
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

Ընդունված է 2004 թվականի դեկտեմբերի 8-ին 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 4. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցում

իրականացնող մարմինները 
  
1. Հայաստանի Հանրապետությունում սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 

սահմանված քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումները, 

ինչպես նաև դրանցում փոփոխություններ, լրացումներ և ուղղումներ կատարելը, այդ 

գրանցումները չեղյալ հայտարարելը, կորած գրանցումները վերականգնելը, 

քաղաքացիական կացության ակտերի մատյանները վարելը կամ պահպանելը և 

վկայականների կրկնօրինակներ ու քաղաքացիական կացության ակտերի 

պետական գրանցումը հաստատող այլ փաստաթղթեր տալը սույն օրենքով և 

իրավական այլ ակտերով սահմանված կարգով իրականացնում են 

քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման մարմինները 

(այսուհետ՝ ՔԿԱԳ մարմին): 

Ամուսնության, ծննդի, իր կողմից կատարված ամուսնության ամուսնալուծության 

պետական գրանցումը, ինչպես նաև իր կողմից կատարված քաղաքացիական 

կացության ակտերի գրառման մեջ փոփոխությունը, լրացումը կամ ուղղումը կարող 

են կատարվել նաև Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարության համակարգում գտնվող` ամուսնության և ծննդի հանդիսավոր 

գրանցման պալատում, իսկ մահվան գրանցումը Երևան քաղաքում կատարվում է 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

համակարգում գտնվող համապատասխան տարածքային մարմնում: 

2. Օտարերկրյա պետություններում ապրող Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիների քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումները 



իրականացնում են այդ պետություններում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության 

հյուպատոսական հիմնարկները՝ սույն օրենքով սահմանված կարգով: 

3. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումների հետ 

կապված գործունեությունը համակարգում և վերահսկում է Հայաստանի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը` կառավարության 

սահմանած կարգով։ 

Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցում իրականացնող 

մարմինները  

1. Հայաստանի Հանրապետությունում սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասով սահմանված քաղաքացիական կացության ակտերի պետական 

գրանցումները, դրանցում փոփոխություններ, լրացումներ և ուղղումներ կատարելը, 

այդ գրանցումները չեղյալ հայտարարելը, կորած գրանցումները վերականգնելը, 

քաղաքացիական կացության ակտերի մատյանները վարելը կամ պահպանելը և 

վկայականների կրկնօրինակներ ու քաղաքացիական կացության ակտերի 

պետական գրանցումը հաստատող այլ փաստաթղթեր տալը, ինչպես նաև դրանցից 

բխող, սույն օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ 

գործառույթները իրականացնում են համայնքային ենթակայության քաղաքացիական 

կացության ակտերի գրանցման տարածքային մարմինները (այսուհետ՝ ՔԿԱԳ 
տարածքային մարմին):  

2. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը 

կառավարության սահմանած կարգով իրականացնում է ՔԿԱԳ տարածքային 

մարմինների մասնագիտական գործունեության համակարգումը, դրանց 

վերահսկումը, ինչպես նաև սույն օրենքով նախատեսված այլ գործառույթներ:  

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված գործառույթները իրականցվում 

են նաև Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից: Երևան 

քաղաքում մահվան պետական գրանցումը իրականացվում է միայն Հայաստանի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարության համապատասխան 

կառուցվածքային ստորաբաժանման կողմից: 



4.Օտարերկրյա պետություններում սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 

գործառույթները իրականացնում են այդ պետություններում գտնվող Հայաստանի 

Հանրապետության հյուպատոսական հիմնարկները` սույն օրենքով սահմանված 

կարգով: 

Հոդված 6. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումը 
  
1. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումն իրականացվում 

է` ելնելով ինչպես քաղաքացիների գույքային և անձնական` ոչ գույքային 

իրավունքների, պաշտպանության նպատակից, այնպես էլ պետության շահերից: 

2. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումն իրականացվում 

է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունում գործող 

քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման միասնական էլեկտրոնային 

կառավարման համակարգում՝ քաղաքացիական կացության ակտային գրանցում 

կատարելու և այդ գրառման հիման վրա քաղաքացուն պետական գրանցման 

վկայական տալու  միջոցով 2. ՔԿԱԳ մարմինը քաղաքացիական կացության 

ակտերի պետական գրանցումն իրականացնում է քաղաքացիական կացության 

ակտում համապատասխան գրառում կատարելու և այդ գրառման հիման վրա 

քաղաքացուն պետական գրանցման վկայական տալու միջոցով: 

3. ՔԿԱԳ մարմինը քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումն 

իրականացնում է ՔԿԱԳ մարմին փաստաթղթերի ներկայացման օրը, եթե սույն 

օրենքով այլ ժամկետներ նախատեսված չեն: 

ՔԿԱԳ մարմին փաստաթղթերի ներկայացման օրը պետական գրանցման համար 

սահմանված բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաստացի ստացման ժամանակն 

է, որը փաստաթղթերն ընդունած անձի ստորագրությամբ նշվում է ստացված 

դիմումի վրա և գրառվում է փաստաթղթերի ընդունման մատյանում: 

4. ՔԿԱԳ մարմնի ղեկավարը կամ աշխատողը իրավունք չունի իրականացնելու 

իրեն, իր ամուսնուն, ամուսնու և իր ազգականներին (ծնող, երեխա, թոռ, պապ, 

տատ, հարազատ եղբայր և քույր) վերաբերող քաղաքացիական կացության ակտերի 

պետական գրանցում: Նման դեպքերում քաղաքացիական կացության ակտերի 

պետական գրանցումն իրականացնում է ՔԿԱԳ մարմնի այլ աշխատող կամ ՔԿԱԳ 

այլ մարմին: 



5. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման ճշտության և 

քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումները կազմելու որակի համար 

պատասխանատու են ՔԿԱԳ մարմնի ղեկավարը և գրանցում կատարող 

աշխատողը։ 

6. ՔԿԱԳ մարմնի աշխատավայրից դուրս կարող են կատարվել քաղաքացիական 

կացության ակտերի պետական գրանցումներ` Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով և դեպքերում: 

 

Հոդված 8. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման

վկայականը 
  

1. Քաղաքացիական կացության ակտի գրառման հիման վրա տրվում է 

քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայական: 

Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականը 

ստորագրում է ՔԿԱԳ մարմնի ղեկավարը և հաստատվում է ՔԿԱԳ մարմնի կնիքով: 

2. (մասն ուժը կորցրել է 25.05.11 ՀՕ-181-Ն) 
3. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման վկայականները 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հայտով 

պատրաստվում են տպագրական եղանակով և համարվում են խիստ հաշվառման 

փաստաթղթեր: Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման 

վկայականներից յուրաքանչյուրն ունի իր սերիան և համարը: 

4. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումների 

վկայականների նմուշները, դրանց լրացման կարգը, քաղաքացիական կացության 

ակտերի պետական գրանցման փաստը հաստատող այլ փաստաթղթերի 

ձևաթղթերի նմուշները հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությունը: 

5. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման վկայականները 

ՔԿԱԳ տարածքային մարմիններին տրամադրում է Հայաստանի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարությունը` նախարարի սահմանած կարգով: 

6. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումների 

վկայականները ոչնչացնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության 



արդարադատության նախարարությունում ստեղծվում է հանձնաժողով, որի 

լիազորությունները, ինչպես նաև վկայականների ոչնչացման կարգը և ժամկետները 

սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը: 

Հոդված 8.  Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման 

վկայականը կամ Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման մասին 

տեղեկանքը  

1. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականը 

և  քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման մասին տեղեկանքը 

քաղաքացիական կացության ակտային գրանցման հիման վրա և դրա վերաբերյալ 

տեղեկություններ պարունակող, Հայաստանի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարությունում գործող քաղաքացիական կացության 

ակտերի գրանցման միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգում 

ինքնաշխատ պատրաստվող էլեկտրոնային փաստաթղթեր են, որոնք 

տրամադրվում են նաև թղթային կրիչի վրա: 

2. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականը 

գրանցումը կատարած ՔԿԱԳ մարմնի կողմից տրվում է քաղաքացիական 

կացության ակտային գրանցում կատարելու հետ միաժամանակ, իսկ 

քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման մասին տեղեկանքը՝  

ՔԿԱԳ տարածքային մարմիններին համապատասխան դիմում ներկայացվելու 

դեպքում: 

3. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականը և 

քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման մասին տեղեկանքը 

տրվում են քաղաքացիական կացության ակտը գրանցող կամ դրա մեջ ուղղում կամ 

փոփոխություն կամ լրացում կատարող համապատասխան մարմնի կնիքով և 

ղեկավարի ստորագրությամբ: 

4. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման վկայականի և 

քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման մասին տեղեկանքի վրա 

զետեղվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարությունում գործող քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման 



միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգի միջոցով գեներացվող 

համարանիշը և արագ արձագանքման (տեղեկացման) ծածկագիրը: 

5. Քաղաքացական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականի և 

քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման մասին տեղեկանքի 

իսկության ստուգումը կարող է կատարվել սույն հոդվածի 4-րդ մասով ամրագրված  

համարանիշը մուտքագրելով Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարությունում գործող պաշտոնական փաստաթղթերի իսկության ստուգման 

պաշտոնական կայքում կամ օգտագործելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

միջոցները՝ արագ արձագանքման ծածկագրի միջոցով: 

6. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումների 

վկայականների  ձևանմուշները,  դրանց լրացման կարգը, քաղաքացիական 

կացության ակտերի պետական գրանցման փաստը հաստատող այլ փաստաթղթերի 

ձևաթղթերի նմուշները, ինչպես նաև դրանց ոչնչացման կարգը հաստատում է 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը: 

7. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականի և 

քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման մասին տեղեկանքի 

տրամադրման կարգը և ժամկետները սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարը: 

Հոդված 9. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման

վկայականի կրկնօրինակը 
  

1. Քաղաքացիական կացության ակտի գրառման հիման վրա, քաղաքացու 

դիմումի համաձայն, տրվում է քաղաքացիական կացության ակտի պետական 

գրանցման վկայականի կրկնօրինակ: 

1. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականի 

կրկնօրինակը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարությունում գործող քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման 

միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգի միասնական էլեկտրոնային 

գրանցամատյանում գրառված ակտային գրանցումների հիման վրա, այն մարմնի 

կողմից ում վկայականի կրկնօրինակ  ստանալու դիմում է ներկայացվել: 



1.1.Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականի 

կրկնօրինակի տրամադրման դիմում կարող է ներկայացվել սույն օրենեքի 4-րդ 

հոդվածով սահմանված մարմիններին՝ անկախ քաղաքացիական կացության ակտի 

գրանցման կամ դիմողի մշտական բնակության վայրից: 

2. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականի 

կրկնօրինակը տրվում է՝ 

ա) այն անձին, որի վերաբերյալ կատարվել է տվյալ քաղաքացիական 

կացության ակտի գրառումը. 

բ) մահացածի ազգականին կամ շահագրգիռ անձին` մահվան ակտի 

գրառման վերաբերյալ. 

գ) ծնողներին (օրինական ներկայացուցիչներին) կամ խնամակալության և 

հոգաբարձության մարմնի ներկայացուցչին, եթե անձը, որի վերաբերյալ կատարվել է 

քաղաքացիական կացության ակտի գրառումը, վկայականի կրկնօրինակի տրման 

օրը անգործունակ է. 

դ) այլ անձի, եթե նա քաղաքացիական կացության ակտի պետական 

գրանցման վկայականի կրկնօրինակ ստանալու իրավունք ունեցող անձի կողմից 

ներկայացնում է սահմանված կարգով տրված լիազորագիր: 

3. Կրկնօրինակ չի տրվում՝ 

ա) երեխայի ծննդյան վկայականի` այն ծնողներին, որոնք այդ երեխայի 

նկատմամբ զրկված են ծնողական իրավունքներից կամ սահմանափակված են 

նրանց ծնողական իրավունքները. 

բ) ամուսնության վկայականի` այն անձանց, որոնց ամուսնությունը դադարել է 

կամ անվավեր է ճանաչվել: 

Վերոհիշյալ անձանց դիմումով նրանց տրվում է երեխայի ծնունդը կամ 

ամուսնության պետական գրանցումը հաստատող փաստաթուղթ: 

Վկայականների կրկնօրինակներ չեն տրամադրվում դադարած ամուսնության 

և մահացածի վերաբերյալ (բացի մահվան գրանցումից), ինչպես նաև անվավեր 

ճանաչված քաղաքացիական կացության ակտային գրանցումներից: Շահագրգիռ 

անձանց դիմումով ՔԿԱԳ մարմինը տրամադրում է փաստաթուղթ, որով 

հաստատվում են քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումները: 



4. Եթե անձը դիմում է այն քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցող 

մարմին, որտեղ կատարվել է տվյալ ակտի գրանցումը, ապա վկայականի 

կրկնօրինակը կամ տեղեկանքը տրամադրվում է մեկ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում: 

 Այլ ՔԿԱԳ մարմին դիմելու դեպքում՝ վկայականի կրկնօրինակը կամ 

տեղեկանքը տրամադրվում է առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում: 4. ՔԿԱԳ մարմինը քաղաքացիական կացության ակտի պետական 

գրանցման վկայականի կրկնօրինակ է տալիս դիմելուց հետո` մեկ օրվա ընթացքում, 

եթե սույն օրենքով այլ բան նախատեսված չէ: 

Հոդված 23. Ծննդյան վկայականը 
  

Ծննդյան վկայականը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները. 

ա) երեխայի անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծնողների փոխադարձ 

համաձայնությամբ` նաև ազգությունը, ծննդյան վայրը և ժամանակը. 

բ) ծնողների անունը, հայրանունը, ազգանունը և ազգությունը. 

գ) ծննդի ակտի գրառման ժամանակը և համարը. 

դ) ծննդի պետական գրանցման վայրը (ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը). 

ե) ծննդյան վկայական տալու ժամանակը: 

Հոդված 30. Ամուսնության վկայականը 

Ամուսնության վկայականը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները. 

ա) ամուսնացողներից յուրաքանչյուրի անունը, հայրանունը, ազգանունը (մինչև 

ամուսնությունը և ամուսնությունից հետո), ազգությունը՝ ամուսնության ակտի 

գրառմանը համապատասխան, ծննդյան վայրը և ժամանակը, քաղաքացիությունը. 

բ) ամուսնության ակտի գրառման ժամանակը և համարը. 

գ) ամուսնության պետական գրանցման վայրը (ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը). 

դ) ամուսնության վկայական տալու ժամանակը: 

Հոդված 38. Ամուսնալուծության վկայականը 

  

1. Ամուսնալուծության վկայականը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները. 

ա) ամուսնալուծվող անձանցից յուրաքանչյուրի անունը, հայրանունը, ազգանունը 

(ամուսնալուծությունից առաջ և հետո), ծննդյան վայրը և ժամանակը, 



քաղաքացիությունը, ազգությունը՝ ամուսնալուծության ակտի գրառմանը 

համապատասխան. 

բ) ամուսնության դադարման ժամանակը. 

գ) ամուսնալուծության ակտի գրառման ժամանակը և համարը. 

դ) ամուսնալուծության պետական գրանցման վայրը (ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը). 

ե) այն անձի անունը, հայրանունը և ազգանունը, որին տրվում է 

ամուսնալուծության վկայականը. 

զ) ամուսնալուծության վկայական տալու ժամանակը: 

2. ՔԿԱԳ մարմինը ամուսնալուծության վկայականը տալիս է ամուսնալուծվող 

անձանցից յուրաքանչյուրին: 

Հոդված 43. Որդեգրման վկայականը 

  

Որդեգրման վկայականը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները. 

ա) երեխայի անունը, հայրանունը, ազգանունը, մինչև որդեգրվելը և որդեգրումից 

հետո ծննդյան վայրը և ժամանակը. 

բ) որդեգրողների (որդեգրողի) անունը, հայրանունը, ազգանունը, 

քաղաքացիությունը, ազգությունը (որդեգրողի (ների) ցանկությամբ)՝ որդեգրման 

ակտի գրառմանը համապատասխան. 

գ) որդեգրման ակտի գրառման ժամանակը և համարը. 

դ) որդեգրման պետական գրանցման վայրը (ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը). 

ե) որդեգրման վկայական տալու ժամանակը: 

Հոդված 56. Հայրության որոշման վկայականը 

  

1. Հայրության որոշման վկայականը ՔԿԱԳ մարմնի կողմից կազմվում և տրվում է 

ծնողներին (ծնողներից մեկին) վերջիններիս դիմումի հիման վրա: 

2. Հայրության որոշման վկայականը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները. 

ա) երեխայի հայր ճանաչված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան 

վայրը և ժամանակը, ազգությունը՝ հայրության որոշման ակտի գրառմանը 

համապատասխան. 

բ) երեխայի անունը, հայրանունը, ազգանունը հայրության որոշումից առաջ և 

հետո, ծննդյան վայրը և ժամանակը. 



գ) երեխայի մոր անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան վայրը և ժամանակը, 

ազգությունը՝ հայրության որոշման ակտի գրառմանը համապատասխան. 

դ) հայրության որոշման ակտի գրառման ժամանակը և համարը. 

ե) հայրության որոշման պետական գրանցման վայրը (ՔԿԱԳ մարմնի 

անվանումը). 

զ) հայրության որոշման վկայական տալու ժամանակը: 

Հոդված 62. Անվան փոխման վկայականը 

  

Անվան փոխման վկայականը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները. 

ա) անունը փոխած անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը (անվան փոխումից 

առաջ և հետո), ծննդյան վայրը և ժամանակը, քաղաքացիությունը, ազգությունը՝ 

անվան փոխման ակտի գրառմանը համապատասխան. 

բ) անվան փոխման ակտի գրառման ժամանակը և համարը. 

գ) անվան փոխման պետական գրանցման վայրը (ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը). 

դ) անվան փոխման վկայական տալու ժամանակը: 

Հոդված 68. Մահվան վկայականը 

  

Մահվան վկայականը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները. 

ա) մահացածի անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան վայրը և ժամանակը, 

ազգությունը, քաղաքացիությունը, մահվան վայրը, ժամանակը և պատճառը՝ 

մահվան ակտի գրառմանը համապատասխան. 

բ) մահվան ակտի գրառման ժամանակը և համարը. 

գ) մահվան պետական գրանցման վայրը (ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը). 

դ) մահվան վկայական տալու ժամանակը: 

 
 

 


