ՆԱԽԱԳԻԾ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
2020 թվականի _____________ ____-ի
««ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», ««ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ
ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», ««ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», ««ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ
ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», ««ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ», ««ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», ««ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ
ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», ««ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ», ««ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», ««ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», ««ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ՄԱՍԻՆ

N ______ - Ա
ՈՐՈՇՈՒՄ
Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 32-րդ կետով՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը որոշում է.
1. Հավանություն տալ ««Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», ««Վարչարարության հիմունքների և
վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Վարչական
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,

««Հարկերի մասին»

օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», ««Արցախի Հանրապետության
պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված
վնասների հատուցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Կուտակային
կենսաթոշակների

մասին»

օրենքում

փոփոխություններ

կատարելու

մասին»,

««Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» օրենքում փոփոխություն
կատարելու մասին», ««Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և
բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» օրենքում
փոփոխություն կատարելու մասին», ««Բնապահպանական վերահսկողության մասին» օրենքում
փոփոխություն

կատարելու

մասին»,

««Քաղաքաշինության

բնագավառում

իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» օրենքում փոփոխություններ
կատարելու մասին», ««Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու
մասին», ««Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»
օրենքների նախագծերի փաթեթին:
2. Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովում ««Դատական ակտերի հարկադիր
կատարման մասին» օրենքում

փոփոխություններ

և լրացումներ

կատարելու

մասին»,

««Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ
կատարելու մասին», «Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ
կատարելու մասին», ««Հարկերի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու
մասին», ««Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին
կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքում փոփոխություն
կատարելու մասին», ««Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ
կատարելու մասին», ««Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» օրենքում
փոփոխություն կատարելու մասին», ««Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով
կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին»
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Բնապահպանական վերահսկողության մասին»
օրենքում

փոփոխություն

կատարելու

մասին»,««Քաղաքաշինության

բնագավառում

իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» օրենքում փոփոխություններ
կատարելու մասին», ««Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու
մասին», ««Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»
օրենքների նախագծերի փաթեթը քննարկելիս Արցախի Հանրապետության Նախագահի
պաշտոնական ներկայացուցիչ նշանակել Արցախի Հանրապետության արդարադատության
նախարար Արարատ Դանիելյանին:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ
2020 թվականի _____________ ____
ք. Ստեփանակերտ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հոդված 1. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» 1999 թվականի մարտի 24-ի
ՀՕ-66 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) վերնագրից հանել «Դատական ակտերի» բառերը:
Հոդված 2. 1-ին հոդվածում՝
1) 2-րդ պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ.
«Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների, այդ
թվում` անհատ ձեռնարկատերերի, իրավաբանական անձանց, օտարերկրյա պետությունների
քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց, քաղաքացիություն չունեցող անձանց, ինչպես
նաև սույն օրենքի 7-րդ հոդվածով նախատեսված այլ սուբյեկտների վրա, որոնք Արցախի
Հանրապետության
դատարանների դատական ակտերին
և
վարչական
մարմինների
անբողոքարկելի վարչական ակտերին համապատասխան հանդես են գալիս որպես
կատարողական վարույթի կողմեր:».
2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություն.
«Սույն օրենքը սահմանում է նաև «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի
մասին» օրենքի 13-րդ գլխին համապատասխան հանրային իրավական դրամական
պահանջների կատարման պայմանները և կարգը` այնքանով, որքանով դրա նորմերը իրենց
էությամբ (mutatis mutandis) կիրառելի են անբողոքարկելի վարչական ակտի կատարման
նկատմամբ:»:
Հոդված 3. Օրենքի 2-րդ հոդվածում`
1) վերնագրից հանել «դատական» բառը.
2) 1-ին մասի «դ» կետի «:» կետադրական նշանը փոխարինել «.» կետադրական նշանով և
լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ե» կետ.
«ե) անբողոքարկելի վարչական ակտերը` «Վարչարարության հիմունքերի և վարչական
վարույթի մասին» օրենքի 13-րդ գլխով սահմանված կարգով:»:
Հոդված 4. Օրենքի 3-րդ հոդվածը շարադրել հետյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 3. Հարկադիր կատարման ենթակա ակտերի կատարումն ապահովող մարմինները
1. Արցախի Հանրապետությունում հարկադիր կատարման ենթակա ակտերի կատարումն
ապահովում

է

Արցախի

Հանրապետության

արդարադատության

նախարարության

համակարգում գործող դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը
(այսուհետ՝ հարկադիր կատարման ծառայություն):
2. Հարկադիր կատարման ծառայության խնդիրները, դրա կազմավորման և գործունեության
կարգը, ինչպես նաև հարկադիր կատարման ենթակա ակտերի կատարումն ապահովող

պաշտոնատար

անձանց

(այսուհետ՝

հարկադիր

կատարողներ)

լիազորությունները

սահմանվում են «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության
մասին» օրենքով և սույն օրենքով:»:
Հոդված 5. Օրենքի 3.1-ին հոդվածը շարադրել հետյալ խմբագրությամբ.
«Հոդված 3.1.

Հարկադիր կատարման մասին օրենսդրությունը

1. Հարկադիր կատարման մասին օրենսդրությունը բաղկացած է Արցախի Հանրապետության
Սահմանադրությունից, սույն օրենքից, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի
մասին» օրենքից և իրավական այլ ակտերից:
2. Հարկադիր կատարման հարցերով միջազգային պայմանագրերով կարգավորումներ
նախատեսված լինելու դեպքերում կիրառվում են նաև այդ պայմանագրերի նորմերը: Եթե
Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով սահմանված են այլ նորմեր, քան
նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի նորմերը:»:
Հոդված 6. Օրենքի 4-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Հոդված 4. Հարկադիր կատարման միջոցների կիրառման հիմքը

1. Հարկադիր կատարման միջոցների կիրառման հիմքը սույն օրենքով սահմանված կարգով
տրված կատարողական թերթը և «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի
մասին» օրենքի 88-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմումն
է:»:
Հոդված 7. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերությունում «կատարողական թերթը» բառերից
հետո լրացնել «կամ կազմվել է վարչական ակտը» բառերը:
Հոդված 8. Օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին պարբերությունում «կատարողական թերթ» բառերից
հետո լրացնել «կամ վարչական մարմնից անբողոքարկելի վարչական ակտ» բառերը:
Հոդված 9. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 31.1-ին հոդվածով.

«Հոդված 31.1.

Հանրային իրավական դրամական պահանջի կատարման վերաբերյալ
փաստաթղթերը վարչական մարմին վերադարձնելը

1. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 88-րդ հոդվածի 3-րդ
և

5-րդ

մասերով

նախատեսված

պահանջներին

չհամապատասխանելու

դեպքերում

ներկայացված փաստաթղթերը հարկադիր կատարողը վերադարձնում է վարչական մարմին:»:
Հոդված 10. Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝
1) «ը» կետում՝
ա. հանել «դատական ակտերի» բառերը.
բ. «:» կետադրական նշանը փոխարինել «.» կետադրական նշանով և
բովանդակությամբ «թ» կետ.

լրացնել հետևյալ

«թ) դատարանը վարույթ է ընդունել կատարման ենթակա հանրային իրավական դրամական
պահանջի վերաբերյալ հայցֈ»ֈ
Հոդված 11. Օրենքի 38-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանակությամբ «ա¹» կետով.
«ա¹) դիմել է անբողոքարկելի վարչական ակտ ներկայացրած մարմին՝ այն պարզաբանելու
համար.»:
Հոդված 12. Օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝
1) «ա» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«ա) պահանջատերը դիմում է ներկայացրել կատարողական թերթը, բացառությամբ հայցի
ապահովման հիման վրա տրված կատարողական թերթի կամ «Վարչարարության հիմունքների
և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 88-րդ հոդվածի հիման վրա ներկայացված կատարման
վերաբերյալ գրությունը վերադարձնելու մասին.».
2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ե¹» և «ե²» կետեր.
«ե¹) դատական կարգով վիճարկվում է հանրային իրավական դրամական պահանջի հիմք
հանդիսացող վարչական ակտը․
ե²) ավարտվել են վարչական մարմնի արգելանք դնելու մասին որոշման պահանջների
կատարմանն ուղղված կատարողական գործողությունները.».
3) «ժ» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«ժ)

օրենքով

սահմանված

այլ

դեպքերում

պահանջատերը

դիմում

է

ներկայացրել

կատարողական թերթը կամ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին»
օրենքի 88-րդ հոդվածի հիման վրա ներկայացված կատարման վերաբերյալ գրությունը
վերադարձնելու և կատարողական վարույթն ավարտելու մասին:».
4) 3-րդ մասի 2-րդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Կատարողական վարույթն ավարտելը և կատարողական թերթը պահանջատիրոջը (նրա
ժառանգին) կամ անբողոքարկելի վարչական ակտը վարչական մարմնին վերադարձնելն
արգելք չէ կատարողական թերթը կամ անբողոքարկելի վարչական ակտը նոր կատարման
ներկայացնելու համար:»:
Հոդված 13. Օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝
1) «բ» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«բ) պահանջատերը դիմում է ներկայացրել կատարողական թերթի կամ «Վարչարարության
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 88-րդ հոդվածի հիման վրա ներկայացված
կատարման վերաբերյալ գրության կամ կատարողական թերթի պահանջների կատարումից
հրաժարվելու վերաբերյալ.».
2) «ժ» կետի «:» կետադրական նշանը փոխարինել «.» կետադրական նշանով և լրացնել հետևյալ
բովանդակությամբ «ժա-ժդ» կետեր.
«ժա) անբողոքարկելի վարչական ակտի կատարման ժամանակ պարզվել է, որ անձը կատարել է
իր պարտավորությունը մինչև անբողոքարկելի վարչական ակտը հարկադիր կատարման
ուղարկելը.
ժբ) անբողոքարկելի վարչական ակտի կատարման ժամանակ պարզվել է, որ բացակայում է
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 71-րդ հոդվածի 2-րդ
մասով սահմանված վարչական ակտը անբողոքարկելի դառնալու հիմքը.
ժգ) անբողոքարկելի վարչական ակտի կատարման ընթացքում պարզվել է, որ հանրային
իրավական դրամական պահանջի կատարման վերաբերյալ ներկայացված փաստաթղթերը

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 88-րդ հոդվածի 5-րդ
մասի պահանջներին չեն համապատասխանում.
ժդ) վարչական մարմնի արգելանք դնելու մասին որոշման կատարման ընթացքում պարզվել է,
որ անձը կատարել է իր պարտավորությունը մինչև արգելանք դնելու մասին վարչական մարմնի
որոշում կայացնելը կամ մինչև արգելանք դնելու մասին վարչական մարմնի որոշումը
հարկադիր կատարման ուղարկելը:»:
Հոդված 14. Oրենքի 43-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «Կատարողական թերթով» բառերից հետո
լրացնել «կամ անբողոքարկելի վարչական ակտով» բառերը:
Հոդված 15. Oրենքի 44-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գ» կետի «:» կետադրական նշանը փոխարինել
«.» կետադրական նշանով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «դ» կետ.
«դ) հանրային իրավական դրամական պահանջների կատարումն ապահովելու նպատակով
պատասխանողին պատկանող գույքի վրա արգելանք դնելու մասին վարչական մարմնի
որոշումը կատարելու դեպքում:»:
Հոդված 16. Oրենքի
խմբագրությամբ.

44.1-ին

հոդվածի

1-ին

մասի

3-րդ

կետը

շարադրել

հետևյալ

«3) պահանջատերը հետ է պահանջել կատարողական թերթը կամ «Վարչարարության
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 88-րդ հոդվածի հիման վրա ներկայացված
կատարման վերաբերյալ գրությունը:»:
Հոդված 17. Oրենքի 46-րդ և 47-րդ հոդվածների՝
1) 3-րդ մասերում «և կատարողական թերթի» բառերը փոխարինել «, կատարողական թերթի
կամ անբողոքարկելի վարչական ակտի» բառերով.
2) 4-րդ մասերում «որոշումը» բառից հետո լրացնել «, կատարողական թերթի կամ
անբողոքարկելի վարչական ակտի պատճենը» բառերով:

Հոդված 18. Օրենքի 53¹-ին հոդվածի 1-ին մասում «կատարողական թերթին
համապատասխան» բառերը փոխարինել «կատարողական թերթի կամ անբողոքարկելի
վարչական ակտի հիման վրա» բառերով:
Հոդված 19. Օրենքի 58-րդ հոդվածի 1-ին մասում «Կատարողական թերթի (թերթերի)»
բառերից հետո լրացնել «կամ անբողոքարկելի վարչական ակտի» բառերը.
Հոդված 20. Օրենքի 60-րդ հոդվածում «Կատարողական թերթով» բառերից հետո լրացնել
«կամ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 88-րդ հոդվածի
հիման վրա ներկայացված կատարման վերաբերյալ գրությամբ» բառերը:
Հոդված 21. Օրենքի 68-րդ հոդվածում՝
1) 4-րդ մասից հանել «դատական կարգով» բառերը,
2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6.1-ին մաս.

«6.1. Եթե կատարողական վարույթը կարճվել է սույն օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժաժգ» կետերով սահմանված հիմքերից որևէ մեկով, ապա տվյալ վարույթով կատարողական
գործողությունների կատարման ծախսերը չեն գանձվում:».
3) 7-րդ մասում՝
ա. 1-ին պարբերությունից հանել «դատական ակտերի» բառերը.
բ. 2-րդ և 3-րդ պարբերությունների «Դատական ակտերի հարկադիր» բառերը փոխարինել
«Հարկադիր» բառով:
Հոդված 22. Օրենքի 69-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ պարբերությունում «կատարողական
թերթերի» բառերից հետո լրացնել «կամ անբողոքարկելի վարչական ակտերի» բառերը:
Հոդված 23. Օրենքի 72-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «Դատական» բառերից հետո լրացնել «կամ
անբողոքարկելի վարչական» բառերը:
Հոդված 24. Օրենքի 73-րդ հոդվածի՝
1) վերնագրում «կատարողական թերթը» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարման ենթակա
ակտը» բառերով.
2) 1-ին մասում «կատարողական թերթով» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարման
ենթակա ակտով» բառերով:
Հոդված 25. Օրենքի 5-րդ հոդվածի «ե» կետում, 7-րդ հոդվածի 3-րդ պարբերությունում, 28-րդ
հոդվածում, 29-րդ հոդվածում, 41-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին նախադասությունում, 43-րդ
հոդվածի 2-րդ մասում, 50-րդ հոդվածում, 53¹-ին հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ պարբերությունում,
58-րդ հոդվածի 4-րդ մասում, 68-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ պարբերությունում, 69-րդ հոդվածի
3-րդ մասում «կատարողական թերթ» բառերից հետո՝ համապատասխան հոլովաձևերով,
լրացնել «կամ անբողոքարկելի վարչական ակտ» բառերը՝ համապատասխան հոլովաձևերով:
Հոդված 26. Օրենքի 2-րդ հոդվածի «ա» կետից, 10-րդ հոդվածի 2.1-ին մասի «քաղաքացիական
օրենսգրքով» բառերից առաջ, 18-րդ, 19-րդ, 28-րդ, 37-րդ, 43-րդ, 46-րդ և 53-րդ հոդվածներից
հանել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը:
Հոդված 27.

Օրենքի ամբողջ տեքստում, բացառությամբ 2-րդ հոդվածի «ա» կետի, 10-րդ

հոդվածի 2.1-ին մասի «քաղաքացիական օրենսգրքով» բառերից առաջ, 18-րդ, 19-րդ, 28-րդ, 37րդ, 43-րդ, 46-րդ և 53-րդ հոդվածների, «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի»
բառերով:
Հոդված 28. Անցումային և եզրափակիչ դրույթներ
1. Սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասը և 13-րդ հոդվածի «ժգ» կետը չեն տարածվում
մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը հարուցված հարկադիր կատարման վարույթների վրա:
2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրը:
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
««ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՎ ՓՈՓՈԽՎՈՂ ԵՎ ԼՐԱՑՎՈՂ
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՕՐԵՆՔԸ
ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1.

Սույն օրենքի գործողության ոլորտը

Սույն օրենքը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի
Արցախի Հանրապետության
դատարանների (այսուհետ՝ դատարաններ) դատական ակտերի, ինչպես նաև միջնորդ
դատարանների վճիռների հարկադիր կատարումն ապահովելու պայմանները և կարգը:
Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
քաղաքացիների, այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերերի, իրավաբանական անձանց,
օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց, քաղաքացիություն
չունեցող անձանց, ինչպես նաև սույն օրենքի 7-րդ հոդվածով նախատեսված այլ սուբյեկտների
վրա, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատարանների դատական ակտերին
համապատասխան հանդես են գալիս որպես կատարողական վարույթի կողմեր:

Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է Արցախի Հանրապետության
քաղաքացիների, այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերերի, իրավաբանական անձանց,
օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց, քաղաքացիություն
չունեցող անձանց, ինչպես նաև սույն օրենքի 7-րդ հոդվածով նախատեսված այլ սուբյեկտների
վրա, որոնք Արցախի Հանրապետության դատարանների դատական ակտերին և վարչական
մարմինների անբողոքարկելի վարչական ակտերին համապատասխան հանդես են գալիս
որպես կատարողական վարույթի կողմեր:
Սույն օրենքը սահմանում է նաև «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի
մասին» օրենքի 13-րդ գլխին համապատասխան հանրային իրավական դրամական
պահանջների կատարման պայմանները և կարգը` այնքանով, որքանով դրա նորմերը իրենց
էությամբ (mutatis mutandis) կիրառելի են անբողոքարկելի վարչական ակտի կատարման
նկատմամբ:
(1-ին հոդվածը լրաց. 31.05.2006 ՀՕ-289)
Հոդված 2.

Հարկադիր կատարման ենթակա դատական ակտերը

Հարկադիր կատարման ենթակա են՝
ա)

քաղաքացիական

և

վարչական

գործերով դատական ակտերը,

բացառությամբ

իրավաբանական անձին կամ քաղաքացուն սնանկ ճանաչելու և մրցութային վարույթ սկսելու
մասին գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերի, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի

Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքի 24-րդ գլխով նախատեսված
գործերով դատական ակտերի.
բ) քրեական գործերով դատարանի դատավճիռները և որոշումները՝ գույքի բռնագրավման և
գույքային բռնագանձումների մասով.
գ) միջնորդ դատարանների վճիռները.
դ) Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով

նախատեսված դեպքերում օտարերկրյա դատարանների և միջնորդ դատարանների վճիռներն
ու որոշումները: .

ե) անբողոքարկելի վարչական ակտերը` «Վարչարարության հիմունքերի և վարչական
վարույթի մասին» օրենքի 13-րդ գլխով սահմանված կարգով:
(2-րդ հոդվածը լրաց., խմբ. 27.12.2001 ՀՕ-178, փոփ. 25.04.2007 ՀՕ-29, խմբ. 21.12.2011 ՀՕ-85Ն)
Հոդված 3.

Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինները

1.Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում դատական ակտերի հարկադիր կատարումն
ապահովում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության պետական
վարչության համակարգում գործող դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող
ծառայությունը (այսուհետ՝ հարկադիր կատարման ծառայություն):
2. Հարկադիր կատարման ծառայության խնդիրները, դրա կազմավորման և գործունեության
կարգը, ինչպես նաև դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող պաշտոնատար
անձանց (այսուհետ՝ հարկադիր կատարողներ) լիազորությունները սահմանվում են «Դատական
ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքով և սույն օրենքով:
Հոդված 3.

Հարկադիր

կատարման

ենթակա

ակտերի

կատարումն

ապահովող

մարմինները

1. Արցախի Հանրապետությունում հարկադիր կատարման ենթակա ակտերի կատարումն
ապահովում է Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության
համակարգում գործող դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը
(այսուհետ՝ հարկադիր կատարման ծառայություն):
2. Հարկադիր կատարման ծառայության խնդիրները, դրա կազմավորման և գործունեության
կարգը, ինչպես նաև հարկադիր կատարման ենթակա ակտերի կատարումն ապահովող
պաշտոնատար անձանց (այսուհետ՝ հարկադիր կատարողներ) լիազորությունները
սահմանվում են «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության
մասին» օրենքով և սույն օրենքով:
Հոդված 3.1.

Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենսդրությունը

1. Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենսդրությունը բաղկացած է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրությունից, սույն օրենքից և իրավական
այլ ակտերից:
2. Դատական ակտերի հարկադիր
կատարման
հարցերով
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով կարգավորումներ նախատեսված լինելու
դեպքերում կիրառվում են նաև այդ պայմանագրերի նորմերը:

Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով սահմանված
են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում են միջազգային
պայմանագրերի նորմերը:
Հոդված 3.1.

Հարկադիր կատարման մասին օրենսդրությունը

1. Հարկադիր
կատարման
մասին
օրենսդրությունը
բաղկացած
է
Արցախի
Հանրապետության Սահմանադրությունից, սույն օրենքից, «Վարչարարության հիմունքների և
վարչական վարույթի մասին» օրենքից և իրավական այլ ակտերից:
2. Հարկադիր կատարման հարցերով միջազգային պայմանագրերով կարգավորումներ
նախատեսված լինելու դեպքերում կիրառվում են նաև այդ պայմանագրերի նորմերը: Եթե
Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով սահմանված են այլ նորմեր, քան
նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի նորմերը:
Հոդված 4.

Հարկադիր կատարման միջոցների կիրառման հիմքը

Հարկադիր կատարման միջոցների կիրառման հիմքը սույն օրենքով սահմանված կարգով
տրված կատարողական թերթն է:
Հոդված 4. Հարկադիր կատարման միջոցների կիրառման հիմքը

1. Հարկադիր կատարման միջոցների կիրառման հիմքը սույն օրենքով սահմանված
կարգով տրված կատարողական թերթը և «Վարչարարության հիմունքների և վարչական
վարույթի մասին» օրենքի 88-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների պահպանմամբ
ներկայացված դիմումն է:
Հոդված 5.

Հարկադիր կատարման միջոցները

Հարկադիր կատարման միջոցներն են՝
ա) պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելը` արգելանք դնելու և այն իրացնելու
միջոցով.
բ) պարտապանի աշխատավարձի, կենսաթոշակի, կրթաթոշակի և այլ տեսակի
եկամուտների վրա բռնագանձում տարածելը.
գ) այլ անձանց մոտ գտնվող պարտապանի դրամական գումարների և այլ գույքի վրա
բռնագանձում տարածելը.
դ) կատարողական թերթում նշված որոշակի առարկաները պարտապանից առգրավելը և
պահանջատիրոջը հանձնելը.
դա) Հարկադիր կատարողի որոշումները չկատարելու համար տուգանք կիրառելը.
ե) կատարողական թերթի կամ անբողոքարկելի վարչական ակտի կատարումն ապահովող
այլ միջոցները:
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Հոդված 7.

Կատարողական վարույթի կողմերը

Կատարողական վարույթին մասնակցող կողմերն են՝ պահանջատերը և պարտապանը:
Պահանջատերն այն քաղաքացին կամ իրավաբանական անձն է, Լեռնային Ղարաբաղի
Արցախի Հանրապետությունը կամ համայնքը, կամ օտարերկրյա պետությունը, որի օգտին կամ
ի շահ որի տրվել է կատարողական թերթը կամ կազմվել է վարչական ակտը:

Պարտապանն այն քաղաքացին կամ իրավաբանական անձն է, Լեռնային Ղարաբաղի
Արցախի Հանրապետությունը կամ համայնքը, կամ օտարերկրյա պետությունը, որը,
կատարողական թերթի կամ անբողոքարկելի վարչական ակտի համաձայն, պարտավոր է
կատարել որոշակի գործողություններ կամ ձեռնպահ մնալ դրանց կատարումից:
Կատարողական վարույթին կարող են մասնակցել երկու և ավելի պահանջատեր կամ
պարտապան:
Յուրաքանչյուր պահանջատեր կամ պարտապան կատարողական վարույթում մյուս կողմի
նկատմամբ հանդես է գալիս ինքնուրույն: Նա կարող է նաև կատարողական
գործողություններին մասնակցությունը հանձնարարել համամասնակիցներից մեկին:
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Հոդված 10.

Կողմերի
վարույթին

ներկայացուցիչների

մասնակցությունը

կատարողական

1. Քաղաքացիները կարող են կատարողական վարույթին մասնակցել անձամբ կամ իրենց
ներկայացուցիչների միջոցով: Քաղաքացու մասնակցությունը կատարողական վարույթին նրան
չի զրկում ներկայացուցիչ ունենալու իրավունքից:
2. Իրավաբանական անձանց մասնակցությունը կատարողական վարույթին իրականացվում
է նրանց մարմինների կամ պաշտոնատար անձանց միջոցով, որոնք գործում են օրենքով կամ
իրավաբանական անձի կանոնադրությամբ իրենց վերապահված լիազորությունների
սահմաններում կամ ներկայացուցիչների միջոցով:
Իրավաբանական անձի անունից հանդես եկող անձինք պարտավոր են ունենալ իրենց
պաշտոնեական կարգավիճակը կամ լիազորությունները հավաստող փաստաթղթեր:
2.1. Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության կամ համայնքի մասնակցությունը
կատարողական վարույթին իրականացնում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով` համապատասխանորեն Լեռնային
Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության կամ համայնքի անունից հանդես եկող պետական
կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինները, դրանց պաշտոնատար անձինք, ինչպես նաև
իրավաբանական անձինք և քաղաքացիները:
Օտարերկրյա պետությունը կատարողական վարույթին մասնակցում է Լեռնային
Ղարաբաղի
Արցախի Հանրապետությունում այդ պետության դիվանագիտական
ներկայացուցչության կամ հյուպատոսական հիմնարկի միջոցով կամ միջազգային իրավունքի
նորմերով սահմանված այլ ձևով:
3. Եթե պարտապանը կատարողական թերթով պետք է կատարի այնպիսի
գործողություններ, որոնք նա կարող է կատարել միայն անձամբ, ապա նա իրավունք չունի
գործել ներկայացուցչի միջոցով:
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Հոդված 16.1.

Ընթերական` կատարողական գործողություններով

1. Պարտապանին պատկանող, սակայն այլ անձանց կողմից զբաղեցրած բնակարանների,
շենքերի և շինությունների բացման, զննության, ինչպես նաև պարտապանին պատկանող,
սակայն այլ անձանց մոտ գտնվող պարտապանի գույքի առգրավման հետ կապված
կատարողական գործողություններին ընթերակաների մասնակցությունը պարտադիր է:
2. Հարկադիր կատարողի նախաձեռնությամբ ընթերականեր կարող են հրավիրվել նաև այլ
դեպքերում:
3. Ընթերական կատարողական վարույթով չշահագրգռված` Լեռնային Ղարաբաղի
Արցախի Հանրապետության չափահաս քաղաքացին է, որին հարկադիր կատարողը հրավիրում
է մասնակցելու կատարողական գործողությունների կատարմանը` հաստատելու համար դրա
կատարման փաստը, բովանդակությունը, ընթացքը և արդյունքները:

4. Ընթերական պետք է ունակ լինի լրիվ և ճշտորեն ընկալելու իր ներկայությամբ կատարվող
գործողությունները:
5. Ընթերական պարտավոր է`
1) հարկադիր կատարողի պահանջով տեղեկություններ հայտնել համապատասխան
կատարողական վարույթի կողմի հետ իր հարաբերությունների մասին.
2) ենթարկվել հարկադիր կատարողի օրինական կարգադրություններին.
3) չլքել համապատասխան կատարողական գործողությունների վայրը՝ առանց հարկադիր
կատարողի թույլտվության.
4) ստորագրել համապատասխան արձանագրությունը` վերջինիս մասին դիտողություններ
անելով կամ առանց դրանց:
6. Ընթերակայի կողմից իր պարտականությունները չկատարելն առաջ է բերում օրենքով
նախատեսված պատասխանատվություն:
7. Ընթերական իրավունք ունի`
1) ծանոթանալու համապատասխան արձանագրությանը.
2) արձանագրությանը ծանոթանալիս անելու դիտողություններ, որոնք ներառվում են
արձանագրության մեջ:

(16.1-ին հոդվածը լրաց. 31.05.2006 ՀՕ-289)
Հոդված 17.

Կատարողական թերթ տալու հիմքը

Կատարողական թերթը տրվում է՝
ա) դատարանի վճիռների, դատավճիռների, որոշումների և դատարանի արձակած վճարման
կարգադրությունների հիման վրա.
բ) միջնորդ դատարանների վճիռների հիման վրա.
գ) Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով
նախատեսված դեպքերում՝ օտարերկրյա դատարանների և միջնորդ դատարանների վճիռների
և որոշումների հիման վրա:

(17-րդ հոդվածը խմբ. 31.05.2006 ՀՕ-289)
Հոդված 18.

Կատարողական թերթ տալը

1. Կատարողական թերթը տալիս է ակտն ընդունած առաջին ատյանի դատարանը
(բացառությամբ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերի)՝ պահանջատիրոջ կամ դրա համար
հատուկ լիազորված նրա ներկայացուցչի դիմումի հիման վրա:
2. Կատարողական թերթը տրվում է դատական ակտն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո՝
դիմումն ստանալու օրվանից եռօրյա ժամկետում, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում՝ անհապաղ:

(18-րդ հոդվածը փոփ. 21.12.2011 ՀՕ-85-Ն)
Հոդված 19.

Միջնորդ
դատարանի
վճռի
կատարողական թերթ տալը

հարկադիր

կատարման

համար

1. Միջնորդ դատարանի վճռի հարկադիր կատարման համար կատարողական թերթը
տալիս է առաջին ատյանի դատարանը:
2. Կատարողական թերթ տալու մասին պահանջատիրոջ դիմումը դատարանը քննում է այն
ստանալու օրվանից մեկամսյա ժամկետում: Պահանջատերը և պարտապանը, պատվիրված
նամակով, հանձնման մասին ծանուցմամբ կամ հաղորդագրության ձևակերպումն ապահովող
կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ կամ ստացականի հանձնմամբ (այսուհետ՝ պատշաճ
ձևով), տեղեկացվում են դատական նիստի ժամանակի և վայրի մասին: Նրանց չներկայանալն
արգելք չէ դիմումի քննության համար:

3. Դիմումի քննության արդյունքներով դատարանը կայացնում է որոշում: Դատարանն
իրավունք ունի մերժել կատարողական թերթ տալը «Միջնորդ դատարանների և միջնորդ
դատավարության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով նախատեսված
հիմքերով:

(19-րդ հոդվածը փոփ. 20.06.2002 ՀՕ-215)
Հոդված 28.

Կատարողական գործողությունների ընթացքում հարկադիր կատարողի
կայացրած որոշումները

1. Կատարողական գործողությունների ընթացքում հարկադիր կատարողը կայացնում է
որոշում:
2. Որոշման մեջ պետք է նշվեն՝
ա) որոշումը կայացնելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը և վայրը.
բ) որոշում կայացրած հարկադիր կատարողի պաշտոնը, անունը և ազգանունը.
գ) կատարողական վարույթը, որով կայացվում է որոշումը.
դ) քննվող հարցը.
ե) կայացվող որոշման հիմքերը՝ այն օրենքների և այլ իրավական ակտերի վկայակոչմամբ,
որոնցով ղեկավարվել է հարկադիր կատարողը.
զ) քննվող հարցի վերաբերյալ եզրահանգումը.
է) որոշման բողոքարկման կարգը և ժամկետը:
3. Հարկադիր կատարողի որոշման պատճենը, ոչ ուշ, քան որոշումը կայացնելուց հետո՝
եռօրյա ժամկետում, պատշաճ ձևով ուղարկվում է պահանջատիրոջը և պարտապանին, ինչպես
նաև սույն օրենքով նախատեսված այլ անձանց և մարմիններ:
Հարկադիր կատարողի որոշումը կողմերին է ուղարկվում Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված պատշաճ
ծանուցմամբ` կատարողական թերթում կամ անբողոքարկելի վարչական ակտում կամ
յուրաքանչյուր կողմի նշված հասցեով:
4. Հարկադիր կատարողի կայացրած որոշումը կարող է բողոքարկվել առաջին ատյանի
դատարան կամ վերադասության կարգով՝ որոշումն ստանալու օրվանից տասնօրյա
ժամկետում:
5. Հարկադիր կատարողի որոշման բողոքարկումը չի կասեցնում կատարողական
գործողությունները:
6. Հարկադիր կատարողի որոշումները վերացվում կամ փոփոխվում են դատարանի վճռի
հիման վրա կամ հարկադիր կատարողի վերադասի կողմից:

(28-րդ հոդվածը խմբ., լրաց. 27.12.2001 ՀՕ-178, լրաց. 31.05.2006 ՀՕ-289, փոփ. 21.12.2011 ՀՕ85-Ն)
Հոդված 29.

Հարկադիր կատարողին բացարկ հայտնելը

1. Հարկադիր կատարողը չի կարող մասնակցել կատարողական վարույթին, եթե առկա են
նրա անաչառության վերաբերյալ կասկած հարուցող հանգամանքներ:
2. Սույն հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում հարկադիր
կատարողը պարտավոր է ինքնաբացարկ հայտնել:
Նույն հիմքերով բացարկ կարող են հայտնել պահանջատերը և (կամ) պարտապանը:
3. Ինքնաբացարկը կամ բացարկը պետք է ներկայացվի գրավոր, լինի պատճառաբանված և
հայտնվի կատարողական գործողություններն սկսելուց առաջ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ
ինքնաբացարկի կամ բացարկի հիմքերի առկայությունը հայտնի է դարձել կատարողական
գործողություններն սկսելուց հետո:
4. Հարկադիր կատարողի ինքնաբացարկի կամ բացարկի հարցը լուծում է հարկադիր
կատարման ծառայության պետը:

5. Հարկադիր կատարողի ինքնաբացարկի կամ բացարկի հարցի քննության արդյունքներով
հարկադիր կատարման ծառայության պետը կայացնում է որոշում և այն պատշաճ ձևով
ուղարկում հարկադիր կատարողին ու դիմողին:
6. Ինքնաբացարկը կամ բացարկը մերժելու մասին հարկադիր կատարման ծառայության
պետի որոշումը կարող է բողոքարկվել առաջին ատյանի դատարան՝ որոշումն ստանալու
օրվանից տասնօրյա ժամկետում:
7. Հարկադիր կատարողի ինքնաբացարկի կամ բացարկի վերաբերյալ դիմումը
բավարարելու դեպքում հարկադիր կատարման ծառայության պետը կատարողական թերթը
կամ անբողոքարկելի վարչական ակտը հանձնում է մեկ այլ հարկադիր կատարողի:
Հոդված 30.

Կատարողական վարույթ հարուցելը

Կատարողական վարույթ հարուցելու մասին հարկադիր կատարողը կայացնում է որոշում`
պահանջատիրոջից կամ նրա ներկայացուցչից, իսկ օտարերկրյա դատարանի դատական ակտը
Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության տարածքում ճանաչելու և կատարելու
վերաբերյալ միջնորդությունը Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության իրավասու
դատարանի կողմից բավարարվելու դեպքում` տվյալ դատարանից կատարողական թերթ կամ
վարչական մարմնից անբողոքարկելի վարչական ակտ ստանալու օրվանից հետո` եռօրյա
ժամկետում:
Հարկադիր կատարողը կատարողական վարույթ հարուցելուց հետո հայտարարագիր է
վերցնում պարտապանից նրան սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի և գույքային
իրավունքների կազմի ու քանակի մասին` Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարի սահմանած կարգով: Պարտապանը պարտավոր է
հայտարարագրում տեղեկություններ ներկայացնել նաև սեփականության իրավունքով իրեն
պատկանած, սակայն վերջին 6 ամսվա ընթացքում օտարված անշարժ գույքի և
տրանսպորտային միջոցների մասին:
Պարտապանը չի ներկայացնում սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքի և
գույքային իրավունքների կազմի ու քանակի մասին հայտարարագիր՝ ոչ գույքային բնույթի,
ինչպես նաև մինչև 50.000 դրամի չափով գույքային բնույթի բռնագանձման վերաբերյալ
կատարողական վարույթներով:
Պարտապանի կողմից սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքի և գույքային
իրավունքների կազմի ու քանակի մասին հայտարարագրում տվյալներ թաքցնելը կամ
խեղաթյուրելը կամ հայտարարագիր ներկայացնելուց չարամտորեն խուսափելը առաջացնում է
պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

(30-րդ հոդվածը լրաց. 27.12.2001 ՀՕ-178, խմբ. 31.05.2006 ՀՕ-289, խմբ., փոփ. 21.12.2011 ՀՕ85-Ն)
Հոդված 31.1.

Հանրային իրավական դրամական պահանջի կատարման վերաբերյալ
փաստաթղթերը վարչական մարմին վերադարձնելը

1. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 88-րդ հոդվածի 3րդ և 5-րդ մասերով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքերում
ներկայացված փաստաթղթերը հարկադիր կատարողը վերադարձնում է վարչական մարմին:

Հոդված 32.

Կատարողական գործողությունների վայրը և կատարողական վարույթի
փոխանցումը
(վերնագիրը խմբ. 31.05.2006 ՀՕ-289)
1. Կատարողական գործողությունները կատարվում են պարտապանի բնակության
(գտնվելու) կամ նրա գույքի գտնվելու վայրում:

2 Պարտապանին որոշակի գործողություններ կատարել պարտադրող կատարողական
թերթը կատարվում է այդ գործողությունների կատարման վայրում:
3. Կատարողական վարույթը կարող է փոխանցվել մեկ հարկադիր կատարողից մյուսին`
Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության գլխավոր հարկադիր կատարողի կողմից.
4. Նույն պարտապանի նկատմամբ մեկից ավելի
կենտրոնացվում են նույն հարկադիր կատարողի մոտ:

կատարողական

վարույթները

(32-րդ հոդվածը խմբ., լրաց. 31.05.2006 ՀՕ-289)
Հոդված 34.

Կատարողական գործողությունների իրականացման ժամկետը

1. Կատարողական գործողությունների իրականացման համար սահմանվում է երկամսյա
ժամկետ, բացառությամբ սույն մասի երկրորդ և երրորդ պարբերություններով նախատեսված
դեպքերի: Կատարողական գործողությունների իրականացման երկամսյա ժամկետում չեն
հաշվարկվում կատարողական գործողություններն աճուրդային գործընթացում գտնվելու,
գույքն ուղղակի վաճառքով իրացնելու, պարտապանի կամ նրա գույքի հետախուզման, ինչպես
նաև կատարողական վարույթի հետաձգման կամ կասեցման ժամկետները:
Օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով սահմանված կատարողական գործողություններ
իրականացնելու համար կարող են սահմանվել անհապաղ կատարման ժամկետներ:
Աշխատավարձից,
կենսաթոշակից,
այլ
եկամուտներից,
ալիմենտային
պարտավորություններից բխող բռնագանձումների կատարումը, ինչպես նաև հարկադիր
կատարման պարբերական բնույթ ունեցող կատարողական գործողությունները (երեխայի
տեսակցություն և այլն) իրականացվում են պարբերական կատարման միջոցով: Այդ դեպքերում
հարկադիր կատարումը դադարում է վարույթի ավարտով կամ կարճմամբ:
2. Կատարողական գործողությունների կատարման համար սահմանված երկամսյա
ժամկետը Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության գլխավոր հարկադիր կատարողի
կողմից կարող է երկարաձգվել մինչև 2 ամիս ժամկետով` հարկադիր կատարողի
միջնորդությամբ:
3. Բարդ և ծավալուն կատարողական գործողություններ պահանջող վարույթների ընթացքը
արդյունավետ լուծելու համար Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության գլխավոր
հարկադիր կատարողի որոշմամբ կարող է ստեղծվել հարկադիր կատարողների խումբ:
Հարկադիր կատարողների խմբի ղեկավարին նշանակում է Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի
Հանրապետության գլխավոր հարկադիր կատարողը:

(34-րդ հոդվածը լրաց. 27.12.2001 ՀՕ-178, խմբ. 31.05.2006 ՀՕ-289)
Հոդված 37.

Կատարողական

վարույթը

կասեցնելու

հարկադիր

կատարողի

պարտականությունը
Հարկադիր կատարողը պարտավոր է կասեցնել կատարողական վարույթը, եթե՝
ա) (կետն ուժը կորցրել է 31.05.2006 ՀՕ-289)
բ) պարտապանը ճանաչվել է անգործունակ.
գ) պարտապանը զինված ուժերի և այլ զորքերի կազմում մասնակցում է մարտական
գործողությունների, կամ առկա է նմանատիպ պայմաններում գտնվող պահանջատիրոջ
խնդրանքը.
դ) դատարանը գործ է հարուցել պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին.
ե) հայց է ներկայացվել դատարան այն գույքն արգելանքից հանելու մասին, որի վրա
բռնագանձում է տարածվել կատարողական թերթով.
զ) դատարանը որոշում է կայացրել կատարողական վարույթը կասեցնելու մասին.
է) առկա է հաշտության համաձայնություն կնքելու մասին կողմերի դիմումը.

ը)

գույքի

բռնագանձման

վերաբերյալ

վճռի

հարկադիր

կատարման

ընթացքում

պարտապանի ողջ գույքի վրա բռնագանձում տարածելու պարագայում պարզվում է, որ այդ
գույքը օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկի և ավելի չափով
բավարար չէ պարտատիրոջ (պահանջատիրոջ) հանդեպ պարտավորությունների ամբողջական
կատարումն
ծառայության

ապահովելու
որևէ

համար

կամ դատական ակտերի հարկադիր

կատարողական

վարույթով

(վարույթներով)

կատարման
պարտատիրոջ

(պահանջատիրոջ) պահանջը բավարարելու դեպքում գույքի օրենքով սահմանված նվազագույն
աշխատավարձի հազարապատիկի և ավելի չափով անբավարարության դեպքում անհնարին
կդառնա այդ կամ այլ կատարողական վարույթով (վարույթներով) որևէ այլ պարտատիրոջ
(պահանջատիրոջ) հանդեպ պարտավորությունների ամբողջական կատարումըֈ .

թ) դատարանը վարույթ է ընդունել կատարման ենթակա հանրային իրավական դրամական
պահանջի վերաբերյալ հայցֈ
Եթե դատարանի որոշման հիման վրա կասեցվել է կատարողական գործողությունների մի
մասը, ապա մնացած մասով կատարողական գործողությունները շարունակվում են:
Հարկադիր կատարողը չի կասեցնում կատարողական վարույթը «Սնանկության մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 50-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ և 4-րդ
կետերով նախատեսված դեպքերում:

(37-րդ հոդվածը փոփ. 31.05.2006 ՀՕ-289, լրաց. 21.12.2011 ՀՕ-85-Ն, լրաց. 30.11.2016 ՀՕ-33-Ն)
Հոդված 38.

Կատարողական վարույթը կասեցնելու հարկադիր կատարողի իրավունքը

Հարկադիր կատարողն իրավունք ունի կասեցնել կատարողական վարույթը, եթե՝
ա) դիմել է կատարողական թերթ տված դատարան՝ այն պարզաբանելու համար.

ա¹) դիմել է անբողոքարկելի վարչական ակտ ներկայացրած մարմին՝ այն պարզաբանելու
համար.
բ) նշանակել է փորձաքննություն.
գ) պարտապանը ներգրավվել է որևէ պետական հանձնարարության կատարման մեջ.
դ) պարտապան-իրավաբանական անձը վերակազմակերպվում է.
ե) պարտապանը կամ նրա գույքը հետախուզվում է:

(38-րդ հոդվածը փոփ. 31.05.2006 ՀՕ-289)
Հոդված 41.

Կատարողական վարույթի ավարտը

1. Հարկադիր կատարողն ավարտում է կատարողական վարույթը, եթե՝
ա) պահանջատերը դիմում է ներկայացրել կատարողական թերթը վերադարձնելու մասին.

ա) պահանջատերը դիմում է ներկայացրել կատարողական թերթը, բացառությամբ հայցի
ապահովման հիման վրա տրված կատարողական թերթի կամ «Վարչարարության հիմունքների
և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 88-րդ հոդվածի հիման վրա ներկայացված կատարման
վերաբերյալ գրությունը վերադարձնելու մասին.
բ) անհնարին է պարզել պարտապանի կամ նրա գույքի գտնվելու վայրը, իսկ հարկադիր
կատարողի և (կամ) պահանջատիրոջ ձեռնարկած՝ օրենքով թույլատրելի բոլոր միջոցները եղել
են ապարդյուն.
գ) պարտապանը չունի գույք կամ եկամուտներ, որոնց վրա կարելի է բռնագանձում
տարածել և հարկադիր կատարողի՝ սույն օրենքի 40-րդ հոդվածի երրորդ մասով սահմանված

կարգով իրականացված հետախուզումը և (կամ) պահանջատիրոջ կողմից պարտապանի գույքը
փնտրելու ուղղությամբ ձեռնարկված՝ օրենքով թույլատրելի բոլոր միջոցները եղել են
ապարդյուն.
դ) պարտապանի գույքը բավարար չէ պահանջատիրոջ (պահանջատերերի) պահանջները
բավարարելու համար.
ե) ավարտվել են հայցի ապահովման վերաբերյալ կատարողական թերթի պահանջների
կատարմանն ուղղված կատարողական գործողությունները.

ե¹) դատական կարգով վիճարկվում է հանրային իրավական դրամական պահանջի հիմք
հանդիսացող վարչական ակտը․
ե²) ավարտվել են վարչական մարմնի արգելանք դնելու մասին որոշման պահանջների
կատարմանն ուղղված կատարողական գործողությունները.
զ) մահացել է պահանջատեր կամ պարտապան քաղաքացին, և դատական ակտով
սահմանված

պահանջները

կամ

պարտավորությունները

կարող

են

փոխանցվել

նրա

իրավահաջորդին.
է) պարտապանի գույքի բացակայության կամ անբավարարության պատճառով կամ
պարբերական վճարումների վերաբերյալ վճռի կատարման դեպքում բռնագանձումը տարածվել
է պարտապանի աշխատավարձի, կենսաթոշակի և այլ եկամուտների վրա, և պահանջատիրոջ
օգտին կատարվում են գումարի պարբերաբար վճարումներ.
ը) պահանջատիրոջը գրավոր առաջարկություն է արվել ընդհանուր բաժնային կամ
ընդհանուր համատեղ սեփականություն համարվող անշարժ գույքից պարտապանի բաժնեմասը
առանձնացնելու պահանջ ներկայացնել դատարան.
թ) ոչ գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով կատարողական գործողությունների
ընթացքում անհնարին է դարձել դատական ակտի կատարումը.
ժ) օրենքով սահմանված այլ դեպքերում պահանջատերը դիմում է ներկայացրել
կատարողական թերթը վերադարձնելու և կատարողական վարույթն ավարտելու մասին:

ժ) օրենքով սահմանված այլ դեպքերում պահանջատերը դիմում է ներկայացրել
կատարողական թերթը կամ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին»
օրենքի 88-րդ հոդվածի հիման վրա ներկայացված կատարման վերաբերյալ գրությունը
վերադարձնելու և կատարողական վարույթն ավարտելու մասին:
2. Կատարողական վարույթն ավարտելու մասին հարկադիր կատարողը կայացնում է
որոշում:
3.

Կատարողական

վարույթն

ավարտելու

դեպքում

կատարողական

թերթը

կամ

անբողոքարկելի վարչական ակտը վերադարձվում է պահանջատիրոջը, բացառությամբ սույն
հոդվածի առաջին մասի «բ» և «ե» կետերով սահմանված դեպքերի: Եթե կատարողական
վարույթն

ավարտվում

է

պահանջատեր

քաղաքացու

մահվան

պատճառով,

ապա

կատարողական թերթը վերադարձվում է մահացածի ժառանգներին` նրանց գրավոր պահանջի
դեպքում:
Կատարողական վարույթն ավարտելը և կատարողական թերթը պահանջատիրոջը (նրա
ժառանգին) վերադարձնելն արգելք չէ կատարողական թերթը նոր կատարման ներկայացնելու
համար:

Կատարողական վարույթն ավարտելը և կատարողական թերթը պահանջատիրոջը (նրա
ժառանգին) կամ անբողոքարկելի վարչական ակտը վարչական մարմնին վերադարձնելն
արգելք չէ կատարողական թերթը կամ անբողոքարկելի վարչական ակտը նոր կատարման
ներկայացնելու համար:

Սույն հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետով նախատեսված արգելքի վերացման դեպքում
հարկադիր

կատարողը

որոշում

է

կայացնում

ավարտված

կատարողական

վարույթը

վերսկսելու մասին:

(41-րդ հոդվածը խմբ., լրաց. 31.05.2006 ՀՕ-289, լրաց., փոփ. 21.12.2011 ՀՕ-85-Ն, փոփ., լրաց.
22.12.2016 ՀՕ-43-Ն)
Հոդված 42.

Կատարողական վարույթը կարճելը

1. Հարկադիր կատարողը կատարողական վարույթը կարճում է, եթե՝
ա) կատարողական թերթը փաստացի կատարվել է.
բ) պահանջատերը հրաժարվել է կատարողական թերթի պահանջների կատարումից.

բ) պահանջատերը դիմում է ներկայացրել կատարողական թերթի կամ «Վարչարարության
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 88-րդ հոդվածի հիման վրա ներկայացված
կատարման վերաբերյալ գրության կամ կատարողական թերթի պահանջների կատարումից
հրաժարվելու վերաբերյալ.
գ) պահանջատերն ու պարտապանը կնքել են հաշտության համաձայնություն, և այն
հաստատել է դատարանը.
դ) մահացել է պահանջատեր կամ պարտապան քաղաքացին, և դատական ակտով
սահմանված պահանջները կամ պարտականությունները չեն կարող փոխանցվել նրա
իրավահաջորդին.
ե) (կետն ուժը կորցրել է 31.05.2006 ՀՕ-289)
զ) բեկանվել է դատական ակտը, որի հիման վրա տրվել է կատարողական թերթը.
է)

պահանջատերը

հրաժարվել

է

ընդունել

կատարողական

թերթը

կատարելիս

պարտապանից առգրավված և պահանջատիրոջը հանձնելու ենթակա գույքը.
ը) պարտապանը դատարանի վճռով ճանաչվել է սնանկ, բացառությամբ օրենքով
նախատեսված դեպքերի.
թ) պարտապան-իրավաբանական անձը կամ պահանջատեր-իրավաբանական անձը
լուծարվել է.
ժ) հայցը թողնվել է առանց քննության կամ մերժվել է: .

ժա) անբողոքարկելի վարչական ակտի կատարման ժամանակ պարզվել է, որ անձը կատարել
է իր պարտավորությունը մինչև անբողոքարկելի վարչական ակտը հարկադիր կատարման
ուղարկելը.
ժբ) անբողոքարկելի վարչական ակտի կատարման ժամանակ պարզվել է, որ բացակայում է
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 71-րդ հոդվածի 2-րդ
մասով սահմանված վարչական ակտը անբողոքարկելի դառնալու հիմքը.
ժգ) անբողոքարկելի վարչական ակտի կատարման ընթացքում պարզվել է, որ հանրային
իրավական դրամական պահանջի կատարման վերաբերյալ ներկայացված փաստաթղթերը
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 88-րդ հոդվածի 5-րդ
մասի պահանջներին չեն համապատասխանում.
ժդ) վարչական մարմնի արգելանք դնելու մասին որոշման կատարման ընթացքում պարզվել
է, որ անձը կատարել է իր պարտավորությունը մինչև արգելանք դնելու մասին
վարչական մարմնի որոշում կայացնելը կամ մինչև արգելանք դնելու մասին վարչական մարմնի
որոշումը հարկադիր կատարման ուղարկելը:
1.1. Անշարժ կամ համապատասխան իրավունքների պետական գրանցում պահանջող
գույքի նկատմամբ պետության կամ համայնքի սեփականությունը ճանաչելու մասին հարկադիր

կատարողի որոշումը և կատարողական թերթի պատճենը հարկադիր կատարողն ուղարկում է
Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմին կամ
համապատասխան համայնքի ղեկավարին` վերջիններիս կողմից իրավունքների պետական
գրանցումն իրականացնելու համար: Հարկադիր կատարողի որոշումը և կատարողական թերթի
պատճենը պետական լիազոր մարմին կամ համայնքի ղեկավարին ուղարկելու օրվանից հետո՝
երեք օրվա ընթացքում, հարկադիր կատարողը որոշում է կայացնում կատարողական վարույթը
կարճելու մասին:
2. Կատարողական վարույթը կարճելու մասին հարկադիր կատարողը կայացնում է որոշում:
3.

Կարճված

կատարողական

վարույթը

չի

կարող

վերսկսվել,

բացառությամբ

կատարողական վարույթը կարճելու մասին հարկադիր կատարողի որոշման` վերադասության
կամ դատական կարգով վերացման դեպքերի:

(42-րդ հոդվածը փոփ., լրաց., խմբ. 31.05.2006 ՀՕ-289, խմբ., լրաց. 21.12.2011 ՀՕ-85-Ն, խմբ.
30.11.2016 ՀՕ-33-Ն)
Հոդված 43.

Ընդհանուր դրույթներ պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելու
մասին

1. Պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելը ներառում է գույքի վրա արգելանք
դնելը, այն առգրավելը և հարկադիր իրացնելը (աճուրդ կամ ուղղակի վաճառք):
2. Պարտապանի գույքի վրա բռնագանձումը տարածվում է այն չափով, որն անհրաժեշտ է
կատարողական թերթի կամ անբողոքարկելի վարչական ակտի պահանջների կատարման
համար, ներառյալ՝ կատարման ծախսերը:
3. Կատարողական թերթով կամ անբողոքարկելի վարչական ակտով բռնագանձումն
առաջին հերթին տարածվում է պարտապանի դրամական միջոցների վրա:
Եթե պահանջատիրոջ պահանջները բավարարելու համար չկան անհրաժեշտ դրամական
միջոցներ, ապա բռնագանձումը տարածվում է պարտապանին պատկանող այլ գույքի վրա,
բացառությամբ այն գույքի, որի վրա օրենքով չի թույլատրվում բռնագանձում տարածել:
4. Պարտապանի գույքի վրա բռնագանձումը տարածվում է հետևյալ հերթականությամբ.
1) պարտապան իրավաբանական անձի պարագայում`
ա) արտադրության մեջ անմիջականորեն չներգրավված հիմնական միջոցներ,
բ) պատրաստի արտադրանք,
գ) անավարտ արտադրանք, այդ թվում` հումք, նյութեր, կիսաֆաբրիկատներ,
դ) այլ գույք (այդ թվում` անշարժ գույք).
2) պարտապան ֆիզիկական անձի պարագայում`
ա) շարժական գույք,
բ) անշարժ գույք:
Յուրաքանչյուր հաջորդ հերթի գույքի վրա բռնագանձումը տարածվում է միայն նախորդ
հերթի գույքի վրա բռնագանձումը տարածելուց հետո: Առանց նախորդ հերթում ընդգրկված
գույքի բռնագանձումը իրականացնելու՝ հաջորդ հերթի գույքը կարող է բռնագանձվել, եթե
ակնհայտ է, որ նախորդ հերթի գույքի արժեքը անբավարար է պահանջների բավարարման
համար:
Եթե միևնույն հերթում առկա են գույքի տարբեր տեսակներ, ապա դրանց վրա բռնագանձում
տարածելու հերթականությունը որոշում է հարկադիր կատարողը:
5. Բաժնային կամ համատեղ սեփականության մասնակից պարտապանի բաժնի նկատմամբ
բռնագանձումը տարածվում է սույն օրենքով սահմանված կարգով:

6. Տնտեսական ընկերակցության բաժնեհավաք կամ ընկերության կանոնադրական
կապիտալում (կոոպերատիվի բաժնային ֆոնդում) պարտապանի բաժնեմասի (փայի), ինչպես
նաև պարտապանին պատկանող պայմանագրային ներդրումային ֆոնդի փայի (փայերի) վրա
բռնագանձում տարածելը թույլատրվում է միայն պարտքերը մարելու համար նրա այլ գույքի
անբավարարության դեպքում:
7. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված
ֆոնդի (այսուհետ` ֆոնդ) կառավարման պայմանագրի կողմ ֆոնդի կառավարչի համար ֆոնդի
կառավարման հետ կապված գործարքներով նրա ստանձնած պարտավորությունների մասով
սույն օրենքի իմաստով պարտապանի գույք է համարվում համապատասխան ֆոնդի գույքը,
բացառությամբ, եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի կամ
այլ օրենքի դրույթների համաձայն` այդպիսի գործարքներով պարտավորությունները ենթակա
են կատարման բացառապես ֆոնդի կառավարչի` ֆոնդի միջոցներ չհանդիսացող գույքի
հաշվին: Ընդ որում, ֆոնդի կառավարման հետ կապված գործարքներով ֆոնդի կառավարչի
ստանձնած պարտավորությունների մարման համար ֆոնդի գույքի անբավարարության
դեպքում ֆոնդի կառավարչի` ֆոնդի միջոցներ չհանդիսացող գույքի նկատմամբ բռնագանձում
կարող է կատարվել միայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական
օրենսգրքով կամ այլ օրենքներով նախատեսված դեպքերում:

(43-րդ հոդվածը խմբ. 31.05.2006 ՀՕ-289, լրաց. 27.06.2019 ՀՕ-75-Ն)
Հոդված 44.

Պարտապանի գույքի վրա արգելանք դնելը

1. Պարտապանի գույքի վրա արգելանք դնելը ներառում է դրա գույքագրումը, գույքը
տնօրինելն

արգելելը,

իսկ

անհրաժեշտության

դեպքում՝

օգտագործման

իրավունքը

սահմանափակելը, այն առգրավելը և ի պահ հանձնելը:
Հարկադիր կատարողի կողմից գույքագրման ենթակա չէ պարտապանին պատկանող`
սույն օրենքի 51-րդ հոդվածով նախատեսված գույքը:
Հարկադիր կատարողը յուրաքանչյուր դեպքի համար որոշում է սահմանափակման
տեսակները,

ծավալները

և

ժամկետները՝

հաշվի

առնելով

գույքի

հատկանիշները,

սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի համար դրա նշանակությունը և այլ հանգամանքներ:
2. Արգելանքը կիրառվում է՝
ա) պարտապանի գույքի պահպանումն ապահովելու և այն հետագայում պահանջատիրոջը
հանձնելու կամ իրացնելու նպատակով.
բ) պարտապանի գույքը բռնագրավելու մասին դատարանի դատավճիռը կատարելու
դեպքում.
գ) պատասխանողին պատկանող և նրա կամ այլ անձանց մոտ գտնվող գույքի վրա
արգելանք դնելու մասին դատարանի որոշումը կատարելու դեպքում: .

դ) հանրային իրավական դրամական պահանջների կատարումն ապահովելու նպատակով
պատասխանողին պատկանող գույքի վրա արգելանք դնելու մասին վարչական մարմնի
որոշումը կատարելու դեպքում:
3. Ելնելով կատարողական վարույթի հանգամանքներից, հարկադիր կատարողն իրավունք
ունի արգելանքի հետ միաժամանակ առգրավել գույքը կամ դրա առանձին բաղադրամասերը:
Շուտ փչացող գույքն առգրավվում և իրացվում է անհապաղ:
Պարտադիր առգրավման ենթակա են դրամը, արտարժույթը, արժեթղթերը, թանկարժեք
մետաղները և քարերը, ոսկերչական և ոսկուց, արծաթից, պլատինից ու պլատինի խմբի

մետաղներից, ադամանդից և այլ թանկարժեք քարերից պատրաստված զարդերը, ինչպես նաև
դրանց ջարդոնը կամ այդպիսի զարդերի առանձին պատկանելիքները, որոնք հայտնաբերվել են
պարտապանի գույքը գույքագրելիս:
4. Պարտապանի գույքի վրա արգելանք դնելու մասին հարկադիր կատարողը կայացնում է
որոշում:
5. Գույքագրման աշխատանքների ժամանակի և վայրի մասին հարկադիր կատարողը
գույքագրման անցկացման օրվանից առնվազն երեք օր առաջ գրավոր տեղեկացնում է
պահանջատիրոջը, բացառությամբ հայցի ապահովման և մինչև 100.000 դրամ պահանջի
կատարողական վարույթների: Պահանջատիրոջ չներկայանալն արգելք չէ գույքագրման
աշխատանքներն իրականացնելու համար:

(44-րդ հոդվածը լրաց. 31.05.2006 ՀՕ-289)
Հոդված 44.1.

Պարտապանի գույքն արգելանքից հանելը

Արգելանքի տակ գտնվող պարտապանի գույքը հարկադիր կատարողի որոշմամբ
արգելանքից հանվում է, եթե`
1) առկա են սույն օրենքի 42-րդ հոդվածում նշված հիմքերը.
2) դատարանը որոշում է կայացրել գույքն արգելանքից հանելու մասին.
3) պահանջատերը հետ է պահանջել կատարողական թերթը:

3) պահանջատերը հետ է պահանջել կատարողական թերթը կամ «Վարչարարության
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 88-րդ հոդվածի հիման վրա ներկայացված
կատարման վերաբերյալ գրությունը:
(44.1-ին հոդվածը լրաց. 27.12.2001 ՀՕ-178, խմբ. 31.05.2006 ՀՕ-289)
Հոդված 46.

Պարտապանի դրամական միջոցների վրա բռնագանձում տարածելու
կարգը

1. Պարտապանի մոտ հայտնաբերված դրամով կանխիկ դրամական միջոցները հարկադիր
կատարողն առգրավում է և ոչ ուշ, քան այն առգրավելու հաջորդ օրը, հանձնում է բանկ՝
հարկադիր կատարման ծառայության դեպոզիտ հաշվին:
2. Բանկերի և այլ վարկային կազմակերպությունների հաշիվներում ու ավանդներում
պարտապանի ունեցած դրամական միջոցների մասին տեղեկությունների առկայության
դեպքում հարկադիր կատարողն արգելանք է դնում դրանց վրա:
2.1. Պարտապանի մոտ դրամական միջոցների առկայության դեպքում պարտապանի
հաշիվները սպասարկող բանկը կամ այլ կազմակերպությունը պարտավոր է պարտապանի
դրամական միջոցների վրա արգելանք դնել միայն այն չափով, որը նշված է հարկադիր
կատարողի որոշման մեջ: Սույն մասի պահանջների չպահպանման դեպքում պարտապանի
հաշիվները սպասարկող բանկը կամ այլ վարկային կազմակերպությունը ավել պահած գումարի
համար պարտավոր է յուրաքանչյուր օրվա համար վճարել տույժ` նշված գումարի 0.1 տոկոսի
չափով: Պարտապանը կարող է պահանջել պատճառված վնասի փոխհատուցում, եթե
ապացուցում է, որ պատճառված վնասը գերազանցում է սույն մասով սահմանված տույժի
չափը:
3. Հարկադիր կատարողը արգելանք դնելու մասին որոշումը և կատարողական թերթի ,
կատարողական թերթի կամ անբողոքարկելի վարչական ակտի պատճենը պատշաճ ձևով
ուղարկում է անմիջապես բանկ կամ այլ վարկային կազմակերպություն:
4. Պարտապանի մոտ դրամական միջոցների առկայության դեպքում պարտապանի
հաշիվները սպասարկող բանկը կամ այլ վարկային կազմակերպությունը հարկադիր
կատարողի որոշումը , կատարողական թերթի կամ անբողոքարկելի վարչական ակտի

պատճենը ստանալու օրվանից եռօրյա ժամկետում դրանք փոխանցում է հարկադիր
կատարման ծառայության դեպոզիտ հաշվին :
5. Անհրաժեշտության դեպքում հարկադիր կատարողը հարցում է կատարում հարկային
մարմիններին, որոնք պարտավոր են եռօրյա ժամկետում տեղեկատվություն ներկայացնել
հարկադիր կատարողին:
6. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված
ուսումնական ավանդներում առկա դրամական միջոցները չեն կարող գրավադրվել,
արգելադրվել (դրվել արգելանքի տակ), բռնագանձվել ավանդատուի կամ հաշվետիրոջ
պարտավորությունների դիմաց, բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
քաղաքացիական օրենսգրքի 905.1-ին հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերի:
6. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված
հատուկ բանկային հաշիվներում առկա դրամական միջոցները չեն կարող գրավադրվել,
արգելադրվել (դրվել արգելանքի տակ), բռնագանձվել հաճախորդի պարտավորությունների
դիմաց, բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի
928.1-ին հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դեպքերի:

(46-րդ հոդվածը փոփ. 31.05.2006 ՀՕ-289, լրաց. 20.04.2015 ՀՕ-24-Ն, լրաց. 27.06.2019 ՀՕ-75-Ն,
լրաց. 27.06.2019 ՀՕ-85-Ն)
Հոդված 47.

Պարտապանի արտարժույթի վրա բռնագանձում տարածելու կարգը

1. Պարտապանի մոտ հայտնաբերված արտարժույթով կանխիկ դրամական միջոցները
հարկադիր կատարողն առգրավում է և ոչ ուշ, քան դրանք առգրավելու հաջորդ օրը, վաճառքի
համար հանձնում է բանկին՝ հարկադիր կատարման ծառայության դեպոզիտ հաշվին:
2. Բանկերի և այլ վարկային կազմակերպությունների հաշիվներում ու ավանդներում
պարտապանի ունեցած արտարժույթով դրամական միջոցների և այլ արժեքների մասին
տեղեկությունների առկայության դեպքում հարկադիր կատարողն արգելանք է դնում դրանց
վրա:
2.1. Պարտապանի մոտ դրամական միջոցների առկայության դեպքում պարտապանի
հաշիվները սպասարկող բանկը կամ այլ կազմակերպությունը պարտավոր է պարտապանի
ունեցած արտարժույթով դրամական միջոցների վրա արգելանք դնել միայն այն չափով, որը
նշված է հարկադիր կատարողի որոշման մեջ: Սույն մասի պահանջների չպահպանման
դեպքում

պարտապանի

հաշիվները

սպասարկող

բանկը

կամ

այլ

վարկային

կազմակերպությունը ավել պահած գումարի համար պարտավոր է յուրաքանչյուր օրվա համար
վճարել տույժ` նշված գումարի 0.1 տոկոսի չափով: Պարտապանը կարող է պահանջել
պատճառված

վնասի

փոխհատուցում,

եթե

ապացուցում

է, որ

պատճառված

վնասը

գերազանցում է սույն մասով սահմանված տույժի չափը:
3. Հարկադիր կատարողը արգելանք դնելու մասին որոշումը և կատարողական թերթի ,

կատարողական թերթի կամ անբողոքարկելի վարչական ակտի պատճենը պատշաճ ձևով
ուղարկում է անմիջապես բանկ կամ այլ վարկային կազմակերպություն և պարտավորեցնում է
նրանց իրականացնել արտարժույթի վաճառք:
4. Հարկադիր կատարողի որոշումը , կատարողական թերթի կամ անբողոքարկելի

վարչական ակտի պատճենը ստանալու օրվանից ոչ ուշ, քան տասնօրյա ժամկետում, բանկը
կամ

այլ վարկային կազմակերպությունն

արտարժույթի

վաճառքից

փոխանցում է հարկադիր կատարման ծառայության դեպոզիտ հաշվին:
Հոդված 50.

Գրավ դրված գույքի վրա բռնագանձում տարածելը

ստացված դրամը

1. Պարտապանի գույքի գրավով չապահովված պահանջները բավարարելու համար
պարտապանի գրավ դրված գույքի վրա բռնագանձում կարող է տարածվել միայն պարտապանի
այլ գույքի բացակայության դեպքում:
Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված դեպքերում հարկադիր կատարողը
ծանուցում է գրավառուին դատարանի վճռի, կատարողական թերթի կամ անբողոքարկելի

վարչական ակտի, գրավադրված գույքի վրա արգելանք դնելու որոշման և գրավատուի չմարված
պարտավորությունների չափի մասին:
…..

Հոդված 51.

Գույքը, որի վրա չի կարող բռնագանձում տարածվել

Բռնագանձում չի կարող տարածվել քաղաքացի-պարտապանին պատկանող հետևյալ
գույքի վրա՝
ա) գործածության մեջ գտնվող տնային օգտագործման առարկաների, հագուստեղենի,
կոշկեղենի, սպիտակեղենի, անկողնային և մանկական պարագաների, բացառությամբ
պերճանքի առարկաների և այն առարկաների, որոնք պատրաստված են թանկարժեք նյութերից
կամ ունեն պատմական կամ գեղարվեստական արժեք.
բ) պարտապանի մասնագիտական պարապմունքների համար անհրաժեշտ առարկաների,
ձեռնարկների ու գրքերի, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ պարտապանը դատարանի
դատավճռով զրկված է համապատասխան գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից և այն
առարկաների, որոնք պատրաստված են թանկարժեք նյութերից կամ ունեն պատմական կամ
գեղարվեստական արժեք.
գ) այն անձանց ընտանի կենդանիների (2 միավոր), ընտանի թռչունների (10 միավոր),
անասնակերի, հերթական ցանքի համար անհրաժեշտ սերմացուի, որոնց հիմնական
զբաղմունքը գյուղատնտեսությունն է.
դ) մինչև 5.000 դրամ արժողությամբ գույք, եթե դրանք մեկ միասնական խմբաքանակ չեն
կազմում.
ե) հաշմանդամների համար նախատեսված հատուկ փոխադրամիջոցներ.
զ) միակ այն բնակարանի (այդ թվում՝ բնակարանի հետ մեկ միասնական գույքային միավոր
կազմող տնամերձ հողամասի և այդ հողամասի վրա առկա օժանդակ կառույցների) կամ դրա
բաժնի, որը պարտապանի համար հանդիսանում է մշտական բնակության միակ վայր, և որի
մեկնարկային գինը հավասար կամ ցածր է Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության
կառավարության կողմից սահմանված` միակ բնակարանի իրացման համար նախատեսված
նվազագույն գումարից: Եթե միակ բնակարանն իրացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի
Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված գումարը գերազանցող գնով, ապա
Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված`
միակ բնակարանի իրացման համար նախատեսված գումարը վերադարձվում է պարտապանին:
Սույն կետով սահմանված դրույթները չեն տարածվում այն դեպքերի վրա, երբ գույքը
գրավադրված է պահանջատիրոջ պահանջի ապահովման համար, ինչպես նաև երբ
բավարարվում են ալիմենտային, կյանքին կամ առողջությանը կամ հանցագործությամբ
պատճառված վնասների հատուցման պահանջները.
է) Լեռնային Ղարաբաղի
Արցախի
Հանրապետության կառավարության կողմից
սահմանված` միակ բնակարանի իրացման համար նախատեսված գումարը, որը վերադարձվել
է պարտապանին:

(51-րդ հոդվածը լրաց. 31.05.2006 ՀՕ-289, լրաց. 26.10.2017 ՀՕ-32-Ն)
Հոդված 53.

Պարտապանի գույքի գնահատումը և իրացումը
(վերնագիրը խմբ. 10.03.2004 ՀՕ-99)

1. Պարտապանի գույքի գնահատումը և իրացումը կատարվում են սույն օրենքով և
«Հրապարակային սակարկությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքով սահմանված կարգով:
2. Պարտապանի գույքը հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդի ներկայացվելու դեպքում դրա
վերաբերյալ որոշումը կայացվում է գույքի գնահատումից հետո` եռօրյա ժամկետում:

(53-րդ հոդվածը խմբ. 10.03.2004 ՀՕ-99, խմբ. 21.12.2011 ՀՕ-85-Ն)
Հոդված 53¹. Գույքի ուղղակի վաճառքը
1. Ուղղակի վաճառք է համարվում գույքի իրացումը որոշակի գնորդի, որն իրականացնում է
հարկադիր կատարողը` կատարողական թերթին համապատասխան կատարողական թերթի

կամ անբողոքարկելի վարչական ակտի հիման վրա:
2. Շուտ փչացող, պահպանման էական ծախսեր պահանջող (օրինակ` ընտանի կենդանիներ),
սակավարժեք, օգտագործմանը պիտանի դարձնելու համար էական ներդրումներ պահանջող,
սահմանափակ շրջանառության և յուրահատուկ հատկանիշներով գույքը, ինչպես նաև
օգտագործված կենցաղային իրերը իրացվում են ուղղակի վաճառքի միջոցով:
Սույն օրենքի իմաստով`
ա)

շուտ

փչացող

գույք

են

համարվում

սննդամթերքը,

օծանելիքակոսմետիկական

ապրանքները, դեղորայքը, դեղամիջոցները, դեղանյութերը, կենցաղային քիմիայի ապրանքները
և նմանատիպ այլ ապրանքներ, որոնց համար սահմանված պիտանիության ժամկետը գույքի
վաճառքի պահին պակաս է մեկ տարուց.
բ) պահպանման էական ծախսեր պահանջող գույք են համարվում ընտանի և այլ
կենդանիները և այլ նմանատիպ ապրանքներ, որոնց պահպանման համար մեկ ամսվա
հաշվարկով սովորաբար կատարվելիք ծախսերը գերազանցում են գույքի արժեքի 10 տոկոսը.
գ) սակավարժեք գույք է համարվում մինչև 10.000 դրամ արժողությամբ գույքը, եթե դրանք մեկ
միասնական խմբաքանակ չեն կազմում.
դ) օգտագործմանը պիտանի դարձնելու համար էական ներդրումներ պահանջող գույք են
համարվում կիսաքանդ մեխանիզմները, հաստոցները, որոնց օգտագործման համար պիտանի
դարձնելու անհրաժեշտ ծախսերը սովորաբար գերազանցում են գույքի արժեքի 30 տոկոսը.
ե) սահմանափակ շրջանառության գույք է համարվում օրենքով այդպիսին ճանաչված գույքը.
զ) յուրահատուկ հատկանիշներով գույք է համարվում այն գույքը, որն իր սպառողական
հատկանիշներով հետաքրքրություն է ներկայացնում սահմանափակ թվով սպառողների
համար.
է) օգտագործված կենցաղային իրեր են համարվում կենցաղային օգտագործման համար
նախատեսված առարկաները:
Անշարժ գույքը, բաժնեմասերը (բաժնետոմսերը, փայը), ինչպես նաև մշակութային արժեք
հանդիսացող գույքը իրացվում են միայն հրապարակային սակարկություններով:
Պարտապան հանդիսացող հաշվետու թողարկողների արժեթղթերի իրացումը կատարվում է
հրապարակային սակարկությունների միջոցով` ֆոնդային բորսայում:
3. Ուղղակի վաճառքի մասին հարկադիր կատարողը կայացնում է որոշում: Ուղղակի
վաճառքի մասին որոշումը կայացվում է գույքագրման ժամանակ: Որոշման մեջ նշվում են
գույքի անվանումը, ուղղակի վաճառքի գինը, ինչպես նաև այն ժամն ու վայրը, որտեղ
պարտապանը կամ պահանջատերը սույն հոդվածի 4-րդ մասի երկրորդ պարբերությամբ
սահմանված կարգով իրավունք ունի գնելու այդ գույքը:

Գույքի ուղղակի վաճառքի գինը որոշում է հարկադիր կատարողը: Որպես գույքի ուղղակի
վաճառքի գին` սահմանվում է գույքային շրջանառության սովորական մասնակցից տվյալ
տեսակի գույքի համար ակնկալվող ողջամիտ գինը:
Ուղղակի վաճառքի մասին որոշումը առձեռն հանձնվում է պարտապանին և ոչ ուշ, քան
որոշման կայացումից հետո` 1 օրվա ընթացքում, պատշաճ ծանուցմամբ ուղարկվում է
պահանջատիրոջը

(պահանջատերերին):

Եթե

գույքագրմանը

մասնակցում

է

նաև

պահանջատերը, ապա որոշումը նրան հանձնվում է առձեռն:
Եթե պարտապանին հնարավոր չէ գտնել, ապա այդ մասին կազմվում է համապատասխան
արձանագրություն,

և

որոշումը

պատշաճ

ծանուցմամբ

ուղարկվում

է

պարտապանի

բնակության վայրի կամ կատարողական թերթում կամ անբողոքարկելի վարչական ակտում
նշված հասցեով:
4. Ուղղակի վաճառքի մասին որոշումը հանձնելուց (ուղարկելուց) հետո` երկշաբաթյա
ժամկետում, կողմերը կամ իրենց մատնանշած անձինք իրավունք ունեն սահմանված ժամին և
վայրում որոշմամբ սահմանված գնից ավելի բարձր գնով գնելու գույքը: Գույքի ուղղակի
վաճառքին մեկից ավելի անձանց մասնակցության դեպքում գույքը վաճառվում է ավելի բարձր
գին առաջարկողին:
Եթե սահմանված ժամկետում կողմերը չեն գնում գույքը սույն մասի առաջին պարբերությամբ
սահմանված կարգով, ապա հարկադիր կատարողը գույքը վաճառում է ուղղակի վաճառքի
մասին որոշմամբ սահմանված գնով:
5. Սույն հոդվածի 4-րդ մասի երկրորդ պարբերությամբ սահմանված կարգով տասնօրյա
ժամկետում գույքը չիրացվելու դեպքում ուղղակի վաճառքի ներկայացված գույքի համար
հարկադիր կատարողը սահմանում է նոր գին, սույն հոդվածով սահմանված կարգով
տեղեկացնում է կողմերին և գույքի ուղղակի վաճառքն իրականացնում է սույն հոդվածով
սահմանված կարգով:

(53¹-ին հոդվածը լրաց. 30.11.2005 ՀՕ-242)
Հոդված 58.

Պարտապանի աշխատավարձից և այլ տեսակի եկամուտներից կատարվող
պահումների չափը

1. Կատարողական թերթի (թերթերի) կամ անբողոքարկելի վարչական ակտի կատարման
ընթացքում պարտապանի աշխատավարձից և դրան հավասարեցված վճարներից կարող է
պահվել հիսուն տոկոսից ոչ ավելի՝ մինչև բռնագանձվող գումարների լրիվ մարումը:
2. Սույն հոդվածի 1-ին կետով սահմանված պահումների չափի սահմանափակումը չի
կիրառվում, եթե՝
ա) բռնագանձվում է ալիմենտ.
բ) հատուցվում է առողջությանը, ինչպես նաև կերակրողի մահվամբ պատճառված վնասը.
գ) հատուցվում է հանցագործությամբ պատճառված վնասը:
Այդ դեպքերում պահումների չափը չի կարող գերազանցել աշխատավարձի և դրան
հավասարեցված վճարների յոթանասունհինգ տոկոսը:
3. Սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված կանոնները կիրառվում են նաև պարտապանի
կուտակային և կամավոր կուտակային կենսաթոշակների, կրթաթոշակի, իսկ 1-2-րդ մասերով
սահմանված կանոնները՝ մտավոր սեփականության օբյեկտների օգտագործմամբ ստացված
վարձատրությունների վրա բռնագանձում տարածելիս:
4. Կատարողական թերթի կամ անբողոքարկելի վարչական ակտի կատարման ընթացքում
պարտապանի պետական կենսաթոշակից կարող է պահվել երեսուն տոկոսից ոչ ավելի՝ մինչև
բռնագանձվող գումարների լրիվ մարումը:

(58-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 19.12.2012 ՀՕ-30-Ն, խմբ. 27.06.2019 ՀՕ-75-Ն)

Հոդված 60.

Դրամական գումարները, որոնց վրա չի կարող բռնագանձում տարածվել

Կատարողական թերթով կամ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի

մասին» օրենքի 88-րդ հոդվածի հիման վրա ներկայացված կատարման վերաբերյալ գրությամբ
բռնագանձում չի կարող տարածվել այն դրամական գումարների վրա, որոնք վճարվում են՝
ա) առողջության, ինչպես նաև կերակրողի մահվամբ պատճառված վնասների հատուցման
համար.
բ) ալիմենտային պարտավորությունների համար.
գ) երեխայի ծննդյան կապակցությամբ.
դ) երեխաների խնամքի համար.
ե) բազմազավակ կամ միայնակ մայրերին՝ որպես պետական նպաստ.
զ) ծառայողական պարտականությունները կատարելիս ստացած հաշմության (վիրավորվել,
կոնտուզիա, վնասվածք) համար այդ անձանց կամ նրանց մահվան դեպքում՝ ընտանիքներին.
է) վնասակար կամ ծայրահեղ դժվարին պայմաններում աշխատող անձանց՝ որպես
փոխհատուցում.
ը) հաշմանդամներին.
թ) տուժողին՝ լրացուցիչ սննդի, առողջարանային բուժման, պրոթեզավորման և նրա
խնամքի համար.
ժ) աշխատանքից արձակվելու դեպքում՝ որպես արձակման նպաստ:
Հոդված 68.

Կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերի հատուցման
կարգը

1. Կատարողական գործողությունները կատարվում են պետական բյուջեի և հարկադիր
կատարման ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդի
միջոցների հաշվին:
2.

Կատարողական

գործողությունների

կատարման

ծախսերը

բռնագանձվում

են

պարտապանից`
ա) գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 100.000 դրամ և ավելի չափով
պահանջի բավարարմանն ուղղված գումարի, իսկ գույք հանձնելու դեպքում` այդ գույքի արժեքի
5 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան բռնագանձման ենթակա գումարի 5 տոկոսը.
բ) 10.000 դրամից մինչև 100.000 դրամ պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի
կատարողական վարույթներով և ոչ գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով` 5.000
դրամի չափով:
գ) մինչև 10.000 պահանջի բավարարմանն ուղղված գույքային բնույթի կատարողական
վարույթներով` բռնագանձվող գումարի 50 տոկոսի չափով:
Ալիմենտային, աշխատավարձի բռնագանձման, կյանքին ու առողջությանը պատճառված
վնասի հատուցման վերաբերյալ կատարողական վարույթներով, և երբ որպես պարտապան
հանդես

է

գալիս

Արցախի

Հանրապետությունը՝

կատարողական

գործողությունների

կատարման ծախսեր չեն գանձվում:
2.1.

Այն

դեպքում,

երբ

պարտապանից

բռնագանձված

գումարը

բավարար

չէ

պահանջատիրոջ պահանջները և կատարողական գործողությունների կատարման ծախսը
լրիվությամբ բավարարելու համար, ապա սույն հոդվածի 2-րդ մասի «ա» կետով նախատեսված
կատարողական գործողությունների կատարման ծախսը գանձվում է փաստացի բռնագանձված
գումարից՝ այդ գումարին համամասնորեն:

3. Կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերի բռնագանձումը կատարվում է
հարկադիր կատարողի որոշմամբ, բացառությամբ սույն հոդվածով սահմանված դեպքերի:
4. Եթե ոչ գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով փաստացի կատարված
կատարողական գործողությունների ծախսերը գերազանցում են 5.000 դրամը, ապա փաստացի
կատարված ամբողջ ծախսը դատական կարգով բռնագանձվում է պարտապանից:
Եթե կատարողական վարույթն ավարտվել է պահանջատիրոջ պահանջով կատարողական
թերթը կամ անբողոքարկելի վարչական ակտը վերադարձնելու դեպքում կամ կատարողական
վարույթը կարճվել կամ ավարտվել է պահանջատիրոջ դիմումի հիման վրա, ապա փաստացի
կատարված

կատարողական

գործողությունների

ծախսերը

բռնագանձվում

են

պահանջատիրոջից դատական կարգով, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:
Բռնագանձվող գումարի չափը չի կարող պակաս լինել բռնագանձման ենթակա գումարի մեկ
տոկոսից:
5. Եթե կատարողական վարույթը կարճվել է պահանջատիրոջ կողմից այն գույքն
ստանալուց հրաժարվելու հետևանքով, որն առգրավվել է պարտապանից պահանջատիրոջը
հանձնելու

վերաբերյալ

կատարողական

թերթը

կատարելիս,

ապա

կատարողական

գործողությունների կատարման ծախսերը բռնագանձվում են պահանջատիրոջից սույն հոդվածի
2-րդ մասով սահմանված կարգով:
6. Եթե կատարողական վարույթը կարճվել է պարտապանի սնանկության հետևանքով, ապա
փաստացի կատարված կատարողական գործողությունների ծախսերը բռնագանձվում են
պարտապանից` սնանկության իրավահարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությանը
համապատասխան: Այդ ծախսերը բավարարվում են դատական ծախսերի հետ միևնույն
հերթում:

6.1. Եթե կատարողական վարույթը կարճվել է սույն օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժաժգ» կետերով սահմանված հիմքերից որևէ մեկով, ապա տվյալ վարույթով կատարողական
գործողությունների կատարման ծախսերը չեն գանձվում:
7.
Կատարողական
գործողությունների
կատարման
ծախսերը
փոխանցվում
են դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նյութական խրախուսման և
համակարգի զարգացման ֆոնդ, որում գոյացած միջոցներն օգտագործվում են կատարողական
ծախսերի, հարկադիր կատարողի վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասի
փոխհատուցման, համակարգի զարգացման և ծառայողների նյութական խրախուսման, ինչպես
նաև սույն կետի երրորդ պարբերությունում նշված դեպքում հարկադիր կատարողի
վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցմանն ուղղված Արցախի
Հանրապետության պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդի կամ Արցախի Հանրապետության
պետական բյուջեի այլ միջոցների վերականգնման համար:
Դատական ակտերի հարկադիր Հարկադիր կատարման ծառայության նյութական
խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդի միջոցների օգտագործման կարգը, ինչպես
նաև ծախսման այլ ուղղությունները սահմանում է Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը:
Դատական ակտերի հարկադիր Հարկադիր կատարման ծառայության նյութական
խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդի միջոցների անբավարարության դեպքում
հարկադիր կատարողի վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցումը
կատարվում է Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդի կամ
Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի այլ միջոցների հաշվին: Այդ նպատակով
Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդից կամ Արցախի
Հանրապետության պետական բյուջեի այլ միջոցներից տրամադրված միջոցները
վերականգնվում են հարկադիր կատարման ծառայության նյութական խրախուսման և
համակարգի զարգացման ֆոնդի միջոցների հաշվին:

Հոդված 69.

Բռնագանձված գումարի բաշխման կարգը

1. Պարտապանի գույքի իրացումից ստացված գումարի բաշխումը պահանջատերերի միջև
կատարում է հարկադիր կատարողը:
2. Պարտապանից բռնագանձված, այդ թվում՝ պարտապանի գույքի իրացումից, ինչպես նաև
բռնագրավման ենթակա գույքի արժեքից ստացված գումարները մեկից ավելի
պահանջատերերի դեպքում բաշխվում են հետևյալ հերթականությամբ.
- առաջին հերթին բավարարվում են պարտապանի գույքի գրավով ապահովված
պահանջները,
- երկրորդ հերթին բավարարվում են դատական և կատարողական ծախսերը,
- երրորդ հերթին վճարվում է հարկադիր կատարման ընթացքում պարտապանի նկատմամբ
կիրառված տուգանքի գումարը,
- չորրորդ հերթին բավարարվում են ալիմենտային, կյանքին կամ առողջությանը
պատճառված վնասների հատուցման, ինչպես նաև հանցագործության կատարմամբ
պատճառված վնասը հատուցելու պարտավորություններով պահանջները,
- հինգերորդ հերթին բավարարվում են աշխատանքային և հեղինակային պայմանագրերով
վարձատրությունների վճարումների և դրանց բավարարումից առաջացող պարտադիր
սոցիալական վճարումների պահանջները,
- վեցերորդ հերթին բավարարվում են Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության
պետական բյուջեի և համայնքների բյուջեների նկատմամբ, ինչպես նաև պարտադիր պետական
սոցիալական ապահովության վճարումներով պայմանավորված պարտավորությունները,
- յոթերորդ հերթին բավարարվում են մնացած պահանջատերերի պահանջները՝ ըստ
կատարողական թերթի ներկայացման հերթականության, բացառությամբ սույն հոդվածով
նախատեսված դեպքերի:
Յուրաքանչյուր հերթի պահանջները բավարարվում են նախորդ հերթի պահանջները լրիվ
բավարարելուց հետո:
Միևնույն հերթի պահանջատերերի կողմից նույն օրը ներկայացված կատարողական
թերթերի կամ անբողոքարկելի վարչական ակտերի պահանջները բավարարվում են
բավարարման ենթակա գումարներին համամասնորեն:
3. Եթե պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելու մասին կատարողական թերթ
կամ անբողոքարկելի վարչական ակտ ներկայացնելիս պարզվել է, որ մինչև կատարողական
թերթը կամ անբողոքարկելի վարչական ակտը կատարման ներկայացնելու օրը նույն
պարտապանի գույքի նկատմամբ կիրառվել է հայցի ապահովման միջոց, ապա բռնագանձումը
կարող է տարածվել պարտապանի միայն այն գույքի վրա, որի նկատմամբ հայցի ապահովում չի
կիրառվել: Հայցի ապահովման միջոց կիրառված գույքի նկատմամբ բռնագանձում կարող է
տարածվել, եթե դատարանը հայցը թողել է առանց քննության կամ մերժել է: Եթե հայցի
ապահովման միջոց կիրառված պահանջով հայցը բավարարվել է, և կողմը ներկայացրել է
համապատասխան կատարողական թերթ կամ անբողոքարկելի վարչական ակտ, ապա
պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելիս առաջին հերթին բավարարվում են հայցի
ապահովման միջոց կիրառած պահանջատիրոջ պահանջները, եթե պահանջատերերը հանդես
են գալիս որպես միևնույն հերթի պահանջատերեր:
4. Պահանջատերերի բոլոր պահանջները բավարարելուց և կատարողական ծախսերը
գանձելուց հետո մնացած գումարը վերադարձվում է պարտապանին:

(69-րդ հոդվածը լրաց. 27.12.2001 ՀՕ-178, խմբ. 31.05.2006 ՀՕ-289)
Հոդված 71.

Հարկադիր կատարողի որոշումների պարտադիր լինելը

Հարկադիր կատարողի՝ իր իրավասության սահմաններում կայացրած որոշումները
պարտադիր են բոլոր պետական մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների,
պաշտոնատար անձանց, կազմակերպությունների և քաղաքացիների համար, ու ենթակա են
կատարման Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության ամբողջ տարածքում:

Հոդված 72.

Պատասխանատվությունը կատարողական վարույթի ընթացքում
թույլ տրված խախտումների համար

(վերնագիրը խմբ. 31.05.2006 ՀՕ-289)
1. Քաղաքացին կամ պաշտոնատար անձը հարկադիր կատարողի որոշումը դիտավորյալ
չկատարելու, կատարմանը խոչընդոտելու կամ դիմադրություն ցույց տալու, ինչպես նաև
պարտապանի կողմից սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքի և գույքային
իրավունքների կազմի ու քանակի մասին հայտարարագրում տվյալներ թաքցնելու կամ դրանք
խեղաթյուրելու կամ հայտարարագիր ներկայացնելուց չարամտորեն խուսափելու դեպքերում
ենթակա է օրենքով սահմանված վարչական կամ քրեական պատասխանատվության:
2. Դատական կամ անբողոքարկելի վարչական ակտի կատարմամբ պայմանավորված՝
հարկադիր կատարողին զրպարտելու, ինչպես նաև նրա կամ նրա մերձավորի նկատմամբ
սպանության, առողջությանը վնաս պատճառելու, գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու
սպառնալիքի կամ հարկադիր կատարողի նկատմամբ բռնություն գործադրելու դեպքում
առաջանում է քրեական պատասխանատվություն: Այդ դեպքերում միջնորդություն է
ներկայացվում դատախազություն՝ մեղավոր անձանց քրեական պատասխանատվության
ենթարկելու համար:

(72-րդ հոդվածը խմբ. 27.12.2001 ՀՕ-178, խմբ 31.05.2006 ՀՕ-289, խմբ. 21.12.2011 ՀՕ-85-Ն)
Հոդված 73.
Պատասխանատվությունը բանկի կամ այլ վարկային կազմակերպության
կողմից կատարողական թերթը հարկադիր կատարման ենթակա ակտը
չկատարելու համար
Պարտապանի հաշիվների սպասարկում իրականացնող բանկի կամ այլ վարկային
կազմակերպության կողմից կատարողական թերթով հարկադիր կատարման ենթակա ակտով
սահմանված պարտապանից դրամական միջոցներ բռնագանձելու պահանջները չկատարելը
հիմք է հարկադիր կատարողի կողմից այդ բանկին կամ վարկային կազմակերպությանը
բռնագանձվող գումարի հիսուն տոկոսի չափով տուգանելու համար:

Հոդված 74.

Դատական ակտերի կատարումն օտարերկրյա քաղաքացիների և
իրավաբանական անձանց, քաղաքացիություն չունեցող անձանց
նկատմամբ

Լեռնային Ղարաբաղի
Արցախի
Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա
քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց, քաղաքացիություն չունեցող անձանց նկատմամբ
դատական ակտերը հարկադիր կատարելիս նրանց վրա տարածվում են սույն օրենքի
դրույթները, եթե Լեռնային Ղարաբաղի
Արցախի
Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերով այլ բան նախատեսված չէ:

(74-րդ հոդվածը խմբ. 31.05.2006 ՀՕ-289)
Հոդված 75.

Օտարերկրյա դատարանների և միջնորդ դատարանների դատական
ակտերի ճանաչումը և կատարումը

1. Օտարերկրյա դատարանների և միջնորդ դատարանների դատական ակտերը Լեռնային
Ղարաբաղի
Արցախի
Հանրապետությունում ճանաչվում և կատարվում են, եթե դա
նախատեսված է Լեռնային Ղարաբաղի
Արցախի
Հանրապետության միջազգային
պայմանագրով:
2. Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետությունում օտարերկրյա դատարանների և
միջնորդ դատարանների դատական ակտերի կատարման կարգը սահմանվում է Լեռնային
Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության համապատասխան միջազգային պայմանագրով և
սույն օրենքով:

3. Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրով
սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում են
միջազգային պայմանագրի նորմերը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Ա.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
«ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 2015 թվականի
ապրիլի 20-ի ՀՕ-31-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 59-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «` օրենքով
սահմանված այլ եղանակներով» բառերը փոխարինել «հանձնման այնպիսի եղանակներով,
որոնք թույլ են տալիս հաստատել հասցեատիրոջ կողմից ակտը ստանալու կամ օրենքով
սահմանված դեպքերում պատշաճ ծանուցված լինելու փաստը» բառերով:
Հոդված 2. Օրենքի 71-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «6 ամսվա» բառերը փոխարինել «2
ամսվա» բառերով.
Հոդված 3. Օրենքի 82-րդ հոդվածի 4-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:
Հոդված 4. Օրենքի 88-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Հոդված 88.

Դրամական պահանջների կատարման կարգը

1. Դրամական պահանջները ենթակա են կատարման անբողոքարկելի վարչական ակտերի
հիման վրա` «Հարկադիր կատարման մասին» օրենքով սահմանված կարգով:
2. Եթե վարչական մարմնի իրականացրած վարչական վարույթի ընթացքում արդեն իսկ
ձեռք բերված ապացույցները բավարար հիմք են տալիս ենթադրելու, որ անձը կարող է թաքցնել,
փչացնել կամ սպառել վարչական ակտի կատարման համար անհրաժեշտ գույքը, ապա մինչև
գումարի գանձման վերաբերյալ որոշման անբողոքարկելի դառնալը վարչական վարույթ
իրականացնող մարմինն իրավասու է գումարի գանձման վերաբերյալ որոշումը կայացնելուց ոչ
շուտ, քան 10 օր հետո ընդունելու պարտավոր անձի գույքի վրա արգելանք դնելու մասին
որոշում: Արգելանք դնելու մասին որոշումը սույն օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ
մտնելուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում, ուղարկվում է կատարման Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն
ապահովող ծառայություն (այսուհետ՝ հարկադիր կատարման ծառայություն), բացառությամբ
հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորության կատարումն
ապահովելու նպատակով արգելանք դնելու մասին որոշման: Արգելանքը դրվում է պարտավոր
անձի պարտավորությանը համարժեք գույքի վրա հարկադիր կատարման ծառայության կողմից՝
«Հարկադիր կատարման մասին» օրենքով սահմանված կարգով:
3. Պարտավոր անձի գույքի վրա արգելանք դնելու մասին որոշումը հարկադիր կատարման
ծառայություն է ներկայացվում սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված կարգով՝ կցելով
որոշման ընդունման համար հիմք հանդիսացած ապացույցները:
4. Դրամական պահանջները ներկայացվում են հարկադիր կատարման սույն օրենքին
համապատասխան` վարչական ակտն անբողոքարկելի դառնալուց, իսկ վարչական ակտի
կատարումը
հետաձգելու
կամ
տարաժամկետելու
դեպքում՝
տարաժամկետելու ժամկետի ավարտից հետո՝ եռամսյա ժամկետում:

հետաձգելու

կամ

5. Դրամական պահանջները սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով հարկադիր
կատարման ներկայացնելիս վարչական մարմինը ներկայացնում է դրամական պահանջները
հավաստող համապատասխան վարչական ակտը, այդ ակտի մասին սույն օրենքով սահմանված
կարգով իրազեկելը կամ այլ օրենքներով սահմանված կարգով հասցեատիրոջը հանձնելը կամ
այլ կերպ պատշաճ ծանուցելը հավաստող ապացույցները և կատարման վերաբերյալ գրություն,
որում նշվում են`
1) դրամական պահանջը հարկադիր կատարման ներկայացրած վարչական մարմնի
անվանումը.
2) դրամական պահանջը հարկադիր կատարման ներկայացնելու տարին, ամիսը և
ամսաթիվը.
3) վարչական ակտի համարը, որի հիման վրա դրամական պահանջը ներկայացվել է
կատարման, և գանձման ենթակա գումարի չափը.
4) վարչական ակտն ընդունելու տարին, ամիսը և ամսաթիվը.
5) վարչական ակտն անբողոքարկելի դառնալու տարին, ամիսը և ամսաթիվը.
6) պարտավոր անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը, իրավաբանական անձի անվանումը,
նրանց բնակության (գտնվելու վայրի) հասցեները, անձի անձնագրային տվյալները կամ
հանրային ծառայությունների համարանիշը, իրավաբանական անձի` հարկ վճարողի
հաշվառման համարը և պետական գրանցման կամ պետական հաշվառման համարը.
7) վարչական մարմնի գանձապետական հաշվեհամարը:
6. Եթե վարչական մարմինը մինչև դրամական պահանջը հարկադիր կատարման
ներկայացնելը հետաձգել կամ տարաժամկետել է վարչական ակտի կատարումը, ապա
գրության մեջ նշվում է դրա կատարումը հետաձգելու կամ տարաժամկետելու ժամկետի
ավարտը:
7. Գրությունը ստորագրում և կնիքով (առկայության դեպքում) հաստատում է վարչական
ակտն ընդունած վարչական մարմնի իրավասու պաշտոնատար անձը:»:
Հոդված 5.

Անցումային և եզրափակիչ դրույթներ

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրը:
2. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելն ընդունված դրամական պահանջի վերաբերյալ
վարչական ակտերը

կարող

են ներկայացվել

հարկադիր

կատարման սույն օրենքին

համապատասխան` վարչական ակտն անբողոքարկելի դառնալուց հետո՝ մեկ տարվա
ժամկետում:
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
««ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՎ ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հոդված 59.

Վարչական ակտի ընդունման մասին իրազեկելը (վարչական ակտը
հանձնելը և հրապարակելը)

1. Վարչական մարմինը վարույթի մասնակիցներին վարչական ակտի ընդունման մասին
իրազեկում է սույն հոդվածով նախատեսված հանձնման կամ հրապարակման եղանակով:
2. Գրավոր վարչական ակտը, ընդունումից հետո` եռօրյա ժամկետում, պետք է հանձնվի
վարույթի մասնակիցներին: Դա կարող է իրականացվել պատվիրված փոստով, այդ թվում`
ստանալու մասին ծանուցմամբ, հասցեատիրոջը ստորագրությամբ առձեռն հանձնելու, ինչպես
նաև` օրենքով սահմանված այլ եղանակներով հանձնման այնպիսի եղանակներով, որոնք թույլ

են տալիս հաստատել հասցեատիրոջ կողմից ակտը ստանալու կամ օրենքով սահմանված
դեպքերում պատշաճ ծանուցված լինելու փաստը:
3. Որպես կանոն, գրավոր վարչական ակտի հանձնումը պետք է կատարվի վարչական
ակտը վարույթի մասնակիցներին ստորագրությամբ առձեռն հանձնելու միջոցով: Սույն
հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանձնման մյուս միջոցները կիրառվում են այն դեպքում,
երբ որևէ հիմնավոր պատճառով ստորագրությամբ առձեռն հանձնելու հնարավորություն չկա,
այդ թվում, եթե հասցեատերն ինքը խնդրել է օգտագործել հանձնման այլ միջոցներ:
..........

Հոդված 71.

Բողոքարկման ժամկետները

1. Վարչական բողոքը կարող է բերվել`
1) վարչական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա 2 ամսվա ընթացքում.
2) վարչական մարմնի կողմից գործողություն կատարելու օրվանից մեկ ամսվա ընթացքում.
3) վարչական մարմնի կողմից անգործություն ցուցաբերելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում.
4) գրավոր վարչական ակտում դրա բողոքարկման ժամկետը նշված չլինելու դեպքում`
վարչական ակտի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մեկ տարվա ընթացքում:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված ժամկետները բաց թողնելուց հետո ակտը դառնում է
անբողոքարկելի:
3. Բողոքարկման ժամկետը կարող է վերականգնվել հարգելի պատճառով բաց թողնվելու
դեպքում: Բողոքարկման ժամկետի բաց թողնելը հարգելի համարելու հանգամանք կարող է
դառնալ վարույթի մասնակցից անկախ պատճառներով բողոքարկման ժամկետը բաց թողնելը:
Բողոքարկման ժամկետը բաց թողնելու պատճառը (պատճառները) վերացնելուց հետո
վարույթի մասնակիցը կարող է բողոք ներկայացնել 15 օրվա ընթացքում` նշելով ժամկետը բաց
թողնելու պատճառը (պատճառները): Վարչական մարմինը, որի վարույթում է գտնվում
վարչական բողոքը, վերականգնում է բաց թողնված ժամկետը և բողոքն ըստ էության քննարկում
և լուծում է, եթե բողոքով կամ բողոքի քննարկման ընթացքում հիմնավորվում է բողոք բերողից
անկախ պատճառներով (նրա մեղքի բացակայությամբ) բողոքարկման ժամկետը բաց թողնելու
հանգամանքը:
4. Բողոքարկման ժամկետը լրանալուց մեկ տարի անցնելուց հետո վարույթի մասնակիցը
կորցնում է բողոքարկման ժամկետը հարգելի պատճառներով բաց թողնելու հիմնավորմամբ
բողոք բերելու իրավունքը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ բողոք բերելու ժամկետը բաց
թողնելը կապված է անհաղթահարելի ուժի առաջացրած հետևանքների հետ:

Հոդված 82.

Տուգանքը

1. Եթե գործողությունը չի իրականացվել, ապա պարտավոր անձի նկատմամբ կարող է
նշանակվել տուգանք:
2. Տուգանք կարող է նշանակվել նաև, եթե պարտավոր անձը ձեռնպահ չի մնում որևէ
գործողություն կատարելուց, որի վերաբերյալ համապատասխան վարչական ակտ է ընդունվել:
3. Սույն հոդվածով նախատեսված դեպքերում տուգանք կարող է նշանակվել նվազագույն
աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև հինգհարյուրապատիկի չափով:
4. Տուգանքը կարող է նշանակվել միայն դատարանի վճռով` վարչական մարմնի պահանջի
հիման վրա:
Հոդված 88.

Դրամական պահանջների կատարման կարգը

1. Դրամական պահանջները ենթակա են կատարման դատական ակտերի հիման վրա`
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքով սահմանված կարգով:

1. Դրամական պահանջները ենթակա են կատարման անբողոքարկելի վարչական ակտերի
հիման վրա` «Հարկադիր կատարման մասին» օրենքով սահմանված կարգով:
2. Եթե վարչական մարմնի իրականացրած վարչական վարույթի ընթացքում արդեն իսկ ձեռք
բերված ապացույցները բավարար հիմք են տալիս ենթադրելու, որ անձը կարող է թաքցնել,
փչացնել կամ սպառել վարչական ակտի կատարման համար անհրաժեշտ գույքը, ապա մինչև
գումարի գանձման վերաբերյալ որոշման անբողոքարկելի դառնալը վարչական վարույթ
իրականացնող մարմինն իրավասու է գումարի գանձման վերաբերյալ որոշումը կայացնելուց ոչ
շուտ, քան 10 օր հետո ընդունելու պարտավոր անձի գույքի վրա արգելանք դնելու մասին
որոշում: Արգելանք դնելու մասին որոշումը սույն օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ
մտնելուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում, ուղարկվում է կատարման Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն
ապահովող ծառայություն (այսուհետ՝ հարկադիր կատարման ծառայություն), բացառությամբ
հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորության կատարումն
ապահովելու նպատակով արգելանք դնելու մասին որոշման: Արգելանքը դրվում է պարտավոր
անձի պարտավորությանը համարժեք գույքի վրա հարկադիր կատարման ծառայության
կողմից՝ «Հարկադիր կատարման մասին» օրենքով սահմանված կարգով:
3. Պարտավոր անձի գույքի վրա արգելանք դնելու մասին որոշումը հարկադիր կատարման
ծառայություն է ներկայացվում սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված կարգով՝ կցելով
որոշման ընդունման համար հիմք հանդիսացած ապացույցները:
4. Դրամական պահանջները ներկայացվում են հարկադիր կատարման սույն օրենքին
համապատասխան` վարչական ակտն անբողոքարկելի դառնալուց, իսկ վարչական ակտի
կատարումը
հետաձգելու
կամ
տարաժամկետելու
դեպքում՝
հետաձգելու
կամ
տարաժամկետելու ժամկետի ավարտից հետո՝ եռամսյա ժամկետում:
5. Դրամական պահանջները սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով հարկադիր
կատարման ներկայացնելիս վարչական մարմինը ներկայացնում է դրամական պահանջները
հավաստող համապատասխան վարչական ակտը, այդ ակտի մասին սույն օրենքով սահմանված
կարգով իրազեկելը կամ այլ օրենքներով սահմանված կարգով հասցեատիրոջը հանձնելը կամ

այլ կերպ պատշաճ ծանուցելը հավաստող ապացույցները և կատարման վերաբերյալ գրություն,
որում նշվում են`
1) դրամական պահանջը հարկադիր կատարման ներկայացրած վարչական մարմնի
անվանումը.
2) դրամական պահանջը հարկադիր կատարման ներկայացնելու տարին, ամիսը և ամսաթիվը.
3) վարչական ակտի համարը, որի հիման վրա դրամական պահանջը ներկայացվել է
կատարման, և գանձման ենթակա գումարի չափը.
4) վարչական ակտն ընդունելու տարին, ամիսը և ամսաթիվը.
5) վարչական ակտն անբողոքարկելի դառնալու տարին, ամիսը և ամսաթիվը.
6) պարտավոր անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը, իրավաբանական անձի անվանումը,
նրանց բնակության (գտնվելու վայրի) հասցեները, անձի անձնագրային տվյալները կամ
հանրային ծառայությունների համարանիշը, իրավաբանական անձի` հարկ վճարողի
հաշվառման համարը և պետական գրանցման կամ պետական հաշվառման համարը.
7) վարչական մարմնի գանձապետական հաշվեհամարը:
6. Եթե վարչական մարմինը մինչև դրամական պահանջը հարկադիր կատարման ներկայացնելը
հետաձգել կամ տարաժամկետել է վարչական ակտի կատարումը, ապա գրության մեջ նշվում է
դրա կատարումը հետաձգելու կամ տարաժամկետելու ժամկետի ավարտը:
7. Գրությունը ստորագրում և կնիքով (առկայության դեպքում) հաստատում է վարչական ակտն
ընդունած վարչական մարմնի իրավասու պաշտոնատար անձը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Ա.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ
Հոդված

1. 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի Վարչական դատավարության օրենսգրքի

(այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:
Հոդված 2. Օրենսգրքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:
Հոդված 3. Օրենսգրքի 27-րդ գլուխն ուժը կորցրած ճանաչել:
Հոդված 4. Անցումային և եզրափակիչ դրույթներ
1. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո վճարման կարգադրություններ արձակելու պահանջով
հայցադիմումներ դատարան չեն կարող ներկայացվելֈ Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը
դատարանի ստացված, ինչպես նաև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց առաջ փոստով առաքված,
սակայն սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո դատարանում ստացված կամ ներկայացված
վճարման

կարգադրություններ

արձակելու

վերաբերյալ

հայցադիմումները

քննում

է

դատարանը` Վարչական դատավարության օրենսգրքի 27-րդ գլխով սահմանված կարգովֈ
2. Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը դատարան ներկայացված, սակայն դատարանի կողմից
դեռևս վարույթ չընդունված՝ վարչական ակտի հիման վրա ֆիզիկական կամ իրավաբանական
անձից բռնագանձում իրականացնելու վերաբերյալ հայցադիմումները վերադարձվում են
վարչական մարմին:
3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔՈՎ ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հոդված 3.

Դատարան դիմելու իրավունքը

1. Յուրաքանչյուր ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ սույն օրենսգրքով սահմանված
կարգով իրավունք ունի դիմելու վարչական դատարան, եթե համարում է, որ պետական կամ
տեղական

ինքնակառավարման

մարմինների

կամ

դրանց

պաշտոնատար

անձանց վարչական ակտերով, գործողություններով կամ անգործությամբ`
1) խախտվել են կամ անմիջականորեն կարող են խախտվել նրա` Արցախի Հանրապետության
Սահմանադրությամբ, միջազգային պայմանագրերով, օրենքներով և այլ իրավական ակտերով
ամրագրված իրավունքները և ազատությունները, այդ թվում, եթե`
ա. խոչընդոտներ են հարուցվել այդ իրավունքների և ազատությունների իրականացման համար,
բ. չեն ապահովվել անհրաժեշտ պայմաններ` այդ իրավունքների իրականացման համար,
սակայն դրանք պետք է ապահովվեին Արցախի Հանրապետության
միջազգային պայմանագրի, օրենքի կամ այլ իրավական ակտերի ուժով.

Սահմանադրության,

2) նրա վրա ոչ իրավաչափորեն դրվել է որևէ պարտականություն.
3) նա վարչական կարգով ոչ իրավաչափորեն ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության:
2. Վարչական դատարան կարող են դիմել նաև վարչական մարմինները կամ պաշտոնատար
անձինք`
1) ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու
պահանջով, եթե օրենքով նախատեսված է, որ վարչական պատասխանատվության կարող է
ենթարկել միայն դատարանը.
2) ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց որոշակի իրավունքներից զրկելու կամ նրանց
վրա որոշակի պարտականություններ դնելու պահանջով, եթե օրենքով դա վերապահված է
դատարանին.
3) վարչական ակտի հիման վրա ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձից բռնագանձում
իրականացնելու պահանջով.
4) ընդդեմ մեկ այլ վարչական մարմնի իրավասության վերաբերյալ վեճով, եթե այդ վեճը ենթակա
չէ լուծման վերադասության կարգով:
3. Վարչական դատարան կարող են դիմել նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման
մարմինները կամ պաշտոնատար անձինք` ընդդեմ վարչական մարմնի, եթե համարում են, որ այդ
մարմնի վարչական ակտերով, գործողություններով կամ անգործությամբ խախտվել կամ
անմիջականորեն կարող են խախտվել պետության կամ համայնքի այն իրավունքները, որոնց
պաշտպանության լիազորությունը դրված է դիմողի վրա, եթե այդ վեճը ենթակա չէ լուծման
վերադասության կարգով:
4. (մասն ուժը կորցրել է 21.07.2017 ՀՕ-13-Ն )

(3-րդ հոդվածը լրաց. 20.04.2015 ՀՕ-19-Ն, փոփ. 21.07.2017 ՀՕ-13-Ն, փոփ. 27.02.2019 ՀՕ-3-Ն)
Հոդված 8.

Գործերի առարկայական ընդդատությունը

1. Վարչական դատարանին ընդդատյա են հանրային իրավահարաբերություններից ծագող բոլոր
գործերը, այդ թվում`
1) հանրային կամ այլընտրանքային ծառայությանն անցնելու կամ իրականացնելու հետ
կապված վեճերը.

2) վարչական մարմինների միջև այն վեճերը, որոնք ենթակա չեն լուծման վերադասության
կարգով.
3)

հանրային

իրավունքի

բնագավառում

գործող

կամ

գործելու

նպատակ

ունեցող

միավորումների, այդ թվում` արհեստակցական միությունների, գործունեությունը կասեցնելու կամ
դադարեցնելու վերաբերյալ վեճերով գործերը.
4) վճարման կարգադրություն արձակելու վերաբերյալ այն գործերը, որոնք բխում են հանրային
իրավահարաբերություններից:
2. Վարչական դատարանին
վերապահված

ընդդատյա

սահմանադրական

չեն

գործերը,

Գերագույն
քրեական

դատարանի
վարույթի

ենթակայությանը

ընթացքում

ծագող

իրավահարաբերություններից բխող գործերը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընդհանուր
իրավասության առաջին ատյանի դատարանի ենթակայությանը վերապահված քրեական գործերը,
սնանկության վարույթում ծագող իրավահարաբերություններից բխող գործերը:
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Հոդված 154.

Վճարման կարգադրություն արձակելու գործերի վարույթը

Ֆիզիկական և իրավաբանական անձից վարչական ակտի հիման վրա որոշակի դրամական
գումարներ

բռնագանձելու

նպատակով վարչական մարմինը

հայցով

դիմում

է

դատարան`

ստանալու վճարման կարգադրություն:
Հոդված 155.

Վճարման կարգադրություն արձակելու հայցադիմումը

1. Դատարան ներկայացվող հայցադիմումը, ի լրումն սույն օրենսգրքի 72-րդ հոդվածով
ներկայացվող պահանջների, պետք է նաև ներառի պահանջ վճարման կարգադրություն արձակելու
մասին:
2. Հայցադիմումին պետք է կցվի բռնագանձումը հիմնավորող վարչական ակտը:
Հոդված 156.

Վճարման կարգադրություն արձակելու դիմումի մերժումը

1. Վճարման կարգադրություն արձակելու հայցադիմումը մերժվում է այն մասով, որով`
1) այն չի համապատասխանում սույն օրենսգրքի դրույթներին.
2) վարչական ակտն առերևույթ առ ոչինչ է կամ ուժի մեջ չէ:
2. Մերժումից առաջ դիմողը պետք է հնարավորություն ունենա արտահայտելու իր
դիրքորոշումը, այդ թվում` հեռակա կարգով (ֆաքս, էլեկտրոնային փոստի միջոցներ և այլն):
Դիրքորոշում չարտահայտելն արգելք չէ մերժման մասին միջանկյալ դատական ակտ կայացնելու
համար: Մերժման մասին միջանկյալ դատական ակտը կարող է բողոքարկվել վերաքննիչ
դատարան:

(156-րդ հոդվածը լրաց. 30.11.11 ՀՕ-71-Ն)
Հոդված 157.

Հայցադիմումի քննության ժամկետները

Դատավորը հայցադիմումը ստանալու օրվանից հետո` երկշաբաթյա ժամկետում, կարող է`
1) արձակել վճարման կարգադրություն.

2) ամբողջովին մերժել վճարման կարգադրություն արձակելու հայցադիմումը կամ մասամբ
մերժել այն` մյուս մասով արձակելով վճարման կարգադրություն:
Հոդված 158.

Վճարման կարգադրությունը

1. Վճարման կարգադրություն արձակելու հայցադիմումն ամբողջովին մերժելու մասին
միջանկյալ դատական ակտ չկայացնելու դեպքում դատարանն առանց նիստ հրավիրելու արձակում
է վճարման կարգադրություն:
2. Վճարման կարգադրությունը ներառում է`
1) նշում այն մասին, որ դատարանն ըստ էության չի ստուգել պահանջի հիմքում
ընկած վարչական ակտի օրինականությունը.
2) կարգադրություն` վճարման կարգադրությունը ստանալու կամ սույն օրենսգրքի համաձայն`
պատշաճ ծանուցված համարվելու պահից երկու շաբաթվա ընթացքում կատարելու հետևյալ
գործողություններից որևէ մեկը.
ա. կատարել վճարման պահանջը, եթե պատասխանողը պահանջը հիմնավորված է համարում,
բ. ներկայացնել հակընդդեմ հայց` վարչական ակտը վերացնելու կամ փոփոխելու վերաբերյալ,
եթե պատասխանողը վարչական ակտը համարում է ապօրինի.
3) նշում այն մասին, որ հակընդդեմ հայց ներկայացնելու դեպքում վեճը քննվելու է հայցային
վարույթով, որի դեպքում պարտվող կողմը, սույն օրենսգրքին համապատասխան, կրելու է
դատական ծախսերը.
4) նշում այն մասին, որ սահմանված ժամկետում հակընդդեմ հայց չներկայացնելու դեպքում
վճարման կարգադրությունը ստանում է օրինական ուժի մեջ մտած վճռի ուժ և ենթակա է հարկադիր
կատարման:
3.

Վճարման

կարգադրությանը

կցվում

են

հայցադիմումի

և

կից

փաստաթղթերի

կրկնօրինակները:
4. Վճարման կարգադրությունը պատասխանողին ուղարկվում է սույն օրենսգրքի 62-րդ
հոդվածով սահմանված կարգով:
Հոդված 159.

Անցումը հայցային վարույթին

Դատարանը վճարման կարգադրության վարույթից անցում է կատարում հայցային վարույթի,
եթե պատասխանողը հակընդդեմ հայց է ներկայացրել: Այս դեպքում վճարման կարգադրությունը
վերանում է:
Հոդված 160.

Վճարման կարգադրությունն ուժի մեջ մտնելը

1. Այն դեպքում, երբ պատասխանողի կողմից վճարման կարգադրության ստացման մասին
հետադարձ ծանուցումն ստանալու օրվանից կամ սույն օրենսգրքի 62-րդ հոդվածով սահմանված
կարգով պատշաճ ծանուցումից հետո` 2 շաբաթվա ընթացքում, դատարանը հակընդդեմ հայց չի
ստանում, ապա վճարման կարգադրությունն ստանում է օրինական ուժի մեջ մտած` գործն ըստ
էության լուծող դատական ակտի ուժ և ենթակա է հարկադիր կատարման:
2. Դատարանը հայցվորի պահանջով վճարման կարգադրության մասին հայցադիմումի հիման
վրա տալիս է կատարողական թերթ:
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Ա.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
«ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հարկերի մասին» 1998 թվականի հունիսի 16-ի ՀՕ-23 օրենքի 30-րդ հոդվածում՝
1) 1-ին մասի «սահմանված կարգով դատարան ներկայացնել հայցադիմում` հարկ վճարողի
գույքի բռնագանձման համար» բառերը փոխարինել «հարկ վճարողից ժամանակին չվճարված
գումարը գանձելու վերաբերյալ որոշում կայացնել, որի մասին պատշաճ ծանուցում է վերջինիս»
բառերով.
2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1 կետ.
«1.1. Մինչև գումարի գանձման վերաբերյալ որոշման անբողոքարկելի դառնալը պարտավոր
անձի գույքի վրա կարող է արգելանք դրվել: Հարկային մարմնի կողմից հարկային
պարտավորության կատարումն ապահովելու նպատակով արգելանքը դնում է հարկային
մարմինը` սույն հոդվածով սահմանված կարգով: Գումարը գանձելու մասին որոշումն
անբողոքարկելի դառնալու դեպքում գումարը գանձվում է «Վարչարարության հիմունքների և
վարչական վարույթի մասին» օրենքի 13-րդ գլխով սահմանված կարգով:».
3) 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«2. Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով չկատարված պարտավորության
չափը 500000
կամ ավելի դրամ կազմելու դեպքում, եթե հարկային մարմնի կողմից
իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում արդեն իսկ ձեռք բերված ապացույցները
բավարար հիմք են տալիս ենթադրելու, որ հարկ վճարողը կարող է թաքցնել, փչացնել կամ
սպառել վարչական ակտի կատարման համար անհրաժեշտ գույքը, ապա հարկային մարմնի
ղեկավարն սույն օրենքով սահմանված կարգով իրավունք ունի հարկ վճարողի գույքի վրա
արգելանք դնելու մասին հանձնարարագիր հրապարակել:».
4) 15-րդ մասի`
ա. 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«1) եթե վարչական ակտն անբողոքարկելի դառնալուց հետո «Վարչարարության հիմունքների և
վարչական վարույթի մասին» օրենքով սահմանված ժամկետում հարկային մարմնի կողմից չի
ներկայացվել Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական
ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն:».
բ. 4-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«4) դրանով ապահովված պարտավորության գումարի գանձման մասին որոշումը դատական
կարգով անվավեր ճանաչվելու դեպքում:».
5) 19-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«19. Գույքն արգելանքի վերցնելու մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել գումարը գանձելու
վերաբերյալ որոշումը բողոքարկելու համար սահմանված ժամկետում: Արգելանք դնելու մասին
որոշումը դառնում է անբողոքարկելի հարկ վճարողից գումարը գանձելու վերաբերյալ որոշումն
անբողոքարկելի դառնալու հետ միաժամանակ: Գույքն արգելանքի վերցնելու մասին որոշման
վարչական կարգով բողոքարկումը չի կասեցնում որոշման կատարումը:».

6) 50-րդ մասում «սահմանված կարգով դատարան է ներկայացնում հայցադիմում` գույքի
բռնագանձման համար» բառերը փոխարինել «գույքի բռնագանձման վերաբերյալ որոշում է
կայացնում» բառերով, իսկ «դատարան հայցադիմում» բառերը՝ «որոշումը Արցախի
Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր
կատարումն ապահովող ծառայություն» բառերով:
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Տ ԵՂԵԿԱՆՔ
««ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՎ ՓՈՓՈԽՎՈՂ ԵՎ ԼՐԱՑՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հոդված 30.
1. Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորության
(այսուհետ սույն հոդվածում` հարկային պարտավորություն) կատարումը սահմանված
ժամկետներից ուշացնելու դեպքում հարկային մարմինն իրավունք ունի սահմանված կարգով
դատարան ներկայացնել հայցադիմում` հարկ վճարողի գույքի բռնագանձման համար հարկ

վճարողից ժամանակին չվճարված գումարը գանձելու վերաբերյալ որոշում կայացնել, որի
մասին պատշաճ ծանուցում է վերջինիս:
1.1. Մինչև գումարի գանձման վերաբերյալ որոշման անբողոքարկելի դառնալը պարտավոր
անձի գույքի վրա կարող է արգելանք դրվել: Հարկային մարմնի կողմից հարկային
պարտավորության կատարումն ապահովելու նպատակով արգելանքը դնում է հարկային
մարմինը` սույն հոդվածով սահմանված կարգով: Գումարը գանձելու մասին որոշումն
անբողոքարկելի դառնալու դեպքում գումարը գանձվում է «Վարչարարության հիմունքների և
վարչական վարույթի մասին» օրենքի 13-րդ գլխով սահմանված կարգով:
2. Չկատարված հարկային պարտավորության չափը 500 000 ՀՀ դրամ և ավելի կազմելու
դեպքում` հարկային մարմնի ղեկավարն օրենքով սահմանված կարգով իրավունք ունի հարկ
վճարողի գույքի վրա արգելանք դնելու մասին հանձնարարագիր հրապարակել:

2. Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով չկատարված
պարտավորության չափը 500000 կամ ավելի դրամ կազմելու դեպքում, եթե հարկային մարմնի
կողմից իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում արդեն իսկ ձեռք բերված
ապացույցները բավարար հիմք են տալիս ենթադրելու, որ հարկ վճարողը կարող է թաքցնել,
փչացնել կամ սպառել վարչական ակտի կատարման համար անհրաժեշտ գույքը,
ապա հարկային մարմնի ղեկավարն սույն օրենքով սահմանված կարգով իրավունք ունի հարկ
վճարողի գույքի վրա արգելանք դնելու մասին հանձնարարագիր հրապարակել:
3. Հարկային մարմնի կողմից գույքի արգելանքը կարող է կիրառվել միայն հարկային
պարտավորության կատարումն ապահովելու նպատակով: Արգելադրման ենթակա է միայն այն
գույքը, որն անհրաժեշտ է հարկային պարտավորության կատարումն ապահովելու համար`
հարկային պարտավորությունների չափով: Հարկային մարմնի կողմից գույքի արգելանքը
դրվում է հարկ վճարողի գույքի վրա` անկախ այն հանգամանքից, թե ում մոտ է այն գտնվում:
Արգելանքը չի կարող կիրառվել այն գույքի նկատմամբ, որի վրա օրենքով բռնագանձում չի
կարող տարածվել, կամ որի պահպանման ժամկետն արգելադրման պահին պակաս է մեկ
տարուց: Արգելանք չի կարող դրվել բանկերի, վճարահաշվարկային կազմակերպությունների,
ներդրումային ֆոնդերի, այդ թվում` կենսաթոշակային հիմնադրամների և ապահովագրական
(վերաապահովագրական) ընկերությունների բանկային, դեպո կամ կենսաթոշակային
հաշիվների և դրամական միջոցների վրա:
4. Գույքի արգելանքը հարկային պարտավորության կատարումն ապահովելու նպատակով
հարկ վճարողի գույքային իրավունքների սահմանափակման միջոցով հարկային մարմնի
կողմից իրականացվող գործողություն է: Արգելադրումն իրականացվում է բանկային
հաշիվներում և (կամ) դրամարկղում առկա դրամական միջոցների արգելադրման, ինչպես նաև
գույքի
տնօրինման,
տիրապետման
կամ
օգտագործման
իրավունքի`
հարկային
պարտավորությունների չափով սահմանափակման միջոցով:
5. Գույքի վրա արգելանք դնելու մասին հարկային մարմնի ղեկավարը հանձնարարագիր է
հրապարակում: Արգելանք դնելու մասին հանձնարարագրում նշվում են հանձնարարագիր
հրապարակող պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը, պաշտոնը, հանձնարարագրի տրման
տարին, ամիսը, ամսաթիվը, արգելանք դնող մարմնի անվանումը, գույքի արգելադրումն

իրականացնող պաշտոնատար անձի (անձանց) պաշտոնը, անունը, ազգանունը, հարկ վճարողի
անվանումը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, չկատարված հարկային պարտավորության
չափը և արգելանք դնելու իրավական հիմքերը: Արգելանք դնելիս հանձնարարագրի պատճենը
ներկայացվում է հարկ վճարողին:
6. Հարկ վճարողի գույքի վրա արգելանքը կիրառվում է հետևյալ հերթականությամբ.
1) բանկային հաշիվներում առկա դրամական միջոցներ.
2) դրամարկղում առկա կանխիկ դրամական միջոցներ.
3) արգելանքի ենթակա այլ գույք:
7. Հարկ վճարողի գույքի արգելադրումն իրականացնող պաշտոնատար անձը գույքի վրա
արգելանք դնելու մասին հանձնարարագրի հիման վրա դրա հրապարակումից հետո` երեք
աշխատանքային օրվա ընթացքում, հարկ վճարողի գույքի վրա արգելանք դնելու մասին
ընդունում է որոշում, որտեղ նշվում են որոշումն ընդունելու ամիսը, ամսաթիվը, վայրը,
որոշումն ընդունած անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը, քննվող հարցը, հարկ վճարողի
բանկային հաշիվներում կամ դրամարկղում առկա դրամական միջոցների արգելադրման
դեպքում նաև արգելադրվող գումարի չափը, ընդունված որոշման հիմքերը` այն օրենքների կամ
այլ իրավական ակտերի վկայակոչմամբ, որոնցով որոշում ընդունող անձը ղեկավարվել է այն
ընդունելիս, քննվող հարցի վերաբերյալ եզրահանգումը:
8. Գույքի բացակայության, անբավարարության կամ հարկ վճարողի գտնվելու վայրն
անհայտ լինելու դեպքում արգելադրումն իրականացնող պաշտոնատար անձը կազմում է
համապատասխան արձանագրություն: Արձանագրության օրինակելի ձևը սահմանում է
հարկային մարմնի ղեկավարը:
9. Գույքի վրա արգելանք դնելիս այն իրականացնող պաշտոնատար անձը յուրաքանչյուր
դեպքի համար որոշում է սահմանափակման տեսակները, ծավալները` հաշվի առնելով գույքի
հատկանիշները, սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի համար դրա նշանակությունը և
հարկային պարտավորության չափը: Որպես գույքի արժեք ընդունվում է գույքի հաշվեկշռային
արժեքը:
10. Հարկ վճարողը զգուշացվում է արգելադրած գույքը կամ դրա առանձին
բաղադրամասերը վատնելու, օտարելու, թաքցնելու կամ ապօրինաբար մեկ ուրիշին հանձնելու
դեպքում վարչական կամ քրեական պատասխանատվության ենթարկվելու մասին:
11. Արգելանք դնելու մասին որոշումը պարտադիր է բոլոր պետական մարմինների,
տեղական
ինքնակառավարման
մարմինների
պաշտոնատար
անձանց,
կազմակերպությունների ու քաղաքացիների համար և ենթակա է կատարման Արցախի
Հանրապետության ամբողջ տարածքում: Որոշման պատճենը ոչ ուշ, քան այն ընդունելու
հաջորդ օրը պատշաճ ձևով ուղարկվում է հարկ վճարողին, ինչպես նաև` այլ անձանց ու
մարմիններ:
12. Գույքի արգելադրումն իրականացնող պաշտոնատար անձը չի կարող արգելել հարկ
վճարողի ներկայացուցչի մասնակցությունը գույքի արգելադրմանը: Սույն հոդվածի իմաստով
հարկ վճարողի ներկայացուցիչ է համարվում այն անձը, որի լիազորությունները հաստատվում
են Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
13. Գույքի արգելադրում կարող է իրականացվել ժամը 8:00-ից մինչև 18:00-ն:
14. Հարկ վճարողի գույքի արգելադրումն իրականացնող պաշտոնատար անձի` իր
իրավասության սահմաններում գործողություններին խոչընդոտելու դեպքում արգելադրումն
իրականացնող պաշտոնատար անձը խոչընդոտող հանգամանքները վերացնելու համար
աջակցություն ստանալու նպատակով դիմում է իրավապահ մարմիններին և նրանց
օժանդակությամբ շարունակում գույքի արգելադրման գործողությունները:
15. Սույն հոդվածով սահմանված կարգով արգելադրված գույքն արգելանքից հանվում է՝
1) արգելանք դնելուց հետո` երկամսյա ժամկետում, հարկային մարմնի կողմից հարկային
պարտավորությունը բռնագանձելու վերաբերյալ դատարան հայց չներկայացվելու դեպքում.

1) եթե վարչական ակտն անբողոքարկելի դառնալուց հետո «Վարչարարության
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքով սահմանված ժամկետում հարկային
մարմնի կողմից չի ներկայացվել Արցախի Հանրապետության արդարադատության
նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն:

2) հարկ վճարողի հարկային պարտավորությունը դադարելու կամ հարկ վճարողի կողմից
հարկային պարտավորությունն ամբողջությամբ կատարվելու դեպքերում.
3) հարկ վճարողի հետ սույն հոդվածով սահմանված կարգով հարկային մարմնի կողմից
հարկային
պարտավորության
կատարման
վերաբերյալ
աստիճանական
մարման
ժամանակացույց կնքելու դեպքում.
4) արգելանքով ապահովված հարկային պարտավորության գումարի բռնագանձման
վերաբերյալ դատարան ներկայացված հայցի մերժման դեպքում:

4) դրանով ապահովված պարտավորության գումարի գանձման մասին որոշումը դատական
կարգով անվավեր ճանաչվելու դեպքում:
16. Հարկային պարտավորության մարման նպատակով անհրաժեշտ գումարը
համապատասխան գանձապետական հաշիվ մուտքագրվելուց հետո կամ սույն հոդվածով
սահմանված կարգով աստիճանական մարման ժամանակացույցը կնքելուց հետո հարկային
մարմնի համապատասխան պաշտոնատար անձը պարտավոր է ոչ ուշ, քան մեկ
աշխատանքային օրվա ընթացքում, կարգադրություն ուղարկել համապատասխան անձանց և
մարմիններին արգելանքը վերացնելու մասին: Բանկային հաշիվներում առկա դրամական
միջոցների արգելադրման դեպքում նշված կարգադրությունը հարկային մարմնի կողմից
սահմանված ժամկետում չներկայացվելու դեպքում հարկ վճարողն իրավունք ունի
համապատասխան
բանկ
ներկայացնելու
հարկային
պարտավորության
վճարման
անդորրագիրը կամ հարկային պարտավորությունը մարելու վերաբերյալ աստիճանական
մարման ժամանակացույցը, որից հետո տվյալ բանկը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում
արգելանքը վերացնելու վերաբերյալ հարցում է կատարում հարկային մարմին: Եթե բանկը
հարցումն ուղարկելուց հետո՝ մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, հարկային մարմնից
մերժում չի ստանում, ապա արգելանքը վերանում է:
17. Հարկային մարմինն արգելանքը վերացնելու վերաբերյալ հարցումը չի կարող մերժել
հետևյալ հիմքերից որևէ մեկի առկայության դեպքում`
1)
հարկային
պարտավորության
գումարը
մուտքագրվել
է
կենտրոնական
գանձապետարանի համապատասխան հաշվին.
2) հարկ վճարողի հետ կնքվել է հարկային պարտավորությունը մարելու վերաբերյալ
աստիճանական մարման ժամանակացույց:
18. Արգելանք կիրառած անձինք և մարմինները պարտավոր են անհապաղ վերացնել իրենց
կիրառած արգելանքը, եթե հարկ վճարողը ներկայացնում է հարկային պարտավորությունը լրիվ
չափով վճարելը հավաստող անդորրագիրը կամ սույն հոդվածով սահմանված կարգով կնքված
հարկային պարտավորության աստիճանական մարման ժամանակացույցը:
19. Գույքն արգելանքի վերցնելու մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել որոշումը
ստանալուց հետո երկամսյա ժամկետում: Գույքն արգելանքի վերցնելու մասին որոշման
վարչական կամ դատական կարգով բողոքարկումը չի կասեցնում որոշման կատարումը:

19. Գույքն արգելանքի վերցնելու մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել գումարը գանձելու
վերաբերյալ որոշումը բողոքարկելու համար սահմանված ժամկետում: Արգելանք դնելու մասին
որոշումը դառնում է անբողոքարկելի հարկ վճարողից գումարը գանձելու վերաբերյալ որոշումն
անբողոքարկելի դառնալու հետ միաժամանակ: Գույքն արգելանքի վերցնելու մասին որոշման
վարչական կարգով բողոքարկումը չի կասեցնում որոշման կատարումը:
20. Արգելանքի վերցված գույքը վատնելը, օտարելը, թաքցնելը, ապօրինաբար մեկ ուրիշին
հանձնելը, փչացնելը կամ ոչնչացնելն արգելվում է:
21. Սույն հոդվածով սահմանված բանկային հաշիվներում առկա դրամական միջոցների
արգելադրման գործընթացն իրականացվում է էլեկտրոնային համակարգի միջոցով, որի
գործողության կարգը և պայմանները սահմանվում են Արցախի Հանրապետության
կառավարության որոշմամբ: Հարկ վճարողի բանկային հաշիվներում առկա դրամական
միջոցների վրա արգելադրման որոշումը բանկերին և պետական մարմիններին ուղարկվում է
էլեկտրոնային համակարգի միջոցով:
22. Առևտրային բանկերն անմիջապես արգելադրում են որոշման ստացման պահի
դրությամբ հարկ վճարողի բանկային հաշիվներում առկա ազատ դրամական միջոցները`
որոշմամբ նախատեսված հարկային պարտավորության գումարի չափով: Բանկային

հաշիվներում առկա դրամական միջոցների արգելադրման մասին որոշմամբ առաջին հերթին
արգելադրվում են ընթացիկ հաշիվները` Հայաստանի Հանրապետության դրամով, դրանց վրա
դրամական միջոցների անբավարարության դեպքում ըստ հերթականության արգելադրվում են
ընթացիկ
հաշիվները`
արտարժույթով,
ավանդային
հաշիվները`
Հայաստանի
Հանրապետության դրամով, ավանդային հաշիվները` արտարժույթով:
23. Հարկ վճարողի բանկային հաշիվներում դրամական միջոցների բացակայության կամ
անբավարարության դեպքում առևտրային բանկերը պարտավոր են արգելանք դնել հարկ
վճարողի բանկային հաշիվներում հետագայում մուտքագրվող միջոցների վրա` մինչև բանկային
հաշիվներում առկա դրամական միջոցների արգելադրման մասին որոշմամբ նշված հարկային
պարտավորության չափով գումարի ապահովումը կամ արգելադրման մասին որոշման ուժը
կորցնելը կամ մինչև սույն հոդվածով նախատեսված արգելանքը հանելու դեպքերի ի հայտ
գալը:
24. Այն դեպքում, երբ բանկային հաշիվներում առկա դրամական միջոցների արգելադրման
արդյունքում արգելադրվում է հարկ վճարողի մեկից ավելի բանկային հաշիվներում առկա
դրամական միջոցները, և արգելադրված ընդհանուր գումարը գերազանցում է հարկային
պարտավորության չափը, կամ բանկային հաշիվներից որևէ մեկում առկա դրամական
միջոցներով ապահովվում է հարկային պարտավորության չափը, ապա առևտրային բանկն
իրավունք ունի հարկ վճարողի հանձնարարության հիման վրա տրամադրելու
տեղեկատվություն տվյալ բանկում վարվող հարկ վճարողին պատկանող բանկային
հաշիվներում առկա հարկային պարտավորության չափով արգելադրված գումարի վերաբերյալ:
Նշված հանձնարարությունը ստանալուց հետո՝ մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում,
առևտրային բանկը պարտավոր է տեղեկատվություն տրամադրել հարկ վճարողի բանկային
հաշիվները սպասարկող մյուս առևտրային բանկերին և հարկային մարմնին` իր մոտ վարվող
տվյալ հարկ վճարողին պատկանող բանկային հաշիվներում առկա հարկային
պարտավորության չափով արգելադրված գումարի վերաբերյալ: Նշված տեղեկատվությունը
ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանած ձևով:
25.
Եթե
որևէ
առևտրային
բանկ
այլ
առևտրային
բանկերից
ստացված
հաղորդագրությունների հիման վրա պարզում է, որ հարկ վճարողի այլ առևտրային բանկում
(բանկերում) բանկային հաշիվներում առկա դրամական միջոցներն արգելադրված են նույն
արգելադրման մասին որոշմամբ սահմանված գումարի չափով, ապա տվյալ առևտրային բանկը
պարտավոր է հաղորդագրությունները ստանալուց հետո՝ առավելագույնը մեկ աշխատանքային
օրվա ընթացքում, արգելանքից հանել իր մոտ վարվող հարկ վճարողի՝ տվյալ բանկային
հաշիվներում առկա դրամական միջոցները: Նշվածը չի վերաբերում այն առևտրային բանկերին,
որոնք արգելադրման մասին որոշմամբ արգելադրված բանկային հաշիվների վերաբերյալ սույն
հոդվածով սահմանված հաղորդագրություն են ուղարկել այլ առևտրային բանկի (բանկերի):
26. Այն դեպքում, երբ այլ առևտրային բանկերից ստացված հաղորդագրությունների հիման
վրա պարզվում է, որ հարկ վճարողի՝ այլ առևտրային բանկում (բանկերում) բանկային
հաշիվներում առկա արգելադրված դրամական միջոցները պակաս են արգելադրման մասին
որոշմամբ սահմանված գումարի չափից, ապա տվյալ առևտրային բանկը պարտավոր է սույն
հոդվածով սահմանված կարգով արգելանքից հանել միայն տվյալ բանկում և այլ բանկերում
արգելադրման արդյունքում հարկային պարտավորության գումարը գերազանցող դրամական
միջոցները`
հիմք
ընդունելով
այլ
առևտրային
բանկից
(բանկերից)
ստացված
հաղորդագրությունները:
27. Հարկ վճարողի բանկային հաշիվներում առկա դրամական միջոցների վրա արգելանք
դնելու մասին որոշումը, որում բացակայում է արգելադրման ենթակա գումարի հստակ չափը,
ենթակա չէ կատարման:
28. Բանկային հաշիվներում հարկ վճարողի ունեցած դրամական միջոցների արգելադրման
մասին որոշումը չի տարածվում պետական բյուջե վճարման ենթակա դրամական միջոցների
փոխանցման վրա, և հարկ վճարողն իրավունք ունի այդ միջոցներից կատարելու
փոխանցումներ պետական բյուջե, եթե այդ դրամական միջոցները գրավի առարկա չեն:
29. Հարկ վճարողի դրամարկղում ունեցած կանխիկ դրամական միջոցների վրա արգելանք
դնելու մասին որոշումը հարկ վճարողին ներկայացնելու օրը որոշումն ընդունած հարկային

մարմնի պաշտոնատար անձը գույքագրում է հարկ վճարողի դրամարկղում առկա կանխիկ
դրամական միջոցները և դրանք, ինչպես նաև արգելանքի կիրառման ժամանակահատվածում
հարկային պարտավորությունների սահմանում դրամարկղ մուտքագրվող կանխիկ դրամական
միջոցներն արձանագրությամբ ի պահ է հանձնում հարկ վճարողին: Հարկ վճարողի
դրամարկղում առկա կանխիկ դրամական միջոցների՝ արգելանքի տակ գտնվելու
ժամանակահատվածում որոշում կայացրած հարկային մարմնի պաշտոնատար անձն իրավունք
ունի ցանկացած ժամանակ գույքագրելու դրամարկղում դրամական միջոցների առկայությունը,
ինչպես նաև մուտքագրված և ելքագրված դրամական միջոցների շարժը, որի արդյունքներով
կազմվում է արձանագրություն: Դրամարկղում կանխիկ դրամական միջոցների կամ կանխիկ
դրամական միջոցների շարժի գույքագրման արձանագրության ձևը սահմանում է հարկային
մարմինը, որում նշվում են գույքագրման ամսաթիվը, ժամանակահատվածը, արգելանքի տակ
գտնվող դրամական միջոցների արժույթը, արժեքը, քանակը, մուտքագրված դրամական
միջոցների արժեքը և դրանց ստացման աղբյուրը, ելքագրված դրամական միջոցների արժեքը և
ծախսման ուղղությունները, ի պահ հանձնվող դրամական միջոցների արժույթը, արժեքը,
քանակը, գույքագրման ընթացքում դրամարկղային գործառնությունների կատարման
դադարեցման ժամանակահատվածը, նշում՝ արգելանքի կիրառման ժամանակահատվածում
հարկային պարտավորությունների սահմանում դրամարկղ մուտքագրվող դրամական
միջոցների արգելանքի տակ գտնվելու և ի պահ ընդունելու վերաբերյալ, գույքագրմանը
մասնակցող անձանց տվյալներն ու ստորագրությունները: Նշված արձանագրությունները հարկ
վճարողի դրամարկղում առկա կանխիկ դրամական միջոցների վրա արգելանք դնելու մասին
որոշման անբաժանելի մասն են:
30. Դրամարկղում հարկ վճարողի ունեցած կանխիկ դրամական միջոցների վրա արգելանք
դնելու մասին որոշումը չի տարածվում կանխիկ դրամական միջոցներից հարկ վճարողի
ավանդային կամ ընթացիկ հաշիվներ կամ պետական բյուջե կատարվող վճարումների վրա, և
հարկ վճարողն իրավունք ունի դրամարկղում առկա դրամական միջոցներից իր ավանդային
կամ ընթացիկ հաշիվներին կամ պետական բյուջե վճարումներ կատարելու:
31. Հարկ վճարողի բանկային հաշվին մուտքագրված դրամական միջոցների նկատմամբ
կիրառվում են սույն հոդվածով նախատեսված՝ բանկային հաշիվներում առկա դրամական
միջոցների նկատմամբ արգելանք կիրառելու վերաբերյալ դրույթները:
32. Հարկ վճարողի այլ գույքի վրա արգելանք դնելիս կազմվում է արձանագրություն:
Արձանագրությունում կամ դրա հավելվածում նկարագրվում և ըստ անվանումների նշվում են
արգելադրվող գույքի անվանումը, քանակը, անհատական հատկանիշները, հաշվեկշռային
արժեքները: Նշված արձանագրությունը հարկ վճարողի գույքի արգելադրման որոշման
անբաժանելի մասն է:
33. Արգելադրումն իրականացնող պաշտոնատար անձն արգելանքի տակ դրված գույքն ի
պահ է հանձնում հարկ վճարողին, որի վերաբերյալ համապատասխան նշում է կատարվում
գույքի վրա արգելանք դնելու մասին արձանագրությունում, իսկ եթե հարկ վճարողը փորձում է
արգելադրած գույքը կամ դրա առանձին բաղադրամասերը վատնել, թաքցնել, ապօրինաբար
մեկ ուրիշին հանձնել, փչացնել կամ ոչնչացնել, ապա գույքի պահատվությունը հանձնվում է
նման
գործունեություն
իրականացնող
մասնագիտացված
կազմակերպությանը`
պահատվության պայմանագրի հիման վրա: Պահատվության հետ կապված ծախսերը
կատարում է հարկ վճարողը:
34. Այլ գույքի արգելադրման էլեկտրոնային համակարգի գործողության կարգը և
պայմանները սահմանվում են Արցախի Հանրապետության կառավարության լիազորած
պետական կառավարման մարմինների համատեղ իրավական ակտով:
35. Սույն հոդվածով նախատեսված արգելադրման դեպքում առկա հարկային
պարտավորության ոչ պակաս, քան 20 տոկոսը մարելուց հետո հարկային մարմնի ղեկավարն
իրավունք ունի մնացած հարկային պարտավորությունը մարելու վերաբերյալ հարկ վճարողի
հետ կնքելու հարկային պարտավորության աստիճանական մարման ժամանակացույց, որի
տևողությունը կարող է սահմանվել մինչև մեկ տարի: Ընդ որում, եթե արգելադրման ընթացքում
հարկ վճարողը դիմում է ժամանակացույց կնքելու համար և ներկայացնում է բավարար հիմքեր
իր վճարունակության վերաբերյալ, ապա հարկային մարմնի ղեկավարը հարկ վճարողի հետ

կնքում է հարկային պարտավորության աստիճանական մարման ժամանակացույց: Սույն
մասով նախատեսված ժամանակացույց կնքելու լիազորությունը հարկային մարմնի ղեկավարը
կարող է փոխանցել հարկային մարմնի այլ պաշտոնատար անձի:
36. Հարկային պարտավորության աստիճանական մարման ժամանակացույցով
սահմանված յուրաքանչյուր վճարման ժամկետն ավելի քան 10 օրով խախտելու դեպքում
հարկային մարմինը դադարեցնում է հարկային պարտավորության աստիճանական մարման
ժամանակացույցը: Հարկային պարտավորության աստիճանական մարման ժամանակացույցը
դադարեցնելու վերաբերյալ հարկային մարմինն ընդունում է որոշում, որի մասին օրենքով
սահմանված կարգով ծանուցում է պարտապան անձին:
37. Հարկ վճարողի չկատարված հարկային պարտավորությունների գանձման նպատակով
հարկային մարմինն իրավունք ունի պարտապանի (դեբիտորի) նկատմամբ պահանջի
իրավունքի զիջման պայմանագրով ձեռք բերելու հարկ վճարողի պահանջի իրավունքը և
ստացված գումարներն ուղղելու հարկ վճարողի հարկային պարտավորությունների մարմանը:
Ընդ որում, հարկային մարմնին է անցնում իրավունքի անցման պահին առկա ծավալով
հարկային պարտավորության (ներառյալ ապառքը և դրա նկատմամբ Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկված տույժերը) պահանջի
իրավունքը, իսկ պահանջի իրացման պահին, հաշվի առնելով Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված տույժերի հաշվարկման ժամկետները, կատարվում է հարկային
պարտավորությունների վերահաշվարկ:
38. Որպես հարկային պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոց հարկային
մարմնի և հարկ վճարողի միջև կարող է կնքվել գրավի պայմանագիր` Արցախի
Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
39. Հարկային պարտավորության կատարումն ապահովելու նպատակով հարկային
մարմինն ընդունում է երաշխիքներ, որոնք տրամադրում են բանկերը, վարկային
կազմակերպությունները կամ ապահովագրական ընկերությունները (այսուհետ՝ երաշխիք
տված անձ):
40. Երաշխիք տված անձը երաշխիքով հարկային մարմնի առջև պարտավորվում է կատարել
հարկ վճարողի հարկային պարտավորությունները, եթե վերջինս սույն օրենքով սահմանված
կարգով և երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի կատարել իր հարկային
պարտավորությունները՝ հարկային մարմնի կողմից երաշխիք տված անձին այդպիսի գրավոր
պահանջ ներկայացնելու դեպքում: Երաշխիքի հետ կապված հարաբերությունները
կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրությամբ և սույն
օրենքով:
41. Երաշխիքով հարկային պարտավորությունների կատարման ժամկետը կարող է
սահմանվել մինչև ինն ամիս ժամկետով, որը չի կարող գերազանցել երաշխիք տված անձի
լիցենզիայի գործողության ժամկետի ավարտին նախորդող վեցերորդ ամսվա 1-ը:
42. Երաշխիքը չի կարող հետ կանչվել երաշխիք տված անձի կողմից:
43. Երաշխիքը հարկային մարմին է ներկայացվում երկու օրինակից, որում պետք է նշվեն՝
1) հարկ վճարողի հարկային պարտավորությունները և դրա մարման ժամկետը, որոնց
պատշաճ կատարումն ապահովվում է երաշխիքով.
2) երաշխիքով ապահովված հարկային պարտավորությունները չկատարվելու դեպքում՝
հարկային մարմնի կողմից երաշխիք տված անձից հարկային պարտավորությունների
կատարում պահանջելու անվիճելի իրավունքը.
3) երաշխիքով ապահովված հարկային պարտավորությունների կատարման համար
երաշխիք տված անձի մոտ դրամական միջոցների առկայության փաստը.
4) երաշխիքի գործողության ժամկետը.
5) երաշխիք տված անձի լիցենզիայի համարը և գործողության ժամկետը:
44. Երաշխիքի ձևը և լրացման կարգը սահմանում է հարկային մարմինը:
45. Հարկային մարմինը երաշխիքն ընդունելու կամ մերժելու նպատակով այն
ուսումնասիրում է ստանալուց հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքումֈ
46. Երաշխիքի ընդունումը մերժվում է, եթե՝

1) երաշխիքը չի համապատասխանում օրենքով և սույն հոդվածի 41-43-րդ մասերով
սահմանված չափանիշներին.
2) երաշխիքի գործողության ժամկետը պակաս է երաշխիքով սահմանված հարկ վճարողի
կողմից հարկային պարտավորությունների կատարման ժամկետից.
3) երաշխիքը տված անձի՝ օրենքով սահմանված գործունեությամբ զբաղվելու լիցենզիան
կասեցված է կամ ուժը կորցրած է ճանաչված.
4) երաշխիք տված անձն ունի չմարված հարկային պարտավորություններ:
47. Երաշխիքի ընդունման կամ մերժման վերաբերյալ հարկային մարմինը
համապատասխան գրառում է կատարում տրված երաշխիքի համապատասխան դաշտում և
դրա մեկ օրինակը սույն հոդվածի 45-րդ մասով սահմանված ժամկետում ուղարկում է
երաշխիքը տված անձին: Երաշխիքի ընդունումը մերժելու դեպքում հարկային մարմինը նշում է
նաև մերժման համար հիմք համարվող պատճառները:
48. Հարկ վճարողի կողմից երաշխիքով սահմանված ժամկետում երաշխիքով ապահովված
հարկային պարտավորությունների չկատարման կամ մասնակի կատարման դեպքում
հարկային մարմինը երաշխիքով սահմանված հարկային պարտավորությունների կատարման
վերջնաժամկետի ավարտից հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, երաշխիք տված
անձին ներկայացնում է գրավոր պահանջ՝ երաշխիքով ապահովված հարկային
պարտավորությունների կատարման համար:
49. Երաշխիք տված անձի կողմից երաշխիքով ապահովված՝ պարտապան հարկ վճարողի
կողմից չկատարված հարկային պարտավորությունները ենթակա են կատարման այդպիսի
պահանջը հարկային մարմնից ստանալուց հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:
50. Երաշխիք տված անձի կողմից սույն հոդվածի 49-րդ մասում նշված ժամկետում իր
պարտավորությունների չկատարման կամ մասնակի կատարման դեպքում հարկային մարմինը
սահմանված կարգով դատարան է ներկայացնում հայցադիմում` գույքի բռնագանձման համար
գույքի բռնագանձման վերաբերյալ որոշում է կայացնում : Մինչև գումարի բռնագանձման
վերաբերյալ
դատարան
հայցադիմում
որոշումը
Արցախի
Հանրապետության

արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն
ապահովող ծառայություն ներկայացնելը հարկային մարմինը երաշխիք տված անձի նկատմամբ
կարող է կիրառել օրենքով նախատեսված հարկային պարտավորությունների հարկադիր
կատարման ընթացակարգերը:

(30-րդ հոդվածը փոփ. 24.03.1999 ՀՕ-65, լրաց. 31.05.2001 ՀՕ-151, լրաց. 06.02.2002 ՀՕ-187,
լրաց. 23.06.2004 ՀՕ-123, փոփ. 22.12.2004 ՀՕ-161, լրաց. 19.10.2005 ՀՕ-225, փոփ., լրաց. 22.03.2006
ՀՕ-277, լրաց. 27.12.2011 ՀՕ-93-Ն, լրաց., փոփ., խմբ. 26.12.2012 ՀՕ-38-Ն, խմբ., փոփ. 26.12.2013
ՀՕ-92-Ն, խմբ. 18.12.2014 ՀՕ-57-Ն, խմբ. 21.12.2017 ՀՕ-56)

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Ա.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ
ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների
կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» 2017 թվականի
դեկտեմբերի 21-ին ՀՕ-78-Ն օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.
«4.

Դրոշմանիշային

վճարների

պարտավորության

գծով

գումարների

վճարումը

սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում հարկային մարմինն իրավունք ունի որոշում
կայացնել դրոշմանիշային վճար վճարողից (եթե դրոշմանիշային վճարը, սույն օրենքի
համաձայն, պետք է կատարվի հարկային գործակալի միջոցով, ապա հարկային գործակալից)
ժամանակին չվճարված գումարը գանձելու վերաբերյալ, որի մասին պատշաճ ծանուցում է
դրոշմանիշային վճար վճարողին (հարկային գործակալին): Մինչև գումարի գանձման
վերաբերյալ որոշման անբողոքարկելի դառնալը պարտավոր անձի գույքի վրա հարկային
մարմինը

կարող

է

դնել

արգելանք

կամ

կիրառել

սահմանափակում՝

Արցախի

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով: Գումարը գանձելու
մասին որոշումն անբողոքարկելի դառնալու դեպքում գումարը գանձվում է «Վարչարարության
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 13-րդ գլխով սահմանված կարգով:»:
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Տ ԵՂԵԿԱՆՔ
««ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ
ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՎ ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾԻ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հոդված 13.

Դրոշմանիշային վճարների վճարումը

1. Եթե սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ և 5-րդ կետերում նշված
անձինք եկամուտներ են ստանում հարկային գործակալից, ապա այդ անձինք դրոշմանիշային
վճարը վճարում են բացառապես հարկային գործակալի միջոցով:
2. Սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում նշված անձինք, ինչպես նաև սույն
օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ և 5-րդ կետերում նշված` հարկային
գործակալ չհամարվող անձից եկամուտներ ստացող անձինք դրոշմանիշային վճարը վճարում
են ինքնուրույն:
3. Սույն օրենքի 11-րդ հոդվածում նշված անձանց կողմից տվյալ հաշվետու
ժամանակաշրջանի համար սույն օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված չափով
դրոշմանիշային վճար կատարելու պարտականությունը համարվում է կատարված, իսկ
համապատասխան չափով դրոշմանիշեր` ձեռք բերված, այդ անձանց կողմից հարկային
գործակալի միջոցով կամ ինքնուրույն սույն օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված գումարը
պետական բյուջե փոխանցելու օրվանից:
4. Դրոշմանիշային վճարների պարտավորության գծով գումարների վճարումը սահմանված
ժամկետից ուշացնելու դեպքում հարկային մարմինը սահմանված կարգով դատարան է
ներկայացնում հայցադիմում` դրոշմանիշային վճար վճարողից (եթե դրոշմանիշային վճարը,
սույն օրենքի համաձայն, պետք է կատարվի հարկային գործակալի միջոցով, ապա հարկային
գործակալից) գույքի բռնագանձման համար: Մինչև գումարի բռնագանձման վերաբերյալ
դատարան հայցադիմում ներկայացնելը պարտավոր անձի գույքի վրա հարկային մարմինը
կարող է դնել արգելանք կամ կիրառել սահմանափակում` Արցախի Հանրապետության
հարկային օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով:

4.Դրոշմանիշային վճարների պարտավորության գծով գումարների վճարումը սահմանված
ժամկետից ուշացնելու դեպքում հարկային մարմինն իրավունք ունի որոշում կայացնել
դրոշմանիշային վճար վճարողից (եթե դրոշմանիշային վճարը, սույն օրենքի համաձայն, պետք է
կատարվի հարկային գործակալի միջոցով, ապա հարկային գործակալից) ժամանակին
չվճարված գումարը գանձելու վերաբերյալ, որի մասին պատշաճ ծանուցում է դրոշմանիշային
վճար վճարողին (հարկային գործակալին): Մինչև գումարի գանձման վերաբերյալ որոշման
անբողոքարկելի դառնալը պարտավոր անձի գույքի վրա հարկային մարմինը կարող է դնել
արգելանք կամ կիրառել սահմանափակում՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված դեպքերում և կարգով: Գումարը գանձելու մասին որոշումն անբողոքարկելի
դառնալու դեպքում գումարը գանձվում է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական
վարույթի մասին» օրենքի 13-րդ գլխով սահմանված կարգով:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Ա.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
«ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» 2019 թվականի հունիսի 27-ի ՀՕ-65-Ն
օրենքի 43-րդ հոդվածի 7-րդ և 8-րդ մասերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«7. Սոցիալական վճարների վճարումը սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում հարկային
մարմինն իրավունք ունի որոշում կայացնել սույն օրենքով սոցիալական վճար հաշվարկելու և
փոխանցելու (գանձելու) պարտականություն ունեցող անձից (այսուհետ` սոցիալական վճար
կատարող) ժամանակին չվճարված գումարը գանձելու վերաբերյալ, որի մասին պատշաճ
ծանուցում է վերջինիս:
8. Մինչև գումարի գանձման վերաբերյալ որոշման անբողոքարկելի դառնալը սոցիալական
վճար կատարողի գույքի վրա կարող է արգելանք դրվել: Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող
եկամուտների գծով պարտավորության կատարումն ապահովելու նպատակով արգելանքը
դնում է հարկային մարմինը` Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
դեպքերում և կարգով: Գումարը գանձելու մասին որոշումն անբողոքարկելի դառնալու դեպքում
գումարը գանձվում է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի
13-րդ գլխով սահմանված կարգով:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

««ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՎ ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Հոդված 43.

Պատասխանատվությունը սոցիալական վճարները
ուշացումով կատարելու համար

չկատարելու կամ

1. Սույն օրենքով սոցիալական վճար կատարելու պարտավորություն ունեցող վարձու
աշխատողները (նրանց համար սոցիալական վճար հաշվարկելու և փոխանցելու
պարտավորություն ունեցող հարկային գործակալները) պատասխանատվություն են կրում
սոցիալական վճարները չկատարելու կամ ուշացումով կատարելու համար: Սոցիալական
վճարը սահմանված ժամկետում չկատարելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա
համար վարձու աշխատողը (նրա համար սոցիալական վճարներ հաշվարկելու և փոխանցելու
պարտավորություն ունեցող հարկային գործակալը) վճարում է տույժ՝ ժամանակին չմուծված
սոցիալական վճարի գումարի 0,075 տոկոսի չափով: Սույն մասով նախատեսված տույժը
կիրառվում է ժամանակին չմուծված սոցիալական վճարի գումարների նկատմամբ՝ կետանցման
ամբողջ ժամանակահատվածի համար, բայց ոչ ավելի, քան 365 օրվա համար:
2. Սոցիալական վճարներ չկատարելու կամ ուշացումով կատարելու համար գանձված
տույժերը, որպես կուտակային հատկացում, փոխանցվում են մասնակիցների ռեեստրը
վարողին, որոնց հաշվին ձեռք են բերվում այն պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը,
որին այդ պահին կուտակային հատկացումներ է կատարվում մասնակցի համար (օգտին):
3. Գանձված (մուծված) տույժերի հաշվին մասնակցի պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի
փայերը որոշվում են՝ մասնակիցների եկամտից (այդ թվում` ստուգմամբ հայտնաբերված)
պահված (վճարված) սոցիալական վճարի ընդհանուր գումարում տվյալ մասնակցի համար
հաշվարկված սոցիալական վճարի գումարի չափից ելնելով:
4. Սույն օրենքի դրույթների համաձայն՝ ժամանակին չպահված (կամ պակաս պահված)
սոցիալական վճարի գումարները (այդ թվում՝ սույն հոդվածի 5-րդ մասում նշված` սոցիալական
վճարի հաշվարկման օբյեկտը թաքցնելու կամ այն պակաս ցույց տալու դեպքում) հարկային
գործակալի կողմից մասնակցից, Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով, կարող են պահվել ոչ ավելի, քան վերջին երեք ամսվա համար:
5. Սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտը թաքցնելու կամ այն պակաս ցույց տալու
դեպքում սոցիալական վճար կատարողից (հարկային գործակալից) սույն օրենքով սահմանված
կարգով գանձվում է թաքցրած կամ պակաս ցույց տված սոցիալական վճարի հաշվարկման
օբյեկտի նկատմամբ հաշվարկված (հարկային մարմնի կողմից) սոցիալական վճարի գումարը:
Սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտը թաքցնելը կամ պակաս ցույց տալը հարկային
մարմին ներկայացված սոցիալական վճարների հաշվարկներում սոցիալական վճարի
հաշվարկման օբյեկտը ցույց չտալն է, պակաս ցույց տալը կամ սոցիալական վճարի
հաշվարկման օբյեկտ չառաջանալու մասին կեղծ տվյալներ ներկայացնելը:
6. Սոցիալական վճար կատարողները (հարկային գործակալները) թաքցված կամ պակաս
ցույց տրված սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտից սոցիալական վճարի գումարները,
իսկ վարձու աշխատողները (հարկային գործակալները) նաև սույն հոդվածի 1-ին մասի
համաձայն՝ ստուգման ակտով հաշվարկված տույժերը վճարում են հարկային մարմնի կողմից
ստուգման ակտը ներկայացվելուց հետո` տասնօրյա ժամկետում: Ստուգման ակտով
առաջադրված սոցիալական վճարի գումարների նկատմամբ նշված տասնօրյա ժամկետում
տույժերը չեն հաշվարկվում: Այդ ժամկետը լրանալուց հետո ստուգման ակտով առաջադրված
սոցիալական վճարի գումարների չվճարման կամ մասնակի վճարման դեպքում տույժերի
հաշվարկի վերսկսման ժամանակ նշված տասնօրյա ժամկետը հաշվի չի առնվում:
7. Սոցիալական վճարների վճարումը սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում
հարկային մարմինը որոշում է կայացնում սույն օրենքով սոցիալական վճար հաշվարկելու և

փոխանցելու (գանձելու) պարտականություն ունեցող անձից (այսուհետ` սոցիալական վճար
կատարող) ժամանակին չվճարված գումարը գանձելու վերաբերյալ և այդ մասին պատշաճ
ծանուցում վերջինիս:
8. Սոցիալական վճարների վճարումը սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում
հարկային մարմինը սահմանված կարգով դատարան է ներկայացնում հայցադիմում` սույն
օրենքով սոցիալական վճար հաշվարկելու և փոխանցելու (գանձելու) պարտականություն
ունեցող անձից (այսուհետ` սոցիալական վճար կատարող) գույքի բռնագանձման համար:
Մինչև գումարի բռնագանձման վերաբերյալ դատարան հայցադիմում ներկայացնելը
պարտավոր անձի գույքի վրա հարկային մարմինը կարող է դնել արգելանք կամ կիրառել
սահմանափակում` Արցախի Հանրապետության հարկային օրենսդրությամբ սահմանված
դեպքերում
և
կարգով:

7. Սոցիալական վճարների վճարումը սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում
հարկային մարմինն իրավունք ունի որոշում կայացնել սույն օրենքով սոցիալական վճար
հաշվարկելու և փոխանցելու (գանձելու) պարտականություն ունեցող անձից (այսուհետ`
սոցիալական վճար կատարող) ժամանակին չվճարված գումարը գանձելու վերաբերյալ ,
որի մասին պատշաճ ծանուցում է վերջինիս:
8. Մինչև գումարի գանձման վերաբերյալ որոշման անբողոքարկելի դառնալը սոցիալական
վճար կատարողի գույքի վրա կարող է արգելանք դրվել: Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող
եկամուտների գծով պարտավորության կատարումն ապահովելու նպատակով արգելանքը
դնում է հարկային մարմինը` Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
դեպքերում և կարգով: Գումարը գանձելու մասին որոշումն անբողոքարկելի դառնալու դեպքում
գումարը գանձվում է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի
13-րդ գլխով սահմանված կարգով:
9. Սոցիալական վճար կատարողի կողմից չկատարված` հարկային մարմնի կողմից
վերահսկվող սոցիալական վճարի գծով պարտավորությունների գանձման նպատակով
հարկային մարմինն իրավունք ունի պարտապանի (դեբիտորի) նկատմամբ պահանջի
իրավունքի զիջման պայմանագրով ձեռք բերելու սոցիալական վճար կատարողի պահանջի
իրավունքը և ստացված գումարներն ուղղելու սոցիալական վճար կատարողի
պարտավորությունների մարմանը: Ընդ որում, հարկային մարմնին է անցնում իրավունքի
անցման պահին առկա ծավալով պարտավորության (ներառյալ` ապառքը և դրա նկատմամբ
Արցախի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված տույժերը) պահանջի
իրավունքը, իսկ պահանջի իրացման պահին, հաշվի առնելով Արցախի Հանրապետության
օրենքով սահմանված սոցիալական վճարների տույժերի հաշվարկման ժամկետները,
կատարվում է պարտավորությունների վերահաշվարկ:
……
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Ա.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» 2000 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի
խմբագրությամբ.

ՀՕ-133

օրենքի

18-րդ

հոդվածի

8-րդ

մասը

շարադրել

հետևյալ

«8. Վճարման պարտավորությունների գծով գումարի մուծումը սահմանված ժամկետներից
ուշացնելու դեպքում հարկային մարմինն իրավունք ունի որոշում կայացնել ժամանակին
չվճարված գումարը գանձելու վերաբերյալ: Մինչև գումարի գանձման վերաբերյալ որոշման
անբողոքարկելի դառնալը պարտավոր անձի գույքի վրա հարկային մարմինը կարող է դնել
արգելանք կամ կիրառել սահմանափակում՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված դեպքերում և կարգով: Գումարը գանձելու մասին որոշումն անբողոքարկելի
դառնալու դեպքում գումարը գանձվում է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական
վարույթի մասին» օրենքի 13-րդ գլխով սահմանված կարգով:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

««ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՎ ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հոդված 18.

Սույն օրենքը խախտելու համար պատասխանատվությունը

1. Սույն օրենքի խախտումն առաջացնում է օրենսդրությամբ սահմանված
պատասխանատվություն:
2. Վճարը ճիշտ հաշվարկելու, ժամանակին վճարելու և սույն օրենքի մյուս պահանջները
պահպանելու պատասխանատվությունը, օրենսդրությամբ այլ բան սահմանված չլինելու
դեպքում, կրում են վճարողները, իսկ իրավաբանական անձանց դեպքում՝ դրանց
օրենսդրությամբ սահմանված պաշտոնատար անձինք:
Վճար վճարողի կողմից սույն օրենքով սահմանված հաշվարկ-հաշվետվություններ
չներկայացնելու կամ ներկայացված հաշվարկ-հաշվետվություններում ակնհայտ կեղծ տվյալներ
ներառելու կամ օրենքով սահմանված կարգով հարկային մարմիններին տեղեկություններ
(հաշվետվություններ)
չներկայացնելու
կամ
ներկայացված
տեղեկություններում
(հաշվետվություններում) ակնհայտ կեղծ տվյալներ ներառելու կամ վճարի օբյեկտ համարվող
փաստացի ծավալների կամ ռոյալթիի հաշվարկման բազայի հաշվառում չվարելու կամ
սահմանված կարգի խախտումներով վարելու, ինչպես նաև սույն հոդվածի 9-րդ կետում նշված
դեպքերում հարկային մարմինը կարող է կիրառել վճարողների հարկվող օբյեկտները և
հարկային պարտավորությունները անուղղակի եղանակներով գնահատելու` օրենքով
սահմանված կարգը:
Եթե հարկային մարմինների կողմից իրականացվող ստուգումների ընթացքում պարզվում է,
որ ռոյալթի վճարողների կողմից հաշվետու տարին ներառող յուրաքանչյուր ամսվա
արդյունքներով արտադրանքի իրացումից հասույթը 10 տոկոս և ավելի չափով ցածր է նույն
ամսվա արդյունքներով խտանյութի միջազգային միջին գների հիման վրա հաշվարկված
հասույթի մեծությունից, ապա հարկային մարմինները վերահաշվարկում են իրացումից
հասույթի մեծությունը` այդ ամսվա համար կիրառելով խտանյութի միջազգային միջին գների 90
տոկոսը`
հիմք
ընդունելով
ֆինանսների
բնագավառում
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմնի կողմից տվյալ ամսվա համար
հայտարարված գինը:
3. Վճարումներն (այդ թվում` ռոյալթիների կանխավճարների կատարումը) ուշացնելու
համար վճարողներից գանձվում է տույժ՝ ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար պակաս
մուծված գումարի 0,075 տոկոսի չափով:
Վերոհիշյալ տույժը կիրառվում է ժամանակին չվճարված վճարի գումարների, ստուգման
արդյունքներով հայտնաբերված (պակաս ցույց տրված) վճարման օբյեկտի գծով վճարի գումարի
նկատմամբ՝ դրանց վճարման ժամկետից անցած ամբողջ ժամանակաշրջանի համար, բայց ոչ
ավելի, քան 365 օրվա համար:
4. Վճարողների կողմից հարկային և լիազոր մարմիններ ներկայացվող հաշվարկհաշվետվությունները սույն օրենքով սահմանված ժամկետից երկու ամսից ավելի ուշ
ներկայացնելու կամ չներկայացնելու դեպքում այդ ժամկետին հաջորդող յուրաքանչյուր
լրացված 15 oրվա համար վճարողից գանձվում է տուգանք (նաև ստուգման ակտով)`
հաշվարկված վճարի ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսի չափով: Նշված տուգանքների
հանրագումարը չպետք է գերազանցի այդ վճարի հաշվարկված ընդհանուր գումարը, իսկ 15օրյա ժամկետը հաշվարկելիս ոչ աշխատանքային օրերը հաշվի են առնվում միայն առաջին
տուգանքի հաշվարկման ժամանակ:
Սույն կետով սահմանված տուգանքի հաշվարկումը դադարում է տվյալ վճարի հաշվարկհաշվետվությունը հարկային մարմին ներկայացնելու պահից կամ տվյալ վճարի գծով
պետական բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների ճշտության ստուգումը ներառող ստուգման
ավարտից:

5. Սույն օրենքի 4 և 5 հոդվածներով սահմանված գործառույթներ իրականացնելու համար
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չգրանցված կամ գործառույթն իրականացնելու համար
օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան փաստաթղթեր չունեցող ֆիզիկական և
իրավաբանական անձինք կրում են վճարման պարտավորություններ՝ սույն օրենքով
սահմանված կարգով:
6. Վճարը թաքցնելու կամ այն պակաս ցույց տալու (սահմանված հաշվարկհաշվետվություններում վճարի գումարը ցույց չտալու, պակաս ցույց տալու կամ
գործունեություն չիրականացնելու մասին կեղծ տվյալներ ներկայացնելու) դեպքում գանձվում է
սույն օրենքին համապատասխան հաշվարկված՝ թաքցված կամ պակաս ցույց տրված վճարի
գումարը, ինչպես նաև տուգանք՝ այդ գումարի 50 տոկոսի չափով, իսկ խախտումն
արձանագրվելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում վճարը կրկին թաքցնելու կամ պակաս ցույց
տալու դեպքում նաև տուգանք՝ վճարի ամբողջ գումարի չափով:
Գործունեություն չիրականացնելու, ինչպես նաև վճարի օբյեկտ հանդիսացող գույք
չունենալու դեպքում վճարողը ներկայացնում է հայտարարություն, որը համարվում է լիազոր և
հարկային մարմիններ ներկայացվող փաստաթղթերի ամփոփ ձև:
7. Թաքցված կամ պակաս ցույց տրված վճարը, ինչպես նաև սույն օրենքով սահմանված
տույժերը և տուգանքները պետական բյուջե են վճարվում հարկային մարմնի կողմից
համապատասխան ակտ ներկայացնելուց հետո՝ 15-օրյա ժամկետում:
Ստուգման ակտով առաջադրված վճարի գումարների նկատմամբ նշված 15-օրյա
ժամկետում սույն հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված տույժերը չեն հաշվարկվում: Այդ ժամկետը
լրանալուց հետո ստուգման ակտով առաջադրված վճարի գումարների չվճարման կամ
մասնակի վճարման դեպքում սույն հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված տույժերի հաշվարկի
վերսկսման ժամանակ նշված 15-օրյա ժամկետը հաշվի չի առնվում:
8. Վճարման պարտավորությունների գծով գումարի մուծումը սահմանված ժամկետներից
ուշացնելու դեպքում հարկային մարմինն իրավունք ունի սահմանված կարգով դիմել
դատարան՝ վճարի բռնագանձման կամ գույքի վրա արգելանք դնելու պահանջով:

8. Վճարման պարտավորությունների գծով գումարի մուծումը սահմանված ժամկետներից
ուշացնելու դեպքում հարկային մարմինն իրավունք ունի որոշում կայացնել ժամանակին
չվճարված գումարը գանձելու վերաբերյալ: Մինչև գումարի գանձման վերաբերյալ որոշման
անբողոքարկելի դառնալը պարտավոր անձի գույքի վրա հարկային մարմինը կարող է դնել
արգելանք կամ կիրառել սահմանափակում՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված դեպքերում և կարգով: Գումարը գանձելու մասին որոշումն անբողոքարկելի
դառնալու դեպքում գումարը գանձվում է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական
վարույթի մասին» օրենքի 13-րդ գլխով սահմանված կարգով:
…
(18-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 01.10.2001 ՀՕ-167, խմբ., լրաց. 26.12.2012 ՀՕ-47-Ն, խմբ., լրաց.,
փոփ. 31.10.2013 ՀՕ-53-Ն, փոփ. 18.12.2014 ՀՕ-65-Ն, փոփ. 21.12.2017 ՀՕ-65-Ն)

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Ա.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական
աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» 2006 թվականի փետրվարի
15-ի ՀՕ-259 օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել
«Արցախի» բառով, «դատական կարգով` տեսչական մարմնի ներկայացրած հայցի հիման վրա»
բառերը փոխարինել ««Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի
13-րդ գլխով սահմանված կարգով» բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
««ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՎ ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հոդված 8.

Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական
և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման
գումարի գանձման կարգը

1. Սույն օրենքի համաձայն` բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով
կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման գումարի պետական
բյուջե
գանձումը
կատարվում
է բնապահպանական տեսչական
մարմնի
կողմից
իրավախախտման դեպքի վերաբերյալ կազմված արձանագրության հիման վրա:
2. Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական
աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման վերաբերյալ արձանագրությունն ստանալուց
հետո` 10-օրյա ժամկետում, իրավախախտողի կողմից բանկային համակարգի միջոցով
Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե վնասի հատուցման
գումարն ինքնակամ չվճարվելու դեպքում գումարի վճարումն ապահովվում է դատական
կարգով` տեսչական մարմնի ներկայացրած հայցի հիման վրա «Վարչարարության հիմունքների
և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 13-րդ գլխով սահմանված կարգով:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Ա.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» 2006 թվականի մարտի 22-ի ՀՕ-278
օրենքի 28-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետում «դատական կարգով» բառերը փոխարինել
««Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 13-րդ գլխով
սահմանված կարգով» բառերով.

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

««ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՎ ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հոդված 28.

Որոշումների կատարման ընթացակարգը

1. Գործերի քննության արդյունքում ընդունված որոշումները կատարվում են սույն
հոդվածով սահմանված ընթացակարգով:
2. Գործի քննության արդյունքում ընդունված որոշման մեկ օրինակը եռօրյա ժամկետում
հանձնվում կամ ուղարկվում է ստուգվող սուբյեկտին:
Որոշումը հանձնվում է ստորագրությամբ կամ ուղարկվում է փոստով` համապատասխան
նշում կատարելով գործերի քննության գրանցամատյանում:
3. Սույն օրենքի 27-րդ հոդվածի 5-րդ մասի՝
1) «ա» կետով սահմանված որոշումը ստուգվող սուբյեկտին տրամադրվում է սույն հոդվածի
2-րդ մասով սահմանված կարգով.
2) «բ» կետով սահմանված որոշումը ստուգվող սուբյեկտին օրենքով սահմանված կարգով
տրամադրելուց հետո վարչական տուգանքի ենթարկված անձը որոշմամբ սահմանված
ժամկետում որոշում կայացնող պաշտոնատար անձին ներկայացնում է վճարման
անդորրագիրը, որը կցվում է որոշման մյուս օրինակին.
3) «գ» կետով սահմանված որոշումն ընդունելուց հետո` հնգօրյա ժամկետում, ստուգման
նյութերը ներկայացվում են հետաքննություն իրականացնող համապատասխան մարմիններին`
միաժամանակ որոշման մեկ օրինակը սույն հոդվածով սահմանված կարգով տրամադրելով
ստուգվող սուբյեկտին.
4) «դ» կետով սահմանված որոշումը ստուգվող սուբյեկտին սույն հոդվածով սահմանված
կարգով տրամադրելուց հետո իրավախախտում թույլ տված սուբյեկտը տասնհինգօրյա
ժամկետում որոշում կայացնող պաշտոնատար անձին ներկայացնում է վճարման
անդորրագիրը, որը կցվում է որոշման մյուս օրինակին: Սահմանված ժամկետում
անդորրագիրը չներկայացնելու կամ շրջակա միջավայրին հասցված վնասի փոխհատուցման
վերաբերյալ որոշումը չկատարելու դեպքում գանձումն իրականացվում է դատական կարգով

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 13-րդ գլխով
սահմանված կարգով.
5) «ե» կետով սահմանված որոշումը ստուգվող սուբյեկտին, բացառությամբ ֆիզիկական
անձանց (ներառյալ՝ օտարերկրյա) ու անհատ ձեռնարկատերերի, տրամադրվում է սույն
հոդվածով սահմանված կարգով, իսկ որոշման կատարումն իրականացվում է սույն օրենքի 29րդ հոդվածով սահմանված ընթացակարգով:
Ֆիզիկական անձանց (ներառյալ՝ օտարերկրյա) ու անհատ ձեռնարկատերերին «ե» կետով
սահմանված որոշման վերաբերյալ ստուգման պահին տեղեկացնում է ստուգող պաշտոնատար
անձը.
6) «զ» կետով սահմանված որոշման վերաբերյալ ստուգվող սուբյեկտը տեղեկացվում է
ստուգման պահին.
7) «է» կետով սահմանված որոշումը կայացնելուց հետո լիազոր մարմնի ղեկավարը հնգօրյա
ժամկետում միջնորդագիր է ներկայացնում համապատասխան պայմանագրեր կնքող,
լիցենզավորող կամ թույլտվություն տվող իրավասու պետական կառավարման մարմնի
ղեկավարին՝ պայմանագրի, թույլտվության, լիցենզիայի և արտոնագրի գործողությունը
կասեցնելու կամ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:
Բնապահպանության ոլորտում լիազորված պետական մարմնի կնքած պայմանագրերի,
թույլտվությունների, լիցենզիաների և արտոնագրերի գործողությունը կասեցնելու կամ ուժը
կորցրած ճանաչելու որոշման վերաբերյալ միջնորդագիրը համապատասխան պաշտոնատար
անձին ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնապահպանական գլխավոր
պետական տեսուչը որոշումը կայացնելու օրվանից հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

Միջնորդագրին կցվում է խախտման վերաբերյալ արձանագրության պատճենը:
Պայմանագիր կնքող կամ թույլտվություն տվող կամ լիցենզավորող կամ արտոնագիր տվող
մարմնի ղեկավարը կամ պաշտոնատար անձը միջնորդագիրն ստանալուց հետո`
տասնհինգօրյա ժամկետում, քննում է այն և ընդունում որոշում պայմանագրի, թույլտվության
կամ լիցենզիայի գործողությունը դադարեցնելու կամ ուժը կորցրած ճանաչելու կամ
միջնորդագիրը մերժելու մասին և հնգօրյա ժամկետում տեղյակ է պահում միջնորդագիրը
ներկայացնող պաշտոնատար անձին.
8) սույն օրենքի 27-րդ հոդվածի 5-րդ մասի «ը» կետով սահմանված որոշումը կարող է
ընդունվել սույն օրենքի 27-րդ հոդվածի 5-րդ մասի «բ», «գ», «դ», «ե» և «է» կետերով սահմանված
որոշումների ընդունման հետ միաժամանակ:
4. Գործերի քննության արդյունքների և սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված
որոշումների, դրանց ներկայացման ու կատարման ընթացքի վերաբերյալ տվյալները գրառվում
են գործերի քննության գրանցամատյանում, որի ձևն ու լրացման կարգը սահմանում է լիազոր
մարմնի ղեկավարը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Ա.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
«ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված

1. «Քաղաքաշինության

բնագավառում
իրավախախտումների
համար
պատասխանատվության մասին» 1999 հոկտեմբերի 12-ի ՀՕ-73 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 21-ին
հոդվածում «դատարան» բառը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության արդարադատության
նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն»
բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 23-րդ հոդվածում «դատական» բառը փոխարինել ««Վարչարարության
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 13-րդ գլխով սահմանված» բառերով:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

««ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔՈՎ ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հոդված 21.

Որոշումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը

Տուգանք նշանակելու մասին որոշումը ճիշտ և ժամանակին կատարելու համար
վերահսկողությունը դրվում է որոշումն ընդունած մարմնի վրա՝ մինչև սահմանված կարգով
դատարան Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական
ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն դիմելը:
Հոդված 23.

Տուգանքների չվճարման համար պատասխանատվությունը

Նշանակված տուգանքներն իրավաբանական անձանց կողմից մեկամսյա ժամկետում
չվճարելու դեպքում տուգանքների գանձումն իրականացվում է դատական «Վարչարարության
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 13-րդ գլխով սահմանված կարգով:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Ա.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի 34-րդ
հոդվածի 4-րդ մասում «դատական կարգով» բառերը փոխարինել «Վարչարարության
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 13-րդ գլխով սահմանված կարգով»
բառերով:
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
««ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՎ ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հոդված 34.

Պատասխանատվությունը պետական տուրքի գանձումն
համար

ուշացնելու

Պետական տուրք գանձող պաշտոնատար անձանց կողմից իրենց վրա դրված
պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով սահմանված ժամկետներում
բյուջե
չգանձված պետական տուրքի գումարները
ենթակա
են
նրանցից
բռնագանձման պետական բյուջե՝ ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար 0,075 տոկոսի
չափով հաշվարկված տույժի հետ:
Պետական տուրք գանձող պաշտոնատար անձինք սահմանված ժամկետում բյուջե
չգանձված պետական տուրքի գումարները, ինչպես նաև դրանց համար սույն հոդվածի 1ին մասին համապատասխան հաշվարկված տույժերը բյուջե են վճարում լիազորված մարմնի
կողմից համապատասխան ակտ ներկայացնելուց հետո՝ 10-օրյա ժամկետում:
Սույն օրենքով սահմանված կարգով պետական տուրքի վճարման ժամկետի հետաձգման
գծով արտոնություն ունեցող վճարողի կողմից պետական տուրքի վճարման համար
սահմանված ժամկետներում վճարումը, ինչպես նաև սույն օրենքով սահմանված
տարեկան պետական տուրքերի վճարման համար սահմանված ժամկետներում վճարումը
չկատարելու դեպքում, բյուջե չվճարված պետական տուրքի գումարները ենթակա են վճարողից
բռնագանձման պետական բյուջե՝ ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար 0,075 տոկոսի
չափով հաշվարկված տույժի հետ միասին:
Պետական տուրքի չգանձված կամ չվճարված գումարների, ինչպես նաև դրանց համար սույն
օրենքով սահմանված տույժերի գանձումը կատարվում է դատական կարգով:

Պետական տուրքի չգանձված կամ չվճարված գումարների, ինչպես նաև դրանց համար սույն
օրենքով սահմանված տույժերի գանձումը կատարվում է «Վարչարարության հիմունքների և
վարչական վարույթի մասին» օրենքի 13-րդ գլխով սահմանված կարգով:
Տարեկան պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթղթում վճարման նպատակը
(լիցենզիայի համարը և պարտավորության ժամանակահատվածը) չնշելու կամ վճարումից
հետո՝ երեսունօրյա ժամկետում, վճարման նպատակի վերաբերյալ գրավոր հայտարարություն
լիազոր մարմին չներկայացնելու դեպքում տարեկան պետական տուրք վճարողի կողմից
վճարված տարեկան պետական տուրքի գումարների հաշվին առաջին հերթին մարվում են սույն
օրենքով սահմանված տարեկան պետական տուրքի տույժերի գծով պարտավորությունները,
ապա՝ հերթական տարեկան պետական տուրքի գումարները (ըստ դրանց վճարման համար
սահմանված ժամկետի վաղեմության): Սույն մասում նշված ժամկետում գրավոր
հայտարարություն չներկայացնելու կամ ներկայացված հայտարարությունում նշված վճարման
նպատակը
նոր
հայտարարությամբ
փոփոխելու
դեպքում
տարեկան պետական տուրքի պարտավորությունները վերահաշվարկման ենթակա չեն:
………..
(34-րդ հոդվածը լրաց. 19.04.2006 ՀՕ-283, փոփ., լրաց. 16.12.2015 ՀՕ-57-Ն, փոփ. 21.12.2017 ՀՕ-67Ն, փոփ. 21.12.2017 ՀՕ-88-Ն)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Ա.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
«ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հոդված

1. «Սնանկության մասին» 2016 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-29-Ն օրենքի

(այսուհետ՝ Օրենք) 3-րդ հոդվածի՝
1) 2-րդ մասի 2-րդ կետի «:» կետադրական նշանը փոխարինել «.» կետադրական նշանով և
լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին կետ.
«2.1) սեփական նախաձեռնությամբ (կամավոր սնանկության դիմում)՝ եթե պարտապանի
հանրային

իրավական

պարտավորությունները

դրամական
գերազանցում

պահանջներով
են

պարտապանի

կատարման
ակտիվների

ենթակա
արժեքը`

իրավաբանական անձի դեպքում` հաշվապահական հաշվառման կանոնների հիման վրա
կատարված գնահատմամբ, ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում`
գնահատման ստանդարտների հիման վրա կատարված գնահատմամբ (հաշվեկշռային
անվճարունակություն)ֈ Ակտիվների արժեքի մեջ չի ներառվում այն ակտիվների արժեքը, որոնց
վրա, օրենքի համաձայն, բռնագանձում չի կարող տարածվել:».
2) 3-րդ մասում «2-րդ կետով» բառերը փոխարինել «2-րդ և 2.1-ին կետերով» բառերով:
Հոդված 2. Օրենքի 25-րդ հոդվածում «2-րդ կետով» բառերը փոխարինել «2-րդ և 2.1-ին
կետերով» բառերով:
Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Տ ԵՂԵԿԱՆՔ
««ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՎ ՓՈՓՈԽՎՈՂ ԵՎ ԼՐԱՑՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Հոդված 3.

Պարտապանին սնանկ ճանաչելու հիմքերն ու անվճարունակության
հատկանիշները

1. Պարտապանը կարող է սնանկ ճանաչվել դատարանի վճռով` սեփական
նախաձեռնությամբ (կամավոր սնանկության դիմում) կամ պարտատիրոջ պահանջով
(հարկադրված սնանկության դիմում), եթե պարտապանն անվճարունակ է:
2. Պարտապանը դատարանի վճռով կարող է սնանկ ճանաչվել`
1) հարկադրված սնանկության դիմումի հիման վրա, եթե թույլ է տվել օրենքով սահմանված
նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը գերազանցող անվիճելի վճարային
պարտավորությունների վաթսունօրյա կամ ավելի ժամկետով կետանց, և վճռի կայացման
պահին նշված կետանցը շարունակվում է (փաստացի անվճարունակություն)ֈ Վճարային
պարտավորությունն անվիճելի է, եթե պարտապանը չի առարկում դրա դեմ, կամ եթե առարկում
է հիշյալ պարտավորության դեմ, սակայն`
ա. վճարային պարտավորությունը ճանաչված է օրինական ուժի մեջ մտած վճռով կամ
դատավճռով, և բացակայում է հաշվանցի հնարավորությունը,
բ. պահանջը հիմնված է գրավոր գործարքի վրա, և պարտապանը չի ապացուցում, որ տվյալ
պահանջի դեմ առարկելու բավարար հիմքեր ունի (ներառյալ` պահանջի հաշվանցը),
գ. պահանջը բխում է օրենքով սահմանված հարկեր, տուրքեր կամ պարտադիր այլ վճարներ
վճարելու պարտապանի պարտավորությունից, և պարտապանը չի ապացուցում, որ տվյալ
պահանջի դեմ առարկելու բավարար հիմքեր ունի (ներառյալ` պահանջի հաշվանցը),
դ. պահանջի չվիճարկվող մասը գերազանցում է օրենքով սահմանված նվազագույն
աշխատավարձի հազարապատիկը.
2) սեփական նախաձեռնությամբ (կամավոր սնանկության դիմում), եթե պարտապանի
պարտավորություններն օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկի
և ավելի չափով գերազանցում են պարտապանի ակտիվների արժեքը` իրավաբանական անձի
դեպքում` հաշվապահական հաշվառման կանոնների հիման վրա կատարված գնահատմամբ,
ֆիզիկական անձի դեպքում` գնահատման ստանդարտների հիման վրա կատարված
գնահատմամբ (հաշվեկշռային անվճարունակություն)ֈ Ակտիվների արժեքի մեջ չի ներառվում
այն ակտիվների արժեքը, որոնց վրա օրենքի համաձայն բռնագանձում չի կարող տարածվել: .

2.1) սեփական նախաձեռնությամբ (կամավոր սնանկության դիմում)՝ եթե պարտապանի
հանրային
իրավական
դրամական
պահանջներով
կատարման
ենթակա
պարտավորությունները
գերազանցում
են
պարտապանի
ակտիվների
արժեքը`
իրավաբանական անձի դեպքում` հաշվապահական հաշվառման կանոնների հիման վրա
կատարված գնահատմամբ, ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում`
գնահատման ստանդարտների հիման վրա կատարված գնահատմամբ (հաշվեկշռային
անվճարունակություն)ֈ Ակտիվների արժեքի մեջ չի ներառվում այն ակտիվների արժեքը, որոնց
վրա, օրենքի համաձայն, բռնագանձում չի կարող տարածվել:
3.Պարտապանն իրավունք ունի դիմելու դատարան կանխատեսվող սնանկության դեպքում,
երբ ակնհայտ է, որ առաջանալու են սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով 2-րդ և 2.1-ին
կետերով նախատեսված՝ պարտապանի սեփական սնանկությունը ճանաչելու հիմքերը:
Հոդված 25.

Սնանկ ճանաչելը կամավոր և հարկադրված սնանկության դիմումների
հիման վրա

1. Պարտապանի կամավոր սնանկության դիմումը վարույթ ընդունելու պահից ոչ ուշ, քան
երեք օրվա ընթացքում դատավորն առանց դատական նիստ հրավիրելու վճիռ է կայացնում

պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին, եթե առկա են սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
2-րդ կետով 2-րդ և 2.1-ին կետերով կամ 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հիմքերը:
2. Հարկադրված սնանկության վերաբերյալ դիմումը վարույթ ընդունելուց հետո` 15 օրվա
ընթացքում, դատավորը նշանակում է դատական նիստ, որին հրավիրվում են պարտապանը և
դիմումում նշված պարտատերերը:
Պատշաճ ծանուցված պարտատերերի և պարտապանի չներկայանալն արգելք չէ գործի
քննության համար:
3. Դատական նիստում դիմումի քննարկման արդյունքներով դատարանը կայացնում է
վճիռ` պարտապանին սնանկ ճանաչելու կամ դիմումը մերժելու մասին:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Ա.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
««ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»,
««ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»,
««ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», ««ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ
ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», ««ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ», ««ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», ««ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ
ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», ««ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ», ««ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», ««ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», ««ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
1.

Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը
Արցախի Հանրապետության գործող օրենսդրությանը համապատասխան,
հանրային իրավական դրամական պահանջները ենթակա են կատարման
վարչական մարմնի կողմից գումարի բռնագանձման պահանջով դատարան
դիմելու միջոցով: Վճարման կարգադրություն արձակելով՝ դատարանը որոշում է
ընդունում բռնագանձման մասին, որն իրականացնում է այլ մարմին՝ հարկադիր
կատարման ծառայությունը: Անձը ներգրավված չէ որոշումն ընդունելու
ընթացակարգում, այլ վճարման կարգադրություն արձակելու դեպքում անձը
ներգրավվում է գործի քննությանը միայն վճարման կարգադրության դեմ
հակընդդեմ հայց ներկայացնելու միջոցով: Վճարման կարգադրությունով
վարույթում

վարչական

վարույթով

պայմանավորված

որևէ

առանձնահատկություն կամ բարդություն չկա, քանի որ խնդիրը վերաբերում է
պարզ

ընթացակարգերի

կիրառմամբ

բռնագանձումների

իրականացմանը,

դրանք հիմնականում տեխնիկական գործընթաց են իրենցից ներկայացնում,
սակայն բավականին ժամանակատար են, ինչը, իր հերթին, հանգեցնում է
դատարանի ծանրաբեռնվածության և, արդյունքում՝ վերջինիս վարույթում
գտնվող գործերի ոչ արդյունավետ քննության:
2.

Առաջարկվող կարգավորումների բնույթը

Ներկայացված փաթեթով դատարանին այլևս ընդդատյա չեն հանրային
իրավահարաբերություններից բխող վճարման կարգադրություն արձակելու
վերաբերյալ գործերը:
Փաթեթով

նախատեսվում

է,

որ

հանրային

իրավական

դրամական

պահանջները կատարվում են վարչական մարմինների կողմից ընդունված
անբողոքարկելի վարչական ակտերի հիման վրա՝ հարկադիր կատարման
ծառայության

կողմից՝

բռնագանձման

առանց

պահանջով

վարչական

դատարան

մարմնի

դիմելու՝

կողմից

միևնույն

գումարի
ժամանակ

պահպանելով վարչական ակտի հասցեատիրոջ կողմից նշված ակտերը
վարչական կամ դատական կարգով բողոքարկելու հնարավորությունը:
1.

««Դատական

ակտերի

հարկադիր

կատարման

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

մասին»

օրենքում

օրենքի նախագծով

ամրագրվել է, որ «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքը
սահմանում է նաև հանրային իրավական դրամական պահանջների կատարման
պայմանները և կարգը՝ այնքանով, որքանով դրա նորմերը իրենց էությամբ
կիրառելի են անբողոքարկելի վարչական ակտի կատարման նկատմամբ:
Կատարողական թերթից բացի, հարկադիր կատարման միջոցների կիրառման
հիմք

է

նաև

անբողոքարկելի

վարչական

ակտը:

Համապատասխան փոփոխություն է կատարվել նաև օրենքի անվանման մեջ՝
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին»

օրենքի վերնագրից

հանվել են «Դատական ակտերի» բառերը:
Կատարողական վարույթի ավարտին, կարճմանը և կասեցմանը վերաբերող
հոդվածներում լրացվել են հանրային իրավական դրամական պահանջների
վերաբերյալ դրույթներ:
Մասնավորապես, նշվել է, որ կատարողական վարույթը ավարտվում է, եթե՝
1)

պահանջատերը

դիմում

է

ներկայացրել

կատարողական

թերթը,

բացառությամբ հայցի ապահովման հիման վրա տրված կատարողական թերթի,
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 88-րդ
հոդվածի հիման վրա ներկայացված կատարման վերաբերյալ գրությունը
վերադարձնելու մասին.
2) դատական կարգով վիճարկվում է հանրային իրավական դրամական
պահանջի հիմք հանդիսացող վարչական ակտը․
3) ավարտվել են վարչական մարմնի արգելանք դնելու մասին որոշման
պահանջների կատարմանն ուղղված կատարողական գործողությունները:
Կատարողական վարույթի կարճման հիմքերում լրացվել են հետևյալ կետերը՝
1) անբողոքարկելի վարչական ակտի կատարման ժամանակ պարզվել է, որ
անձը կատարել է իր պարտավորությունը մինչև անբողոքարկելի վարչական
ակտը հարկադիր կատարման ուղարկելը.
2) անբողոքարկելի վարչական ակտի կատարման ժամանակ պարզվել է, որ
բացակայում է վարչական ակտը անբողոքարկելի դառնալու հիմքը.
3) անբողոքարկելի վարչական ակտի կատարման ընթացքում պարզվել է, որ
հանրային իրավական դրամական պահանջի կատարման վերաբերյալ
ներկայացված փաստաթղթերը «Վարչարարության հիմունքների և վարչական

վարույթի մասին» օրենքի պահանջներին չեն համապատասխանում.
4) վարչական մարմնի արգելանք դնելու մասին որոշման կատարման
ընթացքում պարզվել է, որ անձը կատարել է իր պարտավորությունը մինչև
արգելանք դնելու մասին վարչական մարմնի որոշում կայացնելը կամ մինչև
արգելանք դնելու մասին վարչական մարմնի որոշումը հարկադիր կատարման
ուղարկելը:
Նախագծով սահմանվել է, որ հարկադիր կատարողը պարտավոր է կասեցնել
կատարողական վարույթը, եթե դատարանը վարույթ է ընդունել կատարման
ենթակա հանրային իրավական դրամական պահանջի վերաբերյալ հայց: Իսկ
այն դեպքում, երբ հարկադիր կատարողը դիմել է անբողոքարկելի վարչական
ակտ ներկայացրած մարմին՝ այն պարզաբանելու համար, կատարողական
վարույթի կասեցումը հանդիսանում է նրա իրավունքը, այլ ոչ թե
պարտականությունը:
2. ««Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում
փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծով փոփոխության է
ենթարկվել օրենքի 88-րդ հոդվածը՝ դրամական պահանջների կատարման
կարգը, համաձայն որի հանրային իրավական դրամական պահանջներն
ենթակա են կատարման անբողոքարկելի վարչական ակտերի (ակտը դառնում է
անբողոքարկելի «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի
մասին» օրենքի 71-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետները բաց թողնելուց
հետո) հիման վրա: Հանրային իրավական դրամական պահանջները վարչական
մարմնի կողմից ներկայացվում են հարկադիր կատարման վարչական ակտն
անբողոքարկելի դառնալուց հետո 3-ամսյա ժամկետում: Հանրային իրավական
դրամական պահանջները հարկադիր կատարման ծառայություններկայացնելիս
վարչական մարմնի համար նախագծով սահմանվել են կատարման վերաբերյալ
գրությանը ներկայացվող պարտադիր վավերապայմաններ:
3. «Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու
մասին» օրենքի նախագծով Վարչական դատավարության օրենսգրքից հանվել է
«Վճարման կարգադրություն արձակելու գործերի վարույթը» գլուխը, որին
համապատասխան ֆիզիկական և իրավաբանական անձից վարչական ակտի
հիման վրա որոշակի դրամական գումարներ բռնագանձելու նպատակով
վարչական մարմինը հայցով դիմում էր դատարան՝ ստանալու վճարման
կարգադրություն:
4. ««Հարկերի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու
մասին»,

««Արցախի

զինծառայողների
հատուցման
««Կուտակային

Հանրապետության

կյանքին

մասին»

կամ

պաշտպանության

առողջությանը

օրենքում

կենսաթոշակների

պատճառված

փոփոխություն
մասին»

կատարելու

օրենքում

ժամանակ
վնասների
մասին»,

փոփոխություններ

կատարելու մասին» օրենքների նախագծերով սահմանվել է, որ դրամական
պարտավորության

կատարման

ուշացման

դեպքում

հարկային

մարմինն

իրավունք ունի որոշում կայացնել հարկ վճարողից ժամանակին չվճարված
գումարը գանձելու վերաբերյալ, և այդ որոշումն անբողոքարկելի դառնալու
դեպքում գումարը գանձվում է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական

վարույթի մասին» օրենքով սահմանված կարգով (գործող կարգին համաձայն՝
հարկային մարմինը դիմում է ներկայացնում դատարան):
5. ««Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» օրենքում
փոփոխություն

կատարելու

մասին»,

««Բնապահպանական

իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին
պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» օրենքում փոփոխություն
կատարելու մասին», ««Բնապահպանական վերահսկողության մասին» օրենքում
փոփոխություն կատարելու մասին» և ««Քաղաքաշինության բնագավառում
իրավախախտումների

համար

պատասխանատվության

մասին»

օրենքում

փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերով սահմանվել է,
որ վճարման պարտավորությունների գծով գումարի մուծումը ուշացնելու
դեպքում գումարը ենթակա է գանձման «Վարչարարության հիմունքների և
վարչական վարույթի մասին» օրենքով սահմանված կարգով (գործող կարգին
համաձայն՝ գանձումը կատարվում է դատական կարգով):
6. ««Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»
օրենքի նախագծով սահմանվել է, որ պետական տուրքի չգանձված կամ
չվճարված գումարների, ինչպես նաև տույժերի գանձումը կատարվում է
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքով
սահմանված

կարգով,

այսնինքն՝

գանձման

վերաբերյալ

որոշումն

անբողոքարկելի դառնալուց հետո կատարման է ներկայացվում հարկադիր
կատարման ծառայություն (գործող կարգին համաձայն՝ գանձումը կատարվում է
դատական կարգով):
7. ««Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու
մասին» օրենքի նախագծով հնարավորություն է ստեղծվել պարտապանի համար
սեփական նախաձեռնությամբ (կամավոր սնանկության դիմումի հիման վրա)
սնանկ ճանաչվելու նաև այն դեպքում, երբ հանրային իրավական դրամական
պահանջներով կատարման ենթակա պարտավորությունները գերազանցում են
պարտապանի ակտիվների արժեքը:
3.

Ակնկալվող արդյունքը
Կատարվող

փոփոխությունների

արդյունքում

դատարանը

կունենա

աշխատանքի լուրջ թեթևացում, ինչը կնպաստի վերջինիս կողմից գործերի
քննության

արդյունավետության

փոփոխությունների

արդյունքում

բարձրացմանը:
հանրային

Բացի

իրավական

դրանից,
դրամական

պահանջների կատարման գործընթացն ավելի արագ և արդյունավետ կդառնա:
4.

Օրենքների նախագծերի փաթեթի մշակման գործընթացում ներգրավված
ինստիտուտները և անձինք
Օրենքների նախագծերի փաթեթը մշակվել է Արցախի Հանրապետության
արդարադատության

նախարարության

աշխատակազմի

օրենսդրության

կատարելագործման բաժնի կողմից: Մշակման գործընթացին ներգրավվել է նաև
Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական
ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը:

5.

Նախագծերի նորմատիվ բնույթը
Օրենքների նախագծերի նորմատիվ բնույթը պայմանավորված է նրանով, որ
դրանք պարտադիր վարքագծի կաննոներ պարունակող իրավական ակտեր են,
որոնք գործում են Արցախի Հանրապետության ողջ տարածքում հանրային
իրավական դրամական պահանջների կատարման ժամանակ, ինչպես նաև
նրանով, որ, համաձայն «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 38-րդ
հոդվածի, նորմատիվ իրավական ակտում փոփոխություն կամ լրացում կարող է
կատարվել միայն նույն տեսակի նորմատիվ իրավական ակտով:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Ա. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

