
 

ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ՆԱԽԱԳԻԾ 

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ 

Պ-109-06.12.2021-ՊԻ-011 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴՐՈՇԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2006 

թվականի հունիսի 15-ի ՀՕ-149-Ն օրենքի  3-րդ հոդվածում՝  

1) 1-ին մասում «(այդ թվում՝ Երևանի քաղաքապետարանի)» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաև 

հանրակրթական, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, պետական գիտական, մարզական և 

մշակութային կազմակերպությունների, պետության և համայնքի կողմից հիմնադրված այլ իրավաբանական 

անձանց» բառերը. 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ նոր 5.1-ին մաս. 

«5.1. Հայաստանի Հանրապետության դրոշը Հանրապետության և Անկախության տոներին, ինչպես 

նաև Սահմանադրության և պետական խորհրդանիշների օրը տեղադրվում է Հայաստանի 

Հանրապետության բնակավայրերի հրապարակների, փողոցների, այգիների և պուրակների հարակից 

վայրերում, շենքերի, շինությունների, այդ թվում` բնակելի շենքերի վրա, որոնց ցանկը սահմանում է 

համայնքի ղեկավարը:»: 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 

տասներորդ օրը: Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում Կառավարությունը 

սահմանում է սույն օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի կատարման ապահովման համար անհրաժեշտ 

միջոցառումները: 

  



ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ՆԱԽԱԳԻԾ 

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ 

Պ-109-06.12.2021-ՊԻ-011/1 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴՐՈՇԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2006 

թվականի հունիսի 15-ի ՀՕ-149-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 3-րդ հոդվածիում՝  

2) 1-ին մասում՝ «(այդ թվում՝ Երեւանի քաղաքապետարանի)» բառերից հետո լրացնել 

«,ինչպես նաև նախադպրոցական, հանրակրթական, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, 

պետական գիտական, մարզական և մշակութային կազմակերպությունների, պետության և համայնքի 

կողմից հիմնադրված այլ իրավաբանական անձանց» բառերըով:. 

Հոդված 2. Օրենքի 4-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«Հոդված 4. Հայաստանի Հանրապետության դրոշի բարձրացումը եւ իջեցումը 

1. Հանրապետության եւ Անկախության տոներին, ինչպես նաեւ Սահմանադրության եւ պետական 

խորհրդանիշների օրը Հայաստանի Հանրապետության դրոշը բարձրացվում է այն բնակելի եւ ոչ բնակելի 

շենքերի վրա, որոնք տեղակայված են Հայաստանի Հանրապետության համայնքների հրապարակների, 

փողոցների, այգիների եւ պուրակների հարակից տարածքներում: 

2. Հայաստանի Հանրապետության դրոշը իջեցվում է պաշտոնապես հայտարարված սգո օրերին կամ 

սգո արարողությունների ժամանակ՝ մինչեւ դրոշաձողի մեջտեղը: Դրոշի վերեւի մասում ամրացվում է սեւ 

ժապավեն, որի երկարությունը հավասարեցվում է դրոշի երկարությանը: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դեպքերում, ինչպես նաեւ պետական այլ տոներին եւ 

հիշատակի օրերին Հայաստանի Հանրապետության դրոշի բարձրացման եւ իջեցման փոխանցման 

արարողակարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:»: 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ նոր 5.1-ին մաս. 

«5.1. Հայաստանի Հանրապետության դրոշը Հանրապետության և Անկախության տոներին, ինչպես 

նաև Սահմանադրության և պետական խորհրդանիշների օրը տեղադրվում է Հայաստանի 

Հանրապետության բնակավայրերի հրապարակների, փողոցների, այգիների և պուրակների հարակից 

վայրերում, շենքերի, շինությունների, այդ թվում` բնակելի շենքերի վրա, որոնց ցանկը սահմանում է 

համայնքի ղեկավարը:»: 

Հոդված 3. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը 

Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 90-րդ օրը 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 

տասներորդ օրը: Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում Կառավարությունը 

սահմանում է սույն օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի կատարման ապահովման համար անհրաժեշտ 

միջոցառումները: 



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

Ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունված «Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաuտանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին» (Պ-109-06.12.2021) նախագծերի վերաբերյալ ներկայացված առաջարկների 

N ԱՌԱՋԱՐԿԻ 

ՀԵՂԻՆԱԿԸ 

ՆԱԽԱԳԾԻ 

ԱՅՆ ՄԱՍԸ, ՈՐԻՆ 

ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ Է 

ԱՌԱՋԱՐԿԸ 

ԱՌԱՋԱՐԿԸ 

ԱՌԱՋԱՐԿՆ 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԿԱՄ 

ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՂԻ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԱՌԱՋԱՐԿՆ 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԿԱՄ 

ՄԵՐԺԵԼՈՒ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

«Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» 

1 Հեղինակ վերնագիր 

Շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»: 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

2 Հեղինակ 1-ին հոդված 

Շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության դրոշի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականի հունիսի 

15-ի ՀՕ-149-Ն օրենքի 3-րդ հոդվածում՝  

1) 1-ին մասում «(այդ թվում՝ Երեւանի քաղաքապետարանի)» 

բառերից հետո լրացնել «,ինչպես նաև հանրակրթական, 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, 

պետական գիտական, մարզական և մշակութային 

կազմակերպությունների, պետության և համայնքի կողմից 

հիմնադրված այլ իրավաբանական անձանց» բառերը. 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ նոր 5.1-ին մաս. 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 



 

«5.1. Հայաստանի Հանրապետության դրոշը 

Հանրապետության և Անկախության տոներին, ինչպես նաև 

Սահմանադրության և պետական խորհրդանիշների օրը 

տեղադրվում է Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի 

հրապարակների, փողոցների, այգիների և պուրակների 

հարակից վայրերում, շենքերի, շինությունների, այդ թվում` 

բնակելի շենքերի վրա, որոնց ցանկը սահմանում է համայնքի 

ղեկավարը:»: 

3 Հեղինակ 2-րդ հոդված 

Շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: Սույն 

օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում 

Կառավարությունը սահմանում է սույն օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ 

մասի կատարման ապահովման համար անհրաժեշտ 

միջոցառումները:»: 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաuտանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

1 Հեղինակ Նախագիծ 
Նախագծում կատարել փոփոխություններ՝ ըստ ներկայացված 
տեքստի:  

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 


