
                   

Լրամշակված նախագիծ 
երկրորդ ընթերցում 

Կ-300-14.06.2022-ՊԻ-011 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» 1995 թվականի նոյեմբերի 6-ի 

ՀՕ-16 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 13-րդ հոդվածում՝ 

       1) 4-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. 

      «Առանց սույն հոդվածի առաջին մասի 1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ կետերով, ինչպես նաեւ երկրորդ մասով 

սահմանված պահանջների պահպանման՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն կարող 

է շնորհվել Հայաստանի Հանրապետությանը բացառիկ ծառայություններ մատուցած, ինչպես նաեւ 

տնտեսության, գիտության, կրթության, մշակույթի, առողջապահության, սպորտի բնագավառներում 

նշանակալի ավանդ ունեցող անձանց: Տնտեսության, գիտության, կրթության, մշակույթի, 

առողջապահության, սպորտի բնագավառներում նշանակալի ավանդի նկարագրությունը եւ 

գնահատման չափանիշները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

որոշմամբ:». 

     2) 9-րդ մասում լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասություն. 

     «Սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված հիմքով Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիություն ստացած անձինք երդման արարողությանը մասնակցելու, ինչպես նաեւ 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր ստանալու համար ներկայանում են 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմին:»: 

       Հոդված 2. Օրենքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «դրական եզրակացություններն ուղարկվում են» 

բառերը փոխարինել «դրական եզրակացություններն առաջարկությամբ ուղարկվում են» բառերով, 5-

րդ մասում «կցելով Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի համապատասխան հրամանագրի 

նախագիծը» բառերից հետո լրացնել «եւ Քաղաքացիության հարցերով միջգերատեսչական 

հանձնաժողովից ստացված ամփոփ եզրակացությունները» բառերը, իսկ 6-րդ մասում 

«համաձայնությունը» բառից հետո լրացնել «,Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 

համապատասխան հրամանագրի նախագիծը» բառերը: 

      Հոդված 3 . Օրենքի 29-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «դիմել մերժման» բառերը փոխարինել «դիմել 

դիմումը մերժելու կամ քաղաքացիությունը դադարեցնելու» բառերով: 

      Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

տասներորդ օրը, իսկ սույն օրենքի 1-ին հոդվածում նշված ենթաօրենսդրական նորմատիվ 

իրավական ակտն ընդունվում է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 ամսվա ընթացքում: 

  



                   

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» 1995 թվականի նոյեմբերի 6-ի 

ՀՕ-16 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 13-րդ հոդվածում՝ 

       1) 4-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. 

      «Առանց սույն հոդվածի առաջին մասի 1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ կետերով, ինչպես նաեւ երկրորդ մասով 

սահմանված պահանջների պահպանման՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն կարող 

է շնորհվել Հայաստանի Հանրապետությանը բացառիկ ծառայություններ մատուցած, ինչպես նաեւ 

տնտեսության, գիտության, կրթության, մշակույթի, առողջապահության, սպորտի բնագավառներում 

նշանակալի ավանդ ունեցող անձանց: Բացառիկ ծառայության, ինչպես նաեւ տՏնտեսության, 

գիտության, կրթության, մշակույթի, առողջապահության, սպորտի բնագավառներում նշանակալի 

ավանդի նկարագրությունը եւ գնահատման չափանիշները սահմանվում են Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:». 

     2) 9-րդ մասում լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասություն. 

     «Սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված հիմքով Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիություն ստացած անձինք երդման արարողությանը մասնակցելու, ինչպես նաեւ 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր ստանալու համար ներկայանում են 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմին:»: 

       Հոդված 2. Օրենքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «դրական եզրակացություններն ուղարկվում են» 

բառերը փոխարինել «դրական եզրակացություններն առաջարկությամբ ուղարկվում են» բառերով, 5-

րդ մասում «կցելով Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի համապատասխան հրամանագրի 

նախագիծը» բառերից հետո լրացնել «եւ Քաղաքացիության հարցերով միջգերատեսչական 

հանձնաժողովից ստացված ամփոփ եզրակացությունները» բառերը, իսկ 6-րդ մասում 

«համաձայնությունը» բառից հետո լրացնել «,Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 

համապատասխան հրամանագրի նախագիծը» բառերը: 

      Հոդված 3 . Օրենքի 29-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «դիմել մերժման» բառերը փոխարինել «դիմել 

դիմումը մերժելու կամ քաղաքացիությունը դադարեցնելու» բառերով: 

      Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

տասներորդ օրը, իսկ սույն օրենքի 1-ին հոդվածում նշված ենթաօրենսդրական նորմատիվ 

իրավական ակտն ընդունվում է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 ամսվա ընթացքում: 

 



 
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» (Կ-300-14.06.2022-ՊԻ-011/1)  ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ  

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 

 

№ Առաջարկության 
(փոփոխության, 

լրացման) հեղինակը 
 

Հոդվածը, կետը, որին 
վերաբերում է 

առաջարկությունը 

Առաջարկություն (փոփոխո 
ւթյուն, լրացում) 

Առաջարկության 
վերաբերյալ հեղինակի 
(հիմնական զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկություններ
ն ընդունելու կամ 

մերժելու 
վերաբերյալ 

հանձնաժողովի 
որոշումը 

      

1.  ՀՀ կառավարություն Նախագծի 1-ին 
հոդվածի 1-ին մաս  
 

«Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիության մասին» օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածի 1-ին 
մասից հանել «Բացառիկ ծառայության, 
ինչպես նաև» բառերը, քանի որ ՀՀ 
կառավարության որոշմամբ բացառիկ 
ծառայությունների նկարագրությունը և 
գնահատման չափորոշիչները սահմանելն 
անիրատեսական է։ Բացի այդ, 
նպատակահարմար է մատուցված 
ծառայությունը բացառիկ համարելը թողնել 
վարչապետի հայեցողությանը։ 
 

Ընդունվել է: 
 

 

Ընդունվել է: 
 

2․ ՀՀ կառավարություն Նախագծի 4-րդ 
հոդված 
 

Հստակեցնելու նպատակով օրինագծի 4-րդ 
հոդվածում «ենթաօրենսդրական» բառից 
հետո լրացնել «նորմատիվ իրավական» 
բառերը։ 

Ընդունվել է: 
 

Ընդունվել է: 
 

 


