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 ՕՐԵՆՔԸ 

 
«ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 
 
 

Հոդված 1. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի ապրիլի 

14-ի ՀՕ-107 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 29.1-րդ հոդվածի` 

1) երկրորդ պարբերության առաջին նախադասությունում «դրվել» բառից հետո 

լրացնել «կամ սահմանափակում կիրառվել» բառերը, 

2) երկրորդ պարբերության երկրորդ նախադասությունում «դնում է» բառը 

փոխարինել «կամ սահմանափակումը կիրառում է» բառերով, 

3) երկրորդ պարբերության երկրորդ նախադասությունում «30.2 հոդվածով» 

բառերը  փոխարինել  «30.2 և 30.3 հոդվածներով» բառերով: 
 

Հոդված 2. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 30.3-րդ հոդվածով. 

«Հոդված 30.3. Գույքի նկատմամբ սահմանափակում կիրառելը հարկային մարմնի 

կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորության կատարումն ապահովելու 

նպատակով հարկ վճարողի գույքից հարկ վճարողի այլ պարտատերերի հանդեպ 

նախապատվության իրավունք ձեռք բերելուն ուղղված  հարկային մարմնի կողմից 

իրականացվող գործողություն է: Սահմանափակումը կիրառվում է հարկ վճարողի 

շարժական գույքի նկատմամբ  հարկային պարտավորությունների չափով: 

Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով չկատարված 

պարտավորության չափը հինգ հարյուր հազար 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 շարժական գույքը, ապա հարկային մարմնի ղեկավարն օրենքով սահմանված 

կարգով իրավունք ունի հարկ վճարողի շարժական գույքի վրա սահմանափակում 

կիրառելու մասին հանձնարարագիր հրապարակել: 

Հարկային մարմնի կողմից գույքի սահմանափակումը կարող է կիրառվել միայն 

հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորության կատարումն 

ապահովելու նպատակով: Սահմանափակումը կիրառվում է միայն այն շարժական գույքի 

նկատմամբ, որն անհրաժեշտ է հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով 

պարտավորության կատարումն ապահովելու համար` հարկային պարտավորությունների 

չափով: Սահմանափակումը կիրառվում է հարկ վճարողի գույքի վրա` անկախ այն 



հանգամանքից, թե ում մոտ է այն գտնվում: Սահմանափակումը չի կարող կիրառվել այն 

գույքի նկատմամբ, որի վրա օրենքով բռնագանձում չի կարող տարածվել:  

Գույքի վրա սահմանափակում կիրառելու մասին հարկային մարմնի ղեկավարը 

հանձնարարագիր է հրապարակում: Հանձնարարագրում նշվում են հանձնարարագիր 

հրապարակող պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը, պաշտոնը, հանձնարարագրի 

տրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, սահմանափակում կիրառող մարմնի անվանումը, գույքի 

սահմանափակումն իրականացնող պաշտոնատար անձի (անձանց) պաշտոնը, անունը, 

ազգանունը, հարկ վճարողի անվանումը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, 

չկատարված պարտավորության չափը եւ սահմանափակում դնելու իրավական հիմքերը: 

Սահմանափակում կիրառելու հանձնարարագրի պատճենը երեք աշխատանքային օրվա 

ընթացքում ներկայացվում է հարկ վճարողին: 

Հարկ վճարողի գույքի սահմանափակում իրականացնող պաշտոնատար անձը, գույքի 

վրա սահմանափակում կիրառելու մասին հանձնարարագրի հիման վրա, դրա 

հրապարակումից հետո` երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, հարկ վճարողի գույքի 

վրա սահմանափակում կիրառելու մասին ընդունում է որոշում, որտեղ նշվում են որոշումն 

ընդունելու ամիսը, ամսաթիվը, վայրը, որոշումն ընդունած անձի պաշտոնը, անունը, 

ազգանունը, քննվող հարցը, չկատարված պարտավորության չափը, ընդունված որոշման 

հիմքերը այն օրենքների կամ այլ իրավական ակտերի վկայակոչմամբ, որոնցով որոշում 

ընդունող անձը ղեկավարվել է այն ընդունելիս, քննվող հարցի վերաբերյալ եզրահանգումը, 

և իրականացնում է սահմանափակման ծանուցման գրանցում՝ «Շարժական գույքի 

նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:  

Հարկ վճարողի սահմանափակում կիրառված գույքի հաշվին հարկային մարմնի կողմից 

վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորության հետ կապված և հարկ վճարողի այլ 

պարտատերերի պահանջների բավարարման հերթականությունը և առաջնահերթությունը 

որոշվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 14.1-րդ գլխով 

սահմանված կարգով:  

Գույքի բացակայության կամ հարկ վճարողի գտնվելու վայրն անհայտ լինելու դեպքում 

սահմանափակում  իրականացնող պաշտոնատար անձը կազմում է համապատասխան 

արձանագրություն: Արձանագրության օրինակելի ձեւը սահմանում է հարկային մարմնի 

ղեկավարը: 

Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորության 

դադարման, հարկային մարմնի կողմից պարտավորությունը բռնագանձելու վերաբերյալ 

վարչական ակտն անբողոքարկելի դառնալուց հետո Հայաստանի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման 

ծառայություն չներկայացնելու դեպքերում գույքի նկատմամբ կիրառված սահմանափակումը 

համարվում է ուժը կորցրած: 



Գույքի նկատմամբ սահմանափակում կիրառելու մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել 

գումարը գանձելու վերաբերյալ որոշումը բողոքարկելու համար սահմանված ժամկետում: 

Սահմանափակում կիրառելու մասին որոշումը դառնում է անբողոքարկելի հարկ վճարողից 

գումարը գանձելու վերաբերյալ որոշումն անբողոքարկելի դառնալու հետ միաժամանակ:  

Գույքի նկատմամբ սահմանափակում կիրառելու մասին որոշման վարչական կարգով 

բողոքարկումը չի կասեցնում որոշման կատարումը:»: 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2015 թվականի հոկտեմբերի 1-ից:



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

Առաջին ընթերցմամբ ընդունված «Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին» Հայաuտանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի (Կ-593-09.09.2014,01.10.2014-ՊԻ-010/1) և կից օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ 

առաջարկությունների 

 

հ/հ Առաջարկության 

հեղինակը 

Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը 

 1 2 3 4 

1. ՀՀ կառավարություն Քրեական օրենսգրքին վերաբերող դրույթները 

հանել Նախագծից: 

Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան 

փոփոխություն: 

2.  Նախագծի 5-րդ և 6-րդ հոդվածներն անհրաժեշտ է 

խմբագրել, քանի որ 5-րդ  հոդվածի 3-րդ մասի 

համաձայն` գրանցամատյանի տեղեկատվությունը, 

ինչպես նաև քաղվածքները տրամադրվում են ՀՀ 

կառավարության կողմից նախատեսված կարգով, 

իսկ 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն` 

գրանցամատյանի տեղեկատվությունը թղթային 

կրիչի վրա տրամադրվում է անձի դիմումի հիման 

վրա` սույն օրենքով սահմանված կարգով: Հարկ է 

նկատել, որ նախագծով նաև չի սահմանվում 

տեղեկատվության տրամադրման կարգը: 

 

Ընդունվել է: Նախագծի 6-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասից հանվել են՝ «սույն օրենքով 

սահմանված կարգով» բառերը:  

3.  Սպասարկման գրասենյակի գործառույթ 

իրականացնման միջոց նախատեսել նաև լիազոր 

Ընդունվել է: Նախագծի 3-րդ հոդվածի 11-րդ 

մասը խմբագրվել է հետևյալ 

բովանդակությամբ. 



մարմնի համացանցում բոլորին հասանելի 

ապահովված տիրույթը: 

«սպասարկման գրասենյակ՝ 

Լիազոր մարմնի համացանցում 

բոլորին հասանելի ապահովված 

տիրույթ, սպասարկման 

գրասենյակի գործառույթներ 

իրականացնող նոտար»: 

4.  Նախագծի 4-րդ հոդվածից հանել 1-ին կետը՝ հաշվի 

առնելով, որ տվյալ օրենքը նպատակ չի 

հետապնդում նպաստելու անձանց իրավունքների եւ 

օրինական շահերի պաշտպանվածությանը, այլ 

հանդիսանալու է տեղեկատվության աղբյուր: 

Ընդունվել է: Նախագծից հանվել է 4-րդ 

հոդվածի 1-ին կետը: 

5.  Նախագծի հոդված 9-ի վերնագրում 

«Գործակալության» բառը փոխարինել «լիազոր 

մարմնի» բառերով: 

Ընդունվել է: Նախագծում կատարվել է 

համապատասխան փոփոխություն: 

6.  Նախագծի հոդված 12-ի 1-ին մասը 

համապատասխանեցնել էլեկտրոնային 

համակարգի կիրառման ձևաչափին: 

Ընդունվել է: Նախագծի հոդված 12-ի 1-ին մասը 

խմբագրվել է հետևյալ 

բովանդակությամբ 

«Համացանցում բոլորին հասանելի 

լիազոր մարմնի կողմից վարվող 

ապահովված տիրույթում լրացվում 

են հետևյալ տվյալները.»: 

7.  Նախագծի հոդված 13-ը հանել, քանի որ ըստ 

էության կրկնում է 12-րդ հոդվածի 

բովանդակությունը: 

Ընդունվել է: Նախագծից հանվել է 13-րդ 

հոդվածը: Միաժամանակ, 12-րդ 

հոդվածը վերախմբագրվել է՝ 

ներկայացվող տեղեկատվության 

ամբողջ ծավալը ներառելու 

նպատակով:  



8.  Նախագծից հանել «նույնականացման համար» 

արտահայտությունը՝ փոխարինելով «գրանցման 

համար» բառերով: 

Ընդունվել է: Նախագծում կատարվել է 

համապատասխան փոփոխություն: 

9.  Խմբագրել 19-րդ հովածը ելնելով նրանից, որ 

փոփոխությունը գրանցելու դեպքում, փոփոխման 

ենթակա է միայն ապահովված իրավունքի 

առարկան: Կողմի փոփոխության դեպքում 

գրանցումը կհամարվի նոր գրանցում և ոչ թե 

փոփոխություն: 

Ընդունվել է: Նախագծի 19-րդ հոդվածում 

կատարվել են համապատասխան 

փոփոխություններ: 

10.  Նախագծի հոդված 22-ից հանել պարտապանի 

կողմից դիմում ներկայացնելու վերաբերյալ դրույթը, 

քանի որ դիմումը ներկայացվելու է ապահովված 

անձի կողմից: 

Ընդունվել է: Նախագծում կատարվել է 

համապատասխան փոփոխություն: 

11.  Քաղաքացիական օրենսգրքի 226-րդ հոդվածի 3-րդ 

կետում «անշարժ գույքի գրավի պայմանագրերից 

ծագող իրենց իրավունքներն առավել ուշ գրանցած» 

բառերից հետո ավելացնել «կամ չգրանցած 

գրավառուների» բառերը: 

Ընդունվել է: Նախագծում կատարվել է 

համապատասխան փոփոխություն: 

12.  «Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենքում 

փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 

ՀՀ օրենքի նախագիծը անհրաժեշտ է լրամշակել 

Ընդունվել է: «Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենքի 

16-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացվել 

է հետևյալ բովանդակությամբ 

երկրորդ նախադասությամբ. 



այնպես, որ օդանավի նկատմամբ ապահովված 

իրավունքի վերաբերյալ տեղեկությունների 

գրանցումը պարտադիր բնույթ չկրի: 

«Օդանավը գրավի առարկա 

հանդիսանալու վերաբերյալ 

անհրաժեշտ տեղեկատվությունը 

կարող է ներկայացվել գրանցման 

«Շարժական գույքի նկատմամբ 

ապահովված իրավունքների 

գրանցման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով 

սահմանված կարգով:»: 

13.  «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 30.3-րդ հոդվածը 

լրացնել նոր պարբերությամբ հետևյալ 

բովանդակությամբ «Հարկային մարմնի կողմից 

վերահսկվող եկամուտների գծով չկատարված 

պարտավորության չափը հինգ հարյուր հազար 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 շարժական գույքը, 

ապա հարկային մարմնի ղեկավարն օրենքով 

սահմանված կարգով իրավունք ունի հարկ վճարողի 

շարժական գույքի վրա սահմանափակում կիրառելու 

Ընդունվել է: Նախագծում կատարվել է 

համապատասխան փոփոխություն: 



մասին հանձնարարագիր հրապարակել:»: 

14. ՀՀ ԱԺ 

պատգամավոր 

Գագիկ Ջհանգիրյան 

(առաջարկությունը 

ներկայացվել է 

բանավոր 

05.12.2014թ. 

ՀՀ Ազգային 

Ժողովում տեղի 

ունեցած 

աշխատանքային 

քննարկման 

ժամանակ) 

Հաշվի առնելով այն, որ նոտարները 

հասարակությանը հասանելի հանրային ցանց է՝ 

անհրաժեշտ է պայմանագրային 

հարաբերությունները հանել նոտարների համար, 

դրանով իսկ յուրաքանչյուր նոտար կիրականացնի 

սպասարկման գրասենյակի գործառույթներ՝ 

ապահովելով համակարգի մատչելիությունը և 

արդյունավետությունը: 

Ընդունվել է: Նախագծի 10-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասը հանվել է: 

 

 

 


