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ՈՒՂԱՐԿԵԼՈՒ (ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ) ԿԱՐԳԸ 

ԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ 
Հոդված 80.1. Էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթերի ներկայացման կարգ 

1. Սույն օրենսգրքով նախատեսված փաստաթղթերը (հայցադիմում, դիմում, 

բողոք, հայցադիմումի պատասխան, միջնորդություն  և այլն), որոնք ներկայացվում 

են գրավոր` անձի ստորագրությամբ, կարող են ներկայացվել նաև էլեկտրոնային 

եղանակով՝ «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: 

Փաստաթղթերի էլեկտրոնային եղանակով ներկայացման կարգը սահմանում է 

Դատարանների նախագահների խորհուրդը: 

2. Հայցադիմումը, դիմումը, հայցադիմումի պատասխանը կամ բողոքը  

էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու դեպքում` կից փաստաթղթերը 

ներկայացվում են էլեկտրոնային եղանակով` սկանավորված տարբերակով: 

3. էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվող փաստաթղթերին հասարակ 
լիազորագիրը կցվում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ ստորագրված, իսկ 
նոտարական վավերացմամբ լիազորագիրը՝ նոտարի կողմից էլեկտրոնային 
եղանակով վավերացվելուց հետո: 
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ՈՒՂԱՐԿԵԼՈՒ (ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ) ԿԱՐԳԸ 
ԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ 
  
Հոդված 64.1. Էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթերի ներկայացման կարգ 
1. Սույն օրենսգրքով նախատեսված փաստաթղթերը (հայցադիմում, դիմում, 

բողոք, հայցադիմումի պատասխան, միջնորդություն  և այլն), որոնք ներկայացվում 
են գրավոր` անձի ստորագրությամբ, կարող են ներկայացվել նաև էլեկտրոնային 
եղանակով՝ «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: 
Փաստաթղթերի էլեկտրոնային եղանակով ներկայացման կարգը սահմանում է 
Դատարանների նախագահների խորհուրդը: 

2. Հայցադիմումը, դիմումը, հայցադիմումի պատասխանը կամ բողոքը  
էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու դեպքում` կից փաստաթղթերը 
ներկայացվում են էլեկտրոնային եղանակով` սկանավորված տարբերակով: 

3. էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվող փաստաթղթերին հասարակ 
լիազորագիրը կցվում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ ստորագրված, իսկ 
նոտարական վավերացմամբ լիազորագիրը՝ նոտարի կողմից էլեկտրոնային 
եղանակով վավերացվելուց հետո: 

4. էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթերի ներկայացման կարգը սահմանում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 
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Հոդված 21. Կատարողական թերթի բովանդակությունը 
1. Կատարողական թերթում պետք է նշվեն` 
1) կատարողական թերթ տված դատարանի անվանումը. 
2) գործը, որի հիման վրա տրվել է կատարողական թերթը և դրա համարը. 
3) կատարման ենթակա դատական ակտի կայացման տարին, ամիսը և 

ամսաթիվը. 
4) կողմերի (պարտապանի և պահանջատիրոջ) անունը, ազգանունը, 

հայրանունը, իրավաբանական անձի անվանումը, նրանց բնակության (գտնվելու 
վայրի) հասցեները, քաղաքացու անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի 
համարը` դրա առկայության դեպքում, իրավաբանական անձի` հարկ վճարողի 
հաշվառման համարը և պետական գրանցման կամ պետական գրանցման 
վկայականի համարը, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: 
Պարտապանի անձնագրային տվյալները, ինչպես նաև պարտապան-
իրավաբանական անձի` հարկ վճարողի հաշվառման համարը և պետական 



գրանցման կամ պետական գրանցման վկայականի համարը կարող են չնշվել, եթե 
գործի քննության ընթացքում դատարանը չի կարողացել ստանալ այդ տվյալները. 

5) դատական ակտի եզրափակիչ մասը. 
6) դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելու տարին, ամիսը և ամսաթիվը. 
7) կատարողական թերթ տալու տարին, ամիսը, ամսաթիվը և այն կատարման 

ներկայացնելու ժամկետը: 
Այն դեպքերում, երբ արդարադատության արդյունավետության, այլոց 

իրավունքների պաշտպանության կամ դատական ակտի կատարման շահերից 
ելնելով` հիմնավորված է կատարողական գործողությունների կատարումը ոչ 
աշխատանքային օրերին, ինչպես նաև գիշերային ժամերին, դատարանը այդ մասին 
նշում է կատարում կատարողական թերթում: 

Եթե դատարանը մինչև կատարողական թերթ տալը հետաձգել կամ 
տարաժամկետել է դատական ակտի կատարումը, ապա կատարողական թերթում 
նշվում է դրա գործողության ժամկետի սկիզբը: 

2. Կատարողական թերթը կազմում, ստորագրում և դատարանի կնիքով 
հաստատում է դատավորը: 

3. Կատարողական մակագրության թերթի բովանդակությանը ներկայացվող 
պահանջները սահմանվում են «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով: 

 
 
 
 
Հոդված 23. Կատարողական թերթ տալը և կատարման ներկայացնելը. 
1. Կատարողական թերթ ստանալու համար դիմումը ներկայացվում է մեկ 

տարվա ընթացքում, եթե օրենքով այլ բան սահմանված չէ` սկսած այն օրվանից, 
երբ` 

1) օրինական ուժի մեջ է մտել դատական ակտը. 
2) արբիտրաժային տրիբունալը կայացրել է վճիռ. 
3) լրացել է դատական ակտի կատարումը հետաձգելու սահմանված ժամկետը. 
4) դատարանը որոշում է կայացրել կատարողական թերթը կատարման 

ներկայացնելու բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու մասին. 
5) Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումը պարտադիր է դարձել 

կողմերի համար: 
2. Սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասում սահմանված ժամկետում 

կատարողական թերթ տալուց հետո` դատարանը, անհապաղ, կատարողական 
թերթը էլեկտրոնային եղանակով ուղարկում է հարկադիր կատարման ծառայություն: 

3. Եթե դատական ակտով հաստատված պարտավորությունը ենթադրում է 
անժամկետ, ժամկետային կամ ցմահ կատարում, ապա կատարողական թերթ 
կարող է տրվել ակտով հաստատված պարտավորությունները խախտված լինելու 
մասին իմանալու պահից 1 տարվա ընթացքում: 

4. Կատարողական մակագրության թերթը կարող է ներկայացվել հարկադիր 
կատարման այն ստանալուց հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում: 

5. Քաղաքացու գույքի բացակայության կամ անբավարարության հետևանքով 
պահանջատերերի չբավարարված պահանջներով կատարողական թերթերը 
պահպանում են իրենց ուժը մինչև դրանց կատարումը: 



6. Սույն օրենքի 41 հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիմքով պահանջատիրոջ 
դիմումով վերադարձված կատարողական թերթը չի կարող կրկին կատարման 
ներկայացվել սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո: 

7. Պահանջատիրոջ դիմումի հիման վրա վերադարձված կատարողական թերթը 
դատարանի կողմից սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով  կարող է 
կրկին կատարման ներկայացվել պահանջատիրոջ՝ դատարան ներկայացված 
դիմումի հիման վրա: 

 
Հոդված 25. Կատարողական թերթի կրկնօրինակը տալը 
1. Կատարողական թերթի բնօրինակը կորցնելու դեպքում կատարողական թերթ 

տված դատարանը կարող է պահանջատիրոջ դիմումի հիման վրա տալ 
կրկնօրինակ: 

2. Կատարողական թերթի կրկնօրինակ տալու մասին դիմումը պահանջատերը 
ներկայացնում է կատարողական թերթ տված դատարան: Դիմումը կարող է տրվել 
մինչև կատարողական թերթը կատարման ներկայացնելու ժամկետի ավարտը: 
Դատարանը դիմումը քննում է այն ստանալու օրվանից տասնօրյա ժամկետում: 
Պահանջատերը և պարտապանը 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: 
  
Հոդված 30. Կատարողական վարույթ հարուցելը 
Կատարողական վարույթ հարուցելու մասին հարկադիր կատարողը կայացնում է 

որոշում` դատարանից կատարողական թերթը էլեկտրոնային եղանակով ստանալու 
օրվանից հետո` եռօրյա ժամկետում:Կատարողական վարույթ հարուցելու մասին 
հարկադիր կատարողը կայացնում է որոշում` պահանջատիրոջից կամ նրա 
ներկայացուցչից, իսկ օտարերկրյա դատարանի դատական ակտը Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում ճանաչելու և կատարելու վերաբերյալ 
միջնորդությունը Հայաստանի Հանրապետության իրավասու դատարանի կողմից 
բավարարվելու դեպքում` տվյալ դատարանից կատարողական թերթ ստանալու 
օրվանից հետո` եռօրյա ժամկետում: 

Կատարողական վարույթ հարուցելու մասին հարկադիր կատարողը կայացնում է 
որոշում կատարողական մակագրության թերթ 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` 
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի սահմանած 
կարգով, եթե կատարողական վարույթ հարուցելուց հետո՝ 10 օրվա ընթացքում, 
պարտապանը չի կատարում կատարողական թերթի պահանջները: 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: 

 
Հոդված 31.  Կատարողական թերթը վերադարձնելըԿատարողական

թերթը պահանջատիրոջը վերադարձնելը 
1. Եթե ստացված կատարողական թերթը չի համապատասխանում սույն օրենքի 

21-րդ հոդվածով նախատեսված պահանջներին, կամ եթե բացակայում է բաց 
թողնված ժամկետը վերականգնելու մասին կատարողական թերթ տված 
դատարանի որոշումը հարկադիր կատարողը կատարողական թերթը 
վերադարձնում է կատարողական թերթ տված դատարանին:. Եթե ստացված 
կատարողական թերթը չի համապատասխանում սույն օրենքի 21 հոդվածով 
նախատեսված պահանջներին, կամ եթե լրացել է այն կատարման ներկայացնելու 
ժամկետը և բացակայում է բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու մասին 
կատարողական թերթ տված դատարանի որոշումը, կամ կատարողական թերթը 
ներկայացնելիս չեն պահպանվել սույն օրենքի 11, 12 կամ 20 հոդվածներով 
նախատեսված պահանջները, հարկադիր կատարողը կատարողական թերթը 
վերադարձնում է պահանջատիրոջը: 

2. Կատարողական թերթը վերադարձնելու մասին հարկադիր կատարողը 
կայացնում է որոշում` այն ստանալու օրվանից եռօրյա ժամկետում: 

3. Կատարողական թերթը կատարողական թերթ տված 
դատարանինպահանջատիրոջը վերադարձնելն արգելք չէ թույլ տրված 
խախտումները վերացնելուց հետո այն նորից կատարման ներկայացնելու համար: 

4. Կատարողական թերթը վերադարձնելու մասին պահանջատիրոջ դիմումի 
հիման վրա դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը սույն 
օրենքով սահմանված կարգով վարույթը ավարտելուց հետո կատարողական թերթը 
էլեկտրոնային եղանակով ուղարկում է կատարողական թերթ տված դատարան: 

 5. էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթերի ներկայացման կարգը սահմանում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

 
 
Հոդված 35. Կատարողական թերթի պարզաբանումը 
1. Կատարողական թերթում նշված պահանջները պարզ չլինելու դեպքում 

հարկադիր կատարողն իրավունք ունի դիմել կատարողական թերթ տված 
դատարան` այն պարզաբանելու համար: 

 Կատարողական թերթի վերաբերյալ պարզաբանում ստանալու մասին դիմումը 
դատարան է ներկայացվում էլեկտրոնային եղանակով 

2. Կատարողական թերթ տված դատարանը հարկադիր կատարողի դիմումը 
քննում է այն ստանալու օրվանից տասնօրյա ժամկետում: Հարկադիր կատարողը, 
պահանջատերը և պարտապանը 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 և այն 
էլեկտրոնային եղանակով ուղարկում հարկադիր կատարման ծառայություն: 

4. Դատարանի որոշումը կարող է բողոքարկվել: 
 


