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ՕՐԵՆՔԸ 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑՈՒ, ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ, 
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ, ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԵՎ ՄԱՆԿՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»   
 

 
Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան  
1. Սույն օրենքը կարգավորում է Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու, 

հայոց լեզվի, մշակութային ժառանգության, ընտանիքի և մանկության պաշտպանության 
հիմունքների հետ կապված հարաբերությունները: 

 
Հոդված 2. Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու, հայոց լեզվի, 

մշակութային ժառանգության, ընտանիքի և մանկության պաշտպանությունը 
1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 15-րդ, 16-րդ, 18-րդ, 19-րդ 

և 20-րդ հոդվածների համաձայն Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, հայոց 
լեզուն, մշակութային ժառանգությունը, ընտանիքը և մանկությունը պետության հատուկ 
պաշտպանության և հովանավորության ներքո են, ըստ այդմ էլ՝ պետությունն 
իրականացնում է Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու, ընտանիքի և 
մանկության, Հայաստանի Հանրապետությունում և սփյուռքում հայոց լեզվի, 
մշակութային ժառանգության համալիր պաշտպանությունը երաշխավորող 
միջոցառումներ։   

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված արժեքների պաշտպանության նպատակով 
Կառավարությունը հաստատում է անհրաժեշտ հայեցակարգային ռազմավարություն և 
իրականացված քայլերի մասին յուրաքանչյուր տարվա համար Սահմանադրության           
156-րդ հոդվածով նախատեսված զեկույցի շրջանակներում տեղեկատվություն 
ներկայացնում Ազգային ժողով: 

 
Հոդված 3. Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին  
1. Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին հաստատված լինելով Հիսուս 

Քրիստոսի առաքյալներ Սուրբ Թադեոսի և Սուրբ Բարդուղիմեոսի ուղղակի 
քարոզությամբ՝ Հայաստանում պետական ճանաչում է ստացել Սուրբ Գրիգոր 
Լուսավորչի ջանքերով և Սուրբ Տրդատ թագավորի հրովարտակով 301 թվականին՝ 
Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելու տարեթվից: 

2. Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին որպես հայ ժողովրդի 
պատմական և ազգային եկեղեցի, սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված իրադարձությամբ, 
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 18-րդ հոդվածի հենքով և սույն 
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օրենքի ուժով ունի հանրային իրավունքի իրավաբանական անձի ինքնավար 
սահմանադրական կարգավիճակ:  

3. Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու  կանոնադրությունն ընդունվում 
է Սահմանադրությանն ու օրենքներին համապատասխան, ենթակա չէ գրանցման և 
սույն օրենքի ուժով ընդունվում է ի գիտություն։ 

4.  Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին չի կարող սնանկ ճանաչվել 
կամ լուծարվել: 

5. Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու սահմանադրական 
կարգավիճակը որևէ կերպ վատթարացնող օրենքներ և իրավական ակտեր չեն կարող 
ընդունվել՝ առանց Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու համաձայնության։ 

 
Հոդված 4. Ընտանիքը 
1. Ընտանիքը ստեղծվում է ամուսնական տարիքի հասած տղամարդու և կնոջ 

կամավոր միությունից:  
2. Ընտանիքի անդամներ են հանդիսանում անկախ համատեղ բնակության 

հանգամանքից՝ միայն Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու կանոնական 
ծեսով ամուսնացած տղամարդը և կինը  և/կամ քաղաքացիական կացության ակտերի 
պետական գրանցման մարմնում գրանցված ամուսինները, ծնողը, այդ թվում՝ խորթ 
ծնողը, որդեգրող ծնողը, խնամատար ծնողը, երեխան (նաև որդեգրված, խորթ, 
հոգեզավակ), որդեգրող ծնողի ամուսինը, ամուսնու ծնողները, պապիկը, տատիկը, 
թոռը, պապիկի (տատիկի) ծնողը, ծոռը: Սույն մասում չնշված որևէ այլ անձի չի կարող 
վերապահվել ընտանիքի անդամի կարգավիճակ: 

3. Ընտանիքի պաշտպանությունն իրականացնելիս պետությունն առաջնորդվում 
է ընտանիքի միասնության պահպանման և ընտանիքում համերաշխության 
վերականգնման գերակա սկզբունքով։ 

4. Արգելվում է ամուսնության ճանաչումը և գրանցումը՝ 
1) երկու տղամարդու միջև. 
2) երկու կնոջ միջև. 
3) տղամարդու և սեռափոխված կնոջ կամ տղամարդու միջև. 
4) կնոջ և սեռափոխված տղամարդու կամ կնոջ միջև: 
Սույն մասի իմաստով սեռափոխված անձ է համարվում բժշկական կամ այլ 

միջամտությամբ հակառակ սեռի՝ լրիվ կամ մասնակի արտաքին սեռական օրգաններ 
ձեռք բերած անձը: 

 
 

Հոդված 5. Մանկությունը 
1. Դպրոցներում և այլ կրթական կամ դաստիարակչական 

հաստատություններում արգելվում է մինչև տասներկու (ներառյալ) տարեկան 
երեխաներին սեռական կրթություն ուսուցանելը: Տասներեք տարին լրացած 
երեխաներին՝ հաշվի առնելով նրանց տարիքային առանձնահատկությունները, 
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սեռական կրթություն ուսուցանելու անհրաժեշտության դեպքում, կրթության 
համապատասխան ծրագրերը նախապես ներկայացվում են հանրային քննարկման, 
ներգրավելով նաև մասնագիտական խմբերին, այդ թվում՝ մանկավարժներին, 
հոգեբաններին և բժիշկներին: 

2. Պետությունը պայմաններ է ստեղծում նպաստելու համար երեխաների 
ֆիզիկական, մտավոր և հոգևոր լիարժեք զարգացմանը, երեխաներին 
հայրենասիրության ոգով դաստիարակությանը, ինչպես նաև ազգային ավանդույթների 
և մեծահասակների նկատմամբ հարգանքի ձևավորմանը: Հայ ժողովրդի ազգային 
ինքնությունը խաթարող կրթական ծրագրերի իրականացումն արգելվում է:  

3. Պետությունն ապահովում է ընտանիքի կողմից երեխաների 
դաստիարակության առաջնայնությունը: 

4. Սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 4-րդ մասում նշված անձինք չեն կարող երեխա 
որդեգրել՝ անկախ նրանց համատեղ բնակվելու հանգամանքից: 
 

Հոդված 6. Հայոց լեզուն և մշակութային ժառանգությունը  
1. Պետությունն ապահովում է գրական հայերենի պաշտպանությունը 

ցանկացած աղավաղումներից, խեղաթյուրումներից, օտարալեզու 
եզրութաբանությունից: 

2. Պետությունը պայմաններ է ստեղծում Հայաստանի Հանրապետության և 
հայ ժողովրդի մշակութային ինքնության պահպանման ու զարգացման, 
համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ ներդրման համար հնագիտական, 
ճարտարապետական, պատմական, գեղագիտական կամ սոցիալ-մշակութային 
հայեցակետից կարևոր նշանակություն ունեցող մշակութային արժեքների զարգացման, 
պահպանման և հանրահռչակման համար:  

3. Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու պատմական մշակութային 
կարգավիճակ ունեցող Սրբությունները ճանաչվում են գերակա մշակութային արժեքներ, 
որոնց պահպանության, պաշտպանության և շրջանառության իրականացման համար 
պետությունն աջակցում է Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն:  

4. Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն պատկանող 
պատմամշակութային հուշարձանների, ինչպես նաև Հայաստանի 
Հանրապետությունում առկա եկեղեցիների, վանքերի, մատուռների, հարակից 
տարածքների և այլ եկեղեցական գեղարվեստական և գիտական արժեքների 
պահպանությունը, անկախ սեփականության ձևից իրականացնում է Կառավարությունը՝ 
համաձայնեցնելով Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հետ: 

5. Ազգային հերոսների և երկրի պաշտպանության, իրավակարգի ամրապնդման 
բնագավառներում, ինչպես նաև ազգային նշանակալի արժեքների ստեղծման գործում 
Հայաստանի Հանրապետությանը կամ հայ ժողովրդին համազգային նշանակություն 
ունեցող բացառիկ ծառայություններ մատուցած անձանց, ինչպես նաև  Հայաստանյայց 
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու կողմից սրբադասված անձանց և եկեղեցական բացառիկ 
ծառայություններ մատուցած անձանց  (սույն հոդվածի իմաստով՝ հանրահայտ անձինք) 
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անունները (անունը, ազգանունը կամ մտացածին անունը) չի թույլատրվում օգտագործել 
ձեռնարկատիրական գործունեության ոլորտներում, ինչպես նաև այնպիսի 
նախաձեռնություններում, որոնք կարող են վարկաբեկել հանրահայտ անձանց 
անունները:  Ժառանգ չունենալու դեպքում մահացած հանրահայտ անձի անունը 
հասարակական կազմակերպության անվանման մեջ կարող է օգտագործվել, եթե այդ 
անձը հանրահայտ է այն ոլորտում, որը համընկնում է տվյալ հասարակական 
կազմակերպության գործունեության առարկային և նպատակներին: Ժառանգ ունեցող 
մահացած հանրահայտ անձի անունը հասարակական կազմակերպությունը կարող է 
օգտագործել ժառանգի գրավոր համաձայնությամբ: 

6. Սույն հոդվածի 5-րդ մասում նշված պահանջի խախտման դեպքում, 
հանրահայտ անձի անունն օգտագործելն արգելելու պահանջով դատարան կարող է 
դիմել՝ 

1) Կառավարության կողմից լիազորված մարմինը, եթե օգտագործվել է ազգային 
հերոսի կամ երկրի պաշտպանության, իրավակարգի ամրապնդման բնագավառներում, 
ինչպես նաև ազգային նշանակալի արժեքների ստեղծման գործում Հայաստանի 
Հանրապետությանը կամ հայ ժողովրդին համազգային նշանակություն ունեցող 
բացառիկ ծառայություններ մատուցած անձի անունը. 

2) Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, եթե օգտագործվել է 
սրբադասված անձի կամ եկեղեցական բացառիկ ծառայություններ մատուցած անձի 
անունը: 

 
Հոդված 7. Եզրափակիչ մաս 
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը: 
 
 
 


