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ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ 
  

 

1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար 

անհրաժեշտ փաստաթղթերն են` 

1) դիմում-հարցաթերթ. 

2) օտարերկրյա պետության կողմից տրված վավեր անձնագիր և դրա պատճենը. 

3) 35 x 45 մմ չափի 6 լուսանկար (գունավոր). 

4) ծննդյան վկայականը և դրա պատճենը. 

5) ամուսնության վկայականը և դրա պատճենը. 

6) ամուսնու անձնագիրը և դրա պատճենը.  

7) իր զավակի ծննդյան վկայականը և դրա պատճենը և զավակի Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը և դրա պատճենը կամ Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիությունը հավաստող այլ փաստաթուղթ. 

8) ազգությամբ հայ լինելը հաստատող փաստաթղթերից որևէ մեկը` 

ա. սույն որոշման N 4 հավելվածում նշված եկեղեցական կառույցների կողմից 

տրված մկրտության մասին փաստաթուղթ  ̀հաստատված սույն որոշմամբ նախատեսված 

կարգով, մկրտվածի կամ նրա ծնողի ազգությամբ հայ լինելու մասին նշումով, 
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բ. օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինների կողմից տրված և 

ապոստիլով հաստատված կամ հյուպատոսական վավերացմամբ` ազգությամբ հայ 

լինելու մասին փաստաթուղթ, 

գ. ազգությամբ հայ լինելու հանգամանքը հիմնավորող այլ փաստաթուղթ` 

հաստատված սույն որոշմամբ նախատեսված կարգով, 

դ. ծնողի (պապի, տատի, հարազատ քրոջ կամ եղբոր) ծննդյան վկայականը 

կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ, որում առկա է ազգությամբ հայ լինելու 

վերաբերյալ նշում: Համահայր կամ համամայր եղբոր կամ քրոջ ծննդյան վկայականը 

կամ ազգությունը հաստատող այլ փաստաթուղթն անձի համար կարող է հանդի-

սանալ ազգությունը հաստատող փաստաթուղթ, եթե եղբոր կամ քրոջ ազգությամբ 

հայ լինելը պայմանավորված է նրանց համատեղ ծնողի ազգությամբ. 

9) սույն կետի 8-րդ ենթակետի «դ» պարբերությամբ նախատեսված փաս-

տաթղթերի հետ միասին ներկայացվում է նաև տվյալ անձի ազգակցական կապը 

հիմնավորող` իրավասու պետական մարմինների կողմից տրված փաստաթուղթ: 

Ազգությամբ հայ լինելը հաստատող փաստաթղթեր են համարվում նաև սույն կետի   

2-րդ, 4-րդ և 10-րդ ենթակետերով նախատեսված` ազգությամբ հայ լինելու վերաբերյալ 

նշում պարունակող փաստաթղթերը. 

10) քաղաքացիություն չունեցող անձի կացության վկայականը և դրա պատճենը. 

11) փախստականի կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը. 

12) Հայաստանի Հանրապետությունում կացության կարգավիճակը կամ 

օրինական բնակությունը հաստատող փաստաթուղթը և դրանց պատճենները. 

13) պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթը: 

2. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար 

անհրաժեշտ փաստաթղթերն են` 

1) դիմում-հարցաթերթ. 

2) վավեր անձնագիր և դրա պատճենը. 

3) ծննդյան վկայականը և դրա պատճենը, 

4) 35 x 45 մմ չափի 6 լուսանկար (գունավոր). 

5) ամուսնության վկայականը և դրա պատճենը. 
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6) իր երեխայի ծննդյան վկայականը և դրա պատճենը. 

7) զինվորական գրքույկը (զինապարտ քաղաքացիների համար). 

8) պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթը. 

9) այլ պետության քաղաքացիություն ունենալու դեպքում տվյալ պետության 

իրավասու մարմնի կողմից տրված վավեր անձնագիր և դրա օրենքով սահմանված 

կարգով կատարված և վավերացված հայերեն թարգմանությունը. 

10) օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի կողմից տրված գրավոր 

հավաստում (տեղեկանք) տվյալ պետության քաղաքացիություն ձեռք բերելու իրավա-

կան հնարավորության մասին, եթե դիմումատուն չունի այլ պետության քաղաքա-

ցիություն և դրա օրենքով սահմանված կարգով կատարված և վավերացված հայերեն 

թարգմանությունը: 

3. Երեխայի՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեց-

նելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն են՝ 

1) դիմում-հարցաթերթ. 

2) երեխայի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու վավեր անձնագիրը 

և դրա պատճենը. 

3) դիմող ծնողի  վավեր անձնագիրը և դրա պատճենը. 

4) 35 x 45 մմ չափի 6 լուսանկար (գունավոր). 

5) ամուսնության կամ հայրության ճանաչման վկայականը կամ միայնակ մայր 

լինելու վերաբերյալ փաստաթուղթ և դրա պատճենը. 

6) երեխայի ծննդյան վկայականը և դրա պատճենը. 

7) մյուս ծնողի համաձայնությունը և անձը հաստատող փաստաթղթի պատ-

ճենը, եթե ծնողներից մեկը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղա-

քացի։ Ընդ որում, ծնողի կողմից համաձայնությունը Ոստիկանությունում կամ դեսպա-

նություն կամ հյուպատոսական հիմնարկում անձամբ ներկայացնելու անհնարի-

նության դեպքում ներկայացվում է համաձայնության՝ օրենքով սահմանված կարգով 

կատարված և հաստատված հայերեն թարգմանությունը.  

8) պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթը. 
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9) երեխայի՝ այլ պետության քաղաքացիություն ունենալու դեպքում տվյալ 

պետության իրավասու մարմնի կողմից տրված վավեր անձնագիրը. 

10) օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի կողմից տրված գրավոր 

հավաստում (տեղեկանք) տվյալ պետության քաղաքացիություն ձեռք բերելու իրավա-

կան հնարավորության մասին, եթե երեխան չունի այլ պետության քաղաքացիություն 

և դրա օրենքով սահմանված կարգով կատարված և հաստատված հայերեն թարգ-

մանությունը. 

11) տասնչորսից մինչև տասնութ տարեկան երեխայի գրավոր համաձայ-

նությունը:



Ձև N 1 
 
 

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու 

          
Գունավոր 
լուսանկար 
3.5x4.5սմ 

 

Խնդրում եմ ընդունել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու 
համար ներկայացվող դիմում-հարցաթերթը և պահանջվող փաստաթղթերը։ 
 

Իմ վերաբերյալ ներկայացնում եմ հետևյալ տեղեկությունները՝ 

1. Անուն ____________________________________________ 
2. Ազգանուն ____________________________________________ 
3. Հայրանուն ____________________________________________ 
4. Ծննդյան ամսաթիվ ______________________ (օր, ամիս, տարի) 

5. Ծննդյան վայր _______________________ (երկիր) 6. Ազգություն ____________________ 

 7. Առկա են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերելու հետևյալ 
հիմքերը՝ 
□ 
□ 

ազգությամբ հայ եմ 
Օրենքով սամանված կարգով վերջին 3 տարին մշտապես բնակվել եմ Հայաստանի 
Հանրապետությունում 

□ վերջին 2 տարվա ընթացքում գրանցված ամուսնության մեջ եմ Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացու հետ և այդ 2 տարվա ընթացքում առնվազն 365 օր 
օրինական հիմքերով բնակվել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում 

□ ունեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի զավակ  

□ 1995 թ. հունվարի 1-ից հետո իմ դիմումի համաձայն դուրս եմ եկել Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիությունից 

□ Հայաստանի Հանրապետությունում ունեմ փախստականի կարգավիճակ 

□ 
□ 

հանդիսանում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող քաղաքացիություն չունեցող 
անձ 
ծնողներս /նրանցից մեկը/ նախկինում ունեցել են Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիություն, կամ ծնվել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում և 18 տարին 
լրանալուց հետո` 3 տարվա ընթացքում, դիմում եմ Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիություն ստանալու համար. 

8. Ունեմ հետևյալ երկրի քաղաքացիություն 
(եթե ունեք մեկից ավելի պետությունների 
քաղաքացիություն, ապա նշել բոլորը) 

_______________________________ 
_______________________________ 
 

9. Առնչությունը զինվորական ծառայության հետ __________________________________________ 
              /այո կամ ոչ, եթե այո, ապա նշել զինվորական կոչումը/ 
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10. Իմ մերձավոր ազգականներն են (հայր, մայր, ամուսին, երեխա)  

Ազգակցական 
կապը 

Անունը, ազգանունը, հայրանունը Ծննդյան օրը, 
ամիսը, 
տարին 

Ազգությունը Քաղաքացիությունը 

     
     
     
     
     

11. Բնակության վայրի հասցեն՝ 
Հայաստանի Հանրապետությունում __________________________________________________ 

օտարերկրյա պետությունում __________________________________________________ 
 
12. Հեռախոսահամար  
Հայաստանի Հանրապետությունում ___________________________________________ 

օտարերկրյա պետությունում ___________________________________________ 

13. Էլեկտրոնային փոստի հասցե  ___________________________________________ 
    
14. Քաղաքացիություն ստանալու դիմումի ընթացի վերաբերյալ ծանուցումներն 
էլեկտրոնային փոստի հասցեով և/կամ ՀՀ բջջային հեռախոսահամարով ստանալու 
համար  
 - տալիս եմ իմ համաձայնությունը ____________________________________________ 
 - համաձայն չեմ, խնդրում եմ ծանուցել ________________________________________ 
       (նշել նախընտրելի ծանուցման տեսակը)   
 
15. Լրացուցիչ տեղեկություններ _____________________________________________________ 
16. Դիմումին կցվող փաստաթղթերի ցանկ  __________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
17. Կեղծ տեղեկություններ (տվյալներ) ներկայացնելու համար օրենքով նախատեսված 
պատասխանատվության մասին զգուշացված եմ: 
  
Դիմող` _______________________________ ______________________ ________________ 
 (անուն, ազգանուն) (ստորագրություն) (դիմելու օրը, ամիսը,   

տարին) 
 

 

Ծառայողական նշումներ (այս բաժինը լրացվում է միայն պաշտոնատար անձանց կողմից) 
 

18. Դիմում-հարցաթերթը և ներկայացված փաստաթղթերը ստուգեց և ընդունեց՝  
 

_______________________________________       __________________________
(պաշտոնատար անձի պաշտոնը) (ստորագրությունը) 

_______________________________________ __________________________
 (անունը, ազգանունը) (ընդունելու օրը, ամիսը, 

տարին) 



Ձև N 2 
 
 

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը 

դադարեցնելու 

          
Գունավոր 
լուսանկար 
3.5x4.5սմ 

 
Խնդրում եմ ընդունել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու 
համար ներկայացվող դիմում-հարցաթերթը և պահանջվող փաստաթղթերը։ 
 
Իմ վերաբերյալ ներկայացնում եմ հետևյալ տեղեկությունները՝ 
 
1. Անուն ____________________________________________ 

2. Ազգանուն ____________________________________________ 

3. Հայրանուն ____________________________________________ 

4. Ծննդյան ամսաթիվ ______________________ (օր, ամիս, տարի) 

5. Ծննդյան վայր _______________________ (երկիր)   

 
6. Առկա են այլ պետության քաղաքացիության հետ կապված հետևյալ հիմքերը՝ 
 
□ ունեմ ______________________ (նշել երկիրը) քաղաքացիություն. 

□ չունեմ այլ պետության քաղաքացիություն, սակայն ունեմ ______________________ (նշել երկիրը) 
քաղաքացիություն ձեռք բերելու իրավական հնարավորություն, որի հավաստումը ներկայացնում 
եմ. 

□ չունեմ այլ պետության քաղաքացիություն, սակայն այն ձեռք բերելու իրավական հնարավորության 
մասին հավաստումը կներկայացնեմ եռամսյա ժամկետում 
 

7. Առնչությունը զինվորական ծառայության հետ, զինվորական կոչում 
____________________________________________________________________________ 
 
8. Բնակության վայրի (հաշվառման, գրանցման) հասցեն՝ 
 

Հայաստանի Հանրապետությունում __________________________________________________ 

օտարերկրյա պետությունում __________________________________________________ 
 
9. Հեռախոսահամար  
 

Հայաստանի Հանրապետությունում ___________________________________________ 

օտարերկրյա պետությունում ___________________________________________ 
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10. Էլեկտրոնային փոստի հասցե  ___________________________________________ 
 

11. Քաղաքացիությունը դադարեցնելու դիմումի ընթացի վերաբերյալ ծանուցումներն 
էլեկտրոնային փոստի հասցեով և/կամ բջջային հեռախոսահամարով ստանալու համար  

 - տալիս եմ իմ համաձայնությունը _____________________________________________ 
 - համաձայն չեմ, խնդրում եմ ծանուցել __________________________________________ 
       (նշել նախընտրելի ծանուցման տեսակը)   

12. Լրացուցիչ տեղեկություններ (առկայության դեպքում՝ դիմողի ցանկությամբ) և դիմումին 
կցվող փաստաթղթերի ցանկ   

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

13. Կեղծ տեղեկություններ (տվյալներ) ներկայացնելու համար օրենքով նախատեսված 
պատասխանատվության մասին զգուշացված եմ: 

 
Դիմող` _______________________________ ______________________ ______________________ 
 (անուն, ազգանուն) (ստորագրություն) (դիմելու օրը, ամիսը, տարին) 

 
 

 
 

Ծառայողական նշումներ  
(Այս բաժինը լրացվում է միայն պաշտոնատար անձանց կողմից) 

 
14. Դիմում-հարցաթերթը և ներկայացված փաստաթղթերը ստուգեց և ընդունեց՝  
 
 

_______________________________________ __________________________ 
(պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը) (ստորագրությունը) 

_______________________________________ __________________________ 
(պաշտոնը) (ընդունելու օրը, ամիսը, տարին) 



Ձև N 3
  

 
  

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ  

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 
  

(Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու մասին) 
 
 
 

  
« » «_____________» 20    թ. N_______________ 

 (տրման ամսաթիվը) (ելքի համարը) 
  

  

  

  

  

  

 Կ.Տ. 

Սույնով հավաստվում է, որ ______________________________________-ի 
            (անուն, հայրանուն, ազգանուն) 

(ծնված «_____» «__________» ______թ.)  Հայաստանի Հանրապետության 
   (օր,                   ամիս,                    տարեթիվ) 

քաղաքացիությունը ՀՀ նախագահի «_____» «_____________»_______թ. 
  (հրամանագրի ամսաթիվը) 
 թիվ _______________ հրամանագրով դադարեցվել է: 

      (հրամանագրի համարը) 

Հրամանագիրը մտել է օրինական ուժի մեջ։ 

  
_________________________ ____________________ 

(Պաշտոն)         (Ստորագրություն) 



Ձև N 4
  

 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ  
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա ՆՔ 

  
(Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու մասին) 

 
 

  
«           » «_____________» 20    թ. N_______________ 

                   (տրման ամսաթիվը) (ելքի  համարը) 
  

  

  

  

  

  

 Կ.Տ. 

Սույնով հավաստվում է, որ ______________________________________-ի 
            (անուն, հայրանուն, ազգանուն) 

(ծնված «_____» «__________» ______թ.)  Հայաստանի Հանրապետության 
   (օր,                   ամիս,                    տարեթիվ) 

քաղաքացիությունը ՀՀ նախագահի «_____» «_____________»_______թ. 
  (հրամանագրի ամսաթիվը) 
 թիվ _______________ հրամանագրով դադարեցվել է: 

      (հրամանագրի համարը) 

Հրամանագիրը կմտնի օրինական ուժի մեջ 
____________________________________-ի կողմից օտարերկրյա պետության 
քաղաքացիություն ստանալու ապացույցը (օտարերկրյա պետության անձնագիր կամ 
օրենքով սահմանված կարգով վավերացված՝ տվյալ պետության քաղաքացիություն 
ձեռք բերելը հավաստող փաստաթուղթ) լիազոր մարմին ներկայացվելու պահից: 
 

  
_________________________ ____________________ 

(Պաշտոն)      (Ստորագրություն) 



Ձև N 5 

 
 

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 
Երեխայի՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը 

դադարեցնելու 
 

          
Գունավոր 
լուսանկար 
3.5x4.5սմ 

 
Ես` 
 

_________________________________________________ խնդրում եմ ընդունել երեխայիս 

            (դիմող ծնողի անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար ներկայացվող  
դիմում-հարցաթերթը և փաստաթղթերը։ 
 
Երեխայիս վերաբերյալ ներկայացնում եմ հետևյալ տեղեկությունները՝ 
 
1. Անուն ____________________________________________ 

2. Ազգանուն ____________________________________________ 

3. Հայրանուն ____________________________________________ 

4. Ծննդյան ամսաթիվ ______________________ (օր, ամիս, տարի) 

5. Ծննդյան վայր _______________________ (երկիր)   

 
6. Առկա են այլ պետության քաղաքացիության հետ կապված հետևյալ հիմքերը՝ 
 
□ Երեխան ունի ______________________ (նշել երկիրը) քաղաքացիություն 

□ Երեխան չունի այլ պետության քաղաքացիություն, սակայն ունի ______________________ (նշել երկիրը) 
քաղաքացիություն ձեռք բերելու իրավական հնարավորություն, որի հավաստումը ներկայացնում եմ  

□ Երեխան չունի այլ պետության քաղաքացիություն, սակայն այն ձեռք բերելու իրավական 
հնարավորության մասին հավաստումը կներկայացնեմ եռամսյա ժամկետում 
 

7. Երեխայի ծնողները /օրինական ներկայացուցիչները/ են՝  

 
 

Ազգակցական 
կապը 

Անունը, ազգանունը, 
հայրանունը 

Ծննդյան օրը, 
ամիսը, տարին 

Ազգությունը Քաղաքացիությունը 
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8. Երեխայի բնակության վայրի հասցեն՝ 
 

Հայաստանի Հանրապետությունում __________________________________________________ 

օտարերկրյա պետությունում __________________________________________________ 
 
9. Դիմողի հեռախոսահամարը  
 

Հայաստանի Հանրապետությունում ___________________________________________ 

օտարերկրյա պետությունում ___________________________________________ 

10. Էլեկտրոնային փոստի հասցե  ___________________________________________ 
 
11. Քաղաքացիությունը դադարեցնելու դիմումի ընթացի վերաբերյալ ծանուցումներն 
էլեկտրոնային փոստի հասցեով և/կամ  բջջային հեռախոսահամարով ստանալու համար  
 - տալիս եմ իմ համաձայնությունը _____________________________________________ 
 - համաձայն չեմ, խնդրում եմ ծանուցել ___________________________________ _______ 
       (նշել նախընտրելի ծանուցման տեսակը)   
 
12. Լրացուցիչ տեղեկություններ (առկայության դեպքում՝ դիմողի ցանկությամբ) և դիմումին 
կցվող փաստաթղթերի ցանկ  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
13. Կեղծ տեղեկություններ (տվյալներ) ներկայացնելու համար օրենքով նախատեսված 
պատասխանատվության մասին զգուշացված եմ: 
 
Դիմող` _______________________________ ______________________ ______________________ 
 (անուն, ազգանուն) (ստորագրություն) (դիմելու օրը, ամիսը, տարին) 

 

 
 

Ծառայողական նշումներ  
(Այս բաժինը լրացվում է միայն պաշտոնատար անձանց կողմից) 

 

 
14. Դիմում-հարցաթերթիկը և ներկայացված փաստաթղթերը ստուգեց և ընդունեց՝  
 

_______________________________________ __________________________ 
(պաշտոնատար անձի պաշտոնը) (ստորագրությունը) 

_______________________________________ __________________________ 
(անունը, ազգանունը) (ընդունելու օրը, ամիսը, տարին)»: 

 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                  ՂԵԿԱՎԱՐ                                                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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