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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» 1998 թվականի 
մայիսի 5-ի ՀՕ-221 օրենքի 58-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ 
բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ. 

«Կատարողական թերթի կատարման ընթացքում հակառակորդի հետ շփման գծում 
մարտական հերթապահությանը ներգրավված զինծառայող պարտապանի 
դրամական ապահովությունից, բացառությամբ սույն օրենքի 60-րդ հոդվածի 11-րդ 
կետով նախատեսված դեպքի, աշխատավարձից և դրան հավասարեցված 
վճարներից՝ մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասի կողմից 
եռամսյակը մեկ անգամ տրվող տեղեկանքի հիման վրա, կարող է  պահվել երեսուն 
տոկոսից ոչ ավելի` մինչև բռնագանձվող գումարի լրիվ մարումը:»: 

Հոդված 2. Եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթներ 

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

2. Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո  
ընդունված հարկադիր կատարման ենթակա ակտերի հիման վրա հարուցված 
կատարողական վարույթների վրա: 

 

 

 

 

 



Տեղեկանք 
«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆՊ-071-26.03.2019-ՊԻ-011/1 ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 
ՆԱԽԱԳԻԾ 

 
Հոդված 58. Պարտապանի աշխատավարձից և այլ տեսակի եկամուտներից 

կատարվող պահումների չափը 
1. Կատարողական թերթի (թերթերի) կատարման ընթացքում պարտապանի 

աշխատավարձից և դրան հավասարեցված վճարներից կարող է պահվել հիսուն 
տոկոսից ոչ ավելի` մինչև բռնագանձվող գումարների լրիվ մարումը: 

Կատարողական թերթի կատարման ընթացքում հակառակորդի հետ շփման 
գծում մարտական հերթապահությանը ներգրավված զինծառայող պարտապանի 
դրամական ապահովությունից, բացառությամբ սույն օրենքի 60-րդ հոդվածի 11-րդ 
կետով նախատեսված դեպքի, աշխատավարձից և դրան հավասարեցված 
վճարներից՝ մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասի կողմից 
եռամսյակը մեկ անգամ տրվող տեղեկանքի հիման վրա, կարող է  պահվել երեսուն 
տոկոսից ոչ ավելի` մինչև բռնագանձվող գումարի լրիվ մարումը: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին կետով սահմանված պահումների չափի 
սահմանափակումը չի կիրառվում, եթե` 

1) բռնագանձվում է ալիմենտ. 
2) հատուցվում է առողջությանը, ինչպես նաև կերակրողի մահվամբ 

պատճառված վնասը. 
3) հատուցվում է հանցագործությամբ պատճառված վնասը: 
Այդ դեպքերում պահումների չափը չի կարող գերազանցել աշխատավարձի և 

դրան հավասարեցված վճարների յոթանասունհինգ տոկոսը: 
3. Սույն հոդվածով սահմանված կանոնները կիրառվում են նաև պարտապանի, 

կուտակային և կամավոր կուտակային կենսաթոշակների, կրթաթոշակի և մտավոր 
սեփականության օբյեկտների օգտագործմամբ ստացված վարձատրությունների 
վրա բռնագանձում տարածելիս: 

3.1. Կատարողական թերթի կատարման ընթացքում պարտապանի պետական 
կենսաթոշակից կարող է պահվել երեսուն տոկոսից ոչ ավելի` մինչև բռնագանձվող 
գումարների լրիվ մարումը: 

4. Կատարողական թերթի կատարման ընթացքում հակառակորդի հետ շփման 
գծում մարտական հերթապահությանը ներգրավված զինծառայող պարտապանի 
դրամական ապահովությունից, բացառությամբ սույն օրենքի 60-րդ հոդվածի 11-րդ 
կետով նախատեսված դեպքի, աշխատավարձից և դրան հավասարեցված 
վճարներից՝ մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասի կողմից 
եռամսյակը մեկ անգամ տրվող տեղեկանքի հիման վրա, կարող է  պահվել երեսուն 
տոկոսից ոչ ավելի` մինչև բռնագանձվող գումարի լրիվ մարումը:
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«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին 
Պ-071-26.03.2019-ՊԻ-011/1 օրենքի նախագծի վերաբերյալ ներկայացված առաջարկների 
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ՀՀ Կառավարություն  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Հոդված 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 58-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ 
բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ՝ 

«Կատարողական թերթի կատարման 
ընթացքում հակառակորդի հետ շփման գծում 
մարտական հերթապահությանը ներգրավված 
զինծառայող պարտապանի դրամական 
ապահովությունից, բացառությամբ սույն օրենքի 
60-րդ հոդվածի 11-րդ կետով նախատեսված 
դեպքի, աշխատավարձից և դրան 
հավասարեցված վճարներից՝ մարտական 
հերթապահություն իրականացնող զորամասի 
կողմից եռամսյակը մեկ անգամ տրվող 
տեղեկանքի հիման վրա, կարող է պահվել 
երեսուն տոկոսից ոչ ավելի` մինչև 
բռնագանձվող գումարի լրիվ մարումը: 

 
 
 
 
 
 
 

Առաջարկը ընդունվել է: 

Ընդունվել է : 

 


