Նախագիծ
Երկրորդ ընթերցում
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի մայիսի 5-ի
քաղաքացիական օրենսգրքի 31-րդ գլխում լրացնել նոր՝ 7-րդ պարագրաֆ հետևյալ
բովանդակությամբ.

«§ 7. ՌԵՊՈ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
Հոդված 570.2 Ռեպո պայմանագիր
1. Ռեպո պայմանագրով կողմերից մեկը՝ վաճառողը, պարտավորվում է մյուս
կողմին՝ գնորդին, պայմանագրով սահմանված ժամկետում որպես սեփականություն
փոխանցել արժեթղթեր, իսկ գնորդը պարտավորվում է ընդունել այդ արժեթղթերը և
վճարել դրանց դիմաց պայմանագրով սահմանված որոշակի գումար, այնուհետև
պայմանագրով սահմանված ժամկետում վաճառողին հետ վաճառել ձեռքբերված
արժեթղթերին համարժեք արժեթղթեր, վաճառողն էլ պարտավոր է ընդունել այդ
արժեթղթերը և վճարել դրանց դիմաց պայմանագրով սահմանված որոշակի
գումար:
2. Սույն գլխի իմաստով արժեթղթերը համարվում են համարժեք, եթե թողարկվել
են միևնույն թողարկողի կողմից, միևնույն թողարկման մաս են կազմում, ունեն նույն
տեսակը, անվանական արժեքը, բնութագրիչ հատկանիշները և նույն քանակի կամ
ծավալի են, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով
3. Սույն գլխի առաջին պարագրաֆով սահմանված կանոնները տարածվում են
ռեպո պայմանագրերի նկատմամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ կողմերի միջև
կնքված պայմանագրով և եթե դա չի հակասում սույն պարագրաֆի դրույթներին
կամ ռեպո պայմանագրի էությանը:
4. Ռեպո պայմանագիրը «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքի իմաստով չի
հանդիսանում ածանցյալ ֆինանսական գործարք:
5. Ռեպո պայմանագիրը կնքվում է գրավոր: Գրավոր ձևը չպահպանելը
հանգեցնում է ռեպո պայմանագրի անվավերության:
Հոդված 570.3 Ռեպո պայմանագրի պայմանները

1. Ռեպո պայմանագրով կարող է նախատեսվել, որ գնորդը պարտավոր է
պայմանագրի գործողության ընթացքում արժեթղթերի դիմաց թողարկողի կողմից
վճարվող եկամուտներին, մասնավորապես՝ պարտատոմսերի դիմաց վճարվող
տոկոսներին, մարումներին և նմանատիպ այլ վճարումներին համարժեք գումար
փոխանցել վաճառողին:
2. Ռեպո պայմանագրով կարող է նախատեսվել ռեպո պայմանագրով
վաճառված արժեթղթերի շուկայական գնի տատանման հետևանքով հավելյալ
ռիսկ ստանձնած կողմի իրավունքը իր ռիսկը ծածկելու նպատակով պահանջելու
մյուս կողմից իրեն որպես սեփականություն հանձնել արժեթղթեր կամ դրամական
միջոցներ՝

միաժամանակ

վերադարձնելու

ստանձնելով

պարտականություն

դրանք

(մարժային

կամ

դրանց

համարժեքը

փոխանցումներ):

Լրացուցիչ

արժեթղթերը կամ դրամական միջոցները ստանալու և (կամ) դրանց համարժեքը
վերադարձնելու կարգը, ժամկետները և դրանց հետ կապված այլ հարցերը
կարգավորվում

են

պայմանագրով:

Կողմերը

սույն

հոդվածի

1-ին

մասով

նախատեսված կանոնները կարող են կիրառել մարժային փոխանցումների
ժամանակ:
3. Սույն

հոդվածի

1-ին

մասում

նշված

վճարումները

չեն

համարվում

նվիրատվություն:
4. Որպես մարժային փոխանցում տրամադրվող դրամական միջոցների վրա
կարող են հաշվեգրվել տոկոսներ:
5. Այն դեպքերում, երբ ռեպո պայմանագրով վաճառված կամ որպես մարժային
փոխանցում տրամադրված արժեթուղթը մարվում է նախքան պայմանագրով
սահմանված դրա համարժեքը վերադարձնելը, ապա հետ վաճառքի ժամանակ
համարժեք արժեթղթի փոխարեն վերադարձվում են մարման գումարները, եթե այլ
բան նախատեսված չէ պայմանագրով:»:
Հոդված 2. Սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի մայիսի 5-ի
քաղաքացիական օրենսգրքի 31-րդ գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ
յոթերորդ պարագրաֆով 31-րդ գլխում լրացնել նոր՝ 7-րդ պարագրաֆ հետևյալ
բովանդակությամբ.

«§ 7. ՌԵՊՈ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
Հոդված 570.2 Ռեպո պայմանագիր
6. Ռեպո պայմանագրով կողմերից մեկը՝ վաճառողը, պարտավորվում է մյուս
կողմին՝ գնորդին, պայմանագրով սահմանված ժամկետում որպես սեփականություն
փոխանցել արժեթղթեր, իսկ գնորդը պարտավորվում է ընդունել այդ արժեթղթերը և
վճարել դրանց դիմաց պայմանագրով սահմանված որոշակի գումար, այնուհետև
պայմանագրով սահմանված ժամկետում վաճառողին հետ վաճառել ձեռքբերված
արժեթղթերին համարժեք արժեթղթեր, վաճառողն էլ պարտավոր է ընդունել այդ
արժեթղթերը և վճարել դրանց դիմաց պայմանագրով սահմանված որոշակի
գումար:
7. Սույն գլխի իմաստով արժեթղթերը համարվում են համարժեք, եթե թողարկվել
են միևնույն թողարկողի կողմից, միևնույն թողարկման մաս են կազմում, ունեն նույն
տեսակը, անվանական արժեքը, բնութագրիչ հատկանիշները և նույն քանակի կամ
ծավալի են, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով
8. Սույն գլխի առաջին պարագրաֆով սահմանված կանոնները տարածվում են
ռեպո պայմանագրերի նկատմամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ կողմերի միջև
կնքված պայմանագրով և եթե դա չի հակասում սույն օրենսգրքի գլխի
պարագրաֆի դրույթներին կամ ռեպո պայմանագրի էությանը:
9. Ռեպո պայմանագիրը «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի իմաստով չի հանդիսանում ածանցյալ ֆինանսական
գործարք:
10. Ռեպո պայմանագիրը կնքվում է գրավոր: Գրավոր ձևը չպահպանելը
հանգեցնում է ռեպո պայմանագրի անվավերության:
Հոդված 570.3 Ռեպո պայմանագրի պայմանները
6. Ռեպո պայմանագրով կարող է նախատեսվել, որ գնորդը պարտավոր է
պայմանագրի գործողության ընթացքում արժեթղթերի դիմաց թողարկողի կողմից
վճարվող եկամուտներին, մասնավորապես՝ պարտատոմսերի դիմաց վճարվող
տոկոսներին, մարումներին և նմանատիպ այլ վճարումներին համարժեք գումար
փոխանցել վաճառողին:
7. Ռեպո պայմանագրով կարող է նախատեսվել ռեպո պայմանագրով
վաճառված արժեթղթերի շուկայական գնի տատանման հետևանքով հավելյալ
ռիսկ ստանձնած կողմի իրավունքը իր ռիսկը ծածկելու նպատակով պահանջելու
մյուս կողմից իրեն որպես սեփականություն հանձնել արժեթղթեր կամ դրամական

միջոցներ՝

միաժամանակ

վերադարձնելու

ստանձնելով

պարտականություն

դրանք

(մարժային

կամ

դրանց

համարժեքը

փոխանցումներ):

Լրացուցիչ

արժեթղթերը կամ դրամական միջոցները ստանալու և (կամ) դրանց համարժեքը
վերադարձնելու կարգը, ժամկետները և դրանց հետ կապված այլ հարցերը
կարգավորվում

են

պայմանագրով:

Կողմերը

սույն

հոդվածի

1-ին

մասով

նախատեսված կանոնները կարող են կիրառել մարժային փոխանցումների
ժամանակ:
8. Սույն

հոդվածի

1-ին

մասում

նշված

վճարումները

չեն

համարվում

նվիրատվություն:
9. Որպես մարժային փոխանցում տրամադրվող դրամական միջոցների վրա
կարող են հաշվեգրվել տոկոսներ:
10. Այն դեպքերում, երբ ռեպո պայմանագրով վաճառված կամ որպես մարժային
փոխանցում տրամադրված արժեթուղթը մարվում է նախքան պայմանագրով
սահմանված դրա համարժեքը վերադարձնելը, ապա հետ վաճառքի ժամանակ
համարժեք արժեթղթի փոխարեն վերադարձվում են մարման գումարները, եթե այլ
բան նախատեսված չէ պայմանագրով:»:
Հոդված 2. Սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող
տասներորդ
օրը:

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ (Կ-412-05.12.2019-ՖՎ-011/1) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ
№

1.

Առաջարկության
(փոփոխության,
լրացման)
հեղինակը

ՀՀ
կառավարություն

Հոդվածը, կետը,
որին վերաբերում է
առաջարկությունը

Հոդված 1

Առաջարկություն (փոփոխո
ւթյուն, լրացում)

Առաջարկության
վերաբերյալ հեղինակի
(հիմնական զեկուցողի)
եզրակացությունը

«31-րդ գլուխը լրացնել հետևյալ
բովանդակությամբ
յոթերորդ
պարագրաֆով» բառերը փոխարինել
«31-րդ գլխում լրացնել նոր՝ 7-րդ
պարագրաֆ
հետևյալ
բովանդակությամբ՝»

Հաշվի առնելով ՀՀ Ազգային
Ժողովի Պետաիրավական
փորձաքննության բաժնի և
Սոցիալական, կրթական,
առողջապահական
փորձաքննության բաժնի
եզրակացությունները
առաջարկվում է մի շարք
փոփոխություններ
իրականացնել՝ իրավական
տեխնիկայի ճշգրտման
նպատակով:
Ընդունվել է:
Կատարվել է
համապատասխան

Առաջարկություն
ներն ընդունելու
կամ մերժելու
վերաբերյալ
հանձնաժողովի
որոշումը

փոփոխություն:
ՀՀ
2.

կառավարություն

3.

ՀՀ
կառավարություն

Հոդված 1

Հոդված 1

«7
ՌԵՊՈ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» Հաշվի առնելով ՀՀ Ազգային
վերնագրում «7» թվից առաջ լրացնել Ժողովի Պետաիրավական
փորձաքննության բաժնի և
«§» նշանը:
Սոցիալական, կրթական,
առողջապահական
փորձաքննության բաժնի
եզրակացությունները
առաջարկվում է մի շարք
փոփոխություններ
իրականացնել՝ իրավական
տեխնիկայի ճշգրտման
նպատակով:
Ընդունվել է:
Կատարվել է
համապատասխան
փոփոխություն:
Հոդվածով լրացվող նոր՝ 570.2-րդ Հաշվի առնելով ՀՀ Ազգային
հոդվածի 3-րդ մասում «օրենսգրքի Ժողովի Պետաիրավական
գլխի»
բառերը
փոխարինել փորձաքննության բաժնի և
Սոցիալական, կրթական,
«պարագրաֆի» բառով:
առողջապահական
փորձաքննության բաժնի
եզրակացությունները
առաջարկվում է մի շարք
փոփոխություններ
իրականացնել՝ իրավական
տեխնիկայի ճշգրտման
նպատակով:
Ընդունվել է:

Կատարվել է
համապատասխան
փոփոխություն:

4.

ՀՀ
կառավարություն

Հոդված 1

Հոդվածով լրացվող նոր՝ 570.2-րդ
հոդվածի
4-րդ
մասից
հանել
«Հայաստանի
Հանրապետության»
բառերը:

Հաշվի առնելով ՀՀ Ազգային
Ժողովի Պետաիրավական
փորձաքննության բաժնի և
Սոցիալական, կրթական,
առողջապահական
փորձաքննության բաժնի
եզրակացությունները
առաջարկվում է մի շարք
փոփոխություններ
իրականացնել՝ իրավական
տեխնիկայի ճշգրտման
նպատակով:
Ընդունվել է:
Կատարվել է
համապատասխան
փոփոխություն:

