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Հոդված 594.  Նվիրատվության պայմանագիր  
1. Նվիրատվության պայմանագրով մի կողմը (նվիրատուն) մյուս կողմի (նվիրառուի) 

սեփականությանն անհատույց հանձնում է կամ պարտավորվում է հանձնել գույք կա'մ 
իրեն, կա'մ երրորդ անձին ուղղված գույքային իրավունք (պահանջ), կամ ազատում է, կամ 
պարտավորվում է նրան ազատել իր կամ երրորդ անձի հանդեպ ունեցած գույքային 
պարտավորությունից:  

Գույքի կամ իրավունքի հանդիպական հանձնման կամ հանդիպական 
պարտավորության առկայության դեպքում պայմանագիրը նվիրատվություն չի համարվում: 
Այդպիսի պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում են սույն օրենսգրքի 306 հոդվածի 2-րդ 
կետով նախատեսված կանոնները:  

2. Որևէ մեկին գույք կամ գույքային իրավունքներ անհատույց հանձնելու կամ որևէ 
մեկին գույքային պարտականությունից ազատելու խոստումը (նվիրատվության խոստումը) 
համարվում է նվիրատվության պայմանագիր և պարտավորեցնում է խոստացողին, եթե 
խոստումը տրվել է պատշաճ ձևով ու պարունակում է կոնկրետ անձին գույք կամ իրավունք 
ապագայում անհատույց հանձնելու կամ նրան գույքային պարտականությունից ազատելու 
մասին պարզ արտահայտված ցանկություն:  

3. Իր ամբողջ գույքը կամ դրա մի մասը նվիրելու` առանց գույքի, իրավունքի կամ 
պարտականությունից ազատելու տեսքով նվիրատվության կոնկրետ առարկան նշելու 
խոստումը, առոչինչ է:  

4. Նվիրատուի մահից հետո նվիրառուին նվերի հանձնում նախատեսող պայմանագիրն 
առոչինչ է:  

Նման տեսակի նվիրատվության նկատմամբ կիրառվում են սույն օրենսգրքի` 
ժառանգման մասին կանոնները:  

Հոդված 595.  Նվիրատվության պայմանագրի ձևը  
1. Նվիրատվության պայմանագիրը կնքվում է գրավոր:  
2. Անշարժ գույքի նվիրատվության պայմանագիրը ենթակա է նոտարական 

վավերացման:  
Հոդված 596.  Անշարժ գույքի նվիրատվության պայմանագրով սեփականության 

իրավունքի փոխանցման պետական գրանցումը  
Անշարժ գույքի նվիրատվության պայմանագրով սեփականության իրավունքի 

փոխանցումը ենթակա է պետական գրանցման:  
Հոդված 597.  Նվերն ընդունելուց նվիրառուի հրաժարվելը  
1. Նվիրառուն իրավունք ունի մինչև նվերն իրեն հանձնելը ցանկացած պահի 

հրաժարվել դրանից: Այդ դեպքում նվիրատվության պայմանագիրը համարվում է լուծված:  
2. Նվերն ընդունելուց հրաժարվելը պետք է կատարվի նվիրատվության պայմանագրի 

համար սահմանված ձևով: Այն դեպքում, երբ նվիրատվության պայմանագրով 



սեփականության իրավունքի փոխանցումը գրանցված է, նվերն ընդունելուց հրաժարվելը 
նույնպես ենթակա է պետական գրանցման:  

3. Նվիրատուն իրավունք ունի նվիրառուից պահանջել հատուցելու նվերն ընդունելուց 
հրաժարվելու հետևանքով իրեն պատճառված իրական վնասը:  

Հոդված 598.  Նվիրատվությունն արգելելը 
Արգելվում է`  
1) մանկահասակների և անգործունակ ճանաչված քաղաքացիների անունից նրանց 

օրինական ներկայացուցիչների կատարած նվիրատվությունը.  
2) պետական, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

ծառայողներին` նրանց պաշտոնեական դիրքի կամ ծառայողական պարտականությունների 
կատարման առնչությամբ նվիրատվությունը.  

3) առևտրային կազմակերպությունների միջև հարաբերություններում 
նվիրատվությունը. 

4) օրենքով կարող են սահմանվել նվիրատվությունն արգելելու այլ դեպքեր: 
(598-րդ հոդվածը լրաց. 09.02.12 ՀՕ-12-Ն) 
Հոդված 599.  Նվիրատվության սահմանափակումները  
1. Ընդհանուր համատեղ սեփականության ներքո գտնվող գույքի նվիրատվությունը 

թույլատրվում է համատեղ սեփականության բոլոր մասնակիցների համաձայնությամբ` 
սույն օրենսգրքի 198 հոդվածով նախատեսված կանոնների պահպանմամբ:  

2. Երրորդ անձանց հանդեպ նվիրառուի փոխարեն նրա պարտականությունների 
կատարմամբ նվիրատվությունն իրականացվում է սույն օրենսգրքի 351 հոդվածի 1-ին 
կետով նախատեսված կանոնների պահպանմամբ:  

3. Երրորդ անձանց հանդեպ նվիրատուին պատկանող պահանջի իրավունքի 
նվիրատվությունն իրականացվում է սույն օրենսգրքի 397-401, 403 և 404 հոդվածներով 
նախատեսված կանոնների պահպանմամբ:  

4. Երրորդ անձանց հանդեպ նվիրառուի պարտքը նվիրատուին փոխանցելու միջոցով 
նվիրատվությունը կատարվում է սույն օրենսգրքի 406 և 407 հոդվածներով նախատեսված 
կանոնների պահպանմամբ:  

5. Ներկայացուցչին տրված նվիրատվության կատարման լիազորագիրը, որում նշված չէ 
նվիրառուն և սահմանված չէ նվիրատվության առարկան, առոչինչ է:  

Հոդված 600.  Նվիրատվության պայմանագիրը կատարելուց հրաժարվելը  
1. Նվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապագայում նվիրառուին գույք կամ 

իրավունք փոխանցելու կամ նվիրառուին գույքային պարտականությունից ազատելու 
խոստում պարունակող պայմանագիրը կատարելուց, եթե պայմանագիրը կնքելուց հետո 
նվիրատուի գույքային կամ ընտանեկան դրությունը կամ առողջական վիճակն այնքան է 
վատթարացել, որ նոր պայմաններում պայմանագրի կատարումը կառաջացնի նրա 
կենսամակարդակի էական իջեցում:  

2. Նվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապագայում նվիրառուին գույք կամ 
իրավունք փոխանցելու կամ նվիրառուին գույքային պարտականությունից ազատելու 
խոստում պարունակող պայմանագիրը կատարելուց` այն հիմունքներով, որոնք իրեն 
իրավունք են տալիս վերացնել նվիրատվությունը (601 հոդվածի 1-ին կետ):  



3. Նվիրատուի հրաժարվելը սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսված 
հիմքերով նվիրատվության պայմանագիրը կատարելուց, նվիրառուին իրավունք չի տալիս 
պահանջել վնասների հատուցում:  

Հոդված 601.  Նվիրատվությունը վերացնելը  
1. Նվիրատուն իրավունք ունի վերացնել նվիրատվությունը, եթե նվիրառուն 

ոտնձգություն է կատարել նրա, նրա ընտանիքի անդամներից կամ մերձավոր 
ազգականներից որևէ մեկի կյանքի դեմ կամ նվիրատուին դիտավորյալ պատճառել է 
մարմնական վնասվածքներ:  

2. Եթե նվիրառուն կյանքից դիտավորյալ զրկում է նվիրատուին, ապա դատարանում 
նվիրատվությունը վերացնելու պահանջի իրավունք ունեն նվիրատուի ժառանգները:  

3. Նվիրատուն իրավունք ունի դատական կարգով պահանջել վերադարձնելու 
նվիրատվությունը, եթե նվիրառուի վերաբերմունքը նրան նվիրված գույքի նկատմամբ, որը 
նվիրատուի համար իրենից ոչ գույքային մեծ արժեք է ներկայացնում, դրա անդառնալի 
կորստի սպառնալիք է ստեղծում:  

4. Դատարանը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության 
օրենսգրքով սահմանված հիմքերով և կարգով, կարող է վերացնել անհատ ձեռնարկատիրոջ 
կամ իրավաբանական անձի կատարած նվիրատվությունը:  

5. Նվիրատվության պայմանագրում կարող է սահմանվել նվիրատվությունը 
վերացնելու` նվիրատուի իրավունքը, եթե նա նվիրառուից ավելի երկար ապրի:  

6. Նվիրատվության վերացման դեպքում նվիրառուն պարտավոր է վերադարձնել 
նվիրատուի նվիրած գույքը, եթե այն բնեղենով պահպանվել է նվիրատվության վերացման 
պահին:  

Հոդված 602.  Նվիրատվության պայմանագիրը կատարելուց հրաժարվելու և 
նվիրատվությունը վերացնելու սահմանափակումները  

Նվիրատվության պայմանագիրը կատարելուց հրաժարվելու (հոդված 600) և 
նվիրատվությունը վերացնելու (հոդված 601) կանոնները չեն կիրառվում փոքրարժեք 
նվերների նկատմամբ:  

Հոդված 603.  Նվիրված գույքի թերություններով պատճառված վնասի հետևանքները  
Նվիրված գույքի թերությունների հետևանքով նվիրառուի կյանքին, առողջությանը կամ 

գույքին պատճառված վնասը հատուցում է նվիրատուն` սույն օրենսգրքի 60 գլխի 
կանոններին համապատասխան, եթե ապացուցվում է, որ այդ թերություններն առաջացել են 
մինչև գույքը նվիրառուին հանձնելը, չեն դասվում բացահայտների թվին, և նվիրատուն, 
դրանց մասին իմանալով, չի նախազգուշացրել նվիրառուին:  

Հոդված 604.  Իրավահաջորդությունը նվիրատվություն խոստանալիս  
1. Նվիրառուի, ում նվիրատվության պայմանագրով խոստացվել է նվեր, իրավունքները 

չեն փոխանցվում նրա ժառանգներին (իրավահաջորդներին), եթե այլ բան նախատեսված չէ 
նվիրատվության պայմանագրով:  

2. Նվիրատվություն խոստացած նվիրատուի պարտականությունները փոխանցվում են 
նրա ժառանգներին (իրավահաջորդներին), եթե այլ բան նախատեսված չէ նվիրատվության 
պայմանագրով:  

 


