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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ԱԶԳԱՅԻՆ   ԺՈՂՈՎԻ   ՆԱԽԱԳԱՀ 
  պարոն  ԳԱԼՈՒՍՏ ՍԱՀԱԿՅԱՆԻՆ 

 

 

Հարգելի պարոն Սահակյան 
 
 

Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրա-

կացությունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ 

Արփինե Հովհաննիսյանի, Վահրամ Բաղդասարյանի և Հերմինե Նաղդալյանի՝ օրենսդրա-

կան նախաձեռնության կարգով ներկայացրած «Դատական ակտերի հարկադիր կատար-

ման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ:  

1. Նախագծով օրենքի 46-րդ և 47-րդ հոդվածներում լրացվող 2.1-ին մասերի 

երկրորդ նախադասություններն առաջարկում ենք շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  

«Որպես պատճառված վնասի հատուցում ավել պահած գումարի համար բանկը 

պարտավոր է յուրաքանչյուր օրվա համար վճարել տույժ նշված գումարի 0.1 տոկոսի 

չափով: Սույն մասով նախատեսված տույժը վճարվելու դեպքում վնասներ չեն կարող 

պահանջվել կամ բռնագանձվել:»: 
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2. Նախագծի ամբողջ տեքստից հանել «կամ այլ վարկային կազմակերպությունը» 

բառերը: 

Ելնելով շարադրվածից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 

օրենքի նախագիծն ընդունելի կհամարի ներկայացված առաջարկությունների ընդուն-

ման դեպքում: Միաժամանակ, կարևորելով և հրատապ համարելով նախագծի ընդու-

նումը, խնդրում ենք հնարավորության սահմաններում այն քննարկել առաջիկա չորսօրյա 

նիստերի ընթացքում: 

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանը: 

Նախագծի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման 

կամ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջացնում: 

Կից ներկայացվում են օրենքի նախագծի կարգավորման ազդեցության 

գնահատման եզրակացությունները: 

 

 Հարգանքով` 
 

                                                                                                          

                                                                                                                  ՀՈՎԻԿ  ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

 ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 

նախագծի ընդունման դեպքում 

 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 

նախագծի ընդունումն առողջապահության բնագավառի վրա ազդեցություն չի 

ունենա:   

 

 

Եզրակացություն 
 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 
վերաբերյալ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության 

գնահատման  
 
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (այսուհետ` նախագիծ) 
սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատումը կատարվել 
է «Իրավական ակտերի մասին»  ՀՀ օրենքի 27.1 հոդվածի և ՀՀ Կառավարության 2010 թվականի 
հունվարի 14-ի թիվ 18-Ն որոշման համաձայն: 

Նախագծի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության 
գնահատումը կատարվել է սոցիալական պաշտպանության  ոլորտի և դրա առանձին 
ենթաոլորտների իրավիճակի բնութագրիչների և դրանց ինդիկատորների հիման վրա: 

Նախագիծը` 
ա) ռազմավարական կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունի   չեզոք 

ազդեցություն. 
բ) շահառուների վրա կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունի  չեզոք 

ազդեցություն: 
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ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

««Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում  լրացումներ  կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի վերաբերյալ 

 

««Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում  լրացումներ  կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագիծն իր մեջ Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 22-ի «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

նախագծերի հակակոռուպցիոն բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

իրականացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1205-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 9-

րդ կետով նախատեսված որևէ կոռուպցիոն գործոն չի պարունակում: 

 

 

 

 

Եզրակացություն 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 

նախագծի բյուջետային բնագավառում կարգավորման ազդեցության 

գնահատման վերաբերյալ 
 

 «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 

նախագիծը` ընդունվելու կամ չընդունվելու դեպքում, ՀՀ պետական և 

համայնքների բյուջեների մուտքերի և ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային 

բնագավառում քաղաքականության փոփոխմանը չի հանգեցնում: 
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ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»  Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի  նախագծի  բնապահպանության բնագավառում 

կարգավորման 
 

1. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»  Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի  նախագծի (այսուհետ` օրենք) ընդունման 
արդյունքում մթնոլորտի, հողի, ջրային ռեսուրսների, ընդերքի, բուuական և 
կենդանական աշխարհի, հատուկ պահպանվող տարածքների վրա բացասական 
հետևանքներ չեն առաջանա: 
         2. Օրենքի նախագծի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի 
oբյեկտների վրա բացասական հետևանքներ չի առաջանա: 
         3. Օրենքի նախագիծը բնապահպանության ոլորտին չի առնչվում, այդ 
ոլորտը կանոնակարգող իրավական ակտերով ամրագրված uկզբունքներին և 
պահանջներին չի հակասում:  
 Օրենքի կիրարկման արդյունքում բնապահպանության բնագավառում  
կանխատեuվող հետևանքների գնահատման և վարվող քաղաքականության 
համեմատական վիճակագրական վերլուծություններ կատարելու 
անհրաժեշտությունը բացակայում  է: 

 
 
 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագծի տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 
 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագծի (այսուհետ` Նախագիծ) գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա 
կարգավորման ազդեցության գնահատման նպատակով իրականացվել են 
նախնական դիտարկումներ:  

Գնահատման նախնական փուլում պարզ է դարձել, որ Նախագծով 

նախատեսվում է պարտապանի հաշիվները սպասարկող բանկի կամ վարկային 

կազմակերպության կողմից պարտապանի դրամական միջոցների վրա արգելանք 

դնել այն չափով, որը նշված է հարկադիր կատարողի որոշման մեջ և Նախագծի 
ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում գործարար և ներդրումային 
միջավայրի վրա ազդեցություն չի նախատեսվում։ 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի  

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի նախագծի մրցակցության բնագավառում 

կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի  

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի (այսուհետ` Նախագիծ) ընդունմամբ 

նախատեսվում է հստակեցնել պարտապանի դրամական միջոցների վրա 

բռնագանձում տարածելու կարգը: 

Նախագծով կարգավորվող շրջանակները չեն առնչվում որևէ 

ապրանքային շուկայի հետ, ուստի և Նախագծի ընդունմամբ որևէ ապրանքային 

շուկայում մրցակցային դաշտի վրա ազդեցություն լինել չի կարող:  

Հիմք ընդունելով նախնական փուլի արդյունքները` կարգավորման ազդեցության 

գնահատման աշխատանքները դադարեցվել են` արձանագրելով Նախագծի 

ընդունմամբ մրցակցության միջավայրի վրա ազդեցություն չհայտնաբերվելու 

եզրակացություն: 
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ՆԱԽԱԳԻԾ 
Պ-564-11.07.2014-ՊԻ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության 1998 թվականի մայիսի 5-ի ՀՕ-221 օրենքի (այսուհետ` Օրենք)  46-րդ 
հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 2.1-ին մասով. « 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 պարտավոր է փոխհատուցել պարտապանին պատճառված 
վնասը եւ բաց թողնված օգուտը:»:  

Հոդված 2.  Օրենքի 47-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 2.1-ին մասով. «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 
պարտավոր է փոխհատուցել պարտապանին պատճառված վնասը եւ բաց թողնված օգուտը:»:  

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

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 
«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը (այսուհետ՝ Նախագիծ) նպատակ է հետապնդում ապահովել 
գույքի (այդ թվում՝ դրամական միջոցների) սեփականատիրոջ իրավազորությունների բնականոն 

իրականացումը:  Հարկ է նշել, որ գործնականում տեղ են գտնում դեպքեր, երբ հաճախորդի 
հաշիվը սպասարկող բանկը կամ վարկային կազմակերպությունը, ստանալով հաճախորդի 

դրամական միջոցների վրա արգելանք դնելու որոշումը, հաճախորդի դրամական միջոցներ վրա  
արգելանք է դնում ոչ թե որոշման մեջ նշված չափով, այլ՝ հաճախորդի հաշվում գտնվող բոլոր 
դրամական միջոցների նկատմամբ ՝սահմանափակելով սեփականատիրոջ  իրա-
վազորությունների իրականացման հնարավորությունները: Ստեղծված պայմաններում հա-
ճախորդները կրում են մի շարք անհարմարություններ: Հաշվի առնելով վերոգրյալ՝ նախագծով 
առաջարկվում է սահմանել, որ հաճախորդի հաշիվները սպասարկող բանկը կամ վարկային 
կազմակերպությունը կարող է արգելանք դնել հաճախորդի դրամական միջոցների վրա այն 
չափով, որը նշված է հարկադիր կատարողի որոշման մեջ:  

 


