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Հայաստանի Հանրապետության «Հասարակության և պետության կարիքների համար 

սեփականության օտարման մասին» օրենքում, / ՀՕ 185-Ն, ընդունված 27.11.06թ., այնուհետ` 

Օրենք/, կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները. 

 

Հոդ. 1  Օրենքի 4-րդ հոդվածը լրացնել 2.1 մասով հետևյալ բովանդակությամբ. 

               «Սույն հոդվածի 2-րդ մասի  «ա»-«ը» կետերում թվարկված նպատակներից 

յուրաքանչյուրը կարող է ճանաչվել որպես գերակա հանրային շահ, եթե դրա իրականացումը 

դարձել է կենսական անհրաժեշտություն և չիրականացնելը հանգեցրել է կամ կարող է 

հանգեցնել հանրության կամ հասարակության որոշակի խմբի համար ծանր հետևանքների»: 

 Հոդվածի 3-րդ մասի  «յոթ» բառը փոխարինել « երեք» բառով: 

 

հոդ. 2.  Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մասերը շարադրել հետևյալ 

բովանդակությամբ. 

1. Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարումը 

կարող է կատարվել բացառապես հօգուտ պետության կամ համայնքի: 

2. Սեփականության օտարման կամ օտարման ենթակա սեփականության նախնական 

ուսումնասիրության նախաձեռնությունը, եթե այն չի ներառված կառավարության 

տարեկան ծրագրերում, պատկանում է պետական կառավարման մարմիններին կամ 

համայնքին: 

3. կառավարությունը կամ սեփակնության օտարում նախաձեռնող կառավարման 

մարմինը կամ համայնքը, եթե գերակա շահ ճանաչվող նպատակները  չի 

նախատեսված իրականացնել պետական կամ համայնքային միջոցների հաշվին,  

կարող է որպես կատարող մրցույթով ներգրավել  կազմակերպության կամ ֆիզիկական 

անձի / այնուհետ` կատարող/: 

 

Հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ. 

4. Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականությունն օտարելու 

վերաբերյալ կառավարության տարեկան  ծրագրում կամ նման օտարման 
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նախաձեռնությամբ հանդես եկող պետական կառավարման մարմնի կամ համայնքի 

միջնորդությամբ պետք է նշվեն սույն օրենքի 7-րդ հոդվածով նախատեսված տվյալները, 

ինչպես նաև` 

 

Հոդվածի 5-րդ մասը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ. 

 

5. Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականությունն օտարելու 

գործընթացում առաջացած ծախսերը կատարվում են պետության կամ համայնքի 

միջոցների հաշվին: Պետական կառավարման լիազոր մարմնի / կամ համայնքի/ և 

կատարողի միջև կնքված պայմանագրով այդ ծախսերը  լրիվ կամ մի մասով կարող են 

դրվել կատարողի վրա: 

 

Հոդ 3. Օրենքի 7-րդ հոդվածի  1-ին մասի « բ» կետի «ձեռքբերողը» բառը փոխարինել 

«կատարողը» բառով և ավելացնել« եթե այդպիսին որոշված է» բառերը: 

 

Հոդվածի  2-րդ մասի «հինգ տարուց» բառերը փոխարինել «երկու տարուց» բառերով: 

 

Հոդվածի 2-րդ մասի ե/ կետը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ  «սեփականության 

օտարման տվյալ գործառույթների  իրականացման համար պատասխանատու 

պետական մարմինը / այսուհետ` լիազոր մարմին/: Եթե հայտնի է կատարողը, նաև 

տեղեկություններ կատարողի մասին»: 

 

Հոդվածի 3-րդ մասում «ձեռքբերողը», «ձեռքբերողի» բառերը փոխարինել 

համապատասխանաբար «կատարողը», «կատարողի» բառերով: 

 

Հոդվածի 6-րդ մասի 4-րդ նախադասության «ձեռքբերողը» բառը փոխարինել 

«կատարողը» բառով և փակագծում ավելացնել` «եթե կատարողը պետությունը չէ» 

բառերը: Հանել «եթե սեփականության նախնական ուսումնասիրության ժամանակ 

արձանագրություն չի կազմվել» բառերը: 

       Հոդվածի 6-րդ մասի 4-րդ պարբերության «10 օրվա ընթացքում» բառերը փոխարինել 

«մեկամսյա ժամկետում» բառերով: 

 

Հոդ. 4  Օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ. 

 «Մինչև բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին կառավարության որոշման 

ընդունումը պարտադիր պետք է իրականացվի օտարման ենթակա սեփականության 

նախնական ուսունասիրություն /այսուհետ` սեփականության ուսունասիրում/, որի 

տվյալները հաշվի են առնվում կառավարության կողմից որոշում կայացնելիս: 

Սեփականության ուսումնասիրման մասին կառավարությունը կայացնում է որոշում»: 

      Հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին նախադասությունը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ. 

       «Սեփականության ուսումնասիրությամբ պետք է ստացվեն սույն հոդվածի 4-րդ մասով 

նախատեսված տվյալները, ինչպես նաև`» 

          Հոդվածի 2-րդ մասի գ/ կետը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ. 

«այլ անհրաժեշտ տվյալներ և փաստաթղթեր: 

        Սեփականության ուսումնասիրության  գործընթացքի ընթացքում առաջացած ծախսերը 

կատարվում են պետական միջոցների հաշվին եթե կատարողը նախապես հայտնի չէ: 
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Կատարողը հայտնի լինելու դեպքում նրա հետ կնքված պայմանագրով այդ ծախսերը կարող 

են դրվել կատարողի վրա»: 

     Հոդվածի  3-րդ մասը հանել: 

Հոդվածի 4-րդ մասի  վերջին պարբերությունը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ. 

«Կառավարության որոշմամբ պետք է նախատեսվի ուսումնասիրության հետևանքով 

սեփականատիրոջը պատճառվելիք վնասների մասնակի նախնական փոխհատուցում, եթե 

ուսումնասիրության գործընթացով սեփականատիրոջը վնաս պատճառելու հանգամանքն 

ակնհայտորեն անխուսափելի է»: 

  Հոդվածի  5-րդ մասի 2-րդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ. 

 «Սեփականության ուսումնասիրմանն իրավունք ունեն մասնակցելու 6րդ հոդվածով 

թվարկված անձինք, ինչպես նաև կարող են ներգրավվել տվյալ բնագավառի մասնագետներ»: 

   Հոդվածի 9-րդ մասը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ. «Ուսումնասիրության 

ընթացքում սեփականատիրոջը պատճառված վնասները ենթակա են լիովին 

փոխհատուցման` հաշվանցելով մասնակի նախնական փոխհատուցումը»: 

   Հոդվածի 10-րդ մասի «ապա ձեռքբերողը պարտավոր է հատուցել» բառերը փոխարինել. 

«ապա  պետք է փոխհատուցվեն» բառերը: 

 

     Հոդվածի 11-րդ մասը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ. «Եթե սեփականության 

ուսումնասիրության պարտականությունը պայմանագրով դրված է եղել կատարողի վրա, 

ապա պետությունը սուբսիդար պատասխանատվություն է կրում կատարողի կողմից 

ուսումնասիրության ընթացքում կատարված գործողությունների , ինչպես նաև 

ուսումնասիրվող սեփականության նկատմամբ սահմանափակումներ սահմանելու 

հետևանքով  սեփականատիրոջը պատճառված վնասների համար»:  

 

        Հոդված 5. Օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ պարբերությամբ. 

«Օտարման ենթակա սեփականության նախնական ուսումնասիրում անցկացված չլինելը 

կամ թերի անցկացված լինելը հիմք է բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին 

կառավարության որշումն անվավեր ճանաչելու համար»: 

       Հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել հետևյալ նախադասությամբ. 

   «Եթե սեփականությունն ուսումնասիրելու մասին կառավարության որոշումը կամ 

ուսումնասիրման արձանագրությունը բողոքարկվել են, ապա բացառիկ` գերակա հանրային 

շահ ճանաչելու մասին որոշում չի կարող ընդունվել մինչև դատարանի կողմից վերջնական 

դատական ակտ ընդունելը»: 

 

Հոդված 6.  10-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ձեռքբերողը» բառից հետո  ավելացնել «/պետական 

կառավարման մարմինը կամ համայնքը/ կամ կատարողը, եթե ձեռքբերողի հետ կնքված 

պայմանագրով սեփականության օտարման գործընթացի իրականացման 

պարտավորությունը դրված է նրա վրա» բառերը, այնուհետև «պարտավոր է» 

արտահայտությունը փոխարինել «պարտավոր են» արտահայտությամբ: 

 Հոդվածի 2-րդ մասում «ձեռքբերողին» բառից հետո ավելացնել «կամ կատարողին /եթե 

օտարման գործընթացն իրականացնում է կատարողը/» բառերը:  

 

Հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ պարբերության «ձեռբերողն» բառը դարձնել «ձեռքբերողը» և 

ավելացնել «կամ կատարողը» բառերը: 

 

Հոդվածի 4-րդ մասում «ձեռքբերողի» բառից հետո ավելացնել «կամ կատարողի»: 
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Հոդվածում ավելացնել 5-րդ մաս հետևյալ բովանդակությամբ «Բոլոր դեպքերում կատարողը 

մասնակցում է սեփականության օտարման գործընթացներին և հարաբերվում է օտարվող 

սեփականության սեփականատիրոջ և այլ գույքային իրավունքներ ունեցողների հետ 

այնքանով, որքանով նրա այդ իրավունքներն ամրագրված են ձեռբերողի հետ կնքված 

պայմանագրով»: 

 

Հոդված 6 Օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին  մասը ձևակերպել հետևյալ բովանդակությամբ. 

«1. Օտարվող սեփականության դիմաց սեփականատիրոջը և այլ գույքային իրավունքներ 

ունեցողներին տրվում է համարժեք փոխհատուցում` համարժեք գույք կամ գումար: 

Համարժեք է համարվում այնպիսի հատուցումը, որն ապահովում է սեփականատիրոջ կամ 

այլ գույքային իրավունք ունեցողների համար հնարավորություն գույքի օտարումից հետո մեկ 

տարվա ընթացքում գործող շուկայական արժեքով ձեռք բերելու օտարվող գույքին համարժեք 

գույք և ծածկելու գույքի օտարման հետևանքով իր կրած բոլոր վնասները, այդ թվում նաև բաց 

թողնված օգուտները»: 

 Հոդվածում 1-ին մասից հետո ավելացնել 1.1 մաս հետևյալ բովանդակությամբ. 

« Օտարվող սեփականության գնահատման հիմքում դրվում է օտարվող սեփականության 

շուկայական արժեքը գումարած այդ արժեքի15 տոկոսը, որը սակայն որոշիչ չի կարող 

համարվել, եթե այն չի ապահովում սեփականատիրոջ կամ այլ գույքային իրավունքներ 

ունեցողների համար նույնանման պայմանների վերականգնումը և սեփականության 

օտարման հետևանքով կրած վնասների  լիարժեք հատուցումը: 

  Օտարվող գույքի շուկայական արժեքը հաշվարկելիս նվազեցնող գործակիցներ չեն 

կիրառվում»: 

 Հոդվածի 3-րդ մասը լրացնել 2-րդ պարբերությամբ հետևյալ բովանդակությամբ. 

«Գնահատումն իրականացվում է օտարվող գույքի սեփականատիրոջ և այլ գույքային 

իրավունք ունեցողների մասնակցությամբ, որոնք իրավունք ունեն 

գնահատողի դեմ բացարկ հայտնելու, եթե հիմքեր ունեն  կասկածի տակ առնելու 

գնահատողի անաչառությունը:  

 Գնահատողի դեմ հայտնված բացարկը քննարկում է սեփականության օտարման 

գործնթացի նկատմամբ հսկողություն իրականացնող պետական լիազոր մարմինը»: 

Հոդվածի 4-րդ մասը հանել: 

  Հոդվածի 5-րդ մասի «ձեռքբերողը բառից հետո փակագծում ավելացնել «/կատարողը/» 

բառը: 

 

Հոդված 7. Օրենքի  12-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ  մասերում «ձեքբերողը», «ձեքբերողին», 

«ձեռբերողի» բառերից հետո  փակագծում ավելացնել համապատասխանաբար  «կատարողը», 

«կատարողին» «կատարողի» բառերը: 

    Հոդվածի  2-րդ մասը լրացնել «դ» կետով հետևյալ բովանդակությամբ « Առաջարկվող 

փոխհատուցման համարժեքության վերաբերյալ սեփականատիրոջ / գույքային իրավունքներ 

ունեցողի/ հիմնավոր առարկությունների և նրա ցանկությամբ, դատարանը կարող է 

ձեռքբերողին /կատարողին/ պարտավորեցնել փոխհատուցումն իրականացնելու օտարվող 

գույքի բնութագրերին համապատասխան այլ անշարժ գույք»:  

 

Հոդված 8  Օրենքի  13-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ մասերում «ձեռբերողին», 

«ձեռքբերողը» բառերից հետո փակագծում ավելացնել «կատարողին», «կատարողը» բառերը: 
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Հոդված 8 Օրենքի  16-րդ հոդվածի 1-ին մասի  1-ին նախադասության սկզբում ավելացնել 

«Եթե բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին կառավարության որոշմանը չի 

նախորդել օտարկող սեփականության նախնական ուսումնասիրումը կամ» բառերը և ապա 

«ձեռքբերողը» բառից հետո փակագծում ավելացնել «կատարողը» բառը: 

Հոդվածի 2-րդ մասի «ձեռքբերողը» բառից հետո փակագծում ավելացնել «կատարողը» բառը: 

     Հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ. 

«Եթե սեփականության օտարման գործընթացի իրականացումը պայմանագրով դրված է 

կատարողի վրա, ապա պետությունը սուբսիդար պատասխանատվություն է կրում 

կատարողի կողմից  սույն հոդվածի 1-ին մասի պահանջների խախտման հետևանքով 

պատճառված վնասների համար»: 

 Հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերում «ձեքբերողը», «ձեռքբերողի» բառերից հետո փակագծում 

ավելացնել «կատարողը», «կատարողի» բառերը: 

Հոդված 9  Օրենքի 18-րդ հոդվածի 1—ին մասի  «1999» թիվը փոխարինել 2006 թվով: 

                                                    

Տ Ե Ղ Ե ԿԱՆ Ք 

 

  «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» 

ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը այլ 

օրենքներում փոփոխություններ չի առաջացնում: 

  Նախագիծը չի առաջացնում նաև բյուջեի եկամուտների պակասեցում և բյուջետային 

ծախսերի ավելացում: 

 

 

 «Ընդդեմ իրավական կամայականությանե 

 հասարակական կազմակերպություն 


