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«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի մայիսի 5-ի ՀՕ-239
քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 218-րդ հոդվածը շարադրել
հետևյալ խմբագրությամբ.
«218.

Հանրության

գերակա

շահերի

ապահովման

նպատակով

սեփականության օտարումը

Հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության
օտարումն իրականացվում է օրենքով սահմանված բացառիկ դեպքերում և կարգով`
միայն նախնական և համարժեք փոխհատուցմամբ:»:
Հոդված 2. Օրենսգրքի 243-րդ հոդվածի 1-ին մասում «հասարակության և
պետության կարիքների համար» բառերը փոխարինել «հանրության գերակա շահերի
ապահովման նպատակով» բառերով:
Հոդված 3. Օրենսգրքի 279-րդ հոդվածում 2-րդ մասի 3-րդ կետը շարադրել
հետևյալ խմբագրությամբ.
«3) սեփականությունն օտարվում է հանրության գերակա շահերի ապահովման
նպատակով (հոդված 218).»:
Հոդված 4. Օրենսգրքի 1156-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերությունը շարադրել
նոր խմբագրությամբ՝

«Արտոնագիրը հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով կարող է
օտարվել միայն օրենքով սահմանված բացառիկ դեպքերում և կարգով:»:
Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող

օրվանից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
.
Հոդված 218 Հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով
սեփականության օտարումը
Հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության
օտարումն իրականացվում է օրենքով սահմանված բացառիկ դեպքերում և կարգով`
միայն նախնական և համարժեք փոխհատուցմամբ:
Հոդված 243. Գրավ դրված գույքը հարկադրաբար վերցնելու և առգրավելու
հետևանքները
1. Այն դեպքերում, երբ գրավի առարկա գույքի նկատմամբ գրավատուի
սեփականության իրավունքը դադարել է օրենքով սահմանված հիմքերով և կարգով
հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով հասարակության և
պետության կարիքների համար օտարվելու, ռեկվիզիցիայի կամ ազգայնացման
հետևանքով, ու գրավատուին տրվել է այլ գույք և (կամ) համապատասխան հատուցում,
գրավի իրավունքը տարածվում է փոխարենը տրված գույքի վրա, կամ գրավառուն ձեռք
է բերում գրավատուին հասանելիք հատուցման գումարից իր պահանջը բավարարելու
նախապատվության իրավունք:
2. Այն դեպքում, երբ գրավի առարկա գույքն օրենքով սահմանված կարգով
առգրավվել է գրավատուից` բռնագանձում տարածելու միջոցով կամ որպես
հանցագործության համար պատժամիջոց, գրավառուն այդ գույքի արժեքից իր
պահանջը բավարարելու նախապատվության իրավունք ունի:
3. Այն դեպքում, երբ գրավի առարկա գույքն օրենքով սահմանված կարգով
առգրավվել է գրավատուից այն հիմքով, որ իրականում այդ գույքի սեփականատերն
ուրիշ անձ է, այդ գույքի նկատմամբ գրավը դադարում է:
4. Սույն հոդվածով նախատեսված դեպքերում գրավառուն իրավունք ունի
պահանջել վաղաժամկետ կատարելու գրավով ապահովված պարտավորությունը:
(243-րդ հոդվածը փոփ. 27.11.06 ՀՕ-187-Ն)
Հոդված 279. Սեփականության իրավունքի և այլ գույքային իրավունքների
դադարման հիմքերը
1. Սեփականության իրավունքը դադարում է սեփականատիրոջ կողմից իր գույքն
օտարելու, սեփականության իրավունքից հրաժարվելու, գույքը ոչնչացնելու և գույքի
նկատմամբ սեփականության իրավունքի կորստի` օրենքով նախատեսված այլ
դեպքերում:
2. Չի թույլատրվում սեփականատիրոջ գույքը հարկադրաբար վերցնել կամ
առգրավել, բացի այն դեպքերից, երբ օրենքով նախատեսված հիմքերով`
1) պարտավորությունների համար գույքի վրա տարածվում է բռնագանձում (հոդված
281).

2) օտարվում է այն գույքը, որն օրենքի ուժով չի կարող պատկանել տվյալ անձին
(հոդված 282).
3) սեփականությունն օտարվում է հանրության գերակա շահերի ապահովման
նպատակովսեփականության հասարակության և պետության կարիքների համար
օտարվելու (հոդված 218).
4) վերցվում են անտնտեսվար պահվող մշակութային արժեքները (հոդված 284).
5) կատարվում է ռեկվիզիցիա (հոդված 285).
6) կատարվում է բռնագրավում (հոդված 288).
7) իրավաբանական անձը դատարանի վճռով վերակազմակերպվում կամ
լուծարվում է (63 և 67 հոդվածներ).
8) գույքն օտարվում է` սույն օրենսգրքի 197 հոդվածի 4-րդ կետով, 208 և 220
հոդվածներով նախատեսված դեպքերում:
3. Պետության սեփականությանը պատկանող գույքն օտարվում է քաղաքացիներին
և իրավաբանական անձանց` մասնավորեցման (ապապետականացման) մասին
օրենքներով սահմանված կարգով:
4. Քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց սեփականությանը պատկանող
գույքի պետականացումը (ազգայնացումը) կատարվում է օրենքի հիման վրա, այդ
գույքի արժեքի ու մյուս վնասների հատուցմամբ` սույն օրենսգրքի 286 հոդվածով
սահմանված կարգով:
5. Գույքային իրավունքները դադարում են սույն օրենսգրքի 217, 217.7 և 247
հոդվածներով, ինչպես նաև օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված այլ
դեպքերում:
(279-րդ հոդվածը խմբ. 27.11.06 ՀՕ-187-Ն, փոփ. 01.03.17 ՀՕ-70-Ն)
Հոդված 1156. Արտոնագրի տիրոջ իրավունքների սահմանափակումը
Արտոնագրի տիրոջ իրավունքները սահմանափակելու հիմքերը, արտոնագիրը
դադարեցնելու (չեղյալ հայտարարելու), այն անվավեր ճանաչելու, հարկադրական
լիցենզիաներ տալու պայմանները սահմանվում են «Գյուտերի, օգտակար մոդելների,
արդյունաբերական նմուշների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:
Արտոնագիրը հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով կարող է
օտարվել միայն օրենքով սահմանված բացառիկ դեպքերում և կարգով:Արտոնագիրը
հասարակության և պետության կարիքների համար կարող է օտարվել միայն
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ նախատեսված դեպքերում և
օրենքով սահմանված կարգով:

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
ՀՀ ԱԺ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ««ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», ««ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», ««ԻՐԱՎՈՒՆՔ
ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՉՊԱՀՊԱՆՎԱԾ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ
ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ», ««ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՍՈՐՏԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՆՈՐ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿ(ՆԵՐ)Ի ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

N

Առաջարկության

Հոդվածը, կետը,

Առաջարկությունը

Առաջարկության

Առաջարկությունն

(փոփոխության,

որին

(փոփոխությունը, լրացումը)

վերաբերյալ

ընդունելու կամ

լրացման)

վերաբերում է

հեղինակի (հիմնական

մերժելու

հեղինակը

առաջարկությու

զեկուցողի)

վերաբերյալ

նը

եզրակացությունը

հանձնաժողովի
որոշումը

«Հասարակությա

«Հասարակության

ն և պետության պետության

1.

ՀՀ
կառավարություն

կարիքների

կարիքների

սեփականության

համար

մասին»

սեփականության
օտարման

և
համար

օտարման
Հայաստանի

Հանրապետության

օրենքի

մասին»

վերնագիրը և ամբողջ տեքստը,

Հայաստանի

ինչպես նաև հարակից օրենքները

Հանրապետությ
ան

օրենքի

վերնագիր
հարակից
օրենքներ

համապատասխանեցնել

և Սահմանադրության 60-րդ հոդվածի
5-րդ մասին:

Նախագիծը
լրամշակվել է

Ընդունվել է

