին ծանուցվում 
է, որ փաստաթղթերն 
ուղարկվել են ՀՀ Նախագահի 
աշխատակազմ
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Ով քե՞ր են ա զատ վում ան ձնա գրե րի հա մար վճա րից 
Օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րում վա վե րա կան ՀՀ քա ղա քա ցու ան ձնա գիր տա լու կամ 
փո խա նա կե լու հա մար վճա րից ա զատ վում են ազ գու թյամբ հայ այն օ տա րերկ րյա քա-
ղա քա ցի նե րը կամ ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը, ո րոնց մշտա կան բնա կու թյու նը օ տա րերկ րյա 
պե տու թյու նում ստեղծ վել է այն պի սի ար տա կարգ ի րա վի ճակ, ո րը սպառ նում է քա ղա-
քա ցի նե րի կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը: 

Կա ռա վա րու թյան ո րո շում 22.11. 2012 N 1469 -Ն 

Արդյոք ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն ձեռք բե րե լու դեպ քում Ձեր ե րե խան 
նույն պես ձեռք կբե րի՞ ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն
ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն ձեռք բե րած ծնող նե րի մինչև 14 տա րե կան ե րե խան ավ տո մատ 
կեր պով ձեռք է բե րում ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն:ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն ձեռք բե րած 
ծնող նե րի 14-18 տա րե կան ե րե խան ձեռք է բե րում ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն իր գրա վոր 
հա մա ձայ նու թյամբ: 
Ե թե ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն է ձեռք բե րում ծնող նե րից մե կը, ի սկ մյուսն օ տա րերկ րյա 
քա ղա քա ցի է կամ քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձ, ա պա նրանց ե րե խան ձեռք է բե-
րում ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն, ե թե առ կա է ծնող նե րի գրա վոր հա մա ձայ նու թյու նը, կամ 
ե թե ե րե խան բնակ վում է ՀՀ-ում, և առ կա է ՀՀ քա ղա քա ցի հան դի սա ցող ծնո ղի հա-
մա ձայ նու թյու նը:
ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն ձեռք բե րած օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի նե րի ե րե խան ձեռք է բե-
րում ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն՝ ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով ՀՀ քա ղա քա-
ցու ան ձնա գիր ստա նա լու հա մար ներ կա յաց ված դի մու մի հի ման վրա:

«ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 16 

Ե թե Ձեր ե րե խան ծն վել է Ձեր կող մից ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն ձեռք բե
րե լուց հե տո, ա պա ի ՞նչ քա ղա քա ցիու թյուն կու նե նա նա 
Ե րե խան, ում ծնող նե րը նրա ծն վե լու պա հին ՀՀ քա ղա քա ցի ներ են, ան կախ ծն վե լու 
վայ րից, ձեռք է բե րում ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն: 
Ե րե խան, ում ծնող նե րից մե կը նրա ծն վե լու պա հին ՀՀ քա ղա քա ցի է, ի սկ մյուսն ան-
հայտ է կամ քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձ, ձեռք է բե րում ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն: 
Այն դեպ քում, ե րբ ծնող նե րից մե կը ե րե խայի ծն վե լու պա հին ՀՀ քա ղա քա ցի է, ի սկ 
մյու սը` օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի, ե րե խայի քա ղա քա ցիու թյու նը ո րոշ վում է ծնող նե րի 
գրա վոր հա մա ձայ նու թյամբ: Հա մա ձայ նու թյան որ ևէ կոնկ րետ ձևա թուղթ չկա: Հա-
մա ձայ նու թյու նը պետք է ստո րագր վի եր կու ծնող նե րի կող մից: Ե թե ծնող նե րից մե կը 
բա ցա կա յում է Հա յաս տա նից, ա պա նրա ստո րա գրու թյան իս կու թյու նը պետք է վա վե-
րաց վի նո տա րի կող մից:
 Հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում ե րե խան ձեռք է բե րում ՀՀ քա ղա քա-
ցիու թյուն, ե թե նա ծն վել է ՀՀ-ում, կամ ե թե ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն ձեռք չբե րե լու 
դեպ քում դառ նում է քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձ, կամ ե թե ծնող նե րը մշտա պես 
բնակ վում են ՀՀ-ում:

«ՀՀ քա ղա քա ցիու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 11

 Հա վե լյալ տե ղե կու թյուն նե րի հա մար դի մել. ՀՀ ան ձնա գրային և վի զա նե րի վար չու թյուն, հաս ցե՝ 
ք.Եր ևան, Դավ թա շեն, 4-րդ թա ղա մաս, 17/10 շենք, թեժ գիծ՝ (010) 37-02-64:
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4. Փախստականի կարգավիճակի վերաբերյալ 
հարցեր

Ո րո՞նք են փախս տա կա նի կար գա վի ճա կի հա մար դի մե լու/ փախս տա կա
նի կար գա վի ճակ ստա նա լու հիմն ա կան հետ ևանք նե րը

•	 	Ձեզ	փախս	տա	կան	ճա	նա	չե	լու	մա	սին	ո	րոշ	ման	կա	յա	ցու	մից	հե	տո	ձեռք	կբե	րեք	
կոն վեն ցի ոն ճամ փոր դա կան փաս տա թուղթ, դրա նով ճամ փոր դե լու, ի նչ պես նաև 
ՀՀ-ում օ րի նա կան բնակ վե լու և ՀՀ դի վա նա գի տա կան պաշտ պա նու թյու նից 
օ գտ վե լու ի րա վունք, այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ առ կա են այն հան գա մանք-
նե րը, ո րոնք ստի պել են Ձեզ լքել Ձեր քա ղա քա ցիու թյան (մշտա կան բնա կու-
թյան) եր կի րը: 

•	 Ա	պաս	տա	նի	 ըն	թա	ցա	կար	գի	 ժա	մա	նակ	 և	 փախս	տա	կան	 ճա	նաչ	վե	լուց	 հե	տո	
կօգտ վեք չվե րա դար ձե լիու թյան սկզ բուն քի պաշտ պա նու թյու նից, ին չը նշա նա-
կում է, որ ա ռանց Ձեր հա մա ձայ նու թյան չեք կա րող վե րա դարձ վել Ձեր ծագ ման 
եր կիր (Ձեր քա ղա քա ցիու թյան կամ մշտա կան բնա կու թյան եր կիր) կամ ուղարկ-
վել որ ևէ այլ եր կիր, որ տե ղից կա րող եք վե րա դարձ վել Ձեր ծագ ման եր կիր:

•	 	Քա	նի	դեռ	փախս	տա	կա	նի	կար	գա	վի	ճա	կի	հա	մար	Ձեր	դի	մու	մը	ըն	թաց	քի	մեջ	է,	
Ձեզ կտ րա մադր վի ա պաս տան հայ ցո ղի ան ձը հաս տա տող վկա յա կան, ո րը ՀՀ-
ում Ձեր օ րի նա կան բնա կու թյու նը հաս տա տող փաս տա թուղթ է: 

•	 Ա	պաս	տա	նի	 ըն	թա	ցա	կար	գի	 ժա	մա	նակ	 կա	րող	 եք	պե	տա	կան	 լիա	զոր	 մարմ	 ի	
կող մից տր ված ուղեգ րի հի ման վրա տե ղա վոր վել ա պաս տան հայ ցող նե րի ժա-
մա նա կա վոր տե ղա վոր ման կենտ րո նում՝ ա զատ սե նյակ նե րի առ կա յու թյան 
դեպ քում:

•	 	Փախս	տա	կա	նի	կար	գա	վի	ճակ	ձեռք	բե	րե	լուց	հե	տո	ձեռք	կբե	րեք	ՀՀ	քա	ղա	քա-
ցին նե րին հա վա սար մի շարք ի րա վունք ներ, ի նչ պես, օ րի նակ, 
 աշ խա տան քի ի րա վուն քը,
  հիմն ա կան ը նդ հա նուր կր թու թյան ի րա վուն քը,
 բժշ կա կան օգ նու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը,
  սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան ի րա վուն քը,
 մ տա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, 
 ձեռ նար կա տի րու թյամբ զբաղ վե լու ի րա վուն քը:

•	 Փախս	տա	կան	ճա	նաչ	վե	լու	դեպ	քում	Ձեր	ըն	տա	նի	քի	ան	դամ	 ե	րը	(խ	նամ	քի	տակ	
գտն վող ան ձինք) նույն պես ի րենց հա մա ձայ նու թյամբ կճա նաչ վեն փախստա-
կան, 

•	 Դուք	ի	րա	վունք	կու	նե	նաք	ՀՀ-ում	վե	րա	միա	վոր	վե	լու	ՀՀ-ից	դուրս	գտն	վող	Ձեր	
ըն տա նի քի ան դամն ե րի (խ նամ քի տակ գտն վող ան ձանց) հետ:

•	 	Դուք	չեք	ծա	ռայի	ՀՀ	զին	ված	ուժե	րում:
•	 	Դուք	չեք	կա	րո	ղա	նա	հող	գնել	որ	պես	Ձեր	սե	փա	կա	նու	թյուն:
•	 	Դուք	չեք	կա	րո	ղա	նա	մաս	նակ	ցել	հա	մա	պե	տա	կան	ը	նտ	րու	թյուն	նե	րում	(նա	խա-

գա հի և Ազ գային ժո ղո վի): 

Ո՞վ է փախս տա կա նը
«Փախս տա կան նե րի կար գա վի ճա կի վե րա բե րյալ» 1951թ. կոն վեն ցիայի հոդ ված 
1Ա(2)-ի, ի նչ պես նաև «Փախս տա կան նե րի և ա պաս տա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 
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6(1)(1)-ի հա մա ձայն՝ փախս տա կան է հա մար վում այն օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցին, ո վ՝
 գտն վում է իր քա ղա քա ցիու թյան ե րկ րից դուրս, 
 այդ ե րկ րում ո րո շա կի հիմ քե րով (ռա սա, կրոն, ազ գային կամ սո ցիա լա կան 

ո րո շա կի խմ բի պատ կա նե լու թյուն, քա ղա քա կան հա յացք ներ) հե տապն դում-
նե րի են թարկ վե լու հիմն ա վոր եր կյուղ ունի և

  չի կա րող կամ նույն եր կյու ղի պատ ճա ռով չի ցան կա նում օ գտ վել իր քա ղա-
քա ցիու թյան ե րկ րի պաշտ պա նու թյու նից:

 Նույ նը վե րա բե րում է նաև քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձանց՝ կապ ված ի րենց 
մշտա կան բնա կու թյան ե րկ րի հետ:
«Փախս տա կան նե րի և ա պաս տա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 6(1)(2)-ի հա մա ձայն՝ 
փախս տա կան է հա մար վում նաև այն օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցին, ով ստիպ ված է լքել 
իր քա ղա քա ցիու թյան եր կի րը, ի սկ քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձը` իր նախ կին 
մշտա կան բնա կու թյան եր կի րը` հա մա տա րած բռ նու թյան, ար տա քին հար ձակ ման, 
ներ քին հա կա մար տու թյուն նե րի, մար դու ի րա վունք նե րի զանգ վա ծային խախ տումն ե-
րի կամ հա սա րա կա կան կար գը խախ տող այլ լուրջ ի րա դար ձու թյուն նե րի պատ ճա ռով:

 Կա՞ն հան գա մանք ներ, ո րոնց պա րա գա յում ան ձը չի ճա նաչ վի 
փախստա կան նույ նիսկ այն պա րա գա յում, որ նա բա վա րա րում է 
փախս տա կա նի սահ ման ման պա հանջ նե րին
 Օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցին կամ քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձը չի ճա նաչ վում 
փախս տա կան, ե թե լուրջ հիմ քեր կան են թադ րե լու, որ նա`

1.  կա տա րել է հան ցա գոր ծու թյուն ը նդ դեմ խա ղա ղու թյան, պա տե րազ մա կան հան-
ցա գոր ծու թյուն կամ մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն,

2.  կա տա րել է ոչ քա ղա քա կան բնույ թի ծանր հան ցա գոր ծու թյուն ՀՀ տա րած քից 
դուրս նախ քան ՀՀ-ում ա պաս տան հայ ցող դառ նա լը,

3.  մե ղա վոր է ճա նաչ վել Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան նպա տակ նե րին 
և սկզ բունք նե րին հա կա սող ա րարք նե րի կա տար ման մեջ: 

Ո՞ր մար մինն է ան ձին ճա նա չում փախս տա կան և որ քա՞ն ժամ ե տում
 Հա յաս տա նում ա պաս տա նի հայ ցեր քն նում և դրանց վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նում 
է ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա-
յու թյու նը դի մու մի ներ կա յաց ման պա հից 30 օր վա ըն թաց քում: Այդ ժամ ե տը կա րող 
է եր կա րաձգ վել օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում: 2014թ.-ի հու նիս ա մս վա դրու-
թյամբ Սի րիայի քա ղա քա ցի նե րի կող մից ներ կա յաց ված ա պաս տա նի հայ ցե րի բա վա-
րար ման գոր ծա կի ցը կազ մում է 100%: 

Ի՞նչ է ա պաս տա նը 
Ա պաս տա նը օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցուն կամ քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձին ՀՀ-
ում շնորհ ված պաշտ պա նու թյուն է: 

Ինչ պե՞ս դի մել ա պաս տան ստա նա լու հա մար 
Անհ րա ժեշտ է`

1. ՀՀ պե տա կան սահ մա նի ան ցման կե տե րում՝
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  Դի մում ներ կա յաց նել (բա նա վոր, գրա վոր, ժես տե րի լեզ վով) ՀՀ սահ մա նա պահ 
զոր քե րին, 

2. ՀՀ տա րածք մուտք գոր ծե լուց հե տո՝ 
 Դի մում ներ կա յաց նել ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան միգ-

րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյուն (ՄՊԾ) կամ ՀՀ ոս տի կա նու թյուն:
«Փախս տա կան նե րի և ա պաս տա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 13 

Ան կախ Ձեր ազ գային պատ կա նե լու թյու նից՝ Դուք ի րա վունք ունեք ա պաս տա նի դի-
մում ներ կա յաց նել նույ նիսկ այն դեպ քում, ե րբ Հա յաս տան մուտք եք գոր ծել ա պօ րի նի, 
չու նեք ան ձնա գիր կամ ձեր ի նք նու թյու նը հաս տա տող այլ փաս տա թուղթ: Ձեր ա պաս-
տա նի դի մու մը կըն դուն վի և Դուք կհաշ վառ վեք ՄՊԾ-ում որ պես Հա յաս տա նում 
ա պաս տան հայ ցող ան ձ:
 Դուք կա րող եք ՀՀ-ում դի մում ներ կա յաց նել փախս տա կա նի կար գա վի ճա կի հա մար 
և ստա նալ կար գա վի ճակ նույ նիսկ ե թե լքել եք Սի րիան նախ քան զին ված հա կա մար-
տու թյան սկս վե լը, ե թե չեք կա րող վե րա դառ նալ այն տեղ հա կա մար տու թյան կամ այլ 
պատ ճառ նե րով: 
Ա պաս տան հայ ցո ղը  վա վեր ճամ փոր դա կան փաս տա թուղթ կամ մուտ քի վա վեր 
թույլտ վու թյուն չու նե նա լու դեպ քում Սահ մա նա պահ զոր քե րի կող մից կա րող է պահ վել 
այդ նպա տա կով ստեղծ ված հա տուկ կա ցա րա նում մինչև 72 ժամ տևո ղու թյամբ: 

«Փախս տա կան նե րի և ա պաս տա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 46 
Ա պաս տան հայ ցող նե րը և  փախս տա կան նե րը ՀՀ ա պօ րի նի մուտք գոր ծե լու կամ 
գտնվե լու հա մար չեն են թարկ վում քրե ա կան կամ վար չա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան: 
Այ դու հան դերձ, հաշ վի առ նե լով ՀՀ՝ ա պաս տա նի մա սին և քրե ա կան օ րենսդ րու թյան 
միջև ո րոշ հա կա սու թյուն ներ, Հա յաս տան ա պօ րի նի մուտք գոր ծած ա պաս տան հայ-
ցող նե րի նկատ մամբ քրե ա կան հե տապն դու մը և նրանց կա լա նա վո րու մը պրակ տի կա-
յում հնա րա վոր է: 

ՀՀ ա պօ րի նի մուտք գոր ծող ա պաս տան հայ ցող նե րի հա մար կար ևոր է մուտք գոր-
ծե լուց հե տո ան հա պաղ ներ կա յա նալ ՀՀ իշ խա նու թյուն նե րին (օ րի նակ՝ տա րած քային 
ոս տի կա նու թյուն) և հայտ նել ա պօ րի նի մուտ քի պատ ճա ռը ու ՀՀ-ում պաշտ պա նու-
թյուն հայ ցե լու մտադ րու թյու նը:

«Փախս տա կան նե րի և ա պաս տա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 28, ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
հոդ ված 329

 

Ի՞նչ կլի նի, ե թե ես վե րա դառ նամ տուն 
Ե թե Դուք վե րա դառ նաք տուն այն տեղ կր կին բնակ վե լու մտադ րու թյամբ, Ձեր 
փախստա կա նի կար գա վի ճա կը կա րող է դա դա րեց վել ՄՊԾ-ի կող մից:

«Փախս տա կան նե րի և ա պաս տա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 10
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Գ ծա գիր 2. Հա յաս տա նում ա պաս տա նի տրա մադր ման ըն թա ցա կար գե րը

Ապաստան հայցող

Ապաստան հայցողի 
վկայականի տրամադրումը 

(եռօրյա ժամետում)

Տեղավորումը հատուկ 
կացարանում (ազատ 
սենյակի առկայության 

դեպքում)

Ապաստանի 
շնորհումը

Ապաստանի 
մերժումը

Հայցի ներկայացումը ՄՊԾ

Հայցադիմումի հաշվա ռումը 
(անմիջապես)

Դիմումի քննարկումը 
(հարցազրույցի անցկացումը)

Որոշումը

Բողոքարկումը դատարան 
(մեկ ամսվա ընթացքում)

Բողոքի ներկայացումը

Վճռի կայացումը

Բողոքի քննությունը
Որոշման անվավեր 

ճանաչումը և 
ապաստանի շնորհումը

Որոշման անվավեր 
ճանարչումը և վերաքննության 

համար ՄՊԾ ուղարկելը

Բողոքի մերժումը

Ապաստանի հայցի 
ներկայացումը 

սահմանապահներին 
կամ 

ոստիկանությանը

Կոնվենցիոն 
ճամփորդական 
փաստաթղթի 
տրամադրումը

Մերժումը 
չբողոքարկելու 

դեպքում կամավոր 
վերադարձը կամ 

Հայաստանից 
արտաքսումը 

(եթե չունեք այլ 
կարգավիճակ)

Դիմումի 
վերանայումը



17

Ի՞նչ փաս տաթղ թեր է պետք ներ կա յաց նել ա պաս տան ստա նա լու 
դիմումի հետ 

1. Անձ նա գրի  պատ ճե նը և/ կամ ան ձը  հաս տա տող այլ  փաս տաթղ թե րի (ծնն դյան 
վկա յա կան, նույ նա կա նաց ման քարտ, վա րոր դա կան վկա յա կան, զին վո րա կան 
գր քույկ և այլն) պատ ճեն նե րը, ե թե հ նա րա վոր է.

2. 35x45 մմ չափ սի 4  գու նա վոր  լու սան կար:

 Արդյոք ա պաս տան հայ ցող նե րին տրա մադր վու՞մ է կա ցա րան
Ա զատ սե նյակ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում ա պաս տան հայ ցող նե րը և նրանց ըն տա նի-
քի ան դամն ե րը տե ղա վոր վում են ՄՊԾ-ի կող մից կա ռա վար վող՝ ա պաս տան հայ ցող-
նե րի ժա մա նա կա վոր տե ղա վոր ման կենտ րո նում: Կենտ րո նը ունի 20 սե նյակ, ո րոն ցում 
տե ղա վոր վում են մո տա վո րա պես 40-50 ան ձ: Կա ցա րա նում սե նյակ ստա նա լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է գրա վոր դի մում ներ կա յաց նել Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյուն: 

Ի՞նչ փաս տա թուղթ է տրա մադր վում ա պաս տան հայ ցող նե րին
ՄՊԾ-ն յու րա քան չյուր ա պաս տան հայ ցո ղին և ն րա ըն տա նի քի ան դամն ե րին (այդ 
թվում ե րե խա նե րին) ա պաս տա նի  հայց ներ կա յաց նե լուց հե տո ան վճար տրա մադ րում 
է ան հա տա կան ան ձը հաս տա տող վկա յա կան: 
Ա պաս տան հայ ցող նե րի ան ձը հաս տա տող վկա յա կա նը տրա մադր վում է ե րեք ամ-
սով, և  մինչև ա պաս տա նի հայ ցի վե րա բե րյալ վերջ նա կան ո րոշ ման կա յա ցու մը այդ 
վկա յա կա նի վա վե րա կա նու թյան ժամ ե տը յու րա քան չյուր ան գամ եր կա րաձգ վում է 
ե րե քա կան ամ սով: 
Ան ձը հաս տա տող վկա յա կա նը հաս տա տում է ա պաս տան հայ ցո ղի օ րի նա կան բնա-
կու թյան փաս տը և  գոր ծում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ո ղջ տա րած քում:

«Փախս տա կան նե րի և ա պաս տա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 29 
Ինչ պի սի՞ն է ա պաս տա նի հայ ցի և փախս տա կա նի ճա նաչ ման վե րա բե րյալ ըն դուն ված 
ո րո շումն ե րի բո ղո քարկ ման ըն թա ցա կար գը 

•	 Ա	պաս	տան	հայ	ցող	նե	րը	և	փախս	տա	կան	ներն	ի	րա	վունք	ունեն	դա	տա	կան	կար-
գով բո ղո քար կե լու ա պաս տա նի հայ ցի ա ռն չու թյամբ հա րուց ված ա պաս տա նի 
ըն թա ցա կար գի բա ցա սա կան ո րո շումն ե րը՝ դրա մա սին տե ղե կա նա լու օր վա նից 
սկ սած 30 օր վա ըն թաց քում: 30 օր վա ըն թաց քում բո ղոք չնե րա կայց նե լու դեպ-
քում ո րո շու մը հա մար վում է վերջ նա կան: ՄՊԾ-ի ո րո շու մը կա րող է բո ղո քարկ-
վել ե րեք դա տա կան ա տյան նե րում՝ ՀՀ վար չա կան դա տա րան, ՀՀ վար չա կան 
վե րաքն նիչ դա տա րան և ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րան: 

•	 Բո	ղո	քարկ	ման	ժամ	 ե	տի	բաց	թող	նե	լը	հար	գե	լի	կա	րող	է	հա	մար	վել	ա	պաս	տան	
հայ ցո ղից կամ փախս տա կա նից ան կախ պատ ճառ նե րով բո ղո քարկ ման ժամ ե-
տը բաց թող նե լու դեպ քում:

•	 	Բո	ղո	քարկ	ման	ժամ	 ե	տը	բաց	թող	նե	լու	պատ	ճա	ռը	(պատ	ճառ	նե	րը)	վե	րա	նա	լուց	
հե տո ա պաս տան հայ ցո ղը 15 օր վա ըն թաց քում կա րող է բո ղոք ներ կա յաց նել 
դա տա րան, ե թե ա պաս տա նի հայ ցի ա ռն չու թյամբ կա յաց ված ո րոշ ման ըն դուն-
ման մա սին տե ղե կա նա լու օր վա նից սկ սած ե րեք ամ սից ա վե լի ժա մա նակ չի ան-
ցել:

«Փախս տա կան նե րի և ա պաս տա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 57 



18

Ի՞նչ է կոն վեն ցի ոն ճամ փոր դա կան փաս տա թուղ թը
 Կոն վեն ցի ոն ճամ փոր դա կան փաս տա թուղ թը փախս տա կա նի ան ձը և ՀՀ-ում օ րի նա-
կան բնա կու թյու նը հաս տա տող և ՀՀ-ից դուրս գա լու հա մար նա խա տես ված վա վեր 
փաս տա թուղթն է, ո րը տրա մադր վում է ՀՀ ոս տի կա նու թյան կող մից ան վճար: Այն վա-
վե րա կան է եր կու տա րի և կա րող է եր կա րաձգ վել յու րա քան չյուր ան գամ եր կու տա-
րի ժամ ե տով: Մինչև 16 տա րե կան ե րե խա նե րին ա ռան ձին կոն վեն ցի ոն ճամ փոր դա-
կան փաս տա թուղթ չի տրա մադր վում. նրանց տվյալ նե րը ը նդ գրկ վում են ծնո ղի փաս-
տաթղթում: 

«Փախս տա կան նե րի և ա պաս տա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 30 

Ի՞նչ կար գա վի ճակ են ձեռք բե րում փախս տա կա նի ըն տա նի քի 
անդամնե րը
 Փախս տա կան և ՀՀ-ում ա պաս տան ստա ցած են հա մար վում ստորև նշ ված ան ձինք, 
ով քեր ՀՀ-ում ա պաս տան ստա ցած փախս տա կա նի հետ բնակ վում են հա մա տեղ և 
չեն օ գտ վում (փախս տա կա նի քա ղա քա ցիու թյան ե րկ րից տար բեր) որ ևէ այլ ե րկ րի 
պաշտ պա նու թյու նից. 

- ՀՀ-ում ա պաս տան ստա ցած փախս տա կա նի ա մու սի նը, 
- ՀՀ-ում ա պաս տան ստա ցած փախս տա կա նի մինչև 18 տա րե կան զա վա կը, 

- ՀՀ-ում ա պաս տան ստա ցած փախս տա կա նի այլ բա րե կամն ե րը կամ նրա 
ա մուս նու բա րե կամն ե րը, ե թե գտն վում են ՀՀ-ում ա պաս տան ստա ցած 
փախս տա կա նի խնամ քի տակ,

- ՀՀ-ում ա պաս տան ստա ցած փախս տա կա նի խնամ քի տակ գտն վող այլ 
անձը,

- ՀՀ-ում ա պաս տան ստա ցած փախս տա կան ե րե խայի ծնող նե րը, մինչև 18 
տա րե կան, ի նչ պես նաև 18-ից բարձր տա րի քի ան գոր ծու նակ հա րա զատ 
քույ րերն ու եղ բայր նե րը: 

ՀՀ-ում ա պաս տան ստա ցած փախս տա կա նը ի րա վունք ունի նաև ՀՀ տա րած քում վե-
րա միա վոր վե լու օ տա րերկ րյա պե տու թյու նում գտն վող` վե րը նշ ված ան ձանց հետ:

 «Փախս տա կան նե րի և ա պաս տա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 7

Ո րո՞նք են ա պաս տան հայ ցող նե րի ի րա վունք նե րը ա պաս տա նի հայ ցի 
մերժ ման դեպ քում 

•	 Ե	թե	ա	պաս	տան	հայ	ցո	ղի	դի	մու	մը	մերժ	վում	է	և	նա	չի	բո	ղո	քար	կում	մերժ	ման	
ո րո շու մը, ա պա նա ո րո շումն ստա նա լուց հե տո ի րա վունք ունի շա րու նա կել իր 
բնա կու թյու նը Հա տուկ կա ցա րա նում` մինչև 30 օր ժամ ե տով:

 Կա ռա վա րու թյան ո րո շում 19.11.09  N 1440-Ն  
•	 Ե	թե	ա	պաս	տան	 հայ	ցո	ղի	 դի	մու	մը	մերժ	վում	 է	 և	 նա	 բո	ղո	քար	կում	 է	մերժ	ման	

ո րո շու մը դա տա կան կար գով, ա պա նա և նրա ըն տա նի քի ան դամն երն ի րա-
վունք ունեն շա րու նա կել ի րենց բնա կու թյու նը Հա տուկ կա ցա րա նում` մինչև դա-
տա րա նի վճիռն օ րի նա կան ուժի մեջ մտ նե լը: Ա պաս տան հայ ցո ղի ան ձը հաս-
տա տող վկա յա կա նի գոր ծո ղու թյան ժամ ե տը կեր կա րաձգ վի ՄՊԾ-ի կող մից 
մինչև վեր ջին ա տյա նի դա տա րա նի կող մից վերջ նա կան ո րոշ ման կա յա ցու մը:

 Կա ռա վա րու թյան ո րո շում 19.11.09  N 1440-Ն  
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Ո րո՞նք են ա պաս տան հայ ցող նե րի և ա պաս տան ստա ցած 
փախստական նե րի հիմն  ա կան պար տա կա նու թյուն նե րը 

•	 Ա պաս տան հայ ցող նե րը Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյա նը պար տա վոր են 
տրա մադ րել լիար ժեք և ճիշտ տե ղե կատ վու թյուն ի րենց ա պաս տա նի հայ ցի հիմ-
քե րի վե րա բե րյալ: 

•	 Ե թե ա պաս տան հայ ցո ղը ճա նաչ վում է փախս տա կան, ա պա նա դրա մա սին 
ո րո շումն ստա նա լուց հե տո պար տա վոր է ա զա տել Հա տուկ կա ցա րա նում զբա-
ղեց րած սե նյա կը:

 Կա ռա վա րու թյան ո րո շում 19.11.09  N 1440-Ն 
•	 	Պար տա վոր են պահ պա նել Հա յաս տա նի օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րը:
•	 	Պար տա վոր են վճա րել բո լոր տե սա կի հար կեր, տուր քեր և կա տա րել պար տա-

դիր այլ վճա րումն  եր՝ ի նչ պես ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը:

Լ րա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ստա նա լու հա մար կա րող եք օ գտ վել հետ ևյալ հղում  ե րից.
ՀՀ ՏԿՆ միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյուն /ՄՊԾ/ 
ք.եր ևան, Հր.Քո չա րի 4, հեռ. 22-56-24, 22-56-20, http://www.smsmta.am/

 Տե ղե կատ վա կան գր քույկ ՀՀ-ու մ ա պաս տան հայ ցող նե րի հա մար` http://www.smsmta.am/up/
brochure.PDF

 ՄԱԿ-ի Փախս տա կան նե րի հար ցե րով գե րա գույն հանձ նա կա տա րի գրա սե նյակ  
ք.Եր ևան, Պետ րոս Ա դա մյան 14 փո ղոց, հեռ. 56- 02- 12, http://www.un.am/am/UNHCR

5. Կացության կարգավիճակի վերաբերյալ 
հարցեր

Ո րո՞նք են ՀՀում կա ցու թյան կար գա վի ճակ ձեռք բե րե լու հիմն ա կան 
հետ ևանք նե րը

•	 	Կա	ցու	թյան	կար	գա	վի	ճակ	ձեռք	բե	րե	լու	դեպ	քում	ձեռք	ձեռք	կբե	րեք	ՀՀ	քա	ղա-
քա ցին նե րին հա վա սար մի շարք ի րա վունք ներ, ի նչ պես, օ րի նակ, 
 աշ խա տան քի ի րա վուն քը,
  հիմն ա կան ը նդ հա նուր կր թու թյան ի րա վուն քը,
 բժշ կա կան օգ նու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը,
  սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան ի րա վուն քը,
  ձեռ նար կա տի րու թյամբ զբաղ վե լու ի րա վուն քը:

•	 	Կա	ցու	թյան	կար	գա	վի	ճակ	ձեռք	բե	րե	լու	դեպ	քում	Ձեզ	չի	տրա	մադր	վի	ճամ	փոր-
դա կան փաս տա թուղթ:

•	 	Դուք	չեք	ծա	ռայի	ՀՀ	զին	ված	ուժե	րում:
•	 	Դուք	չեք	կա	րո	ղա	նա	հող	գնել	որ	պես	Ձեր	սե	փա	կա	նու	թյուն:
•	 	Դուք	չեք	կա	րո	ղա	նա	մաս	նակ	ցել	հա	մա	պե	տա	կան	ը	նտ	րու	թյուն	նե	րում	(նա	խա-

գա հի և Ազ գային ժո ղո վի):
•	 	Կա	ցու	թյան	 կար	գա	վի	ճակ	 ձեռք	 բե	րե	լու	 դեպ	քում	 ձեր	 ըն	տա	նի	քի	ան	դամ	 ե	րը	

նույն պես կա րող են այդ հիմ քով ձեռք բե րել կա ցու թյան կար գա վի ճակ՝ ի րենց 
դի մու մի հա մա ձայն: 



20

Ո րո՞նք են ՀՀում կա ցու թյան կար գա վի ճակ նե րը
ՀՀում կա ցու թյան կար գա վի ճակ նե րը հետ ևյալն են.

1.  ժա մա նա կա վոր (տր վում է մինչև 1 տա րի ժամ ե տով՝ յու րա քան չյուր ան գամ 1 
տա րով եր կա րաձ գե լու հնա րա վո րու թյամբ),

2. մշտա կան (տր վում է 5 տա րի ժամ ե տով` յու րա քան չյուր ան գամ նույն ժամ ե-
տով եր կա րաձ գե լու հնա րա վո րու թյամբ),

3.  հա տուկ (տր վում է տա սը տա րի ժամ ե տով: Այն կա րող է տր վել մե կից ա վե լի 
ան գամ):

 Ժա մա նա կա վոր և մշտա կան կա ցու թյան քար տի վա վե րա կա նու թյան ժամ ե տը եր կա-
րաձ գե լու մա սին դի մու մը ան հրա ժեշտ է ՀՀ ոս տի կա նու թյան ան ձնա գրային և վի զա-
նե րի վար չու թյուն ներ կա յաց նել ժամ ե տը լրա նա լուց ա ռն վազն 30 օր ա ռաջ: 

 «Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 14-րդ, 15-րդ և 16-րդ հոդ ված ներ

Ո րո՞նք են ժա մա նա կա վոր կա ցու թյան կար գա վի ճակ տա լու հիմ քե րը և 
ժամ ետ նե րը
 Ժա մա նա կա վոր կա ցու թյան կար գա վի ճա կը տր վում է յու րա քան չյուր օ տա րերկ րա ցու, 
ե թե նա հիմն ա վո րում է, որ գո յու թյուն ունի ՀՀ տա րած քում մեկ տա րի և ա վել ժամ ե-
տով իր բնակ վե լը հիմն ա վո րող հետ ևյալ հան գա մանք նե րից որ ևէ մե կը.

1. ու սու մը, 
2. աշ խա տան քի թույլտ վու թյան առ կա յու թյու նը, 
3. ՀՀ-ում ժա մա նա կա վոր կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունե ցող օ տա րերկ րա ցու 

ա մու սի նը, ծնո ղը կամ զա վա կը լի նե լը, 
4. ՀՀ քա ղա քա ցու կամ ՀՀ-ում մշտա կան կամ հա տուկ կա ցու թյան կար գա վի ճակ 

ունե ցող օ տա րերկ րա ցու ա մու սի նը կամ մեր ձա վոր ազ գա կա նը (ծ նող, զա վակ, 
եղ բայր, քույր, տատ, պապ, թոռ) լի նե լը, 

5. ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լը, 
6. ազ գու թյամբ հայ լի նե լը:

«Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 15

Ո րո՞նք են մշտա կան կա ցու թյան կար գա վի ճակ տա լու հիմ քե րը և 
ժամետ նե րը
Մշ տա կան կա ցու թյան կար գա վի ճա կը տր վում է օ տա րերկ րա ցուն, ե թե նա` 

1. Ա պա ցու ցում է.
•	 ՀՀ-ում	ՀՀ	քա	ղա	քա	ցի	հան	դի	սա	ցող	կամ	հա	տուկ	կա	ցու	թյան	կար	գա	վի	ճակ	

ունե ցող ա մուս նու կամ մեր ձա վոր ազ գա կան նե րի (ծ նող, զա վակ, եղ բայր, 
քույր, տատ, պապ, թոռ) առ կա յու թյու նը,

•	 ՀՀ-ում	ա	պա	հով	ված	է	բնա	կա	րա	նով	ու	գո	յու	թյան	մի	ջոց	նե	րով	և
•	 	մինչև	 մշտա	կան	 կա	ցու	թյան	 կար	գա	վի	ճակ	 ստա	նա	լու	 հա	մար	 դի	մում	 ներ-

կա յաց նելն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ա ռն վազն ե րեք տա րի բնակ վել է 
ՀՀ-ում կամ

2. Ազ գու թյամբ հայ է կամ ՀՀ-ում ի րա կա նաց նում է ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու-
նե ու թյուն:
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Ո՞ր  մար մինն է  կա յաց նում  ժա մա նա կա վոր և մշտա կան  կացության  
 կար գա վի ճակ  տա լու  կամ  մեր ժե լու ո րո շումը և որքա՞ն  ժամ ե տում
ՀՀ ոս տի կա նու թյան ան ձնա գրային և վի զա նե րի վար չու թյու նը՝ դի մու մը ներ կա յաց նե-
լու օր վա նից 30-օ րյա ժամ ե տում:

«Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 17 

Ի՞նչ փաս տաթղ թեր է ան հրա ժեշտ ներ կա յաց նել ժա մա նա կա
վոր և մշտա կան կա ցու թյան կար գա վի ճա կի դի մու մի հետ

1. դի մում-հար ցա թեր թիկ,
2. 35 x 45 մմ չափ սի ե րեք գու նա վոր լու սան կար,
3. ան ձնա գի րը, ան ձնա գրի պատ ճե նը և ան ձնա գրի նո տա րա կան կար գով վա վե-

րաց ված հայե րեն թարգ մա նու թյու նը,
4. ՀՀ-ում կա ցու թյան կար գա վի ճակ ստա նա լու (կա ցու թյան կար գա վի ճա կը եր կա-

րաձ գե լու) հան գա ման քը հիմն ա վո րող փաս տաթղ թեր,
5. ա ռող ջա կան վի ճա կի մա սին տե ղե կանք,
6. պե տա կան տուր քի վճար ման ան դոր րա գի րը:

 Կա ռա վա րու թյան ո րո շում, N 134-Ն, 07.02.08թ.

Ո րո՞նք են հա տուկ կա ցու թյան կար գա վի ճակ տա լու հիմ քե րը
 Հա տուկ կա ցու թյան կար գա վի ճակ տր վում է` 
1. ազ գու թյամբ հայ օ տա րերկ րա ցի նե րի,
2. ՀՀ-ում տն տե սա կան կամ մշա կու թային գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լող այլ օ տա րերկ-

րա ցի նե րի:
«Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 18 

Ո՞ր  մար մինն է կա յաց նում  հա տուկ  կա ցու թյան  կար գա վի ճակ  տա լու 
կամ  մեր ժե լու մա սին ո րո շու մը և որ քա՞ն  ժամ ե տում 
Ո րո շու մը կա յաց նում է ՀՀ նա խա գա հը: 
ՀՀ Նա խա գա հի ո րո շու մը վերջ նա կան է և են թա կա չէ բո ղո քարկ ման: Ո րո շում կա-
յաց նե լու հա մար ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ ժամ ետ նա խա տես ված չէ:

Ի՞նչ փաս տաթղ թեր են ան հրա ժեշտ հա տուկ կա ցու թյան  կար գա վի ճա կի 
դի մու մի հետ ներ կա յաց նե լու հա մար 

1. 35 x 45մմ չափ սի վեց գու նա վոր լու սան կար, 
2. անձ նա գիր, ան ձնա գրի պատ ճեն և ան ձնա գրի նո տա րա կան կար գով վա վե րաց-

ված հայե րեն թարգ մա նու թյուն, 
3. ազ գու թյամբ հայ լի նե լը հա վաս տող փաս տա թուղթ (պա հանջ վում է պրակ տի

կա յում)8: 

Ով քե՞ր են ա զատ վում կա ցու թյան կար գա վի ճա կի հա մար վճա րից 
1. ազ գու թյամբ հայ այն օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի նե րը, ո րոնց ծագ ման եր կիրն 

ար տա կարգ ի րա վի ճա կում է, ին չը սպառ նա լիք է քա ղա քա ցի նե րի կյան քի և 
ա ռող ջու թյան հա մար, 

8 Հայկական ծագումը հաստատող փաստաթղթերի ցանկը տե՛ս բաժին 3-ում:



22

2. ՀՀ քա ղա քա ցու մեր ձա վոր ազ գա կան նե րը (ա մու սին, ե րե խա, հայր, մայր, քույր, 
եղ բայր),

3.  մինչև 18 տա րե կան ան ձինք,
4.  փախս տա կա նի կար գա վի ճակ ստա ցած ան ձի` ՀՀ ժա մա նող մեր ձա վոր ազ գա-

կան նե րը (ա մու սին, ե րե խա, հայր, մայր, քույր, եղ բայր):
«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 26-րդ հոդ ված

Հ նա րա վո՞ր է բո ղո քար կել կա ցու թյան կար գա վի ճակ ստա նա լու դի մու մի 
մեր ժու մը 
Բա ցա ռու թյամբ հա տուկ կա ցու թյան կար գա վի ճա կի, կա ցու թյան կար գա վի ճակ ստա-
նա լու կամ եր կա րաձ գե լու հա մար ներ կա յաց ված դի մու մի մեր ժու մը օ տա րերկ րա ցին 
կա րող է բո ղո քար կել դա տա կան կար գով: Ե թե կա ցու թյան կար գա վի ճակ ստա նա լը 
կամ եր կա րաձ գե լը մեր ժե լու  մա սին ո րո շու մը դա տա րա նը թող նում է ուժի մեջ, ա պա 
օ տա րերկ րա ցին պար տա վոր է դա տա րա նի ո րո շումն օ րի նա կան ուժի մեջ մտ նե լուց 
հե տո` 10-օ րյա ժամ ե տում, կա մա վոր հե ռա նալ ՀՀ տա րած քից: Կա ցու թյան կար-
գա վի ճակ տա լը մեր ժե լու դեպ քում օ տա րերկ րա ցին մեկ տա րի հե տո կր կին կա րող է 
դի մել կա ցու թյան կար գա վի ճակ ստա նա լու հա մար, ին չի  մա սին ն շում է կա տար վում 
մերժ ման  մա սին ո րոշ ման մեջ:

 «Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 20

Գ ծա գիր 3. ՀՀ-ում կա ցու թյան կար գա վի ճա կի տե սակ նե րը և տրա մադր ման 
ըն թա ցա կար գե րը

ՀՀ-ում տրամադրվում են կացության հետևյալ կարգավիճակները

Ժամանակավոր 
տրվում է մինչև 1 
տարի ժամետով՝ 

յուրաքանչյուր անգամ 1 
տարով երկարաձգելու 

հնարավորությամբ

Մշտական 
տրվում է 5 տարի 

ժամետով՝ յուրաքանչյուր 
անգամ նույն ժամետով 

երկարաձգելու 
հնարավորությամբ

Հատուկ 
տրվում է տասը տարի 
ժամետով, որը կարող 
է տրվել մեկից ավելի 

անգամ

ՀՀ ոստիկանության անձնագրերի և վիզաների 
վարչությունը որոշումը կայացնում է դիմումը 
ներկայացնելու օրվանից 30-օրյա ժամետում

ՀՀ Նախագահը կայացնում է 
որոշում, որը վերջնական է և 
ենթակա չէ բողոքարկման:

Դրական որոշման դեպքում տրամադրվում է 
ժամանակվոր և մշտական կացության քարտ

Դրական որոշման դեպքում 
տրամադրվում է հատուկ անձնագիր

Հա վե լյալ տե ղե կու թյուն նե րի հա մար դի մել. ՀՀ ան ձնա գրային և վի զա նե րի վար չու թյուն, հաս ցե՝ 
ք.Եր ևան, Դավ թա շեն, 4-րդ թա ղա մաս, 17/10 շենք, թեժ գիծ՝ (010) 37-02-64:
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6. Ծննդի պետական գրանցման վերաբերյալ 
հարցեր

Կգ րանց վի՞ ա րդյոք Սի րիայից տե ղա հան ված ան ձան ցից ՀՀում ծն ված 
ե րե խա նե րի ծնուն դը
ՀՀ-ում ծն ված բո լոր ե րե խա նե րի ծնուն դը պետք է գրանց վի՝ ան կախ ծնող նե րի ունե-
ցած կար գա վի ճա կից կամ դրա բա ցա կա յու թյու նից: 

Ո՞ր մար մինն է ի րա կա նաց նում ե րե խայի ծնն դի պե տա կան գրան ցու մը
Ծնն դի պե տա կան գրան ցումն ի րա կա նաց նում է քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե-
րի գրանց ման (Ք ԿԱԳ) մար մի նը: Դուք պետք է դի մեք ե րե խայի ծնն դի վայ րի (հա-
մայն քի, Եր ևան քա ղա քում՝ վար չա կան շր ջա նի) կամ ծնող նե րի (ծ նող նե րից մե կի) 
բնա կու թյան վայ րի ՔԿԱԳ մար մին: 

«Քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 15 

Ե՞րբ է ան հրա ժեշտ ե րե խայի ծնն դի մա սին հայ տա րա րու թյուն ներ կա
յաց նել հա մա պա տաս խան ՔԿԱԳ մար մին 
Ե րե խայի ծնն դի մա սին գրա վոր հայ տա րա րու թյու նը ՔԿԱԳ մարմն ին տր վում է ոչ ուշ, 
քան ե րե խայի ծնն դի օր վա նից հե տո` մեկ տար վա ըն թաց քում: Ե րե խայի ծնն դի ուշ 
գրան ցու մը ևս հնա րա վոր է՝ օ րեն քով սահ ման ված կար գով:  

«Քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված ներ 16, 21 

Ի՞նչ փաս տաթղ թեր է ան հրա ժեշտ ներ կա յաց նել ե րե խայի ծնն դի պե տա
կան գրանց ման հա մար 
Ե րե խայի ծնն դի մա սին հայ տա րա րու թյան հետ պետք է ներ կա յաց վի՝ 
 ե րե խայի ծնուն դը հաս տա տող փաս տա թուղթ (տես նաև ստորև),
 ծ նող նե րի (ծ նող նե րից մե կի) կամ դի մո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղթ 

(օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձանց դեպ քում 
նաև ան հրա ժեշտ է ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի՝ նո տա րի կող մից վա վե-
րաց ված հայե րեն թարգ մա նու թյու նը), 

 ե րե խայի ծնն դի ակ տի գրառ ման մեջ հոր մա սին տե ղե կու թյուն ներ լրաց նե-
լու հա մար հիմք հա մար վող փաս տաթղ թեր (օ րի նակ`ա մուս նու թյան վկա յա կան, 
հայ րու թյան ճա նաչ ման մա սին փաս տա թուղթ):

«Քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 7 և 16 

Ո րո՞նք են ե րե խայի ծնուն դը հաս տա տող փաս տաթղ թե րը
Ծնն դի պե տա կան գրանց ման հիմ քերն ե ն՝

1. ծնն դյան մա սին փաս տա թուղ թը՝ տր ված բժշ կա կան այն կազ մա կեր պու թյան կող-
մից, որ տեղ տե ղի է ունե ցել ծնուն դը,

2. ծնն դյան մա սին սահ ման ված ձևի փաս տա թուղ թը՝ տր ված բժշ կա կան այն կազ-
մա կեր պու թյան կող մից, ո րը ցու ցա բե րել է բժշ կա կան օգ նու թյուն ծնն դի ժա մա-
նակ,
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3. ծնն դյան մա սին սահ ման ված ձևի փաս տա թուղ թը՝ տր ված բժշ կի կող մից՝ բժշ կա-
կան կազ մա կեր պու թյու նից դուրս ծնն դի դեպ քում,

4. ծնն դյան մա սին սահ ման ված ձևի գրա վոր հայ տա րա րու թյու նը՝ տր ված ծնն դի ժա-
մա նակ ներ կա գտն ված ան ձի (ան ձանց)  կող մից, և ե րե խայի ա ռող ջու թյան մա սին 
բժշ կա կան կազ մա կեր պու թյան տված տե ղե կան քը՝ բժշ կա կան կազ մա կեր պու թյու-
նից դուրս և ա ռանց բժշ կա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու ծնն դի դեպ քում:

Ե թե Ձեզ մոտ առ կա չէ վե րոն շյալ փաս տաթղ թե րից որ ևէ մե կը, ա պա ե րե խայի ծնն դի 
գրան ցու մը հնա րա վոր կլի նի կա տա րել միայն ծնն դա բե րու թյան փաս տը հաս տա տող` 
դա տա րա նի օ րի նա կան ուժի մեջ մտած վճ ռի հի ման վրա:

«Քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 14

 Հա վե լյալ տե ղե կու թյուն նե րի հա մար դի մել ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան քա ղա քա-
ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրանց ման գոր ծա կա լու թյուն, ք.Եր ևան, Հա լա բյան փ. 41ա, հեռ.՝ 
(010) 38-02-24: 

7. Ամուսնության (ամուսնալուծության) 
պետական գրանցման վերաբերյալ հարցեր

Ո՞ր տա րի քից կա րե լի է ա մուս նու թյուն գրան ցել ՀՀում 
Ա մուս նու թյան կնք ման հա մար ան հրա ժեշտ են ա մուս նա ցող տղա մար դու և կնոջ փո-
խա դարձ կա մա վոր հա մա ձայ նու թյու նը և նրանց ա մուս նա կան` տաս նութ տա րե կան 
տա րի քի հաս նե լը:
Ան ձը կա րող է ա մուս նա նալ նաև 17 տա րե կա նում, ե թե առ կա է նրա ծնող նե րի, որ-
դեգրող նե րի կամ հո գա բար ձուի հա մա ձայ նու թյու նը: 
Ան ձը կա րող է ա մուս նա նալ նաև 16 տա րե կա նում, ե թե առ կա է նրա ծնող նե րի, որ-
դեգրող նե րի կամ հո գա բար ձուի հա մա ձայ նու թյու նը, և ա մուս նա ցող մյուս ան ձը 
ա ռնվազն 18 տա րե կան է:

Ո՞ր մար մինն է կա տա րում ա մուս նու թյան պե տա կան գրան ցու մը
 Ա մուu նու թյան պե տա կան գրան ցու մը կա տա րում է՝ 

•	 ա	մուu	նա	ցող	նե	րից	 մե	կի	 հաշ	վառ	ման	 վայ	րի	 (բ	նա	կու	թյան	 վայ	րի՝	 հա	մա	պա-
տաս խան տե ղե կան քի առ կա յու թյան դեպ քում) Քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան 
ակ տե րի գոր ծա կա լու թյան (Ք ԿԱԳ) տա րած քային մար մի նը կամ

•	 ՀՀ	 ար	դա	րա	դա	տու	թյան	 նա	խա	րա	րու	թյան	 հա	մա	կար	գում	 գտն	վող`	 ա	մուս	նու-
թյան և ծնն դի հան դի սա վոր գրանց ման պա լա տը:

•	 ՀՀ-ում	 օ	տա	րերկ	րյա	 քա	ղա	քա	ցի	նե	րի,	 քա	ղա	քա	ցիու	թյուն	 չու	նե	ցող	 ան	ձանց,	
օ տա րերկ րյա պե տու թյու նում մշտա պես բնակ վող ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի ա մուս նու-
թյու նը մի մյանց կամ ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի հետ գրանց վում է Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան ՔԿԱԳ գոր ծա կա լու թյան 
պե տի թույլտ վու թյան հի ման վրա՝ ՔԿԱԳ տա րած քային մարմն ում։

 Ա ռանց մշտա կան հաշ վառ ման ապ րող քա ղա քա ցի նե րի ա մուս նու թյան գրան ցու մը 
կա տար վում է ա մուս նա ցող քա ղա քա ցու ժա մա նա կա վոր բնա կու թյան վայ րի ՔԿԱԳ 
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մարմնի կող մից: Այդ դեպ քում քա ղա քա ցին պետք է ներ կա յաց նի տե ղե կանք ժա մա նա-
կա վոր բնա կու թյան վայ րից՝ տր ված ի րա վա սու մար մին նե րի կող մից։

Ի՞նչ փաս տաթղ թեր են ներ կա յաց վում ա մուս նու թյան պե տա կան գրանց
ման հա մար

1. ա մուu նա ցող ան ձանց հա մա տեղ գրա վոր դի մու մը,
2. ա մուս նա ցող ան ձանց ան ձը հաu տա տող փաu տաթղ թե րը, օ տա րերկ րա ցի նե րի 

դեպ քում՝ ՀՀ նո տա րա կան թարգ մա նու թյամբ հաս տատ ված,
3. օ տա րերկ րա ցի նե րի դեպ քում՝ ա մուս նու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին տե ղե-

կանք՝ օ տա րերկ րյա ի րա վա սու մար մին նե րի կող մից9,
4. նա խորդ ա մուu նու թյան դա դար ման մաuին փաu տա թուղ թը, ե թե ան ձը նախ-

կի նում գտն վել է ա մուu նու թյան մեջ (օ րի նակ՝ ա մուս նա լու ծու թյան վկա յա կան, 
ա մուս նու մահ վան վկա յա կան կամ ա մուս նու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին 
դա տա րա նի օ րի նա կան ուժի մեջ մտած վճիռ, օ տա րերկ րյա պե տու թյան դա տա-
րա նի կող մից կա յաց ված ա մուս նա լու ծու թյան մա սին օ րի նա կան ուժի մեջ մտած 
վճիռ և այլն)։

 Որ քա՞ն է կազ մում պե տա կան տուր քի դրույ քա չա փը
 Ա մուս նու թյան գրանց ման հա մար գանձ վում է պե տա կան տուրք՝ 1000 ՀՀ դրա մի չա-
փով: 

Ի՞նչ ժամ ե տում է կա տար վում ա մուս նու թյան պե տա կան գրան ցու մը
Ա մուu նու թյան պե տա կան գրան ցումն ի րա կա նաց վում է ՔԿԱԳ տա րած քային մար մին 
հա մա տեղ դի մում տա լու oր վա նից 10 օր հե տո:

 Ո րո՞նք են ա մուս նա լու ծու թյան պե տա կան գրանց ման հիմ քե րը 
1. ա մու սին նե րի հա մա տեղ դի մու մը՝ ՔԿԱԳ մար մին նե րում ա մու սին նե րի միջև փո-

խա դարձ հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյամբ ա մուս նա լու ծու թյուն կա տա րե լու հա-
մար,

2. ա մու սին նե րից մե կի դի մու մը, ե թե մյու սը դա տա րա նի կող մից ճա նաչ վել է ան-
հայտ բա ցա կայող կամ ան գոր ծու նակ կամ դա տա պարտ վել է ա զա տազրկ ման 
ե րեք տա րուց ոչ պա կաս ժամ ե տով,

3. դա տա րա նի` օ րի նա կան ուժի մեջ մտած վճի ռը՝ դա տա կան կար գով ա մուս նա-
լու ծու թյուն կա տա րե լու դեպ քե րում (ե րբ բա ցա կա յում է ա մուս նա լու ծու թյան մա-
սին ա մու սին նե րից մե կի հա մա ձայ նու թյու նը, ե րբ ա մու սին նե րից մե կը, չնա յած 
ա ռար կու թյան բա ցա կա յու թյան, խու սա փում է ա մուս նա լու ծու թյու նը ՔԿԱԳ մար-
մին նե րում կա տա րե լուց, կամ ե րբ ա մու սին նե րը ցան կա նում են ա մուս նու թյու նը 
լու ծել դա տա կան կար գով՝ փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյամբ):

 Հա վե լյալ տե ղե կու թյուն նե րի հա մար դի մել ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան 
քաղաքացիա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրանց ման գոր ծա կա լու թյուն, ք.Եր ևան, Հա լա բյան փ. 
41ա, հեռ.՝ (010) 38-02-24, կայ քէջ՝ www.moj.am: 

9 Տեղեկանքը ձեռք բերելու անհնարինության դեպքում խորհրդակցեք ՔԿԱԳ գործակալության 
հետ հնարավոր լուծում գտնելու նպատակով:
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8. Մահվան պետական գրանցման վերաբերյալ 
հարցեր

Ո րո՞նք են մահ վան պե տա կան գրանց ման հիմ քե րը
1. բժշ կա կան կազ մա կեր պու թյան կամ բժշ կի տված` մա հը հաս տա տող սահ ման-

ված ձևի փաս տա թուղ թը,
2. ան ձի մահ վան փաս տի հաս տատ ման կամ ան ձին մա հա ցած ճա նա չե լու մա սին 

դա տա րա նի` օ րի նա կան ուժի մեջ մտած վճի ռը: 

Ո՞ր մար մինն է կա տա րում մահ վան պե տա կան գրան ցու մը
1.  մա հա ցա ծի վեր ջին բնա կու թյան վայ րի, 
2.  մա հը վրա հաս նե լու վայ րի, 
3.  մա հա ցա ծի դիա կի հայտ նա բեր ման կամ
4.  մահ վան մա սին փաս տա թուղթ տված կազ մա կեր պու թյան գտն վե լու վայ րի 

ՔԿԱԳ մար մի նը։

ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան ՔԿԱԳ գոր ծա կա լու թյան տրա մադ րած 
տե ղե կատ վու թյան հա մա ձայն՝ Եր ևան քա ղա քում մահ վան գրան ցու մը կա տար վում է 
ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան ՔԿԱԳ գոր ծա կա լու թյան Եր ևա նի հա տուկ 
սպա սարկ ման տա րած քային բաժ նում (հաս ցե՝ ք. Եր ևան, Այ վա զովս կու 14/4, հե ռա-
խոս՝ (+374 10) 704026:

Ի՞նչ փաս տաթղ թեր են ան հրա ժեշտ մահ վան պե տա կան գրանց ման հա
մար
 Մահ վան պե տա կան գրանց ման պետք է ներ կա յաց վեն՝

1. դի մում 
2. բժշ կա կան կազ մա կեր պու թյան կամ բժշ կի տված` մա հը հաս տա տող սահ ման-

ված ձևի փաս տա թուղ թը, 
3. դա տա րա նի` օ րի նա կան ուժի մեջ մտած վճի ռը, ե թե ան ձի մահ վան փաս տը 

հաս տատ վել է, կամ ան ձը մա հա ցած է ճա նաչ վել դա տա կան կար գով։

 Մա հա ցա ծի ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղ թը չհանձ նելն ար գելք չի հան դի սա նում 
մա հը գրան ցե լու հա մար։

Ի՞նչ ժամ ե տում է կա տար վում մահ վան պե տա կան գրան ցու մը
 Մահ վան գրան ցու մը կա տար վում է ՔԿԱԳ մար մին դի մու մը ներ կա յաց նե լու օ րը:

 Որ քա՞ն է կազ մում պե տա կան տուր քի դրույ քա չա փը
 Մահ վան պե տա կան գրանց ման հա մար պե տա կան տուրք չի գանձ վում։
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9. Զինվորական ծառայության վերաբերյալ 
հարցեր

Ի՞նչ է զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նը
 Զին վո րա կան  ծա ռա յու թյու նը զին ված ուժե րում և այլ զոր քե րում պե տա կան  ծա ռա յու-
թյան հա տուկ տե սակ է: Կա զին վո րա կան ծա ռա յու թյան եր կու տե սակ՝ ժամ ե տային և 
պա հես տա զո րային: 

Ո՞րն է ժամ ե տային զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նը
 Ժամ ե տային  զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նը բաղ կա ցած է պար տա դիր և պայ մա նա-
գրային  զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից:

1.  Պար տա դիր  զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն է հա մար վում զին ված ուժեր և այլ 
զոր քեր զո րա կոչ ված շար քային ու սպա յա կան կազ մե րի, ի նչ պես նաև ռազ մաու-
սումն ա կան հաս տա տու թյուն նե րում սո վո րող կուր սանտ նե րի  զին վո րա կան ծա-
ռա յու թյու նը: Զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նը շար քային կազ մի հա մար 24 ա միս է, 
ի սկ պա հես տա զո րի սպա նե րի հա մար՝ 2-3 տա րի:

2.  Պայ մա նա գրային  զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն է հա մար վում կա մա վոր հի-
մունք նե րով  զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նը, ո րը սպա յա կան և են թաս պա յա կան 
կազ մի հա մար 3-5 տա րի է, ի սկ շար քային կազ մի հա մար՝ 2-3 տա րի:

«Զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն ան ցնե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 4 

Ես զի նա պարտ կհա մար վե՞մ, ե թե ե րկ քա ղա քա ցիու թյուն ունեմ
1. ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն ըն դու նած այլ պե տու թյան քա ղա քա ցին ա զատ վում է 

պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից, ե թե մինչև ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն 
ըն դու նե լը ոչ պա կաս, քան 12 ա միս ծա ռայել է այլ պե տու թյան զին ված ուժե-
րում կամ այլ պե տու թյու նում ոչ պա կաս, քան 18 ա միս ան ցել է այ լընտ րան քային 
զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն: 

2. Այլ պե տու թյան քա ղա քա ցիու թյուն ըն դու նած ՀՀ քա ղա քա ցին չի ա զատ վում 
պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից, ան կախ այն հան գա ման քից` ծա-
ռայել է նա այլ պե տու թյու նում, թե ոչ: 

3. Երկ քա ղա քա ցին չի ա զատ վում զո րա հա վա քից և վար ժա կան հա վա քից:
«Զի նա պար տու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 31 

Ո՞րն է ՀՀում զի նա պար տու թյան տա րի քը
 Զի նա պար տու թյան տա րի քը ՀՀ-ում 18-27 տա րե կանն է:

«Զի նա պար տու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 11 

Ով քե՞ր կա րող են ա զատ վել պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից
1.  Հան րա պե տա կան զո րա կո չային հանձ նա ժո ղո վի կող մից ա ռող ջա կան վի ճա կի 

պատ ճա ռով զին ծա ռա յու թյան հա մար (զին ծա ռայող նե րի գրանց ման ցու ցա կից 
հա նե լու ձևով) ոչ պի տա նի ճա նաչ ված քա ղա քա ցին` հան վե լով զին վո րա կան 
հաշ վա ռու մից, կամ խա ղաղ պայ ման նե րում զին վո րա կան ծա ռա յու թյան հա մար 
ոչ պի տա նի ճա նաչ ված քա ղա քա ցին` հաշ վա ռե լով պա հես տա զո րում, 
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2. այն քա ղա քա ցին, ում հայ րը (մայ րը) կամ հա րա զատ եղ բայ րը (քույ րը) զոհ վել 
(մա հա ցել) է ՀՀ պաշտ պա նու թյան կամ զին ված ուժե րում և այլ զոր քե րում ծա-
ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն ներ կա տա րե լու ժա մա նակ, և նա այդ ըն տա նի-
քի միակ ա րու զա վակն է,

3.  քա ղա քա ցի նե րը, ով քեր ա զատ վում են ծա ռա յու թյու նից ա ռանձ նա հա տուկ հան-
գա մանք նե րում` ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ,

4.  մինչև ՀՀ քա ղա քա ցիու թյունն ըն դու նելն օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րի զին ված 
ուժե րում պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն ան ցած քա ղա քա ցին,

5.  գի տա կան աս տի ճան (գի տու թյան թեկ նա ծու կամ գի տու թյան դոկ տոր) ունե ցող 
քա ղա քա ցին, ե թե նա զբաղ վում է մաս նա գի տա կան, գի տա կան կամ ման կա-
վար ժա կան գոր ծու նե ու թյամբ:

 Զի նա պար տու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 12

 Հա վե լյալ տե ղե կու թյուն նե րի հա մար դի մել. ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյուն, հաս ցե՝ 
ք.Եր ևան, Բագր ևան դի 5, հեռ.՝ (010) 294699:

10. Սոցիալական իրավունքներին վերաբերող 
հարցեր

10.1. Կրթության իրավունքի վերաբերյալ հարցեր

Ո՞վ ունի ՀՀում կր թու թյան ի րա վունք, և ո ՞րն է դպ րոց հա ճա խե լու 
տարի քը
ՀՀ-ում յու րա քան չյուր ոք ունի կր թու թյան ի րա վունք: Հիմն ա կան ը նդ հա նուր կր թու-
թյու նը պար տա դիր է բո լոր ե րե խա նե րի հա մար:
 Միջ նա կարգ կր թու թյու նը պե տա կան ուսումն ա կան հաս տա տու թյուն նե րում ան վճար 
է: Յու րա քան չյուր քա ղա քա ցի ունի մր ցու թային հի մունք նե րով ան վճար պե տա կան 
բարձ րա գույն և այլ մաս նա գի տա կան կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րում կր թու թյուն 
ստա նա լու ի րա վունք:
ՀՀ-ում ը նդ հա նուր կր թու թյունն սկս վում է վեց տա րե կա նից և ի րա կա նաց վում է ե ռաս-
տի ճան միջ նա կարգ հան րակր թա կան դպ րո ցում` 12 տա րի ը նդ հա նուր տևո ղու թյամբ` 
հետ ևյալ հա ջոր դա կան աս տի ճան նե րով.

1.  տար րա կան դպ րոց (1-4-րդ դա սա րան ներ),
2.  մի ջին դպ րոց (5-9-րդ դա սա րան ներ), 
3. ա վագ դպ րոց (10-12-րդ դա սա րան ներ): 

Ի՞նչ փաս տաթղ թեր են ներ կա յաց վում հան րակր թա կան դպ րոց 
ընդունվե լու  հա մար

1.  դի մում,
2. 2 լու սան կար, 
3. ե րե խայի ծնն դյան վկա յա կա նի պատ ճե նը,
4.  տե ղե կանք ե րե խայի ա ռող ջու թյան մա սին  (ս պա սար կող բուժ հիմն ար կից),
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5. դպ րո ցից դպ րոց ա շա կեր տի  փո խադր ման թեր թի կը` հաս տատ ված տվյալ 
դպրոցի տնօ րե նի կող մից (ա ռա ջի նից բարձր դա սա րան ներ ըն դուն վե լու  հա մար), 

6. ա շա կեր տի ան ձնա կան գոր ծը` հաս տատ ված տվյալ դպ րո ցի տնօ րե նի կող մից 
(ա ռա ջի նից բարձր դա սա րան ներ ըն դուն վե լու  հա մար): 

Ե թե Ձեզ մոտ առ կա չէ այս փաս տաթղ թե րից որ ևէ մե կը, ա պա խնդ րում ե նք դի մել 
Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի (մար զե րում՝ մարզ պե տա րան նե րի) ե րե խա նե րի ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան բա ժին ներ կամ սույն ձեռ նար կի հա վել ված 2-ում թվարկ-
ված կազ մա կեր պու թյուն ներ՝ խորհր դատ վու թյան հա մար: 

Ինչ պի սի՞ բարձ րա գույն ուսումն ա կան հաս տա տու թյուն ներ կան ՀՀում
-  հա մալ սա րան, 
- ինս տի տուտ, 
- ա կա դե միա, 
- կոն սեր վա տո րիա: 

Ինչ պի սի՞ ո րա կա վոր ման աս տի ճան ներ կան ՀՀում
-  բա կա լավր,
-  դիպ լո մա վոր ված մաս նա գետ,
-  մա գիստ րոս:

ՀՀ բուհի քն նու թյուն նե րի ան ցկաց ման հա մար որ քա՞ն գու մար է 
վճարվում
Քն նու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման նպա տա կով յու րա քան չյուր քն նու-
թյան հա մար դի մոր դը վճա րում է 1500 դրամ: Ան կախ քն նու թյա նը մաս նակ ցե լուց և 
ար դյուն քից՝ վճա րած գու մա րը չի վե րա դարձ վում: 

Ով քե՞ր են ա զատ վում ՀՀ բուհի քն նու թյուն նե րի ան ցկաց ման հա մար 
վճա րից

-  պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից զո րացր ված նե րը, 
- 1-ին ու 2-րդ խմ բե րի և մինչև 18 տա րե կան ման կուց հաշ ման դամն ե րը, 
- ՀՀ պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռայող նե րի ե րե խա-

նե րը,
-  ժամ ե տային զին վո րա կան ծա ռա յու թյան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս 

հաշ ման դամ դար ձած քա ղա քա ցի նե րը, 
- ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած մինչև 23 տա րե կան ան ձինք: 

Ի՞նչ ար տո նու թյուն ներ կան ՀՀ բու հեր ըն դուն վող սի րիա հայ 
դիմորդների հա մար
Յու րա քան չյուր տա րի սփյուռ քա հայ դի մորդ նե րը կա րող են  դի մել ՀՀ բու հե րի ցան-
կա ցած ֆա կուլ տե տի նա խա պատ րաս տա կան բա ժին: Այդ նպա տա կով նրանք պետք 
է հու լի սի 1-ից մինչև հոկ տեմ բե րի 31-ն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում փաս տաթղ թեր 
ներ կա յաց նեն ՀՀ կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյուն կամ օ տա րերկ րյա պե-
տու թյուն նե րում գոր ծող ՀՀ դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն ներ՝ հայոց լե-
զուն և մաս նա գի տա կան ա ռար կա նե րը ուսումն ա սի րե լու նպա տա կով և տա րե վեր ջում, 
քննու թյուն նե րը բա րե հա ջող հանձ նե լով, շա րու նա կել իր ուսու մը, կամ ան ցնել հար-
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ցազ րույց ըն դու նե լու թյան հա մար նա խա տես ված ա ռար կա նե րից և բա վա րար գի տե-
լիք նե րի առ կա յու թյան դեպ քում ան մի ջա պես ըն դուն վել հա մա պա տաս խան ֆա կուլ տե-
տի 1-ին կուրս: 

Ի՞նչ փաս տաթղ թեր պետք է ներ կա յաց նեք 
1. դի մում ՀՀ կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րի ա նու նով, ո րում պետք է նշ ված 

լի նի ը նտ րած բու հը և մաս նա գի տու թյու նը, 
2. անձ նա գրի պատ ճե նը,
3. ծնն դյան վկա յա կա նի պատ ճե նը՝ հայե րեն (ռու սե րեն) թարգ մա նու թյամբ և նո-

տա րի կող մից հաս տատ ված,
4. կր թու թյան վկա յա կա նի պատ ճե նը՝ հայե րեն (ռու սե րեն) թարգ մա նու թյամբ և նո-

տա րի կող մից հաս տատ ված՝ նշե լով ուսումն ա սի րած ա ռար կա նե րը և հանձ նած 
քն նու թյուն նե րը,

5.  տե ղե կանք ը նդ հա նուր ա ռող ջա կան վի ճա կի մա սին,
6.  տե ղե կանք ՁԻ ԱՀ-ի (AIDS) վե րա բե րյալ,
7.  լու սան կար (4x5սմ չափ սի՝ 6 հատ):

Հ նա րա վո՞ր է ա րդյոք ՀՀ բու հեր սի րիա հայ դի մորդ նե րի ըն դու նե լու թյու
նը ան վճար հի մունք նե րով 
Ինչ պես բո լոր սփյուռ քա հայե րը, այն պես էլ սի րիա հայ դի մոր դը կա րող է ըն դուն վել 
պե տա կան պատ վե րով (ա նվ ճար)` 

- ե թե ըն դու նե լու թյան քն նու թյուն նե րի ար դյուն քում բարձր միա վոր ներ է հա վա-
քում, 

- ե թե ըն դու նե լու թյան հնձ նա ժո ղովն օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի նե րի ըն դու նե լու-
թյան կար գի շր ջա նակ նե րում պետ պատ վե րի բաշ խում է կա տա րում: 

Հա վե լյալ տե ղե կու թյուն նե րի հա մար դի մել. ՀՀ կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյուն,  
հաս ցե՝ ք.Եր ևան, Հան րա պե տու թյան հրա պա րակ, Կա ռա վա րա կան տուն 3, հեռ.՝ (010) 52-06-32,  
թեժ գիծ՝ (010) 52-73-43:

10.2. Աշխատանքի ընտրության վերաբերյալ հարցեր
ՀՀ-ում յու րա քան չյուր ոք ունի աշ խա տան քի ը նտ րու թյան ա զա տու թյուն: 
Աշ խա տան քային ի րա վունք ներ ունե նա լու և պար տա կա նու թյուն ներ կրե լու ունա կու-
թյու նը հա վա սա րա պես ճա նաչ վում է ՀՀ բո լոր քա ղա քա ցի նե րի հա մար: Օ տա րերկ րյա 
քա ղա քա ցի նե րը, քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձինք ՀՀ-ում ունեն այն պի սի աշ խա-
տան քի ի րա վունք, ի նչ պի սին ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը: 

Ի՞նչ է «Զ բաղ վա ծու թյան պե տա կան ծա ռա յու թյուն» գոր ծա կա լու թյու նը
 Դա ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան ա ռանձ նաց ված 
ստո րա բա ժա նում է, ո րի խն դիրն է ան վճար կազ մա կեր պել.

- աշ խա տան քի տե ղա վո րում,
-  մաս նա գի տա կան ուսուց ման դա սըն թաց ներ, 
- աշ խա տան քի տո նա վա ճառ:  
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Ո՞վ կա րող է դի մել զբաղ վա ծու թյան պե տա կան ծա ռա յու թյուն, և ի՞ նչ 
փաս տաթղ թեր են ան հրա ժեշտ հաշ վառ վե լու հա մար
Յու րա քան չյուր աշ խա տանք փնտ րող ան ձ՝ ներ կա յաց նե լով 

1. անձ նա գի րը կամ ան ձը հաu տա տող այլ փաu տա թուղթ,
2.  հան րային ծա ռա յու թյուն նե րի հա մա րա նի շը կամ այն չու նե նա լու  մաuին տե ղե-

կան քը,
3. կր թու թյուն ունե ցող նե րը` կր թու թյան մա սին փաս տա թուղ թը: 

Ի՞նչ փաս տաթղ թեր են ան հրա ժեշտ զբաղ վա ծու թյան պե տա կան 
ծառայու թյու նում հաշ վառ ված ան ձին գոր ծա զուր կի  կար գա վի ճակ 
տրա մադրե լու հա մար

1.  տե ղե կանք կենuա թո շակ չu տա նա լու մաuին (սո ցիա լա կան ծա ռա յու թյան տա-
րած քային մարմն  ից), 

2. ա պա հո վա գրա կան u տա ժը հաu տա տող փաu տա թուղթ,
3.  զին վո րա կան գր քույկ (զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն ան ցած ան ձինք),
4. կր թու թյան մաuին փաu տա թուղթ (կր թու թյուն ունե ցող նե րը),
5.  տե ղե կանք փաu տա ցի բնա կու թյան վայ րի մաuին (հա մա տի րու թյու նից), 
6.  տե ղե կանք` պար տա դիր uո ցիա լա կան ա պա հո վա գրու թյան վճա րումն ե րի  կա-

տար ման կամ աշ խա տա վարձ u տա նա լու ժամ ետ նե րի մաuին,
7.  տե ղե կանք աշ խա տանք փնտ րող ան ձի ան վամբ գյու ղատն տեuա կան նշա նա կու-

թյան հո ղի uե փա կա նու թյան կամ վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քի բա ցա կա յու թյան 
մաuին (ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեից):

 Հա վե լյալ տե ղե կու թյուն նե րի հա մար դի մել ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա-
րա րու թյան «Զ բաղ վա ծու թյան պե տա կան ծա ռա յու թյուն» գոր ծա կա լու թյուն, հաս ցե` ք. Եր ևան, Կ. 
Ո ւլ նե ցու 68, 5-րդ հարկ, հեռ.՝ (010) 280619, թեժ գիծ  0800-01020:  

10.3. Բժշկական օգնության վերաբերյալ հարցեր

Ո՞վ ունի բժշ կա կան օգ նու թյան ի րա վունք ՀՀում
Յու րա քան չյուր ոք ունի օ րեն քով սահ ման ված ե ղա նակ նե րով բժշ կա կան օգ նու թյուն և 
սպա սար կում ստա նա լու ի րա վունք:
Յու րա քան չյուր ոք, նե րա ռյալ օ տա րերկ րա ցին, ունի ան վճար հիմն ա կան բժշ կա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ ստա նա լու ի րա վունք: Դրանց ցան կը և մա տուց ման կար գը սահ ման-
վում են Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի՝ 18.11.13թ. N 71-Ն հրա մա նով10, ո րը կար գա-
վո րում է 18 տա րե կան և բարձր տա րի քի բնակ չու թյան խմ բե րին պե տու թյան կող մից 
ե րաշ խա վոր ված ան վճար բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման շր ջա նակ նե րում հի-
վան դա նո ցային բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման տրա մադր ման հետ կապ ված 
հա րա բե րու թյուն նե րը:
 Հա վե լյալ տե ղե կու թյուն նե րի հա մար դի մել ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն, հաս ցե՝ 
ք.Եր ևան, Հան րա պե տու թյան հրա պա րակ, Կա ռա վա րա կան տուն 3, հեռ.՝ (010) 54-40-27,  
(010) 54-40-28, թեժ գիծ՝ (010) 52-88-72:

10 Տե՛ս, Առողջապահության նախարարի հրաման, թիվ 71-Ն, http://www.arlis.am/documentview.
aspx?docID=87826
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10.4. Նպաստների վերաբերյալ հարցեր

Ով քե՞ր ի րա վունք ունեն ստա նա լու պե տա կան նպաստ ներ
1. ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը,
2. ՀՀ-ում բնակ վող և բնա կու թյան ի րա վունք (կա ցու թյան կար գա վի ճակ) ունե ցող 

օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի նե րը, 
3. ՀՀ-ում բնակ վող քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձինք,
4. ՀՀ-ում փախս տա կա նի կար գա վի ճակ ունե ցող ան ձինք:

«Պե տա կան նպաստ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 2 

Ո րո՞նք են պե տա կան ն պաստ նե րի տե սակ նե րը 
1. ըն տա նե կան նպաս տը,
2.  սո ցիա լա կան նպաս տը,
3.  ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տու նա կու թյան նպաս տը,
4.  հաշ ման դա մու թյան նպաս տը, 
5. ե րե խայի ծնն դյան միան վագ նպաս տը,
6.  մինչև եր կու տա րե կան ե րե խայի խնամ քի նպաս տը:

 «Պե տա կան նպաստ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 5

Ո՞վ կա րող է օ գտ վել ըն տա նե կան նպաս տից 
Ըն տա նե կան նպաստ ստա նա լու ի րա վունք ունի ըն տա նիք նե րի ա նա պա հո վու թյան 
գնա հատ ման հա մա կար գում (Փա րոս) հաշ վառ ված` մինչև 18 տա րե կան ան դամ ունե-
ցող ըն տա նի քը: Ըն տա նե կան նպաս տի ամ սա կան բա զային չա փը կազ մում է 16000 
ՀՀ դրամ:

«Պե տա կան նպաստ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 13,  
Կա ռա վա րու թյան ո րո շում 30.01.14թ.N 65-Ն 

Ո՞վ կա րող է օ գտ վել սո ցիա լա կան նպաս տից
 Սո ցիա լա կան նպաստ ստա նա լու ի րա վունք ունի ըն տա նիք նե րի ա նա պա հո վու թյան 
գնա հատ ման հա մա կար գում հաշ վառ ված` մինչև 18 տա րե կան ան դամ չու նե ցող ըն-
տա նի քը: Սո ցիա լա կան նպաս տի ամ սա կան չա փը կազ մում է 16000 ՀՀ դրամ:

«Պե տա կան նպաստ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 16,  
Կա ռա վա րու թյան ո րո շում 30.01.14թ.N 65-Ն 

Ո րո՞նք են ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տու նա կու թյան նպաս տի 
տեսակները
 ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տու նա կու թյան նպաս տի տե սակ ներն են.

1.  հի վան դու թյան (վն աս ված քի) պատ ճա ռով տր վող նպաստ,
2. պ րո թե զա վոր ման պատ ճա ռով տր վող նպաստ, 
3. ա ռող ջա րա նային բուժ ման ան հրա ժեշ տու թյան պատ ճա ռով տր վող նպաստ, 
4. հ ղիու թյան ու ծնն դա բե րու թյան պատ ճա ռով տր վող նպաստ, 
5. ըն տա նի քի ան դա մի հի վան դու թյան (վն աս ված քի) պատ ճա ռով տր վող նպաստ:
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 Ո՞վ կա րող է օ գտ վել հաշ ման դա մու թյան նպաս տից
 Հաշ ման դա մու թյան նպաս տը նշա նակ վում է ծե րու թյան կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա-
վունք չու նե ցող հաշ ման դա մին, ի նչ պես նաև հաշ ման դամ ե րե խա ճա նաչ ված ան ձին: 
Հաշ ման դա մու թյան նպաս տը սահ ման վում է հաշ ման դա մու թյան ամ բողջ ժա մա նա կա-
հատ վա ծի հա մար:

 Ո րո՞նք են հաշ ման դա մու թյան նպաս տի չա փե րը
 Հաշ ման դա մու թյան սո ցիա լա կան նպաս տի ամ սա կան չա փերն են.

- ա ռա ջին խմ բի հաշ ման դա մի հա մար՝ 19600 դրամ, 
- երկ րորդ խմ բի հաշ ման դա մի հա մար՝ 16800 դրամ, 
- եր րորդ խմ բի հաշ ման դա մի հա մար՝ 14000 դրամ:

 Պե տա կան նպաստ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 30,  
Կա ռա վա րու թյան ո րո շում 26.12.13թ. 1489-Ն

Ո րո՞նք են ե րե խայի ծնն դյան միան վագ նպաս տի չա փե րը
Ե րե խայի ծնն դյան միան վագ նպաս տի չա փը 1-ին և 2-րդ ե րե խա նե րի հա մար կազ մում 
է 50.000 ՀՀ դրամ, իuկ ըն տա նի քում ծն ված 3-րդ,  ի նչ պեu նաև հա ջորդ յու րա քան-
չյուր ե րե խայի հա մար` 430.000 ՀՀ դրամ:

 Կա ռա վա րու թյան ո րո շում 30.01.14թ.N 65-Ն

Ո՞վ կա րող է օ գտ վել ե րե խայի խնամ քի նպաս տից
 Մինչև եր կու տա րե կան ե րե խայի խնամ քի նպաստ ստա նա լու ի րա վունք ունի եր կու 
ծնող նե րից մե կը կամ միակ ծնո ղը կամ որ դեգ րո ղը կամ խնա մա կա լը, ով գտն վում է 
ե րե խայի խնամ քի ար ձա կուր դում ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քին հա մա պա տաս-
խան` մինչև ե րե խայի եր կու տա րե կա նը լրա նա լը:
 Մինչև 2 տա րե կան ե րե խայի խնամ քի նպաս տի ամ սա կան չա փը կազ մում է 18000 ՀՀ 
դրամ:

 Պե տա կան նպաստ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 23,  
Կա ռա վա րու թյան ո րո շում 30.01.14թ.N 65-Ն

10.5. Հաշմանդամության վերաբերյալ հարցեր

Արդյոք Սի րիա յում նախ կի նում ստաց ված հաշ ման դա մու թյան սահ մա
նու մը ճա նաչ վու՞մ է ՀՀում 
Ել նե լով այն փաս տից, որ տար բեր պե տու թյուն նե րում հաշ ման դա մու թյան խում բը 
տար բեր ձևով է սահ ման վում, Սի րիայի քա ղա քա ցուն պետք է ՀՀ-ում հաշ ման դա մու-
թյան կարգ տր վի: 

Ի՞նչ է ան հրա ժեշտ հաշ ման դա մու թյան 1ին, 2րդ, 3րդ խումբ ստա նա լու 
հա մար 

1. Ամ բու լա տոր բուժ ման ար դյուն քում ստա նալ հի վան դու թյան պատ մու թյան թեր-
թիկ (նաև կոչ վում է է պիկ րիզ):
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2.  Դի մել փաս տա ցի բնա կու թյան վայ րի պո լիկ լի նի կա11 և ստա նալ բժշ կա սո ցիա-
լա կան փոր ձաքն նու թյան ուղե գիր (հաշ վա ռում չու նե ցող ան ձինք կա րող են են-
թարկ վել բժշ կա սո ցիա լա կան փոր ձաքն նու թյան` ներ կա յաց նե լով տե ղե կանք 
փաս տա ցի բնա կու թյան վայ րից:): Ու ղեգ րում պետք է նշած լի նի հի վան դու թյան 
ախ տո րոշ ման, բուժ ման ար դյունք նե րի և օր գան-հա մա կար գի ֆունկ ցիայի խան-
գար ման աս տի ճա նի մա սին ման րա մասն տե ղե կու թյուն: 

3. Պո լիկ լի նի կայից ստաց ված ուղեգ րի հի ման վրա պետք է դի մեք փաս տա ցի 
բնա կու թյան վայ րը սպա սար կող բժշ կա սո ցիա լա կան փոր ձաքն նու թյուն ի րա կա-
նաց նող հանձ նա ժո ղո վին:

4.  Փոր ձաքն նու թյան ժա մա նակ հանձ նա ժո ղո վի ան դամն երն ի րա կա նաց նում են 
ան ձի զն նու մը, ձևա կեր պում փոր ձաքն նա կան ախ տո րո շու մը և գնա հա տում 
նրա կեն սա գոր ծու նե ու թյան սահ մա նա փա կումն ե րի աս տի ճա նը: Ար դյունք նե րը 
քննար կե լուց հե տո հանձ նա ժո ղովն ըն դու նում է փոր ձաքն նա կան ո րո շում և, ան-
ձի ա նաշ խա տու նա կու թյան չա փի աս տի ճա նից կախ ված, ո րոշ վում է հաշ ման-
դա մու թյան խում բը: 

Ի՞նչ ժամ ե տով է ան ձին սահ ման վում հաշ ման դա մու թյուն
1-ին խմ բի հաշ ման դա մու թյու նը - եր կու տա րի ժամ ե տով, 
2-րդ  և 3-րդ խմ բե րի հաշ ման դա մու թյու նը - մեկ տա րի ժամ ե տով, 
«հաշ ման դամ ե րե խա» կար գա վի ճա կը - եր կու տա րի ժամ ե տով կամ մինչև 18 տ.:

Ո րո՞նք են հաշ ման դա մու թյան խումբ ստա նա լու հիմ քե րը
 Հաշ ման դա մու թյան խումբ ստա նա լու պատ ճառ կա րող են լի նել՝

1.  ման կուց հի վան դու թյու նը, 
2. ընդ հա նուր հի վան դու թյու նը (բ նա ծին, ձեռք բե րո վի), 
3. աշ խա տան քային խե ղու մը կամ վնաս ված քը,
4.  մաս նա գի տա կան հի վան դու թյու նը (մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան հետ ևան-

քով ա ռա ջա ցած),
5. բ նա կան, տեխ նա ծին և այլ ա ղետ նե րը, ի նչ պես նաև դրանց վե րաց ման աշ խա-

տանք նե րի ժա մա նակ ստա ցած հի վան դու թյու նը, խե ղու մը կամ վնաս ված քը,
6.  Չեռ նո բի լի ԱԷԿ-ի վթա րի և այլ ճա ռա գայ թային ա ղետ նե րի վե րաց ման աշ խա-

տանք նե րի ժա մա նակ ստա ցած հի վան դու թյու նը, խե ղու մը կամ վնաս ված քը,
7.  Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի և այլ պե տու թյուն նե րում մար տա կան գոր ծո ղու-

թյուն նե րի ժա մա նակ ստա ցած հի վան դու թյու նը, խե ղու մը կամ վնաս ված քը,
8. ՀՀ պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ ստա ցած հի վան դու թյու նը, խե ղու մը կամ վնաս-

ված քը,
9.  զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ժա մա նակ ստա ցած հի վան դու թյու նը, խե ղու մը կամ 

վնաս ված քը,
10.  զին վո րա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս ստա ցած հի վան դու թյու նը, 

խե ղու մը կամ վնաս ված քը, 
11. օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված այլ դեպ քե րը։

«ՀՀ-ում հաշ ման դամ ե րի սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 6 

11 Պոլիկլինիկա դիմելու համար պետք է հաշվառված լինեք Ձեր բնակության վայրում:
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Ի՞նչ ար տո նու թյուն ներ ունեն հաշ ման դամն ե րը
-  Բարձ րա գույն ուսումն  ա կան հաս տա տու թյուն նե րի ըն դու նե լու թյան քն նու թյուն նե-

րը դրա կան գնա հա տա կան նե րով հանձ նած 1-ին և 2-րդ խմ բե րի  հաշ ման դամ-
ներն և հաշ ման դամ ե րե խայի կար գա վի ճակ ունե ցող ան ձինք ըն դուն վում են 
պե տա կան բարձ րա գույն կամ միջ նա կարգ-մաս նա գի տա կան ուսումն ա կան հաս-
տա տու թյուն նե րի ան վճար հա մա կարգ` վճա րո վի հա մա կար գի հա մար ա ռն վազն 
ան ցու մային միա վոր ներ հա վա քե լու դեպ քում:

-  Պե տա կան բարձ րա գույն կամ միջ նա կարգ-մաս նա գի տա կան ուսումն ա կան 
հաս տա տու թյուն ներ ըն դուն ված 1-ին և 2-րդ խմ բի  հաշ ման դամն ե րի և  հաշ ման-
դամ ե րե խայի կար գա վի ճակ ունե ցող ան ձանց ուսուց ման ծախ սե րը կա տար վում 
են պե տա կան բյու ջեի մի ջոց նե րի հաշ վին: Ցե րե կային ուսուց ման  հաշ ման դամ-
նե րին, հեր թա կան քն նու թյուն նե րը և ստու գարք նե րը դրա կան գնա հա տա կան-
նե րով հանձ նե լու դեպ քում, վճար վում է կր թա թո շակ` ան կախ ստաց վող նպաս-
տից կամ թո շա կից:
«ՀՀ-ում հաշ ման դամ ե րի սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 14

- 1-ին և 2-րդ խմ բի  հաշ ման դամն ե րի հա մար սահ ման վում է աշ խա տա ժա մե րի 
կրճատ ված տևո ղու թյուն` շա բա թա կան 36 ժա մից ոչ ա վե լի: 

- Աշ խա տան քի ըն դու նե լիս  հաշ ման դամն ե րի հա մար փոր ձաշր ջան չի սահ ման-
վում: Աշ խա տող նե րի թվի կամ հաս տիք նե րի կր ճատ ման ժա մա նակ աշ խա տան-
քի հա վա սար ար տադ րո ղա կա նու թյան և նույն ո րա կա վոր ման դեպ քում  հաշ ման-
դամն երն օ գտ վում են աշ խա տան քում մնա լու ա ռա վե լու թյու նից:
«ՀՀ-ում հաշ ման դամ ե րի սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 19

-  Հե նա շար ժա կան ա պա րա տի խան գա րումն ե րով  հաշ ման դամն ե րին տր վում Է 
բնա կու թյան վայ րին մոտ ավ տոտ նակ կա ռու ցե լու ի րա վունք:
 «ՀՀ-ում հաշ ման դամ ե րի սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 32

 Հա վե լյալ տե ղե կու թյուն նե րի հա մար դի մել ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա-
րու թյուն, հաս ցե՝ ք.Եր ևան, Հան րա պե տու թյան հրա պա րակ, Կա ռա վա րա կան տուն 3, հեռ.՝ (010) 
52-08-30: Կա րող եք դի մել նաև մարզ պե տա րան նե րում սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան բա ժին-
նե րին12 կամ հա մա լիր սո ցիա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի տա րա ծաշր ջա նային կենտ րոն ներ, ե թե 
դրանք առ կա են Ձեր հա մայն քում (ճշ տեք առ կա յու թյու նը Աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի 
նա խա րա րու թյու նից):

10.6. Հանրային ծառայությունների համարանիշի 
վերաբերյալ հարցեր

Ի՞նչ է հան րային  ծա ռա յու թյուն նե րի  հա մա րա նի շը 
Այն ցան կա ցած ՀՀ քա ղա քա ցու, ՀՀ-ում օ րի նա կան կար գով բնակ վող օ տա րերկրյա 
քա ղա քա ցու, ՀՀ-ում մշտա պես բնակ վող քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձին և 
փախս տա կա նին հատ կաց վող թվային տա սը նի շե րի հա մակ ցու թյուն է: Այն տր վում 
է նախ կի նում տրա մադր վող սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան քար տի փո խա րեն: Հան-

12 Երևանում սոցիալական պաշտպանության բաժինների տվյալները կարող եք գտնել այստեղ՝ 
http://www.mlsa.am/home/index.php?code_id=368&menu_id=362:
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րային ծա ռա յու թյուն նե րի հա մա րա նի շը ձևա վոր վում է օ րեն քով սահ ման ված կար գով 
բնակ չու թյան պե տա կան ռե գիստր մուտ քագր ված ան հա տա կան տվյալ նե րի` սե ռի, 
ծնն դյան օր վա, ա մս վա, տա րեթ վի հի ման վրա, ի նչ պես նաև նե րա ռում է օ ժան դակ 
հեր թա կան ե ռա նիշ հա մար և ճշգր տող մեկ նիշ: 

«Հան րային  ծա ռա յու թյուն նե րի  հա մա րա նի շի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 2 

Ե՞րբ է ան հրա ժեշտ հան րային ծա ռա յու թյուն նե րի հա մա րա նի շը
1.  քա ղա քա ցուն աշ խա տա վարձ և նման այլ ե կա մուտ վճա րե լու, սո ցիա լա կան 

ա պա հո վու թյան պե տա կան ծրա գրե րով նա խա տես ված կեն սա թո շակ, նպաստ, 
հա տու ցում նշա նա կե լու և վճա րե լու ժա մա նակ.

2.  հար կեր, տուր քեր, պար տա դիր վճար ներ հաշ վար կե լու և վճա րե լու ժա մա նակ.
3.  բան կային հա շիվ բա ցե լու ժա մա նակ.
4.  պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, պե տա կան և հա-

մայն քային են թա կա յու թյան կազ մա կեր պու թյուն նե րի տե ղե կատ վա կան բա զա-
նե րը վա րե լու ժա մա նակ.

5. օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում:
«Հան րային  ծա ռա յու թյուն նե րի  հա մա րա նի շի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 3 

Այն դեպ քե րում, ե րբ ան ձը հրա ժար վել է ձեռք բե րել  հան րային  ծա ռա յու թյուն նե րի  հա-
մա րա նիշ, այդ հրա ժա րու մը չի կա րող որ ևէ ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման հիմք հան-
դի սա նալ կամ խո չըն դո տել ան ձի ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց մա նը: Հան րային  ծա ռա-
յու թյուն նե րի  հա մա րա նիշ ձեռք բե րե լուց հրա ժար վե լու դեպ քում Դուք պետք է տա-
րած քային ան ձնա գրային ծա ռա յու թյու նից ստա նաք հան րային ծա ռա յու թյուն նե րի հա-
մա րա նիշ չու նե նա լու մա սին տե ղե կանք:

«Հան րային  ծա ռա յու թյուն նե րի  հա մա րա նի շի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 6
 Ինչ պե՞ս ստա նալ հան րային ծա ռա յու թյուն նե րի հա մա րա նիշ 
 Հան րային ծա ռա յու թյուն նե րի հա մա րա նիշ ստա նա լու հա մար ան հրա ժեշտ է դի մել ՀՀ 
ոս տի կա նու թյան ան ձնա գրային և վի զա նե րի վար չու թյուն կամ քա ղա քա ցու բնա կու-
թյան վայ րի տա րած քային ան ձնա գրային ծա ռա յու թյուն: Հա մա րա նի շը տրա մադր վում 
է ան վճար:

11. Մշտական բնակության հասցեում 
հաշվառվելու վերաբերյալ հարցեր

Ինչ պե՞ս գրանց վել մշտա կան բնա կու թյան հաս ցե ում

ՀՀ բնա կի չը բնակ չու թյան պե տա կան ռե գիստ րում հաշ վառ վե լու հա մար իր մշտա-
կան բնա կու թյան վայ րի (կա ցա րա նի) հաս ցեն տրա մադ րում է իր բնա կու թյան ան ձնա-
գրային բա ժին՝ ներ կա յաց նե լով սահ ման ված ձևի դի մում, ան ձը հաս տա տող և տվյալ 
վայ րում բնակ վե լու ի րա վուն քը հա վաս տող փաս տաթղ թեր:

ՀՀ քա ղա քա ցի չհան դի սա ցող ան ձինք ներ կա յաց նում են նաև ՀՀ տա րած քում ի րենց 
բնա կու թյան ի րա վուն քը (կա ցու թյան կար գա վի ճա կը, ա պաս տան հայ ցո ղի կամ 
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փախս տա կա նի կար գա վի ճա կը) հա վաս տող փաս տա թուղթ: Ան ձը հաս տա տող փաս-
տաթղ թի հետ միա սին օ տա րերկ րա ցի նե րը ներ կա յաց նում են նաև փաս տաթղ թի նո-
տա րա կան կար գով վա վե րաց ված պատ ճե նը կամ հա մա պա տաս խան մարմն  ի կող մից 
տր ված ա պոս տի լը:

Ե թե չհաշ վառ ված կամ բնա կու թյան վայ րը փո խե լու կա պակ ցու թյամբ հաշ վառ վող ան-
ձը չի կա րող ներ կա յաց նել տվյալ տա րած քում բնակ վե լու իր ի րա վուն քը հա վաս տող 
փաս տա թուղթ (օ րի նակ՝ վար ձա կա լում է տվյալ գույ քը), ա պա ան ձի` դի մու մում նշ ված 
հաս ցե ում բնակ վե լու փաս տը ստուգ վում է ոս տի կա նու թյան կող մից, դի մու մը ստա նա-
լուց հե տո ոչ ուշ, քան 5 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում: Դի մու մում նշ ված հաս ցե-
ում ան ձի բնակ վե լու փաս տը ստու գե լուց հե տո նույն աշ խա տան քային օ րը, բայց ոչ ուշ 
քան հա ջորդ աշ խա տան քային օր վա ժա մը 10:00-ը, ոս տի կա նու թյան կող մից բնա կու-
թյան վայ րի ան ձնա գրային ծա ռա յու թյուն է ուղարկ վում փաս տա ցի բնակ վե լու փաս տը 
հա վաս տող կամ հեր քող տե ղե կանք:

Տ վյալ ան ձանց հաշ վա ռումն ի րա կա նաց վում է փաս տա ցի բնակ վե լու փաս տը հա վաս-
տող տե ղե կան քը ան ձնա գրային ծա ռա յու թյուն ստաց վե լուց հե տո 3 աշ խա տան քային 
օր վա ըն թաց քում: Նման հաշ վա ռու մը չի պա հան ջում այն տան սե փա կա նա տի
րոջ հա մա ձայ նու թյու նը, որ տեղ Դուք բնակ վում եք: Փաս տա ցի բնակ վե լու փաս տը 
հեր քող տե ղե կանք ստա նա լուց հե տո 3 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում ան ձնա-
գրային ծա ռա յու թյու նը գրա վոր մեր ժում է դի մու մա տուին:

 Հաշ վա ռու մը չի ա ռա ջաց նում  բ նա կե լի տա րա ծու թյան սե փա կա նու թյան, ի նչ պես նաև 
օգ տա գործ ման ի րա վունք:

 Կա ռա վա րու թյան ո րո շում N 1231-Ն, 14.07.05թ. 

 Հա վե լյալ տե ղե կու թյուն նե րի հա մար դի մել. ՀՀ ան ձնա գրային և վի զա նե րի վար չու թյուն,  
հաս ցե՝ ք.Եր ևան, Դավ թա շեն, 4-րդ թա ղա մաս, 17/10 շենք, թեժ գիծ՝ (010) 37-02-64:

12. Վարորդական վկայական ստանալու 
վերաբերյալ հարցեր

 Կա րո՞ղ եմ օգ տա գոր ծել իմ սի րիա կան վա րոր դա կան վկա
յա կա նը Հա յաս տա նում

 Սի րիա հայե րի վա րոր դա կան վկա յա կան նե րը փո խա նակ վում են ա ռանց քն նու թյուն 
հանձ նե լու: ՀՀ ազ գային վա րոր դա կան վկա յա կան նե րը տր վում են 1 տա րի ժամ ե-
տով՝ այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում քն նու թյուն հանձ նե լու պայ մա նով:
ՀՀ ազ գային վա րոր դա կան վկա յա կան տրա մադր վում է սի րիա կան վա րոր դա կան 
վկա յա կա նի հի ման վրա, ո րը պետք է նո տա րա կան կար գով թարգ ման ված լի նի: 
ՀՀ ազ գային վկա յա կան ստա նա լու հա մար պետք է ներ կա յաց վի նաև ան ձնա գիր, 
գրանց ման հաս ցեի բա ցա կա յու թյան դեպ քում` բնակ վե լու վայ րից տե ղե կանք: 

Կա ռա վա րու թյան ո րո շում եր` 31.10.2013թ. N1205-Ն; 23.08.2013թ.  
N1106-Ն; 04.04.2013թ. N334-Ն 
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Ի՞նչ քն նու թյուն ներ պետք է հանձ նել վա րոր դա կան ի րա վուն քի հա մար
1.  տե սա կան,
2.  գործ նա կան: 

 Տե սա կան և գործ նա կան քն նու թյուն նե րը կա րե լի է հանձ նել բազ մա թիվ ան գամն եր, 
յու րա քան չյուր ան գամ վճա րե լով սահ ման ված վճար նե րը: Տե սա կան քն նու թյան դրա-
կան ար դյուն քը պահ պան վում է 1 տա րի, ո րի ըն թաց քում կա րե լի է գործ նա կան քննու-
թյուն հանձ նել: Գործ նա կան քն նու թյու նը բա ցա սա կան ստա նա լու դեպ քում ան հրա-
ժեշ տու թյուն չկա տե սա կան քն նու թյու նը նո րից հանձ նե լու: 

Ի՞նչ վճար ներ են սահ ման ված քն նու թյուն նե րի հա մար
 Տե սա կա նի հա մար՝ 3.000 ՀՀ դրամ,
 Գործ նա կա նի հա մար՝ 13.000 ՀՀ դրամ,
 Վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկա յա կա նի հա մար սահ ման ված է վճար՝ 12.000 ՀՀ դրա-
մի չա փով:

 Հա վե լյալ տե ղե կու թյուն նե րի հա մար դի մել Եր ևա նի հաշ վառ ման-քն նա կան բա ժին,  
հաս ցե՝ ք. Երևան, Գա ջե գործ նե րի 76 հաս ցե ով, հեռ.՝ (010) 43-03-91, կամ այ ցե լել հետ ևյալ  
կայ քը՝ www.varord.am:

13. Անվան փոփոխման վերաբերյալ հարցեր
 Տասն վեց և ա վե լի տա րե կան ան ձն ի րա վունք ունի սահ ման ված կար գով փո խե լու իր 
ա նու նը: Սա նե րա ռում է ա նու նը, հայ րա նու նը և ազ գա նու նը: 

Ո՞ր մար մինն է կա տա րում ան վան փոխ ման պե տա կան գրան ցու մը 
Ան վան փոխ ման պե տա կան գրան ցու մը կա տար վում է մշտա կան բնա կու թյան կամ 
ծնն դի պե տա կան գրանց ման վայ րի ՔԿԱԳ մարմն ում` ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա-
խա րա րու թյան հա մա ձայ նու թյամբ։ 

Ի՞նչ փաս տաթղ թեր են ան հրա ժեշտ ան վան փոխ ման պե տա կան 
գրանց ման հա մար

1.  դի մո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղ թը, 
2. ա նու նը փո խել ցան կա ցող ան ձի ծնն դյան վկա յա կա նը, ե թե դրա նում կա տար վե-

լու են փո փո խու թյուն ներ,
3.  դի մո ղի ա մուս նու թյան վկա յա կա նը, ե թե դի մողն ա մուս նա ցած է, 
4. ա մուս նա լու ծու թյան վկա յա կա նը, ե թե դի մո ղը ցան կա նում է վե րա կանգ նել իր 

մին չա մուս նա կան ազ գա նու նը,
5.  դի մո ղի ան չա փա հաս ե րե խա նե րից յու րա քան չյու րի ծնն դյան վկա յա կա նը,
6. 16-18 տա րե կան ան ձանց դեպ քում՝ ան ձի ծնող նե րի կամ օ րի նա կան ներ կա յա-

ցու ցիչ նե րի հա մա ձայ նու թյունն ան վան փոխ ման մա սին, 
7.  զո րա մա սից (զին վո րա կան կա ռա վար ման մարմն ից) ծա ռա յու թյան մա սին տե ղե-

կանք՝ զին ծա ռայող նե րի դեպ քում,
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8.  լու սան կար 2 հատ 3 x 4 սմ չափ սի, 
9. անհ րա ժեշտ այլ փաս տաթղ թեր:

«Քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 59; 
 Կա ռա վա րու թյան ո րո շում 23.06.05թ. N 941-Ն 

Ան վան փոխ ման մա սին դի մու մը ՔԿԱԳ-ի տա րած քային մարմն ի կող մից քն նու թյան է 
ա ռն վում դի մու մը տա լու օր վա նից եր կամ սյա ժամ ե տում: 
Ան վան փոխ ման գրանց ման մեր ժու մը կա րող է բո ղո քարկ վել դա տա կան կար գով։

Ե՞րբ է հնա րա վոր մինչև 16 տա րե կան ե րե խա նե րի ան վան փո փո խու մը
 Մինչև 16 տա րե կան ե րե խա նե րի ան վան, հայ րան վան և ազ գան վան գրան ցում կա-
տա րել թույ լատր վում է հետ ևյալ հար գե լի պատ ճառ նե րից որ ևէ մե կի առ կա յու թյան 
դեպ քում՝ 

1. ան վան, ազ գան վան ան բա րեհն չու նու թյան, 
2. ան վան կամ ազ գան վան ար տա սա նու թյան դժ վա րու թյան,
3. ծ նող նե րի հա մա ձայ նու թյամբ մյուս ծնո ղի ազ գա նուն կրե լու ցան կու թյուն, 
4. ե թե ծնունդ գրան ցե լիս ե րե խային ազ գա նուն կամ ա նուն է տր վել ա ռանց ծնող-

նե րի ցան կու թյու նը հաշ վի առ նե լու, 
5. ե թե ե րե խան փաս տա ցի կրում է իր ծնն դյան գրանց ման մեջ նշ ված ա նու նից 

տար բեր վող ա նուն՝ ել նե լով ե րե խայի լա վա գույն շա հե րից, 
6. ե թե ծնն դի գրանց ման մեջ նշ ված է ե րե խայի թե րի ա նու նը (փա ղաք շա կան, 

կրճատ, փոք րաց նող)։

Ե՞րբ է հնա րա վոր 16 տա րե կա նից բարձր ան ձանց ան վան փո փո խու մը
16 տա րե կա նից բարձր ան ձանց ան վան, հայ րան վան և ազ գան վան փոխ ման գրան-
ցում կա տա րել թույ լատր վում է հետ ևյալ հար գե լի պատ ճառ նե րից որ ևէ մե կի առ կա յու-
թյան դեպ քում՝ 

1. ան վան, հայ րան վան, ազ գան վան ան բա րեհն չու նու թյան, 
2. ան վան, հայ րան վան, ազ գան վան ար տա սա նու թյան դժ վա րու թյան, 
3. ա մուս նու ցան կու թյան՝ մյուս ա մուս նու հետ միա սին մեկ ը նդ հա նուր ազ գա նուն 

կրե լու,
4.  մին չա մուս նա կան ազ գա նու նը կրե լու ցան կու թյան, 
5. ե րե խա նե րի հետ միա սին ը նդ հա նուր ազ գա նուն կրե լու ցան կու թյան, ե թե ա մու-

սի նը մա հա ցել է, ի սկ դի մո ղը ե ղել է մին չա մուս նա կան ազ գա նու նով,
6.  դի մո ղի` ի րեն դաս տիա րա կած ան ձի ա նու նով հայ րա նուն և ազ գա նուն կրե լու 

ցան կու թյան,
7.  դի մո ղի ազ գու թյա նը հա մա պա տաս խան ազ գա նուն և ա նուն կրե լու ցան կու թյան,
8.  դի մո ղի տոհ մա կան ազ գա նու նը կրե լու ցան կու թյան։ 
9. ե թե ան ձը փաս տա ցի կրում է իր ծնն դյան գրանց ման մեջ նշ ված ա նու նից տար-

բեր վող ա նուն։

 Կա ռա վա րու թյան ո րո շում 23.06.05թ. N 941-Ն 

Որ քա՞ն է կազ մում ան վան փո փոխ ման գրանց ման վճա րը 
Ան վան, հայ րան վան, ազ գան վան փոխ ման հա մար գանձ վում է վճար 5000 դրամ։ 
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Ե թե ան ձը ցան կա նում է մինչև սահ ման ված եր կամ սյա ժամ ե տը ստա նալ ՀՀ ար դա-
րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան՝ ան վան, հայ րան վան, ազ գան վան փոխ ման վե րա-
բե րյալ եզ րա կա ցու թյու նը, ա պա ան ձը պետք է կա տա րի հետ ևյալ վճա րումն ե րը.

- ե րեք աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում` 50000 դրամ, 
-  հինգ աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում` 30000 դրամ, 
-  տա սը աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում` 20000 դրամ։

 Հա վե լյալ տե ղե կու թյուն նե րի հա մար դի մել ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյուն, հաս ցե՝ 
ք.Եր ևան, Հա լա բյան փ. 41ա, հեռ.՝ (010) 35-83-99, թեժ գիծ՝ (010) 35-83-99:

14. Ընտրելու իրավունքի վերաբերյալ հարցեր

ՀՀում տե ղա կան ը նտ րու թյուն նե րում ո ՞վ ը նտ րե լու ի րա վունք ունի
ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձինք ը նտ րե լու ի րա վունք ունեն միայն տե ղա-
կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ՝ ը նտ րու թյունն 
անցկաց վող հա մայն քի բնակ չու թյան ռե գիստ րում մինչև ը նտ րու թյան օ րն ա ռն վազն 
վեց ա մս վա հաշ վա ռում ունե նա լու դեպ քում: Ը նտ րե լու ի րա վունք ունեն քվե ար կու թյան 
անցկաց ման օ րը ՀՀ 18 տա րին լրա ցած քա ղա քա ցի նե րը: 
Այ սինքն` ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձինք չեն կա րող մաս նակ ցել ՀՀ նա խա-
գա հա կան և խորհր դա րա նա կան (ԱԺ) ը նտ րու թյուն նե րին: Վեր ջին ներս կա րող են 
ը նտ րել հա մայն քի ա վա գա նի և հա մայն քի ղե կա վար: 

ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քի հոդ ված 2

 Հա վե լյալ տե ղե կու թյուն նե րի հա մար դի մել ՀՀ կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով, 
հասցե՝ ք.Եր ևան, Գևորգ Քո չա րի փող., 21ա շենք, հեռ.՝ (010) 54-35-23:

15. Մաքսային օրենսդրության վերաբերյալ 
հարցեր

ՀՀ մշտա կան բնա կու թյան ժա մա նող ան ձինք կա րող են ա ռանց մաք սա տուր քի վճար-
ման ներ մու ծել ի րենց ան ձնա կան օգ տա գործ ման գույ քը:

ՀՀ մաք սային օ րենս գիրք, Հոդ ված 105 

Ի՞նչն է հա մար վում ՀՀ մշտա կան բնա կու թյան ժա մա նող ան ձանց անձ
նա կան գույք 

 - ան ձի ան ձնա կան գոր ծա ծու թյան օգ տա գործ ված ի րե րը, 
- անձ նա կան օգ տա գործ ման ավ տո մե քե նան,
- տ նային օգ տա գործ ված գույ քը: 

Դ րանք չպետք է ունե նան գոր ծա րա նային փա թե թա վո րում ու պի տա կա վո րում և ֆի-
զի կա կան ան ձի կող մից պետք ձեռք բեր ված լի նեն նախ քան ՀՀ ժա մա նե լը: 
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Ընդ ո րում, ան ձնա կան օգ տա գործ ման ավ տո մե քե նան պետք է վեր ջին ան գամ հաշ-
վա ռու մից հան ված լի նի այն ե րկ րում, որ տեղ ՀՀ մշտա կան բնա կու թյան ժա մա նող ան-
ձը վեր ջին ան գամ մշտա պես բնակ վել է` նախ քան ՀՀ որ պես մշտա կան բնա կիչ հաշ-
վառ վե լը:

ՀՀ մաք սային օ րենս գիրք, Հոդ ված 2

 Ով քե՞ր կա րող են հա մար վել ՀՀ մշտա կան բնա կու թյան ժա մա նող 
անձինք

- ՀՀ տա րած քից այլ պե տու թյուն մշտա կան բնա կու թյան մեկ նած` ՀՀ մշտա կան 
բնա կու թյան վայ րի հաշ վա ռու մից դուրս ե կած ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը,

- ՀՀ-ում նախ կի նում մշտա կան բնա կու թյան վայր չու նե ցած ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը, 
- Օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի նե րը և քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձինք:

 Վե րոն շյալ ան ձինք ՀՀ ժա մա նե լուց հե տո պետք է ՀՀ-ում հաշ վառ վեն որ պես մշտա-
կան բնա կիչ և մաք սային մար մին նե րին ներ կա յաց նեն ՀՀ-ում մշտա պես բնակ վե լու 
փաս տը հաս տա տող փաս տա թուղթ` ան ձի մշտա կան բնա կու թյան վայ րի նշու մով ան ձ-
նա գիր (կամ դրան փո խա րի նող այլ փաս տա թուղթ):

ՀՀ մաք սային օ րենս գիրք, Հոդ ված 105

 Հա վե լյալ տե ղե կու թյուն նե րի հա մար դի մել ՀՀ մաք սային ծա ռա յու թյուն, հաս ցե՝ ք.Եր ևան, 
Մովսես Խո րե նա ցու 3, հեռ.՝ (010) 59-43-11, թեժ գիծ՝ 060 54-44-44:

16. Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ 
զբաղվելու վերաբերյալ հարցեր

 Կա՞ն, ա րդյոք, սի րիա հայե րին տրա մադր վող վար կային ար տո նու թյուն
ներ
 Փոքր և մի ջին ձեռ նար կա տի րու թյան զար գաց ման ազ գային կենտ րո նը (ՓՄՁ ԶԱԿ) 
ՄԱԿ-ի փախս տա կան նե րի հար ցե րով գե րա գույն հանձ նա կա տա րի Հա յաս տա նյան 
գրա սե նյա կի / ՄԱԿ ՓԳՀ/ հո վա նա վո րու թյամբ 2013թ. մարտ ամ սից նա խա ձեռ նել է 
«Սի րիա հայե րի հա մար սկս նակ գոր ծա րա րու թյան դա սըն թաց նե րի» ան վ ճար ծրա գիր, 
ո րի նպա տակն է օգ նել սի րիա հայե րին ի րա կա նաց նել ի րենց գոր ծա րար գա ղա փար-
նե րը: 
Դա սըն թա ցի տևո ղու թյու նը 1 ա միս է, ո րը նե րա ռում է ուսու ցո ղա կան, բիզ նես 
խորհրդատ վու թյան և տե ղե կատ վա կան բա ղադ րիչ ներ: Մաս նակ ցե լով ծրա գրին` գոր-
ծա րար նե րը կս տա նան բիզ նե սի պլա նա վոր ման, շու կա յա վար ման, կա ռա վար ման, ար-
տադ րու թյան և ֆի նանս նե րի պլա նա վոր ման գի տե լիք ներ, կտե ղե կա նան օ րենսդ րա-
կան դաշ տին, ի նչ պես նաև փոր ձա ռու մաս նա գետ նե րի ուղ ղորդ մամբ կմ շա կեն ի րենց 
ան հա տա կան գոր ծա րար ծրա գրե րը: 

Ո՞ր դեպ քում կտ րա մադր վեն վար կեր և ի ՞նչ պայ ման նե րով
Ծ րա գրին մաս նակ ցած և լա վա գույն գնա հա տա կա նի ար ժա նա ցած կեն սու նակ գոր-
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ծա րար ծրա գրե րի հա մար կտ րա մադր վի վարկ հետ ևյալ պայ ման նե րով` 
 ա ռա վե լա գույ նը 5 մլն դրամ,
  տա րե կան տո կո սադ րույ քը` 4%,
  մինչև 5 տա րի մար ման ժամ ե տով,
  Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կող մից տրա մադր վող ե րաշ խա վո րու թյուն (100%) 

ա ռանց գրա վի:

 Հա վե լյալ տե ղե կու թյուն նե րի հա մար դի մել ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ, հաս ցե՝ ք.Եր ևան, Մհեր Մկրտ չյան 
փող., 5ա շենք, հեռ.՝ (010) 58-32-61, ի նչ պես նաև ք. Եր ևան, Կո մի տա սի պող., 49/3 շենք, 7-րդ 
հարկ, հեռ.՝ (010) 23-71-02 (106): 

Կայք՝ http://www.smednc.am/hy 

Ինչ պե՞ս կա րող է ան ձը ՀՀում զբաղ վել ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու
նեու թյամբ

- գ րանց վե լով որ պես ան հատ ձեռ նար կա տեր,
- ս տեղ ծե լով ա ռևտ րային ի րա վա բա նա կան ան ձ: 

Ո՞վ է ան հատ  ձեռ նար կա տե րը (ԱՁ)
 ԱՁ-ն այն ան ձն է, ով ի րա վունք ունի ա ռանց ի րա վա բա նա կան ան ձ կազ մա վո րե լու, 
ի նք նու րույն, իր ա նու նից և իր ռիս կով ի րա կա նաց նել գոր ծու նե ու թյուն, ո րի հիմն ա կան 
նպա տա կը գույք օգ տա գոր ծե լուց, ապ րանք ներ վա ճա ռե լուց, աշ խա տանք ներ կա տա-
րե լուց կամ ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լուց շա հույթ (ե կա մուտ) ստա նալն է: 

Ով քե՞ր կա րող են լի նել ան հատ  ձեռ նար կա տերեր 
- ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը,
-  Փախս տա կան նե րը, 
- Օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի նե րը,
-  Քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձինք:

«Ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 1
 
Ան հատ  ձեռ նար կա տերն ունի գույք` սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով, և իր պար տա վո-
րու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նա տու է այդ գույ քով: 
Նա կա րող է իր ա նու նից ձեռք բե րել ու ի րա կա նաց նել գույ քային և ան ձնա կան ոչ 
գույ քային ի րա վունք ներ, կրել պար տա կա նու թյուն ներ, դա տա րա նում հան դես գալ որ-
պես հայց վոր կամ պա տաս խա նող:

«Ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 6 

Ի՞նչ փաս տաթղ թեր են ան հրա ժեշտ որ պես ԱՁ հաշ վառ վե լու հա մար 
1. անձ նա գրի պատ ճե նը (օ տա րերկ րա ցու դեպ քում՝ ան ձնա գրի պատ ճե նը վա վե-

րաց ված և թարգ ման ված նո տա րի կող մից),
2. վ ճար՝ 3000 ՀՀ դրամ: 

Որ պես ԱՁ հնա րա վոր է նաև գրանց վել ՀՀ Կա ռա վա րու թյան է լեկտ րո նային ռե գիստ-
րի մի ջո ցով, հետ ևյալ հղու մով՝ https://www.e-register.am/
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Ի՞նչ փաս տաթղ թեր են ան հրա ժեշտ ԱՁ հաշ վա ռու մից հա նե լու հա մար 
1. դի մում, 
2. ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ հաշ վառ ման (գ րանց ման) վկա յա կան: 

Ո րո՞նք են հան դի սա նում ա ռևտ րային ի րա վա բա նա կան ան ձ 
- սահ մա նա փակ  պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րը,
-  բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րը:

 Ո՞րն է սահ մա նա փակ  պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյու նը
 Մեկ կամ մի քա նի ան ձանց հիմն ադ րած ըն կե րու թյուն է, ո րի կա նո նադ րա կան կա-
պի տա լը բա ժան ված է ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյամբ սահ ման ված չա փե րով բաժ-
նե մա սե րի: 
Ըն կե րու թյու նը որ պես սե փա կա նու թյուն ունի ա ռանձ նաց ված գույք և իր պար տա վո-
րու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նա տու է այդ գույ քով: Այն կա րող է իր ա նու նից ձեռք 
բե րել և ի րա կա նաց նել գույ քային և ան ձնա կան ոչ գույ քային ի րա վունք ներ, կրել պար-
տա կա նու թյուն ներ և դա տա րա նում հան դես գալ որ պես հայց վոր կամ պա տաս խա նող:

«Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 3

 Ո րո՞նք են բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րը
-  բաց բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն,
-  փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն:

Ո՞րն է բաց բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյու նը 
Ըն կե րու թյու նը հա մար վում է բաց, ե թե նրա բաժ նե տե րերն ի րա վունք ունեն օ տա րել 
(վա ճա ռել, նվի րել և այլն) ի րենց պատ կա նող բաժ նե տոմ սերն ա ռանց մյուս բաժ նե տե-
րե րի հա մա ձայ նու թյան: 
Բաց բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի բաժ նե տե րե րի թի վը չի սահ մա նա փակ վում: 

Ո՞րն է փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյու նը 
Ըն կե րու թյու նը հա մար վում է փակ, ե թե ըն կե րու թյան բաժ նե տոմ սե րը բաշխ վում են 
միայն նրա բաժ նե տե րե րի (այդ թվում` հիմն ա դիր նե րի) կամ նա խա պես ո րոշ ված այլ 
ան ձանց միջև:
 Փակ ըն կե րու թյու նը պետք է ունե նա ոչ ա վե լի, քան 49 բաժ նե տեր: Ե թե բաժ նե տե րե-
րի թի վը 49-ից ա վե լի է դար ձել, ա պա ըն կե րու թյու նը մեկ տար վա ըն թաց քում պետք 
է վե րա կազ մա վոր վի կամ հա մա պա տաս խա նա բար կր ճա տի իր բաժ նե տե րե րի թի վը: 
Հա կա ռակ դեպ քում այն են թա կա է լու ծար ման դա տա կան կար գով:

«Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 8

 Ի՞նչ փաս տաթղ թեր են ան հրա ժեշտ ա ռևտ րային ի րա վա բա նա կան ան
ձանց սկզբ նա կան գրանց ման հա մար
Ս ՊԸ-ի դեպ քում միայն հիմն ադ րի (հիմն ա դիր նե րի) ան ձնա գրի (ա նձ նա գրե րի) պատ-
ճեն նե րը:
Ս ՊԸ հնա րա վոր է նաև գրան ցել ՀՀ Կա ռա վա րու թյան է լեկտ րո նային ռե գիստ րի մի ջո-
ցով, հետ ևյալ հղու մով՝ https://www.e-register.am/
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 Բաց կամ փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն գրան ցե լու դեպ քում ան հրա ժեշտ է 
հետ ևյա լը՝

1. դի մում,
2. ի րա վա բա նա կան ան ձ հիմն ադ րե լու մա սին հիմն ա դիր ժո ղո վի ար ձա նա գրու թյու-

նը: Մեկ ան ձի կող մից ի րա վա բա նա կան ան ձի հիմն ադր ման դեպ քում ներ կա-
յաց վում է հիմն ադ րի գրա վոր ո րո շու մը, գոր ծա դիր մարմն ի ղե կա վա րի ան ձնա-
գրի պատ ճե նը: 

Առևտ րային ի րա վա բա նա կան ան ձանց սկզբ նա կան գրանց ման հա մար վճար ներ նա-
խա տես ված չեն:

 Հա վե լյալ տե ղե կու թյուն նե րի հա մար դի մել ՀՀ ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան ռե գիստրի 
գոր ծա կա լու թյուն, հաս ցե՝ ք.Եր ևան, Կո մի տա սի պող., 49/3 շենք, հեռ.՝ (010) 20-14-45,  
(010) 20-14-49:

17. Հարկերի վերաբերյալ հարցեր

Ո՞րն է ե կամ տային հար կը 
Ե կամ տային հար կը ՀՀ պե տա կան բյու ջե վճար վող ուղ ղա կի հարկ է, ո րը գանձ վում 
է  ֆի զի կա կան ան ձան ցից  հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նի հարկ վող ե կամ տից:  

Ով քե՞ր են ե կամ տային հարկ վճա րող նե րը
- ՀՀ քա ղա քա ցին, 
- Փախս տա կա նը, 
- օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցին, 
- քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձը, 
- ան հատ ձեռ նար կա տե րը, 
- նո տա րը: 

«Ե կամ տային հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 3 

Ի՞նչ է հարկ վող ե կա մու տը
 Հարկ վող ե կա մու տը ֆի զի կա կան ան ձի հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նի հա մա խառն 
ե կամ տի և «Ե կամ տային հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն ե րի 
դրա կան տար բե րու թյունն է:

«Ե կամ տային հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 4 

Ո րո՞նք են հարկ վճա րող նե րի պար տա կա նու թյուն նե րը
 Ֆի զի կա կան ան ձինք, ան հատ ձեռ նար կա տե րե րը, նո տար նե րը պար տա վոր են 
հար կային տար վան հա ջոր դող տար վա ապ րի լի 15-ից ոչ ուշ է լեկտ րո նային ե ղա նա-
կով հար կային մար մին ներ կա յաց նել տա րե կան ե կա մուտ նե րի  մա սին  հաշ վարկ և 
ե կամտային հար կի  գու մա րը վճա րել պե տա կան բյու ջե տվյալ հար կային տար վան 
հաջոր դող տար վա մայի սի 1-ից ոչ ուշ: 

«Ե կամ տային հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված ներ 22, 23 
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Ի՞նչ է շա հու թա հար կը
 Շա հու թա հար կը հարկ վճա րող նե րի կող մից «Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով և չա փով պե տա կան բյու ջե վճար վող ուղ ղա կի հարկ է:

ՀՀ օ րեն քը շա հու թա հար կի մա սին հոդ ված 2 

Ով քե՞ր են հան դի սա նում շա հու թա հարկ վճա րող
- ՀՀ ռե զի դենտ կազ մա կեր պու թյուն նե րը,
- ՀՀ ոչ ռե զի դենտ կազ մա կեր պու թյուն նե րը:

 Ռե զի դենտ են հա մար վում ՀՀ-ում ստեղծ ված (պե տա կան գրան ցում ստա ցած) կազ-
մա կեր պու թյուն նե րը: 
Ոչ ռե զի դենտ են հա մար վում օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րում ստեղծ ված կազ մա կեր-
պու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րը և դրանց կող մից 
ՀՀ-ից դուրս ստեղծ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րը:

«Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 4

   
Ո՞րն է շա հու թա հար կով հարկ վող օբյեկ տը
 Ռե զի դենտ նե րի հա մար հարկ վող օբյեկտ է հա մար վում ՀՀ տա րած քում և նրա սահ-
ման նե րից դուրս ստաց վող հարկ վող շա հույ թը: 
Ոչ ռե զի դենտ նե րի հա մար հարկ վող օբյեկտ է հա մար վում հա յաս տա նյան աղ բյուր նե-
րից ստաց վող հարկ վող շա հույ թը:

«Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 5 

Ո՞րն  է հարկ վող շա հույ թը
 Հարկ վող շա հույ թը հար կա տուի հա մա խառն ե կամ տի (հաշ վե տու տա րում հար կա տուի 
բո լոր ե կա մուտ նե րի հան րա գու մա րի` ան կախ ստաց ման աղ բյուր նե րից) և օ րեն քով 
նշված նվա զե ցումն ե րի դրա կան տար բե րու թյունն է: Ը նդ ո րում` նվա զե ցումն ե րի միև-
նույն գու մա րը հա մա խառն ե կամ տից հան վում է միայն մեկ ան գամ:

 Հարկ վող շա հույթ = Հա մա խառն ե կա մուտ – Նվա զե ցումն եր > 0
«Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 6 

Ի՞նչ է ա վե լաց ված ար ժե քի հար կը (ԱԱՀ) 
ԱԱՀ-ն ա նուղ ղա կի հարկ է, ո րը գանձ վում է ապ րանք նե րի ներ մուծ ման դեպ քում, 
մա տա կա րա րի կող մից մա տա կա րար վող ապ րանք նե րի և մա տուց վող ծա ռա յու թյուն-
նե րի դի մաց և վե րա կանգն վում է գնոր դի կող մից ա ռևտ րային շղ թայի յու րա քան չյուր 
փուլում մինչև վերջ նա կան սպա ռո ղը:

«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 1 

Ով քե՞ր են հա մար վում ԱԱՀ վճա րող ներ
 Ցան կա ցած ան ձ (ան հատ ձեռ նար կա տեր, ի րա վա բա նա կան ան ձ և այլն), ո րն ի րա կա-
նաց նում է տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն, և ո րի կող մից նա խորդ օ րա ցու ցային տա-
րում  ի րա կա նաց րած գոր ծարք նե րի հարկ վող շր ջա նա ռու թյու նը գե րա զան ցում է 58.35 
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մի լի ոն դրա մը (ԱԱՀ-ի շե մը) հա մար վում է ԱԱՀ վճա րող: 
Ան ձը ըն թա ցիկ տա րում հա մար վում է ԱԱՀ վճա րող, ե թե ըն թա ցիկ տա րում  որ ևէ պա-
հի դրու թյամբ ի րա կա նաց րած գոր ծարք նե րի հարկ վող  շր ջա նա ռու թյու նը գե րա զան-
ցում է ԱԱՀ-ի շե մը: Այս դեպ քում ԱԱՀ-ով հաշ վարկ վում է ԱԱՀ-ի շե մը գե րա զան ցած 
մա սի հա մար: 

Ո՞ր գոր ծարք ներն են հարկ վում ԱԱՀով  
- ապ րանք նե րի մա տա կա րա րու մը (այդ թվում` ան հա տույց կամ մաս նա կի հա-

տուց մամբ ի րա կա նաց ված), 
-  ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մը (այդ թվում` ան հա տույց կամ մաս նա կի հա տուց-

մամբ ի րա կա նաց ված),  
- ապ րանք նե րի ներ մու ծու մը:  

Ո՞ր գոր ծարք ներն են հա մար վում ապ րանք նե րի մա տա կա րա րում
-  հա սա րա կա կան և ար տադ րա կան նշա նա կու թյան շենք-շի նու թյուն նե րի,   հո ղե րի 

օ տա րու մը,
-  մեկ օ րա ցու ցային տա րում նույն տե սա կի գույ քի ե րկու և ա վե լի ան գամ  օ տա-

րու մը, ե թե ե րկ ու և ա վե լի ան գամ օ տար վող գույ քը ձեռք է բեր վել մեկ տար վա 
ըն թաց քում:

«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 6 

Ո՞ր գոր ծարք նե րը չեն հարկ վում ԱԱՀով  
- ան ձանց ան ձնա կան գույ քի և բնա կե լի շի նու թյան օ տա րու մը, բա ցա ռու թյամբ 

օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի, ո րոնք չեն հա մար վում ապ րանք նե րի մա տա-
կա րա րում, 

-  կազ մա կեր պու թյուն նե րի և ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի կող մից ներ մուծ վող՝ 
օ րեն քով հաս տատ ված ցան կում ը նդ գրկ ված այն ապ րանք նե րը, ո րոնց ներ մուծ-
ման հա մար մաք սա տուր քի դրույ քա չա փը 0 տո կոս է և ո րոնք են թա կա չեն ակ-
ցի զային հար կով հարկ ման, 

-  ցան կա ցած ապ րանք ներ կամ ծա ռա յու թյուն ներ, ո րոնք ա զատ կեր պով մա տա-
կա րար վում են որ պես ե րաշ խի քի կամ ե րաշ խի քային հա մա ձայ նա գրի մաս,  

- ապ րանք նե րի կամ ծա ռա յու թյուն նե րի ան հա տույց մա տա կա րա րում, ե թե դա 
կա տար վում է ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շումն ե րի հի ման վրա կամ հա սա րա կա-
կան (այդ թվում բա րե գոր ծա կան) և կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից 
օ րի նա կան ձևով,  

- այն ապ րանք նե րի մա տա կա րա րու մը և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մը, ո րոնք 
ա զատ ված են ԱԱՀ-ից:

«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 7

Ի՞նչ է գույ քա հար կը
 Գույ քա հար կը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով հարկ վճա րող նե րին պատ կա նող` հարկ-
վող օբյեկտ հա մար վող գույ քի հա մար վճար վող ուղ ղա կի հարկ է, ո րը կախ ված չէ 
հարկ վճա րող նե րի տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րից:

«Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 2 
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Ով քե՞ր են գույ քա հարկ վճա րող նե րը
 Գույ քա հարկ վճա րող են հա մար վում ՀՀ-ում և օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րում 
ստեղծ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րը, մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րը և դրանց 
կող մից ՀՀ-ից դուրս ստեղծ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը, օ տա-
րերկ րյա քա ղա քա ցի նե րը, ի նչ պես նաև քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձինք, ո րոնց 
ՀՀ տա րած քում պատ կա նում է հարկ վող օբյեկտ հա մար վող գույ քը, բա ցա ռու թյամբ 
ՀՀ պե տա կան մար մին նե րի, ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի, ՀՀ տե ղա կան ի նք նա կա ռա-
վար ման մար մին նե րի և հիմն արկ նե րի:

«Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 3

 Ո րոնք են գույ քա հար կով հարկ վող օբյեկտ նե րը
-  շեն քեր և շի նու թյուն նե րը, 
- ան հա տա կան բնա կե լի տուն, 
- բ նա կա րան, 
- այ գետ նակ (ա մա ռա նոց), 
- բազ մաբ նա կա րան բնա կե լի շենք, 
- բազ մաբ նա կա րան շեն քի ոչ բնա կե լի տա րածք, 
- ավ տոտ նակ, 
- հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան շի նու թյուն, 
- ար տադ րա կան նշա նա կու թյան շի նու թյուն, 
- ա նա վարտ (կի սա կա ռույց) շի նու թյուն, 
- ՀՀ օ րենսդ րու թյան հա մա ձայն նոր կա ռուց ված, ձեռք բեր ված և ան շարժ գույ քի 

կա դաստր վա րող լիա զոր մարմն ի կող մից հաշ վառ ված ու գնա հատ ված, սա կայն 
դեռևս ի րա վունք նե րի պե տա կան գրան ցում չս տա ցած շի նու թյուն ներ, 

- սե փա կա նու թյան կամ հո ղօգ տա գործ ման ի րա վունք ունե ցող ան ձանց կող մից 
այդ հո ղա մա սի վրա ի նք նա կամ կա ռուց ված շեն քեր և շի նու թյուն ներ (այդ թվում` 
բազ մաբ նա կա րան շեն քե րում կամ շեն քե րին կից ի նք նա կամ կա ռույց ներ), 

- փո խադ րա մի ջոց նե րը` ավ տո մո բի լային տրանս պոր տի մի ջոց, ջրային փո խադ-
րա մի ջոց, ձյու նագ նաց, մո տոա մե նագ նաց (ք վադ րո ցիկլ) և մո տո ցիկ լետ:

«Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 4
 Ո րո՞նք են Ձեր ի րա վունք նե րը որ պես հարկ վճա րող
 Հարկ վճա րողն ի րա վունք ունի.

- ար գե լել ստու գու մը, ի նչ պես նաև հար կային տե սուչ նե րին փաս տաթղ թեր տրա-
մադ րե լը, ե թե տե սուչ նե րը խախ տել են ստու գումն ե րի ան ցկաց ման կար գը և 
ժամ ետ նե րը` այդ մա սին նույն օ րը ծա նու ցե լով ստու գում ի րա կա նաց նող հար-
կային մարմն ին,

-  ծա նո թա նալ ստու գումն ե րի ակ տե րին,
-  ներ կա յաց նել բա ցատ րու թյուն ներ, պար զա բա նումն եր, հա րու ցել միջ նոր դու-

թյուն ներ, օ րեն քով սահ ման ված կար գով բո ղո քար կել ստու գումն ի րա կա նաց նող 
ան ձանց գոր ծո ղու թյուն նե րը,

-  պա հան ջել հար կային տե սուչ նե րի ա պօ րի նի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով 
պատ ճառ ված վնա սի հա տու ցում,

- չ կա տա րել հար կային տե սուչ նե րի ի րա վա սու թյուն նե րից, ի նչ պես նաև ստուգ ման 
նպա տակ նե րից չբ խող պա հանջ ներ,
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- ս տուգ վող տն տես վա րող սուբյեկ տի շա հե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով 
ստուգ ման ցան կա ցած փու լում ա պա հո վել մաս նա գետ նե րի, փոր ձա գետ նե րի, 
աու դի տոր նե րի, փաս տա բան նե րի մաս նակ ցու թյու նը:  

Ո րո՞նք են Ձեր պար տա կա նու թյուն նե րը որ պես հարկ վճա րող
 Հարկ վճա րո ղը պար տա վոր է.

- չ խո չըն դո տել ստու գումն ե րի ըն թաց քը և կա տա րել հար կային տե սու չի օ րի նա-
կան պա հանջ նե րը,

-  հար կային տե սու չի պա հան ջով ներ կա յաց նել պա հանջ վող փաս տաթղ թե րը, 
տվյալ նե րը, տրա մադ րել դրանց լու սա պատ ճեն նե րը (լու սա պատ ճեն ման ծախ սե-
րը կա տար վում են ստու գումն իրա կա նաց նող մարմն ի կող մից), կրկ նօ րի նակ նե-
րը և այլ տե ղե կու թյուն ներ,

- ս տեղ ծել ան հրա ժեշտ պայ ման ներ հար կային տե սու չի գոր ծու նե ու թյան հա մար,
-  սահ ման ված ժամ ե տում վե րաց նել ստուգ ման ար դյունք նե րի ակ տում նշ ված 

թե րու թյուն նե րը և խախ տումն ե րը` այդ մա սին գրա վոր հայտ նե լով ստու գող 
մարմնին:  

Ո րո՞նք են հար կային տե սուչ նե րի ի րա վունք նե րը
 Հար կային տե սուչն ի րա վունք ունի.

- տն տես վա րող սուբյեկ տի ներ կա յա ցուց չի մաս նակ ցու թյամբ ա նար գել մուտք 
գոր ծել տն տես վա րող սուբյեկ տի ստուգ վող ստո րա բա ժա նումն եր,

-  պա հան ջել փաս տաթղ թեր, տվյալ ներ և այլ տե ղե կու թյուն ներ, բա ցատ րու թյուն-
ներ, տե ղե կանք ներ, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն ա ռնչ վում են հրա մա նում կամ 
հանձ նա րա րա գրում նշ ված նպա տակ նե րին, 

- անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում ստուգ ման ըն թաց քում տն տես վա րող սուբյեկ-
տի ղե կա վա րի կամ նրան փո խա րի նող ան ձի հա մա ձայ նու թյամբ գործ ունե նալ 
միայն տն տես վա րող սուբյեկ տի մաս նա գետ նե րի հետ,

-  սահ մա նել ժամ ետ ներ` բա ցա հայտ ված այն թե րու թյուն նե րի և խախ տումն ե րի 
վե րաց ման հա մար, ո րոնք չեն ա ռա ջաց նում քրե ա կան կամ վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյուն,

-  վերց նել փաս տաթղ թեր, կրկ նօ րի նակ ներ, լու սա պատ ճեն ներ, ի րեր, փոր ձա-
նմուշ ներ և այլ ան հրա ժեշտ նյու թեր, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն ա ռնչ վում են 
ստուգ ման նպա տակ նե րին և չեն խո չըն դո տում տն տես վա րող սուբյեկ տի բնա-
կա նոն աշ խա տան քին:  

Ո րո՞նք են հար կային տե սուչ նե րի պար տա կա նու թյուն նե րը
 Հար կային տե սու չը պար տա վոր է.

-  պահ պա նել ստուգ ման հետ ա ռնչ վող ՀՀ օ րենք նե րի և այլ ի րա վա կան ակ տե րի 
պա հանջ նե րը, 

- ա ռանց տն տես վա րող սուբյեկ տի պաշ տո նա տար ան ձի գրա վոր հա մա ձայ նու-
թյան չհ րա պա րա կել ստուգ ման ըն թաց քում ի րեն հայտ նի դար ձած տե ղե կու-
թյուն նե րը տն տես վա րող սուբյեկ տի գոր ծառ նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, գոր ծու-
նե ու թյան մա սին ցան կա ցած ծրա գրի կամ մշակ ման, գյու տի, օգ տա կար մո դե լի, 
ար դյու նա բե րա կան նմու շի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը և դրան ա ռնչ վող ցան կա-
ցած այլ տե ղե կատ վու թյուն,
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-  պահ պա նել տն տես վա րող սուբյեկ տի` օ րենք նե րով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով 
սահ ման ված ի րա վունք նե րը և շա հե րը,

- չ խո չըն դո տել տն տես վա րող սուբյեկ տի բնա կա նոն աշ խա տան քին, 
- ի րենց ի րա վունք նե րին և պար տա կա նու թյուն նե րին ծա նո թաց նել տն տես վա րող 

սուբյեկ տի պաշ տո նա տար ան ձանց,
- ս տուգ ման ըն թաց քում բա ցա ռա պես հիմն վել ՀՀ պաշ տո նա կան տե ղե կա գրում և 

ՀՀ գե րա տես չա կան-նոր մա տիվ ակ տե րի պաշ տո նա կան տե ղե կա գրում հրա պա-
րակ ված օ րենք նե րի և այլ ի րա վա կան ակ տե րի վրա, ե թե դրանց ուժի մեջ մտ նե-
լու պա հին սահ ման ված է նման հրա պա րակ ման պա հանջ,

- ս տուգ ման ըն թաց քում գրա վոր պա տաս խա նել տն տես վա րող սուբյեկ տի ղե կա-
վա րի կամ նրան փո խա րի նող ան ձի` ան մի ջա կա նո րեն տն տես վա րող սուբյեկ տի 
ստուգ վող ժա մա նա կաշր ջա նին վե րա բե րող ստուգ ման հետ ա ռնչ վող ցան կա-
ցած գրա վոր հարց ման:  

Ի՞նչ կար գով են բո ղո քարկ վում հար կային տե սուչ նե րի 
գործողություննե րը 

- ե թե օ րեն քով այլ բան չի նա խա տես վում, ստու գումն ի րա կա նաց նող ան ձանց 
գոր ծո ղու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև ստուգ ման ար դյուն քում կազմ ված ակ տը եր կու 
ա մս վա ըն թաց քում կա րող են բո ղո քարկ վել այն պե տա կան մարմն ին, ո րին ան-
մի ջա կա նո րեն են թարկ վում է (են) ստու գող ան ձը (ան ձինք), կամ դա տա րան, 

-  բո ղոք նե րը վե րա դա սու թյան կար գով քն նու թյան են ա ռն վում, և դրանց վե րա-
բե րյալ ո րո շումն երն ըն դուն վում են ոչ ուշ, քան բո ղոքն ստաց վե լու օր վա նից 30 
օ րա ցու ցային օր վա ըն թաց քում: Նշ ված ժամ ե տում բո ղո քի վե րա բե րյալ պա-
տաս խան չտր վե լու դեպ քում բո ղո քում բեր ված փաս տարկ նե րը հա մար վում են 
ըն դուն ված: Սույն կե տով սահ ման ված ժամ ե տի հաշ վարկն սկս վում է գրա վոր 
բո ղո քը հա մա պա տաս խան մարմն ում մուտ քագր վե լու օր վան հա ջոր դող ա ռա-
ջին աշ խա տան քային օր վա նից,  

- ըն դուն ված ո րոշ մա նը չհա մա ձայն վե լու դեպ քում տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ղե-
կա վա րը կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձն ի րա վունք ունի այն բո ղո-
քար կել դա տա րան:

 Հա վե լյալ տե ղե կու թյուն նե րի հա մար դի մել ՀՀ մաք սային ծա ռա յու թյուն, հաս ցե՝ ք.Եր ևան,  
Մով սես Խո րե նա ցու 7, հեռ.՝ (060) 54-46-57, թեժ գիծ՝ 060 54-44-44:
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Հավելված 1 
Մարդու իրավունքների պաշտպանի 

աշխատակազմ

 Հաս ցե՝ ք. Եր ևան, Պուշ կի նի  56ա, հեռ.՝ 010 53 76 51, Թեժ գիծ՝ 116, էլ. հաս ցե՝ 
www.ombuds.am, էլ. փոստ՝ ombuds@ombuds.am: Դի մեք Պաշտ պա նին, ե թե Ձեր 
ի րա վունք նե րը խախ տել են պե տա կան մար մին նե րը կամ պաշ տո նա տար ան ձինք: 
Պաշտա պա նը չի քն նար կում այն գոր ծե րը, ո րոնք դա տա րա նում են կամ պետք է 
լինեն այն տեղ: 

Անվ ճար խորհր դատ վու թյուն տրա մադ րող կազ մա կեր պու թյուն ներ
 Հան րային պաշտ պա նի գրա սե նյակ, հաս ցե՝ ք. Եր ևան, Զա քի յան 2, 2-րդ հարկ, 
հեռ.՝ 010 60 46 05,

 Սի րիա հայե րի հիմ ախն դիր նե րը հա մա կար գող կենտ րոն, հաս ցե՝ ք. Եր ևան, 
Ա լեք Մա նու կյան 9, հեռ.՝ 010 51 22 53, 010 51 22 58, 

Ա ռա քե լու թյուն Հա յաս տան, հաս ցե՝ ք. Եր ևան, Գ.Նժ դե հի 42, հեռ.՝ 010 44 47 92, 
010 44 47 93,

 Հայ օգ նու թյան միու թյուն, հաս ցե՝ ք. Եր ևան, Նալ բան դյան 116/24, հեռ.՝ 010 
567 513, 

Ա. Դ. Սա խա րո վի ան վան մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հայ կա կան 
կենտ րոն, հաս ցե՝ ք. Եր ևան, Սար մե նի 1, 010 54 29 63, 010 58 78 64,

«Հա լեպ» հայ րե նակ ցա կան բա րե սի րա կան կազ մա կեր պու թյուն*, հաս ցե՝ ք. Եր-
ևան, Հյու սի սային պո ղո տա 11, հեռ.՝ 010 54 53 69,

 Հայ կա կան կար միր խա չի ըն կե րու թյուն*, հաս ցե՝ ք. Եր ևան, Պա րո նյան 21/1, հեռ.՝ 
010 58 36 30, 

Աստ ղա նի շով նշ ված վեր ջին եր կու կազ մա կեր պու թյուն նե րում առ կա չէ ի րա վա բան, 
սա կայն կա րող եք դի մել նրանց խորհր դատ վու թյան և հա մա պա տաս խան կազ մա կեր-
պու թյուն ներ ուղ ղորդ ման նպա տա կով:
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Հավելված 2 
Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի 

նախարարության կողմից մշակված և 
ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված` 

սիրիահայերին առնչվող իրավական ակտերի 
ցանկ

1.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քը «Պե տա կան տուր քի մա սին» Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» 2012 թվա կա-
նի նոյեմ բե րի 1-ի ՀՕ-185-Ն,

2.   Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2012 թվա կա նի հու լի սի 
26-ի «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 1998 թվա կա նի դեկ-
տեմ բե րի 25-ի N 821-Ն ո րոշ ման մեջ լրա ցում կա տա րե լու մա սին» N 950-Ն 
ո րո շում,

3.   Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2012 թվա կա նի հու լի սի 
26-ի «Այն պե տու թյուն նե րի ցան կը հաս տա տե լու մա սին, ո րոնց քա ղա քա ցի-
նե րին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիու թյուն ձեռք բե րե լու կա-
պակ ցու թյամբ ա ռա ջին ան գամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցու 
ան ձնա գիր կա րող է տր վել օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րում Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րում կամ հյու պա տո-
սա կան հիմն արկ նե րում» N 951-Ն ո րո շում,

4.   Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2012 թվա կա նի օ գոս տո սի 
23-ի «Սի րիայի Ա րա բա կան Հան րա պե տու թյան ազ գու թյամբ հայ քա ղա քա ցի-
նե րի վա րոր դա կան վկա յա կան նե րը փո խա նա կե լու մա սին» N 1106-Ն ո րո շում,

5.   Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2012 թվա կա նի նոյեմ բե րի 
22-ի «Պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն սահ մա նե լու մա սին» N 1469 -Ն 
ո րո շում,

6.   Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2012 թվա կա նի օ գոս տո սի 
2-ի «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2007 թվա կա նի նոյեմ-
բե րի 1-Ի N 1290-Ն ո րոշ ման մեջ լրա ցումն եր կա տա րե լու մա սին» N 983-Ն,

7.   Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա պե տի 2013 թվա կա նի հուն վա րի 14-ի 
«Սի րիա հայե րի հիմն ախն դիր նե րը հա մա կար գող միջ գե րա տես չա կան հանձ-
նա ժո ղով ստեղ ծե լու մա սին» N 9 –Ա ո րո շում,

8.   Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2013 թվա կա նի ապ րի լի 4-ի 
«Սի րիայի Ա րա բա կան Հան րա պե տու թյան ազ գու թյամբ հայ քա ղա քա ցի նե րի 
վա րոր դա կան վկա յա կան նե րը փո խա նա կե լու մա սին» N 334-Ն ո րո շում,

9.   Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2013 թվա կա նի հու նի սի 6-ի 
«Աշ տա րակ քա ղա քում «Նոր Հա լեպ» թա ղա մա սի կա ռուց մանն ա ջակ ցե լու 
մա սին» N 656-Ն ո րո շում,

10.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2013 թվա կա նի օ գոս տո սի 
8-ի «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2012 թվա կա նի հու լի-
սի 26-ի N 951-Ն ո րոշ ման մեջ փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» N 1099,
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11.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2013 թվա կա նի հոկ տեմ բե-
րի 31 –ի «Սի րիայի Ա րա բա կան Հան րա պե տու թյան՝ ազ գու թյամբ հայ քա ղա-
քա ցի նե րի կող մից «Ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում» մաք սային ռե ժի մով Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ ված ապ րանք նե րի նկատ մամբ կի րառ ված 
«Ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում» մաք սային ռե ժի մի ժամ ետ նե րի եր կա րաձ գու-
մը թույ լատ րե լու մա սին» N 1199-Ն ո րո շում,

12.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2013 թվա կա նի հոկ տեմ-
բե րի 31-ի «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2013 թվա կա նի 
ապ րի լի 4-ի N 334-Ն ո րոշ ման մեջ փո փո խու թյուն կա տա րե լու մա սին» N 1205-
Ն ո րո շում,

13. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2013 թվա կա նի դեկ տեմ-
բե րի 12-ի «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2013 թվա կա նի 
հոկ տեմ բե րի10-ի N 1183-Ն ո րոշ ման մեջ փո փո խու թյուն եվ լրա ցում կա տա րե-
լու մա սին» N 1433-Ն ո րո շում:


