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Պետական գույքի մասնավորեցումը ՀՀՊետական գույքի մասնավորեցումը ՀՀՊետական գույքի մասնավորեցումը ՀՀՊետական գույքի մասնավորեցումը ՀՀ----ումումումում        

ԱլչանգյանԱլչանգյանԱլչանգյանԱլչանգյան    ՄելինեՄելինեՄելինեՄելինե    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. աճուրդ, մրցույթ, ուղղակի վաճառք, 
պետական պարտատոմս, գույքի գնահատում, պետական բյուջե, 
պետական գույքի կառավարման կոմիտե  

Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գույքի կառա-
վարման ոլորտում գերակա ուղղություն է մասնավորեցման գործ-
ընթացը, որի նպատակն է ապահովել բազմաձև սեփականության 
կազմավորումը: 1998 թվականից սկսած՝ հանրապետությունում 
մասնավորեցման գործընթացը իրականացվում է «Պետական 
գույքի մասնավորեցման մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա: 

Պետական գույքի մասնավորեցումը հանրապետությունում 
ընթացող տնտեսական բարեփոխումների կարևոր մասերից է, որի 
հինական նպատակներից են` 

1. առևտրային կազմակերպությունների պետական բաժնե-
մասի մասնավորեցման միջոցով դրանց գործունեության 
արդյունավետության բարձրացումը և մրցակցային միջա-
վայրի բարելավումը. 

2. պետական գույքի մասնավորեցման այն ձևերի (մրցույթ, 
ուղղակի վաճառք) կամ դրանց համակցության լայնորեն կի-
րառումը, որոնք նպաստում են մասնավորեցվող առևտրա-
յին կազմակերպություններում ներդրումների ընդգրկմանն 
ու աշխատատեղերի պահպանմանը կամ ավելացմանը. 

3. պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող 
բաժնետոմսերով (բաժնեմասերով) առևտրային կազմակեր-
պությունների թվի հետևողական կրճատումը և մասնավոր 
հատվածի շրջանակների ընդլայնումը. 

4. մասնավորեցման քաղաքականության շարունակականու-
թյան ապահովումը և սույն ծրագրի գործողության ժամկե-
տում պետական գույքի մասնավորեցման իրականացումը. 

5. պետական գույքի մասնավորեցումից ստացված միջոցների 
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հաշվին պետական և համայնքային բյուջեների եկամուտ-
ների ավելացումը: 

Պետական սեփականությունը համաժողովրդական ունեց-
վածք է, այն կազմում է մեկ ամբողջություն՝ անկախ նրանից, թե 
դրա առանձին մասերը՝ որպես պետական սեփականություն, ում 
կողմից են ձեռք բերվում և ում տիրապետության ներքո են։ Պետա-
կան սեփականությունը Հայաստանի Հանրապետության անունից 
կառավարում են պետական մարմինները, իսկ օրենքներով, ՀՀ 
նախագահի հրամանագրերով, ՀՀ Կառավարության որոշումներով 
և համայնքների իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում 
ու կարգով, նրանց հատուկ հանձնարարությամբ ու նրանց անու-
նից կարող են հանդես գալ իրավաբանական անձինք և քաղաքա-
ցիները: 

Հայաստանի Հանրապետությունը՝ որպես սեփականատեր, 
քաղաքացիական հարաբերություններում հանդես է գալիս քաղա-
քացիների և իրավաբանական անձանց հետ հավասար հիմունքնե-
րով։ Հանդիսանալով ինքնիշխան, հանրային և մասնավոր իրա-
վունքի առանձնահատուկ սուբյեկտ՝ ՀՀ-ն ինքն է սահմանում պե-
տական սեփականության իրավունքի սահմաններն ու բովանդա-
կությունը, քաղաքացիական շրջանառության կանոնները, այդ հա-
րաբերություններին իր մասնակցության ծավալն ու եղանակները, 
գույքի առանձին տեսակների կարգավիճակը։ 

Հայաստանի Հանրապետությանը սեփականության իրավուն-
քով պատկանող գույքը պետական սեփականություն է: Քաղաքա-
ցիներին, իրավաբանական անձանց կամ համայնքներին չպատ-
կանող հողը և բնական այլ պաշարները պետական սեփականու-
թյուն են: Պետական բյուջեի միջոցները Հայաստանի Հանրապե-
տության սեփականությունն են։ 

Բնական պաշարներ են հողը, ընդերքը, ջուրը և անտառները, 
որոնք համարվում են բնական բարիքներ, քանի որ դրանք մարդու 
աշխատանքով չեն ստեղծվում։ 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 168-րդ հոդվածի համաձայն` 
քաղաքացիներին, իրավաբանական անձանց կամ համայնքներին 
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չպատկանող հողը և բնական այլ պաշարները պետության սեփա-
կանությունն են: 

Օբյեկտների մի մասը կարող է պատկանել միայն ՀՀ ին` բա-
ցառիկ սեփականության իրավունքով, որոնց թվին են դասվում` 

1. բնական պաշարները, 
2. հատուկ պահպանվող բնական օբյեկտները, 
3. հանքահումքային պաշարները, 
4. զինված ուժերի ունեցվածքը, 
5. պահպանական կառույցները, 
6. պատմամշակութային և գեղարվեստական (հատկապես 
արժեքավոր) օբյեկտները, 

7. կենտրոնական բանկի ունեցվածքը, 
8. ոսկու և այլ թանկարժեք մետաղների ունեցվածքը և այլն: 
ՀՀ-ն ինքն է սահմանում պետական սեփականության իրա-

վունքի բովանդակությունն ու իրականացման մեխանիզմները: Պե-
տական ունեցավծքի մի մասը կազմող գանձարանը բաշխված չէ, 
այսինքն` ամրացված չէ պետական մարմիններին, և այդ գույքի 
սեփականատիրոջ իրավազորությունները ՀՀ անունից անմիջա-
կանորեն իրականացնում են պետական մարմինները` տիրապե-
տելու, օգտագործելու կամ տնօրինելու գույքը իրենց վերապահված 
իրավասությունների շրջանակներում: Այդ մարմինների գործողու-
թյունների համար պատասխանատու է Հայաստանի Հանրապե-
տությունը` իր գանձարանով: 

Պետական ունեցվածքի մյուս մասը բաշխված, հանձնված է 
պետական մարմիններին, կազմակերպություններին, հիմնարկնե-
րին` տնտեսավարման կամ կառավարման իրավունքով: 

Այդ պատճառով ՀՀ-ն պետական մարմիններին, իրավաբանա-
կան անձանց կամ քաղաքացիներին պետության` որպես սեփա-
կանատիրոջ անունից հանդես գալու և սեփականատիրոջ իրավա-
զորություններ իրականացնելու իրավունքներ վերապահելիս կան-
խորոշում է այդ իրավասությունների ծավալն ու բովանդակու-
թյունը` պահպանելով նույն գույքի նկատմամբ իրավազորություն-
ներ իրականացնելու հատուկ լիազորություններ: 
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Պետությունը, իր մարմիններին վերապահելով պետական 
գույքի տիրապետման, տնօրինման և օգտագործման իրավազորու-
թյուններ, չի դադարում իրեն պատկանող գույքի հաշվառում, 
պահպանություն, օգտագործման նկատմամբ հսկողություն, բաշ-
խում և վերաբաշխում կատարելուց: Ավելին, պետությունը պետա-
կան գույքը տիրապետող մարմիններին պարտադրում է գույքն 
օգտագործել պետության առջև ծառացած խնդիրների, ժողովրդի 
շահերի և կարիքների բավարարման համար, գույքը տնօրինել 
միայն օրենքով սահմանված դեպքերում ու կարգով: 

Հայաստանի Հարապետության սեփականությունն առաջա-
նում և դադարում է բոլոր այն հիմքերով, որոնցով առաջանում և 
դադարում է իրավունքի այլ սուբյեկտների սեփականության իրա-
վունքը։ Սակայն պետության` որպես իրավունքի հատուկ սուբյեկ-
տի առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ նրա սեփակա-
նության իրավունքը կարող է առաջանալ նաև այնպիսի հիմքերով, 
որպիսիք կիրառելի չեն այլ սուբյեկտների սեփականության իրա-
վունքի առաջացման համար։ 

Պետական սեփականության իրավունքի առաջացման առանձ-
նահատուկ հիմքերն են ազգայնացումը, առգրավումը (ռեկվիզի-
ցիա), բռնագրավումը (կոնֆիսիկացիա), այլ սուբյեկտների տիրա-
պետությունից գույքը հարկադրաբար վերցնելու՝ օրենքով նախա-
տեսված հիմքերը՝ հարկերը, տուրքերը, այլ պարտադիր վճարները։ 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն` ազգայնացում է 
համարվում հատուկ օրենսդրական ակտով սեփականատիրոջից, 
հակառակ նրա կամքի, գույքը` որպես պետական սեփականու-
թյուն, վերցնելը։ 

Տարերային աղետների, տեխնոլոգիական վթարների, համա-
ճարակների դեպքերում և արտակարգ բնույթ կրող այլ հանգա-
մանքներում գույքը կարող է օրենքով սահմանված պայմաններում 
ու կարգով պետականացվել: Անձը, ում գույքը հարկադրաբար 
վերցվել է, իրավունք ունի պահանջել, որ իրեն վերադարձվի պահ-
պանված գույքը, եթե վերացել են այն հանգամանքները, որոնց կա-
պակցությամբ կատարվել է առգրավում: 
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Օրենքով նախատեսված դեպքերում գույքը սեփականատիրո-
ջից կարող է անհատույց առգրավվել դատավճռով` որպես հանցա-
գործության համար պատժամիջոցի (բռնագրավում): 

Պետական սեփականության առաջացման ամենատարածված 
և ամենալայն կիրառություն ունեցող տարբերակը հարկերի և այլ 
պարտադիր վճարումների գանձումն է։ Այս գանձումները պետա-
կան բյուջեի եկամտային մասի ձևավորման հիմնական աղբյուր-
նեն։ Հարկերը ոչ միայն պետական սեփականության իրավունքի 
առաջացման հիմք են, այլև տնտեսական գործունեության պետա-
կան կարագվորման ամենահիմնական լծակը: Հարկային բեռի 
ավելացման կամ թեթևացման միջոցով պետությունը կարողանում 
է խրախուսել կամ սահմանափակել տնտեսվարող սուբյեկտների 
գործունեությունը: 

Պետական սեփականություն են դառնում ոչ միայն որպես 
հարկ գանձվող գումարները, այլև օրենքով նախատեսված դեպքե-
րում քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից գանձվող 
տուրքերը, այլ պարտադիր վճարները, տարբեր իրավախախտում-
ներ թույլ տալու համար գանձվող տուգանքները, օրինակ` դատա-
րան դիմելու համար գանձվող տուրքերը, տրանսպորտային մի-
ջոցների սեփականատերերից գանձվող վճարները, սանիտարա-
կան, հակահրդեհային և այլ կանոնների խախտման համար գանձ-
վող տուգանքները և այլն: 

 Այսպիսով` պետական սեփականությունը կարելի է դիտար-
կել որպես համաժողովրդական ունեցվածք, որը կազմում է մեկ 
ամբողջություն, և որը յուրաքանչյուր պետության գոյության գլխա-
վոր պայմանն է, ապահովում է պետության լիարժեք կառավա-
րումն ու անընդհատ զարգացումը, բնակչության բավարար կեն-
սամակարդակի ապահովումը և այլն: 

Մասնավորեցումը պետական գույքի նկատմամբ սեփականու-
թյան կամ պետությանը պատկանող այլ գույքային իրավունքների 
փոխանցումն է մասնավորեցման սուբյեկտներին: ՀՀ կառավարու-
թյունն ընդունում է պետական գույքի մասնավորեցման մասին 
որոշումներ և իրականացնում է պետական հիմնարկներին ամ-
րացված շարժական գույքի մասնավորեցում: 
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Պետական գույքի մասնավորեցման ենթակա օբյեկտներ կա-

րող են լինել` 

1. պետական բաժնետիրական ընկերությունների բաժնետոմ-

սերը, ոչ պետական և պետական մասնակցությամբ ընկե-

րություններում պետությանը պատկանող բաժնետոմսերը. 

2. պետության մասնակցությամբ ընկերության լուծարումից 

հետո պետությանն անցած գույքը. 

3. օգտագործման իրավունքով տրված պետական գույքը, այդ 

թվում` անշարժ գույքը. 

4. բնակելի շենքերում պետական սեփականություն համար-

վող ընդհանուր օգտագործման տարածք չհամարվող ոչ 

բնակելի տարածքները. 

5. անավարտ շինարարության օբյեկտները. 

6. պետությանը պատկանող այլ գույքային իրավունքները. 

7. բնակելի շենքերում համայնքային սեփականություն հա-

մարվող, այդ թվում` պետության կողմից համայնքին հայե-

ցողական սեփականության իրավունքով հանձնված ընդ-

հանուր օգտագործման տարածք չհամարվող ոչ բնակելի 

տարածքները, եթե դրանք` 

ա. տրամադրված են վարձակալության իրավաբանական կամ 

ֆիզիկական անձանց, 

բ. տրամադրված են «փոքր» օբյեկտներին` վարձակալության 

կամ մշտական օգտագործման նպատակով: 

Պետական գույքի մասնավորեցման սուբյեկտներն են` իրա-

վաբանական և ֆիզիկական անձինք, օտարերկրյա անձինք, իսկ 

օրենքով սահմանված դեպքերում` նաև մասնավորեցվող ընկերու-

թյան կամ «փոքր» օբյեկտի աշխատավորական խմբի անդամները, 

համայնքները: 

Պետական գույքի կամ ձեռնարկության մասնավորեցմանը 

ընդհանուր հիմքունքերով մասնակցում են նաև ազգայնացված, 

բռնագրավված կամ այլ ձևով պետականացված ընկերությունների 

նախկին սեփականատերերը, նրանց ժառանգները կամ իրավա-

հաջորդները։ Իսկ պետական գույքի առանձին տարրերի մասնա-
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վորեցմանը կարող են մասնակցել նաև պետական և պետական 
մասնակցությամբ ընկերությունները։ 

Մասնավորեցում իրականացնող պատկան մարմինը պետա-
կան գույքի կառավարման կոմիտեն է (այսուհետև Կոմիտե), որի 
հիմնական գործառույթն է մշակել մասնավորեցման ծրագրեր, կա-
տարել դրանցում փոփոխություններ, քննարկել մասնավորեցման 
վերաբերյալ առաջարկությունները, դիմումները, գանգատները։ 

Կոմիտեն վերահսկում և վերլուծում է մասնավորեցման ըն-
թացքը` այդ նպատակով տեղեկություններ ստանալով պետական 
կառավարման և դատական մարմիններից, կազմակերպում է մաս-
նավորեցվող պետական գույքի վերաբերյալ տեղեկությունների 
(այդ թվում` ազդագրերի) հրապարակումը։ Իրականացնում է պե-
տական գույքի մասնավորեցման, տնօրինման, ինչպես նաև հաշ-
վառման գործընթացների վերլուծությունը և ամփոփում դրանց վե-
րաբերյալ առաջարկությունները: 

ՀՀ Կառավարությունը ընդունում է մասնավորեցման ծրագ-
րերը, ներկայացնում է ծրագրի կատարման ընթացքի վերաբերյալ 
տարեկան հաշվետվություններ, դրանցում փոփոխություններ կա-
տարելու մասին օրենքների նախագծեր է ներկայացնում Ազգային 
ժողովին։ 

Պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրերով սահմանվում 
են մասնավորեցման ընթացիկ փուլի նպատակները, նախապատ-
վությունը և սահմանափակումները: Մինչև ծրագրի գործադրման 
սկիզբը Ազգային Ժողովը քննարկում և ընդունում է ծրագիրը, ինչ-
պես նաև ընթացիկ ծրագրին նախորդող ծրագրի կատարման մա-
սին հաշվետվությունը` օրենքների ձևով: Եթե ծրագրի գործողու-
թյան ժամկետը լրանալուց հետո նոր ծրագիր չի ընդունվում, ապա 
շարունակում է գործել նախորդ ծրագիրը: 

Պետական գույքի մասնավորեցումն իրականացվում է հետևյալ 
հիմնական ձևերով1` 

                                                                 
1 Գույքի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությու-

նում, «Գիտաժողովի նյութեր»՝ խմբագրությամբ Ա. Մարկոսյանի, Ս. Դավոյանի, 
Երևան, 2011: 
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1. բաժնետոմսերի ազատ բաժանորդագրություն, 
2. աճուրդ, 
3. մրցույթ, 
4. ուղղակի վաճառք, 
5. նոր բաժնետոմսերի բաց կամ փակ տեղաբաշխում, 
6. պարտատոմսերի թողարկում բաժնետոմսերի փոխարկման 

իրավունքով, 
7. բաժնետոմսերի վաճառք մասնագիտացված շուկաներում, 
8. ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց և համայնքների 

գույքի նկատմամբ պետությանը պատկանող օգտագործ-
ման իրավունքի փոխանցում օրենքով նախատեսված դեպ-
քերում: 

Պետական գույքի մասնավորեցման ձևի մասին որոշումն ըն-
դունում է Կառավարությունը, ընդ որում Կառավարության որոշ-
մամբ կարող է կիրառվել ինչպես մասնավորեցման ձևերից մեկը, 
այնպես էլ դրանց համակցությունը: 

Մասնավորեցման ձևի ընտրությունը կարող է կատարվել 
ելնելով2` 

1. ճյուղային առանձնահատկություններից. 
2. ներքին և արտաքին շուկաներում գրաված դիրքից. 
3. ձեռնարկության ֆինանսական վիճակից. 
4. պետական գույքը որպես գործող ընկերություն մասնավո-

րեցնելու նպատակահարմարությունից. 
5. անհրաժեշտ ներդրումներ կատարելու պահանջից: 
Մակրո և միկրոմակարդակներում տնտեսվարման տնտեսա-

կան արդյունավետության բարձրացման մեջ կարևոր է հաշվի 
առնել այն փաստը, որ մասնավորեցումը գործընթաց է, որն ունի 
որոշակի ժամանակային սահմանափակումներ, և դրա համար 
մասնավորեցման արդյունավետության կամայական չափանիշ 
հարկավոր է դիտարկել ոչ թե դինամիկայում, այլ միայն համակար-
գային վերափոխունմերի որոշակի փուլերում արձանագրված ձևով: 

                                                                 
2 Պետական կառավարման արդյունավետությունը. Դասախոսությունների 

նյութեր (Կազմ.` Վ. Քալաշյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014: 
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комитет по управлению государственным имуществом 

В процессе эффективного регулирования экономики органами госу-
дарственной власти государственная собственность выступает как ключе-
вая система правоотношений. Поэтому создание условий для наиболее 
эффективного управления государственной собственностью, составляю-
щей основу этой собственности, и реализация соответствующих мер имеют 
первостепенное значение. Управление государственной собственностью – 
одна из важнейших функций государства.  

В статье исследуется понятие государственной собственности и общая 
характеристика основных этапов процесса приватизации государственной 
собственности. 
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Key words: Key words: Key words: Key words: auction, competition, direct sale, government bond, property 
valuation, governemnt budget, state property management commitee 

In the process of effective regulation of the economy by state authorities, 
state property acts as a key system of legal relations. Therefore, the creation of 
conditions for the most effective management of state property, which forms 
the basis of this property, and the implementation of appropriate measures are 
of paramount importance. Management of state property is one of the most 
important functions of the state. 

The article examines the concept of state property and general 
characteristics of the main stages of the process state property privatization. 
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