
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

 Փ Ո Փ Ո Խ Վ Ո Ղ    Հ Ո Դ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր Ի    Վ Ե Ր Ա Բ Ե Ր Յ Ա Լ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ  

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
Հոդված 43. Ընդհանուր դրույթներ պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում 

տարածելու մասին 
1. Պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելը ներառում է գույքի վրա 

արգելանք դնելը, սահմանափակում կիրառելը, այն առգրավելը և հարկադիր իրացնելը 

(աճուրդ կամ ուղղակի վաճառք): Սահմանափակումը կիրառվում է պարտապանի 

շարժական գույքի նկատմամբ: 

2. Պարտապանի գույքի վրա բռնագանձումը տարածվում է այն չափով, որն անհրաժեշտ 

է կատարողական թերթի պահանջների կատարման համար, ներառյալ՝ կատարման 

ծախսերը: 

3. Կատարողական թերթով 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: 

4.1. Սույն օրենքի 46-րդ եւ 47-րդ հոդվածներով նախատեսված դեպքերում 

պարտապանի բանկային հաշիվներում և ավանդներում պարտապանի ունեցած դրամական 

միջոցների վրա արգելանք դրվում է հետևյալ հերթականությամբ. 

1) ՀՀ դրամով դրամական միջոցներ 

2) արտարժույթով դրամական միջոցներ 

3) ավանդներում առկա դրամական միջոցներ: 

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 հոդվածում նշված հիմքերը. 

2) դատարանը որոշում է կայացրել գույքն արգելանքից հանելու մասին. 

3) պահանջատերը հետ է պահանջել կատարողական թերթը. 

3.1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 243.1 հոդվածով 

սահմանված կարգով գրավի առարկան գրավառուի կողմից իրացվելու վերաբերյալ 

համապատասխան փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում. 

4) պարտապանին սեփականության իրավունքով պատկանող ավարտված 

(ավարտական ակտի հիմքով պետական գրանցում ստացած) բազմաբնակարան կամ 

ստորաբաժանված շենքի առանձնացված միավորի վերաբերյալ կառուցվող շենքից անշարժ 

գույք գնելու իրավունք ունեցող անձի կողմից պայմանագրային գնի վերջնահաշվարկի 

գումարը հարկադիր կատարման ծառայության դեպոզիտ հաշվին վճարվելու դեպքում. 

5) առկա են սույն օրենքի 44.3-րդ հոդվածում նշված հիմքերը: 

6) պարտապանի կողմից իր պարտավորությունը մասնակի կատարելու դեպքում՝ 

պարտապանի կողմից կատարված պարտավորության չափով.  պարտապանի կողմից իր 

պարտավորությունը մասնակի կատարելու դեպքում հարկադիր կատարողն այդ մասին 

պարտապանի հաշիվներն սպասարկող բանկին կամ այլ վարկային կազմակերպությանն 

ուղարկում է էլեկտրոնային հաղորդագրություն, որի հիման պարտապանի հաշիվներն 

սպասարկող բանկը կամ այլ վարկային կազմակերպությունը պարտապանի կողմից 

կատարված պարտավորության չափով հանում է պարտապանի ունեցած դրամական 

միջոցների վրա դրված արգելանքը: 

 



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 մարզային ստորաբաժանման դեպոզիտ 

հաշվին: 

2.1. Պարտապանի մոտ դրամական միջոցների առկայության դեպքում պարտապանի 

հաշիվները սպասարկող բանկը կամ այլ վարկային 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:: 

2.2. Պարտապանի մոտ դրամական միջոցների առկայության դեպքում պարտապանի 

հաշիվները սպասարկող բանկը կամ այլ վարկային կազմակերպությունը հնարավորինս 

սեղմ ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան արգելանք դնելու հաջորդ օրը, էլեկտրոնային 

հաղորդագրության միջոցով հարկադիր կատարողին տեղեկացնում է պարտապանի 

դրամական միջոցների վրա դրված արգելանքի չափի մասին: 

2.3. Հարկադիր կատարողը սույն հոդվածի 2.2-րդ մասով սահմանված տեղեկությունը 

պարտապանի հաշիվները սպասարկող բանկի կամ այլ վարկային կազմակերպության 

կողմից ստանալուց հետո, մեկօրյա ժամկետում էլեկտրոնային հաղորդագրության միջոցով 

հանում է այլ բանկերում կամ վարկային կազմակերպությունում պարտապանի ունեցած 

դրամական միջոցների վրա դրված արգելանքը, որն անհրաժեշտ չէ պարտապանի 

պարտավորության ապահովման համար: 

2.4. Պարտապանի կողմից համապատասխան դիմում ստալու դեպքում հարկադիր 

կատարողը մեկօրյա ժամկետում էլեկտրոնային հաղորդագրության միջոցով արգելանք է 

կիրառում դիմումում նշված՝ պարտապանին պատկանող և պարտավորության ապահովման 

համար բավարար դրամական միջոցներ պարունակող հաշվեհամարի կամ 

հաշվեհամարների վրա՝ հանելով այլ բանկերում կամ վարկային կազմակերպությունում 

պարտապանի ունեցած դրամական միջոցների վրա դրված արգելանքը, որն անհրաժեշտ չէ 

պարտապանի պարտավորության ապահովման համար։ 

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 մարզային 

(Երևանի քաղաքային) բաժնի դեպոզիտ հաշվին: 

2. Հարկադիր կատարողը պարտապանի բանկային հաշիվներում և ավանդներում 

պարտապանի ունեցած արտարժույթով դրամական միջոցների վրա արգելանք է դնում 

բանկերին ուղարկվող էլեկտրոնային հաղորդագրությունների միջոցով, որոնց ձևը 

սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը` համաձայնեցնելով 

համապատասխան նախարարության հետ: 

2.1. Պարտապանի մոտ դրամական միջոցների առկայության դեպքում պարտապանի 

հաշիվները սպասարկող բանկը կամ այլ վարկային 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: 

2.2. Սույն օրենքի 46-րդ հոդվածի 2.2-րդ, 2.3-րդ եւ 2.4-րդ մասերով սահմանված 

կանոնները տարածվում են նաեւ պարտապանի ունեցած արտարժույթով դրամական 

միջոցների վրա բռնագանձում տարածելու դեպքի վրա։ 

 

 


