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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1216-րդ  հոդ -
վա ծի հա մա ձայն` ա ռա ջին հեր թի ժա ռանգ ներն են
ժա ռան գա տո ւի ե րե խա նե րը, ա մու սի նը և ծ նող նե -
րը:  Ժա ռան գա տո ւի թոռ նե րը ժա ռան գում են ներ -
կա յաց ման ի րա վուն քով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1217-րդ  հոդ -
վա ծի հա մա ձայն` երկ րորդ հեր թի ժա ռանգ ներն են
ժա ռան գա տո ւի հա րա զատ, հա մա հայր կամ հա -
մա մայր եղ բայր նե րը և  քույ րե րը:  Ժա ռան գա տո ւի
եղ բայր նե րի և  քույ րե րի ե րե խա նե րը ժա ռան գում
են ներ կա յաց ման ի րա վուն քով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1218-րդ  հոդ -
վա ծի հա մա ձայն` եր րորդ հեր թի ժա ռանգ ներն են
ժա ռան գա տո ւի ինչ պես հայ րա կան, այն պես էլ
մայ րա կան կող մի պա պը և  տա տը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1219-րդ  հոդ -
վա ծի հա մա ձայն` չոր րորդ հեր թի ժա ռանգ ներն են
ժա ռան գա տո ւի ծնող նե րի եղ բայր նե րը և  քույ րե րը
(հո րեղ բայր նե րը, հո րա քույր նե րը, քե ռի նե րը, մո -
րա քույր նե րը):  Ժա ռան գա տո ւի հո րեղ բայր նե րի և
հո րա քույր նե րի ու քե ռի նե րի և  մո րա քույր նե րի ե -
րե խա նե րը ժա ռան գում են ներ կա յաց ման ի րա -
վուն քով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1222-րդ  հոդ -
վա ծի հա մա ձայն` կտա կի կամ օ րեն քի ու ժով ժա -
ռան գա տո ւի ա մուս նուն պատ կա նող ժա ռան գութ -
յան ի րա վուն քը չի վե րա բե րում գույ քի այն մա սի
նկատ մամբ նրա ի րա վուն քին, ո րը հա մա տեղ ձեռք
է բեր վել ժա ռան գա տո ւի հետ ա մուս նութ յան ըն -
թաց քում և  ա մու սին նե րի հա մա տեղ սե փա կա -
նութ յունն է:
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Սույն տե ղե կատ վա կան թեր թի կը հնա րա վոր է
դար ձել հրա պա րա կել  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ -
յու նում  Գեր մա նիա յի  Դաշ նա յին  Հան րա պե տութ յան
Դես պա նութ յան կող մից « Կա նանց ի րա վունք նե րի օ -
րա կար գա յին հար ցե րի խթա նում» ծրագ րի ի րա կա -
նաց ման հա մար  Հա յաս տա նի ե րի տա սարդ ի րա վա -
բան նե րի ա սո ցիա ցիա յին (այ սու հետ` ՀԵԻԱ) տրա -
մադր ված դրա մաշ նոր հի շրջա նակ նե րում:  Բո վան դա -
կութ յան հա մար պա տաս խա նա տու է ՀԵԻԱ-ն, և  այն
կա րող է չար տա ցո լել  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու -
նում  Գեր մա նիա յի  Դաշ նա յին  Հան րա պե տութ յան  Դես -
պա նութ յան կամ  Գեր մա նիա յի  Դաշ նա յին  Հան րա պե -
տութ յան կա ռա վա րութ յան տե սա կետ նե րը:

Սույն տե ղե կատ վա կան թեր թի կում
ներ կա յաց վում են, թե որն է հա մա -
տեղ սե փա կա նութ յու նը, ա մու սին նե -
րից յու րա քանչ յու րի սե փա կա նութ -
յու նը, ա մուս նա կան պայ մա նագ րով
կար գա վոր վող սե փա կա նութ յան
հար ցե րի շրջա նա կը, ինչ պես նաև
սե փա կա նութ յան ի րա վուն քը ա մուս -
նա լու ծութ յան և ժա ռան գութ յան հա -
մա տեքս տում:
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ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 26-րդ  հոդ վա ծով
սահ ման վում է, որ ա մու սին նե րի ընդ հա նուր հա -
մա տեղ սե փա կա նութ յան հետ կապ ված հա րա բե -
րութ յուն նե րը կար գա վոր վում են ՀՀ քա ղա քա ցիա -
կան օ րենսգր քով, ինչ պես նաև ա մու սին նե րի միջև
կնքված ա մուս նա կան պայ մա նագ րով: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ  հոդ վա -
ծի հա մա ձայն`

1. Ա մուս նութ յան ըն թաց քում ա մու սին նե րի
ձեռք բե րած գույ քը նրանց հա մա տեղ սե փա կա -
նութ յունն է, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ օ րեն -
քով կամ նրանց միջև կնքված պայ մա նագ րով:

2.  Մինչև ա մուս նութ յունն ա մու սին նե րից յու -
րա քանչ յու րի գույ քը, ինչ պես նաև ա մուս նութ յան
ըն թաց քում ա մու սին նե րից մե կի նվեր կամ ժա -
ռան գութ յուն ստա ցած գույ քը նրա սե փա կա նութ -
յունն է:

3. Ան հա տա կան օգ տա գործ ման գույ քը (հա -
գուս տը, կո շի կը և  այլն), բա ցա ռութ յամբ թան կար -
ժեք ի րե րի և  պեր ճան քի ա ռար կա նե րի, ե թե նույ -
նիսկ այն ձեռք է բեր վել ա մուս նութ յան ըն թաց քում
ա մու սին նե րի ընդ հա նուր մի ջոց նե րի հաշ վին, հա -
մար վում է այն ա մուս նու սե փա կա նութ յու նը, որն
այդ գույքն օգ տա գոր ծել է:

4. Ա մու սին նե րից յու րա քանչ յու րի գույ քը կա րող
է ճա նաչ վել նրանց հա մա տեղ սե փա կա նութ յուն,
ե թե պարզ վի, որ ա մուս նութ յան ըն թաց քում ա մու -
սին նե րի ընդ հա նուր գույ քի կամ մյուս ա մուս նու
անձ նա կան գույ քի հաշ վին կա տար վել են ներդ -
րում ներ, ո րոնք նշա նա կա լի չա փով ա վե լաց րել են
այդ գույ քի ար ժե քը (հիմ նա կան վե րա նո րո գում,
վե րա կա ռու ցում, վե րա սար քա վո րում և  այլն), ե թե
այլ բան նա խա տես ված չէ ա մու սին նե րի միջև
կնքված պայ մա նագ րով:

5. Ա մու սին նե րից մե կի պար տա վո րութ յուն նե րի
հա մար կա րող է բռնա գան ձում տա րած վել նրա
սե փա կա նութ յան ներ քո գտնվող գույ քի, ինչ պես
նաև ա մու սին նե րի ընդ հա նուր գույ քում նրա բաժ -
նի վրա:

Հարկ է ընդգ ծել, որ ա մու սին նե րից մե կի պար -
տա վո րութ յուն նե րի հա մար կա րող է բռնա գան -
ձում տա րած վել միայն նրա սե փա կա նութ յան ներ -
քո գտնվող գույ քի, ինչ պես նաև ա մու սին նե րի ընդ -
հա նուր գույ քում նրա բաժ նի վրա, իսկ մյուս ա -
մուս նու գույ քի կամ ընդ հա նուր գույ քում նրա բաժ -
նի վրա բռնա գան ձում չի կա րող տա րած վել:

Նաև պետք է ա վե լաց նել, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա -
կան օ րենսգր քի 201-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սում
նշված ա մուս նութ յան ըն թաց քում ա մու սին նե րի
ձեռք բե րած գույք եզ րույ թը պետք է լայն մեկ նա բա -
նել, այ սինքն այն նե րա ռում է ոչ միայն շար ժա կան
կամ ան շարժ գույք, այլև ձեռ նար կա տի րա կան
գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վե լու հետ ևան քով ձեռք
բեր ված ար ժեթղ թեր, բաժ նե մա սեր կազ մա կեր -
պութ յուն նե րում և  այլն:

« Թան կար ժեք մե տաղ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի
հա մա ձայն ոս կին, ար ծա թը, պլա տի նը և  պա լա -
դիու մը թան կար ժեք մե տաղ ներ են:  Հետ ևա բար,
վե րոնշ յալ մե տաղ նե րից պատ րաստ ված թան կար -
ժեք ի րե րը հա մար վում են հա մա տեղ սե փա կա -
նութ յուն:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 198-րդ  հոդ վա -
ծի հա մա ձայն`

1.  Հա մա տեղ սե փա կա նութ յան մաս նա կից նե րը
միա սին տի րա պե տում և  օգ տա գոր ծում են ընդ հա -
նուր գույ քը, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ նրանց
հա մա ձայ նութ յամբ:

2.  Հա մա տեղ սե փա կա նութ յան ներ քո գտնվող
գույ քը տնօ րին վում է բո լոր մաս նա կից նե րի հա մա -
ձայ նութ յամբ, ան կախ այն բա նից, թե մաս նա կից -
նե րից ո՞վ է կնքում գույ քը տնօ րի նե լու գոր ծար քը:

3.  Հա մա տեղ սե փա կա նութ յան մաս նա կից նե -
րից յու րա քանչ յուրն ի րա վունք ու նի կնքել ընդ հա -
նուր գույ քը տնօ րի նե լու գոր ծարք ներ, ե թե այլ բան
նա խա տես ված չէ նրանց հա մա ձայ նութ յամբ:  Հա -
մա տեղ սե փա կա նութ յան մաս նա կից նե րից մե կի
կող մից կնքված` ընդ հա նուր սե փա կա նութ յան
տնօ րին ման գոր ծար քը կա րող է ան վա վեր ճա -
նաչ վել մնա ցած մաս նա կից նե րի պա հան ջով`
գոր ծարք կնքող մաս նակ ցի մոտ անհ րա ժեշտ
լիա զո րութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յան դեպ քում, ե -
թե ա պա ցուց վի, որ գոր ծար քի մյուս կողմն ի մա -
ցել է կամ ակն հայ տո րեն պետք է ի մա նար այդ
մա սին:

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 29-րդ  հոդ վա ծի հա -
մա ձայն` ա մուս նա կան պայ մա նագ րով ա մու սին -
նե րը կա րող են փո փո խել ընդ հա նուր սե փա կա -
նութ յան շրջա նա կը, սահ մա նել հա մա տեղ, բաժ -
նա յին կամ յու րա քանչ յու րի սե փա կա նութ յուն՝ ա -
մու սին նե րի ողջ գույ քի, դրա ա ռան ձին տե սակ նե -
րի կամ ա մու սին նե րից յու րա քանչ յու րի գույ քի
նկատ մամբ:

Ա մուս նա կան պայ մա նա գի րը կա րող է կնքվել
ինչ պես ա մու սին նե րի առ կա, այն պես էլ հե տա գա -
յում ձեռք բեր վե լիք գույ քի նկատ մամբ:

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ
ԱՄՈՒՍՆԱԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 17-րդ  հոդ վա ծի 2-
րդ  մա սի հա մա ձայն` ա մու սին նե րի միջև հա մա -
ձայ նութ յան բա ցա կա յութ յան դեպ քում դա տա -
րա նը պար տա վոր է`ա մու սին նե րի (ա մու սին նե -
րից մե կի) պա հան ջով կա տա րել նրանց ընդ հա -
նուր սե փա կա նութ յու նը հա մար վող գույ քի բա -
ժա նու մը:


