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Նախատեսվող բարեփոխումների համառոտ 

նկարագիրը 

 Փաստ: Ապահովված գործարքների իրավակարգավորման 

համապատասխան ժամանակակից համակարգի բացակայության 

պատճառով ֆինանսական հաստատությունները շարժական գույքը 

հիմնականում չեն ընդունում որպես ապահովում: 

 Նպատակ: Խթանել շարժական գույքի օգտագործումը որպես 

վարկային պարտավորությունների կատարման ապահովում: 

 Ինչու: Բարձրացնել վարկային միջոցների հասանելիության  

մակարդակը:A  

 Ինչպես: Հաշվի առնել, տեղայնացնել և կիրառել միջազգային 

լավագույն փորձը` օրենսդրական փոփոխությունների 

իրականացման, էլեկտրոնային գրանցամատյանի/ռեգիստրի 

ստեղծման և ուսուցման միջոցով: 
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Նախատեսվող բարեփոխումների գործընթացը (ա)  

• Միջազգային դոնոր հաստատությունների գնահատականները - Համաշխարհային 

Բանկի (ՀԲ) առաքելությունը, ԱՄՆ ՄԶԳ - ն, ՎԶԵԲ - ը և այլ դոնոր 

կազմակերպություններ գնահատել են ՀՀ-ում առկա իրավական և ինստիտուցիոնալ 
միջավայրը, որի միջոցով կառավարվում են ապահովված գործարքները Հայաստանում, 

և առաջարկել են համապատասխան բարեփոխումներ: 

• Կառավարության աջակցությունը - 2013թ. մարտին ՀՀ կառավարությունը 

վերահաստատել է իր աջակցությունը բարեփոխումներին` ընդունելով  «Հայաստանում 

գործարար միջավայրի բարելավման մասին» թիվ 240-Ա Որոշումը, որը սահմանում է 

ապահովված գործարքների իրավակարգավորման համակարգի բարեփոխումները 

որպես առաջնահերթություն: 

• ՀԲ առաքելության և ԱՄՆ ՄԶԳ - ի աջակցությունը - 2013-2014 թթ.- ին ՀԲ առաքելությունը 

և ԱՄՆ ՄԶԳ – ը ՀՀ Կառավարությանը ցուցաբերել են տեխնիկական օժանդակություն, 

այդ թվում հանդիպումներ ՀՀ կառավարության և մասնավոր հատվածի 

ներկայացուցիչների հետ ապահովված գործարքների համակարգի ներդրման 

վերաբերյալ, միջազգային և տեղական փորձագետների աջակցությամբ 

համապատասխան իրավական ակտերի նախագծերի մշակում, և այլն: 
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Նախատեսվող բարեփոխումների գործընթացը (բ) 

• Մանրամասն վերլուծության և հաշվետվությունների պատրաստում - Միջազգային 

փորձագետները մշակել են առկա իրավական և ինստիտուցիոնալ միջավայրի 

մանրամասն վերլուծական գնահատական և նախնական հաշվետվություններ, որտեղ 

ամփոփվել են նրանց կողմից ստացված տվյալները և եզրակացությունները և 

ներկայացվել են ՀՀ Կառավարություն: 

• Իրավական ակտերի նախագծերի մշակում և ընդունում - 2013թ. նոյեմբեր - 2014թ. 

օգոստոս ամիսների ընթաքում ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից,   

միջազգային և տեղական փորձագետների հետ համագործակցությամբ, մշակվել են 

իրավական ակտերի նախագծերը, որոնք հավանության են արժանացել ՀՀ 

կառավարության կողմից և 2014թ. դեկտեմբերին ընդունվել են ՀՀ Ազգային Ժողովի 

կողմից: 

• ՀՀ Կառավարության միջոցառումների ցանկի հաստատում - Այժմ` ՀՀ 

Կառավարության «Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների 

միասնական էլեկտրոնային համակարգի ներդրումից բխող միջոցառումների ցանկին 

հավանություն տալու մաuին» Որոշման համաձայն, համակարգի շահագործումը 

նախատեսվում է 2015 թ. հոկտեմբերին: 
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ՀԲ առաքելության եզրակացությունները իրավական 

կարգավորման առկա վիճակի վերաբերյալ 

 Իրավակարգավորման և ինստիտուցիոնալ համակարգերը 

հատվածավորված են, անավարտ և անարադյունավետ: 

 Իրավակարգավորման սահմանափակ համակարգը չի ներառում 

շարժական գույքի, ապահովված շահի/իրավունքի որոշ տեսակներ:  

 Ապահովված շահի/իրավունքի  ստեղծման գործընթացը բարդ է և 

ձևականություններով ծանրաբեռնված: 

 Առաջնահերթությունները կարգավորող դրույթները սահմանափակ 

են և ոչ հստակ: 

 Ապահովված շահի/իրավունքի «հրապարակայնացման» 

համակարգը վատն է/թերի է: 

 Բռնագանձումերի իրականացման գործընթացները  ժամանակատար  

են և թանկ: 
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ՀԲ առաքելության եզրակացությունները ռեգիստրի 

վերաբերյալ 

 Ռեգիստրը կենտրոնացված չէ՝ գործում են ինը տարբեր ռեգիստրներ: 

 Ռեգիստրների մեծ մասը էլեկտրոնային չէ: 

 Ապահովված իրավունքի հիմք հանդիսացող պայմանագիրը պետք է 

գրանցվի ամբողջությամբ, ինչը ծախսատար է: 

 Ընդհանուր առմամբ, ռեգիստրները հասանելի չեն հանրությանը՝ 
որպես այդպիսին դրանք պիտանելի չեն վարկատուների համար: 

 Որոշ դեպքերում գրանցողը պետք է քննի և դատողություններ 

կատարի գրանցվող իրավունքի հիմք պայմանագրի 

բովանդակության մասին: 
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Միջազգային լավագույն փորձը 

 Ապահովված գործարքների իրավակարգավորման 

ժամանակակից համակարգը ներառում  է՝ 

1. Նոր հասկացությունները և սահմանումները, 

2. Ապահովված իրավունքի/շահի  ստեղծումը, 

3. Առաջնահերթությունների սխեման և պահանջները, 

4. Իրավունքների/շահերի  հրապարակայնացումը, 

5. Պարտքի բռնագանձման գործընթացները,   

6. Պարտապանի իրավունքները: 
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1. Նոր հասկացությունները և սահմանումները 

 Ապահովված շահ/իրավունք 

      Ապահովված շահը/իրավունքը գույքային իրավունք է, որն ապահովվում է 

պարտավորության կատարումը: Այն ներառում է շարժական գույքի նկատմամբ 

ապահովման բոլոր ավանդական ձևերը, սեփականության իրավունքի պահպանմամբ 

գույքի վաճառքը, տարաժամկետ վճարումներով գույքը հետ վերցնելու իրավունքով 

առքուվաճառքը, ֆինանսական վարձակալությունը և այլ շահեր/իրավունքներ: 

 Այլ շահեր/իրավունքներ 

       Ի լրումն ապահովված շահերի/իրավունքների, ապահովված գործարքների 

իրավական կարգավորումների ժամանակակից համակարգը՝ բացառապես 

հրապարակայնացման և առաջնահերթությունների որոշման նպատակով ներառում է 

նաև այլ իրավունքները և շահերը: Այլ իրավունքների/շահերի ներառումը 

պաշտպանում է պարտատերերին գույքի չհրապարակված  

ծանրաբեռնվածություններից և պարտապանի այլ պարտավորություններից; 

վարկավորման գործընթացը դարձնում է ավելի թափանցիկ և խրախուսում է 

վարկավորումը: 
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2. Ապահովված իրավունքի/շահի  ստեղծումը 

Ժամանակակից լավագույն փորձը ենթադրում է ապահովված  

շահի/իրավունքի ծագման և գրանցման պարզեցված և արագացված 

ընթացակարգեր՝ առանց պայմանագրի կողմերի համար լրացուցիչ 
բարդությունների և  նվազագույն վճարներով: 

• Ծագում - Ապահովված իրավունք/շահի ծագման համար միակ անհրաժեշտ 

պայմանը պարտապանի կողմից ստորագրված պայմանագրի առկայությունն է, 

որը պարունակում է նշում ապահովված շահի/իրավունքի և ապահովված 

շահի/իրավունքի առարկայի մասին: 

• Գրանցում - Գրանցումը ապահովված շահի/իրավունքի հրապարակայնացման 

ձևերից մեկն է: Գրանցման համար որևէ փաստաթուղթ չի պահանջվում: 

• Տիրապետում/հսկողություն - Տիրապետումը/հսկողությունը ապահովված 

շահի/իրավունքի հրապարակայնացման այլ ձևեր են: 
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3. Առաջնահերթությունների սխեման և պահաջները 

(ա) «Առաջնահերթություն/նախապատվություն» 

 

 
Առաջնահերթության կանոնները պետք է լինեն հստակ՝ ինչը 

հնարավորություն կտա վարկատուներին գնահատել վարկի 

տրամադրման հետ կապված ռիսկերը: 

Հիմնական կանոն՝   

 Գրանցված ապահովված շահը/իրավունքը ունի նախապատվություն 

չգրանցվածի նկատմամբ,  

 Գրանցված ապահովված շահերի/իրավունքների միջև 

նախապատվությունը որոշվում է ըստ գրանցման օրվա և ժամի: 

Այլ  առաջնահերթություններ`  

 Միջազգային լավագույն փորձը ճանաչում է նաև հրապարակայնացման 

այլ ձևերով ձեռք բերված առաջնահերթություններ՝ ներառյալ 
տիրապետումը և հսկողությունը: 
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3. Առաջնահերթությունների սխեման և պահաջները 

(բ) «Գերառաջնահերթություններ» 

 
«Գերառաջնահերթությունները» առաջնահերթության որոշման հատուկ 

կանոններ են, որոնք որոշ պարտատերերի տալիս են առաջնահերթություն՝ 
այլ ապահովված պարտատերերի նկատմամբ: 

• «Ձեռքբերման ֆինանսավորման ապահովված շահ/իրավունք»՝ ունի 

առաջնահերթություն տվյալ գույքի նկատմամբ ավելի վաղ գրանցված 

ապահովված շահերի/իրավունքների նկատմամբ: 

• «Բերք»՝ սերմերի ձեռք բերման/տրամադրման կապակցությամբ 

աճեցվող բերքի նկատմամբ ծագած ապահովված 

իրավունքները/շահերն ունեն առաջնահերթություն այլ շահերի 

նկատմամբ, նույնիսկ եթե դրանք գրանցված են: 

• Այլ գերառաջնահերթություններ՝ տոհմային կենդանիներ, 

բաղադրատարր գույք և այլն: 
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4. Իրավունքների/շահերի հրապարակայնացումը 

 Ապահովված շահը/իրավունքը պետք է հրապարակայնացվի որևէ ձևով, որը թույլ 
կտա երրորդ անձանց տեղեկանալ դրա գոյության մասին: 

 Միջազգային փորձը ճանաչում է ապահովված շահի/իրավունքի 

հրապարակայնացման տարբեր ձևեր՝ ծանուցման գրանցում, տիրապետում և 

հսկողություն: 

 Ապահովված շահի/իրավունքի առարկայի բռնագանձումը պետք է լինի արագ և ոչ 
ծախսատար: 

Բռնագանձման սկզբունքներն են՝ 

• Բռնագանձում տարածող պարտատերը իրավունք ունի անհապաղ իր 

տիրապետման տակ վերցնել ապահովված շահի/իրավունքի առարկան, 

• Արագացված դատաքննություն, 

• Ապահովված պարտատերը պետք է իրացնի ապահովված շահի/իրավունքի 

առարկան ողջամիտ ձևով, 

• Իրացումից ստացված միջոցները բաշխվում են առաջնահերթության 

կանոնների պահպանմամբ, 

• Ապահովված պարտատերը ունի ֆիդուցիար պատասխանատվություն 

պարտապանի և այլ պարտատերերի նկատմամբ: 



13 

Ապահովված գործարքների համակարգի ներդրման  

բարեփոխումները ՀՀ-ում 

Բարեփոխումները իրականացվում են  2 ուղղություններով՝ 

• Իրավական բարեփոխումներ՝ ապահովված գործարքները 

կարգավորող օրենսդրությունը միջազգային լավագույն 

փորձին համապատասխանեցնելու միջոցով: 

• Միասնական ռեգիստրի ներդրում` միասնական առցանց 

ժամանակի իրական ռեժիմում գործող շարժական գույքի 

նկատմամբ ապահովված իրավունքների ռեգիստրի 

միասնական ստեղծման և գործարկման համար: 
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Իրավական բարեփոխումներ (ա)  

1. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի նոր 14.1 գլուխ 

• Սահմանում է «ապահովված իրավունքի» հասկացությունը, որը սահմանվում է 

որպես «ի ապահովումն պարտավորության կատարման, գույքի կամ գույքային 

իրավունքի կամ պարտավորական իրավունքի նկատմամբ պարտատիրոջ 
իրավունք»: 

• Սահմանում է, որ ապահովված միջոցի առարկայի նկարագրությունը կարող է լինել 
ինչպես ընդհանուր այնպես էլ որոշակի: 

• Սահմանում է ապահովված իրավունքի գրանցումը, որպես ապահովված իրավունքի 

հրապարակայնացման միակ ձև: 

• Սահմանում է ապահովված իրավունքի առարկայից բավարարում ստանալու 
առաջնահերթությունների որոշումը՝ «առաջին գրանցողը առաջինն է իրավունքում» 

սկզբունքի հիման վրա, այսինքն, իր ապահովված իրավունքը առաջինը գրանցող 

ապահովված պարտատերը ունի ապահովված իրավունքի  առարկայի արժեքից 

առաջինը բավարարում ստանալու առաջնահերթ իրավունք: 
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Իրավական բարեփոխումներ (ա) 

2. «Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների 

գրանցման մասին» ՀՀ օրենք 

• Սահմանում է շարժական գույքի նկատմամբ գույքային իրավունքների 

տեսակները, որոնք կարող են գրանցվել ապահովված իրավունքների 

միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանում: 

• Սահմանում է շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների և 

այլ սահմանափակումների գրանցման ընթացակարգը: 

• Սահմանում է գրանցմատյանի վարման համար լիազորված պետական 

մարմնի իրավասությունները: 

• Կարգավորում է շարժական գույքի նկատմամբ մինչև օրենքի ուժի մեջ 

մտնելը գրանցված իրավունքների իրավական կարգավիճակի հետ 

կապված հարցերը:  



16 

Իրավական բարեփոխումներ (գ) 

3. Այլ իրավական ակտեր 

• «Հարկերի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք - 

սահմանում է, որ հարկային մարմինները վերահսկվող եկամուտների գծով 

հարկային պարտավորությունների կատարումը ապահովվելու նպատակով, հարկ 

վճարողի այլ պարտատերերի նկատմամբ նախապատվություն ստալաու 
նպատակով կարող են կիրառել «սահմանափակում» հարկ վճարողի շարժական 

գույքի նկատմամբ: Կիրառված սահմանափակումը ենթակա է գրանցման 

«Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին» ՀՀ 

օրենքով սահմանված կարգով: 

• «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենք – սահմանում է ԴԱՀԿ կողմից դատարանի, վարչական 

մարմնի որոշման հիման վրա սահմանափակում կիրառելը, որպես կատարողական 

գործողություն, ընդ որում այս դեպքում ևս սահմանափակումը ենթակա է գրանցման 

«Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին» ՀՀ 

օրենքով սահմանված կարգով: 
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Միասնական ռեգիստրի ներդրման հետ կապված 

բարեփոխումներ (ա) 

1. Ապահովված իրավունքների գրանցման գործող ռեգիստրներն են` 

 Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն, 

 ՀՀ Ոստիկանությունը,   

 ՀՀ ԱՆ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստր, 

 ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության ռեգիստր, 

 ՀՀ ԿԱ ՔԱԳՎ ռեգիստր, 

 ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության ռեգիստր, 

 ՀՀ Տրանսպորտի և հաղորդակցության նախարարության ռեգիստր, 

 ՀՀ ԿԲ  արժեղթերի ռեգիստր, 

 ՀՀ ԿԲ Պետական պարտատոմսերի ռեգիստր: 
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Միասնական ռեգիստրի ներդրման հետ կապված 

բարեփոխումներ (բ) 

2. Հիմնական խնդիրներն են` 

 Ռեգիստրները միասնական չեն, 

 Ռեգիստրները չեն ներառում շարժական գույքի բոլոր տեսակները և 

ապահովված իրավունքների բոլոր տեսակները, 

 Հնարավոր է ապահովված իրավունքը ենթակա լինի գրանցման մի 

քանի ռեգիստրներում, 

 Գրանցումը հիմնականում թղթային է, 

 Ռեգիստրում պարունակվող տեղեկատվությունը հիմնականում ունի 

սահմանափակ հասանելիություն, այսինքն՝ 

o հասանելի է սահմանափակ թվով անձանց, 

o հասանելի է  միայն աշխատանքային ժամերին: 
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Միասնական ռեգիստրի ներդրման հետ կապված 

բարեփոխումներ (գ) 

3. Միջազգային լավագույն փորձի սկզբունքներն են` 

 Ապահովված իրավունքների արդյունավետ հրապարակայնացում, 

 Գրանցված ապահովված իրավունքների դիտում ժամանակագրական 

կարգով, 

 Գրանցման և որոնման իրականացման պարզ համակարգ, 

 Արագագործ ու ոչ թանկ համակարգ, 

 Գրանցված տեղեկությունները հրապարակային են և հասանելի են 

բոլորի համար, 

 Տվյալների բազան պաշտպանված է սխալներից, չարաշահումներից և 

զեղծարարությունից, 

 Ռեգիստրի գործարկում և կառավարում՝ որպես թափանցիկ 

հանրային ծառայություն: 
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Միասնական ռեգիստրի ներդրման հետ կապված 

բարեփոխումներ (դ) 

 Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների 

գրանցամատյանը միասնական, առցանց, ժամանակի իրական ռեժիմում 

գործող և հանրայնորեն հասանելի էլեկտրոնային գրանցամատյան է: 

 Գրանցմատյանը վարվում է ՀՀ ԱՆ կազմում գործող լիազորված 

գործակալության կողմից: 

 Բոլոր ապահովված իրավունքների /ներառյալ սահմանափակումների/ 

գրանցումները պետք է կատարվեն միասնական գրանցամատյանում: 

 Բացառություն են կազմում արժեթղթերի և տրանսպորտային միջոցների 

նկատմամբ ապահովված իրավունքները, որոնք պետք է գրանցվեն 

համապատասխան ներկայումս գործող գրանցամատյաններում: Ամեն 

դեպքում, այդ գրանցամատյաննների տեղեկատվությունը հասանելի 

կլինի նաև միասնական առցանց գրանցամատյանում: 
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Միասնական ռեգիստրի ներդրման հետ կապված 

բարեփոխումներ (ե) 

 Բոլոր գրանցումները կատարվում են էլեկտրոնային՝ պահանջվող 

տեղեկությունները առցանց եղանակով  ռեգիստրին տրամադրելով և այն 

գրանցում կատարող անձի թվային/էլեկտրոնային ստորագրությամբ 

հաստատելով: 

 Եթե անձը չունի էլեկտրոնային ստորագրություն, ապահովված իրավունքի 

գրանցումը կարող է կատարվել նոտարական գրասենյակում: 

 Գրանցամատյանում որոնումը կատարվում է հետևյալ անհատական 

տվյալներով՝ 

 եթե պարտապանը անհատ է՝ անձը հաստատող փաստատթղթի համարի կամ 

ՀԾՀ-ի կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարի հիման վրա, իսկ 

եթե պարտապանը ՀՀ քաղաքացի չէ՝ անձնագրի տվյալների հիման վրա, 

 եթե պարտապանը ՀՀ իրավաբանական անձ է՝ անվանման և գրանցման 

համարի հիման վրա, իս եթե պարտապանը օտարերկրյա իրավաբանական անձ 

է՝  անվանման և առկայության դեպքում՝ հաշվառման համարի հիման վրա: 
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