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ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №2 

ՀՀ արդարադատության նախարարության հարկադիր կատարումն ապահովող 

ծառայության բյուջետային մուտքերի ապահովման վերաբերյալ 

  

Հաշվեքննիչ պալատի կողմից արձանագրված է. «Դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի  1-ին մասի 3-րդ կետի հիմքով ավարտված 

կատարողական վարույթները 2018թ. հարուցվել են 102.219 ֆիզիկական անձանց 

նկատմամբ: Հաշվեքննությամբ պարզվել է, որ այդ անձանցից 114 անձանց նկատմամբ 

2018թ. ընթացքում հարուցվել և օրենքի այդ հոդվածի հիմքով ավարտվել է 100-ից ավելի 

կատարողական վարույթ:  Փաստորեն, այդ անձինք, չունենալով գույք կամ եկամուտ, 

փաստացի շահագործել են ավտոմեքենա և կատարել են բազմաթիվ խախտումներ, որի 

համար նրանց նկատմամբ 2018թ.-ին հարուցվել և ավարտվել է 158.735,8 հազ. դրամ 

բռնագանձման ենթակա գումարով 19.275 վարույթ: 

Ստուգմամբ պարզվել է նաև, որ առանձին դեպքերում իրավաբանական անձանց 

պատկանող ավտոմեքենաների վրա արձանագրված բազմաթիվ խախտումների համար 

նշանակվել են տուգանքներ գույք կամ եկամուտ չունեցող ֆիզիկական անձանց նկատմամբ: 

Այսպես՝ 2018թ․ և 2019թ առաջին կիսամյակում տաքսի ծառայություն մատուցող  փակ 

բաժնետիրական ընկերությանը պատկանող ավտոմեքենաներով խախտումների համար 

2.753 վարչական ակտերով նշանակված 21.447,0 հազ. դրամ տուգանքներն արձանագրվել 

են 3 ֆիզիկական անձի նկատմամբ, համապատասխանաբար՝ 10.843,5 հազ. դրամ, 

8.160,0 հազ. դրամ և 2.443,5 հազ. դրամ: 

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը պատկանող 

ավտոմեքենաների 339 վարչական ակտերով 2.037,0 հազ. դրամ տուգանքներն 

արձանագրվել են գույք կամ եկամուտ չունեցող մեկ ֆիզիկական անձի նկատմամբ: 

 

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության բացատրությունը. 2018թ․ և 

2019թ. ընթացքում հարուցվել են բազմաթիվ կատարողական վարույթներ, որոնք հարուցվել 

են նույն պարտապանների նկատմամբ։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ նշված 

անձանց վերաբերյալ հարուցված կատարողական վարույթներով հարկադիր 

կատարողների կողմից ձեռնարկվել են կատարողական գործողություններ,կիրառվել են 

արգելանքներ՝ հարուցված կատարողական վարույթներով պահանջների կատարումն 



2 
 

ապահովելու ուղղությամբ։ Նշված կատարողական վարույթները կատարողական 

գործողությունների արդյունքում ավարտվել են «Դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 41 հոդվածի 1-ին մասի տարբեր կետերով՝ հաշվի առնելով 

այն հանգամանքը, որ մի դեպքում չի հայտնաբերվել գույք կամ դրամական միջոց, որի վրա 

կարելի է բռնագանձում տարածել, մյուս դեպքում անհնար է եղել պարզել պարտապանի 

կամ նրա գույքի գտնվելու վայրը, որոնց նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Իսկ 

տրանսպորտային միջոցները, որոնցով կատարվել են իրավախախտումները գրեթե բոլոր 

դեպքերում հաշվառված են այլ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց անվամբ։ 

Նշված դեպքերում արգելանքի կիրառում տվյալ տրանսպորտային միջոցի վրա օրենքով չի 

նախատեսվում։ Համաձայն «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ 

օրենքի 4-րդ հոդվածի՝ հարկադիր կատարման միջոցների կիրառման հիմքը սույն օրենքով 

սահմանված կարգով տրված կատարողական թերթն է և կատարողական մակագրության 

թերթը, ինչպես նաև «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ 

օրենքի 88-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմումը, 

ուստի կատարողական վարույթ հարուցվում և հարկադիր կատարման միջոցներ են 

կիրառվում այն ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց նկատմամբ, ում նկատմամբ 

կայացվել է վարչական ակտ։ Իրականացվող կատարողական գործողություններն 

ամբողջապես իրականացվում են տվյալ պարտապանի գույքի և դրամական միջոցների 

հայտնաբերման, հետագայում իրացման ուղղությամբ։ 

 

Հաշվեքննիչ պալատի կողմից արձանագրված է. Ստուգմամբ պարզվել է, որ 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասի համաձայն՝ «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»: Պարզվել է, որ 2018թ. և 2019թ. 

առաջին կիսամյակում մեկ ֆիզիկական անձի նկատմամբ հարուցված 8.739.3 հազ. դրամի 

1.100 կատարողական վարույթներ ավարտվել են «Դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի հիմքով այն դեպքում, 

երբ ըստ Ճանապարհային ոստիկանության կողմից ներկայացված տեղեկանքների՝ այդ 
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ֆիզիկական անձն ունեցել է սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող 11 

ավտոմեքենա, որոնցից ոչ մեկի վրա հարկադիր կատարողները բռնագանձում չեն 

տարածել: Պարզվել է նաև, որ 2018 թվականին հարուցված և «Դատական ակտերի 

հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի հիմքով 

ավարտված 64.006,0  հազ. դրամ բռնագանձման ենթակա գումարով 7.205 վարույթներով 

100-ից ավելի խախտում կատարած 34 պարտապան ֆիզիկական անձինք ևս ունեցել են 

մեկ կամ ավելի սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող ավտոմեքենաներ, 

սակայն հարկադիր կատարողները պարտապանների ավտոմեքենաների վրա 

բռնագանձում չեն տարածել: 

 

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության բացատրությունը. Սույն հարցի 

վերաբերյալ իրականացված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ պարտապանների 

անվամբ հաշվառված ավտոմեքենաների վրա արգելանքները կիրառված են և բոլոր այն 

դեպքերում, երբ նշված ավտոմեքենաները չեն հայտնաբերվել, դրանց նկատմամբ 

հարկադիր կատարողի որոշմամբ հայտարարվել է հետախուզում: Նշված 

ավտոմեքենաները հայտնաբերվելու դեպքում բռնագանձում կտարածվի օրենքով 

սահմանված կարգով։ Ինչ վերաբերվում է 2018թ․ և 2019թ․ առաջին կիսամյակում 

Ծառայության վարչական ակտերով բռնագանձումների բաժնում ՀՀ ոստիկանության 

Ճանապարհային ոստիկանություն ծառայության կողմից կայացված թվով 1.100 վարչական 

ակտերի հիման վրա ֆիզիկական անձից գումար բռնագանձելու վերաբերյալ  հարուցված 

կատարողական վարույթներով իրականացված կատարողական գործողություններին,  

հարկ է նշել, որ վերջինիս պատկանող թվով 11 տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ 

կիրառվել են արգելանքներ, և դրանք հայտնաբերելու նպատակով հայտարարվել է 

հետախուզում, որոնք հայտնաբերվելու դեպքում կիրացվեն օրենքով սահմանված կարգով: 

 

Հաշվեքննիչ պալատի կողմից արձանագրված է. Ստուգմամբ պարզվել է, որ 2018 

թվականին և 2019 թվականի առաջին կիսամյակում Ճանապարհային ոստիկանության 

պահանջով հարուցված համապատասխանաբար՝ 5.186,0 հազ. դրամի 465 

կատարողական վարույթներ և 2.552,0 հազ. դրամի 194 կատարողական վարույթներ 

հարկադիր կատարողների որոշումներով ավարտվել են «Դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ «Կատարողական վարույթն 
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ավարտելու մասին հարկադիր կատարողը կայացնում է որոշում» հիմքով: Փաստորեն, 

հարկադիր կատարողները հղում են կատարել որոշում կայացնելու իրենց վերապահված 

իրավասությանը, սակայն որոշումներում բացակայում է վարույթն ավարտելու հիմքը, և 

կայացված այդ որոշումները հիմնավորված չեն: 

 

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության բացատրությունը.  Հարկադիր 

կատարումն ապահովող ծառայության վարչական  ակտերով  բռնագանձումների բաժնում 

ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության կողմից կայացված 

մի շարք վարչական ակտերի հիման վրա հարուցված կատարողական վարույթներով 

պարտապանների կողմից ներկայացված համապատասխան հիմքերով վերացվել են, 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 60-րդ հոդվածով 

սահմանված դրամական միջոցների նկատմամբ կիրառված արգելանքները և նշված 

վարույթները ավարտվել են «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ 

օրենքի 41-րդ հոդվածի 2-րդ մասով՝ քաղաքացիներին անհարմարություն չպատճառելու և 

նշված կատարողական վարույթները նույն պարտապանների վերաբերյալ հարուցվող նոր 

կատարողական վարույթներից տարբերակելու համար: 

 

Հաշվեքննիչ պալատի կողմից արձանագրված է. Ստուգմամբ պարզվել է, որ  2019 

թվականի 1-ին կիսամյակում հարուցված վարույթներով բռնագանձման ցուցանիշն 

արժանահավատ չէ: Այսպես, ՊԵԿ պահանջով Պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունից 736.567,6 հազ. դրամ բռնագանձելու համար Ծառայության կողմից 

հարուցված թիվ 05064006 կատարողական վարույթի շրջանակում ՊԵԿ-ը 2019թ. մայիսի 

27-ի գրությամբ տեղեկացրել է Ծառայությանը, որ ՊՈԱԿ-ը չկատարված հարկային 

պարտավորություններ չունի: Սակայն, հարկադիր կատարողը կազմել է բռնագանձված 

գումարների բաշխման մասին տեղեկանք,  և 736.567,6 հազ. դրամը արտացոլվել է 

Ծառայության էլեկտրոնային շտեմարանում՝ որպես բռնագանձված գումար: Փաստորեն, 

Ծառայության էլեկտրոնային շտեմարանում այդ գումարի չափով առկա է անճշտություն: 

 

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության բացատրությունը. Ծառայության  

պետական եկամուտների կոմիտեի օգտին, դատախազության հայցերով և քրեական 

գործերով բռնագանձումների բաժնում  ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի կողմից 15.11.2018թ. կայացված թիվ 
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3001199 որոշման համաձայն հարուցվել է կատարողական վարույթ Պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպությունից ՀՀ պետական բյուջեի օգտին 736.567.6 հազ. դրամ 

գումար բռնագանձելու վերաբերյալ:  

Նշված կատարողական վարույթով 03.06.2019թ. Ծառայություն է ներկայացվել  ՊԵԿ-

ի 27.05.2019թ. թիվ 11-4/23969-19 գրությունն առ այն, որ պարտապանը 

պարտավորություններ չունի:   

Նշվածի հիման վրա կատարողական վարույթների էլեկտրոնային շտեմարանում  

վճարման աղբյուր է գրանցվել որպես ուղիղ մարումով գանձված գումար:  

 

Հաշվեքննիչ պալատի կողմից արձանագրված է. Ստուգմամբ պարզվել է, որ  

Ծառայության կողմից 2020 թվականի փետրվարի 26-ի դրությամբ ավարտվել են 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

2-րդ կետի (անհնարին է պարզել պարտապանի գտնվելու վայրը), 2.1 կետի (անհնարին է 

պարզել պարտապանի գույքի գտնվելու վայրը) և 3-րդ կետի (պարտապանը չունի գույք կամ 

եկամուտ) հիմքով 2018թ և 2019թ. առաջին կիսամյակում ՊԵԿ պահանջով հարուցված 

համապատասխանաբար՝ 2.442.827,7 հազ. դրամի 34.857 և 2.090.686,7 հազ. դրամի 

10.532 կատարողական վարույթներ: Ստուգմամբ պարզվել է, որ ՊԵԿ պահանջով 

հարուցված և այդ հիմքերով ավարտված 1.000,0 հազ. դրամը գերազանցող 

կատարողական վարույթներով պարտապան հանդիսացող 8 իրավաբանական անձինք և 

5  անհատ ձեռնարկատերեր 2018թ-ին և 2019թ-ին իրականացրել են գործունեություն և 

ունեցել են հասույթ, որի չափը գերազանցում է բռնագանձման ենթակա գումարը 

(հավելված): Ավարտված կատարողական վարույթներով այդ պարտապաններից 

պետական բյուջե բռնագանձման ենթակա գումարը կազմում է 67.313,0 հազ. դրամ: 

Փաստորեն, հարկադիր կատարողները չեն պարզել պարտապանների եկամուտների 

առկայությունը և առանց պատշաճ հիմնավորման ավարտել են կատարողական 

վարույթները: 

 

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության բացատրությունը. 

Ծառայությունում վերը նշված Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 

վերաբերյալ  հարուցված կատարողական վարույթով կատարվել են «Դատական ակտերի 

հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածով սահմանված կարգով 
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հարցումներ, որի արդյունքում սահմանափակում է կիրառվել ընկերությանը պատկանող 

տրանսպորտային միջոցների վրա, որոնց հայտնաբերելու նպատակով հայտարարվել է 

հետախուզում: Վարույթի շրջանակներում կատարվել է  ընկերության հասցե այցելություն, 

որի արդյունքում պարզվել է, որ նշված ընկերությունը 14.11.2018թ. դրությամբ 

գործունեություն չի ծավալում, սակայն գործունեությունը դադարեցված չէ, քանի որ 

պարտապան ընկերության հաշվեկշռում առկա է ապրանքային մնացորդ: Կատարողական 

վարույթի շրջանակներում զննվել է դրամարկղային գիրքը, արգելանք է կիրառվել վերջինիս 

վրա, որի մասին դրամարկղային գրքում նշում է կատարվել:  

Վարույթը «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 2.1-րդ կետի հիմքով 14.11.2018թ. ավարտվել է:  

Ծառայությունում երկրորդ Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 

վերաբերյալ հարուցված կատարողական վարույթներով կատարված հարցումների 

արդյունքում գույք կամ դրամական միջոցներ չեն հայտնաբերվել: 01.03.2018թ. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 

ՀՎՍՎ  70-3/10485-18 գրությամբ տեղեկացվել է, որ Ընկերությունը վերջին հարկային 

հաշվետվությունը ներկայացրել է 2016թ.-ին, որից եզրակացվել է, որ Ընկերության 

գործունեությունը դադարեցվել է:  Կատարողական վարույթով բռնագանձվել է  738.865 ՀՀ 

դրամ գումար: 

Վարույթները «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 2.1-րդ կետի հիմքով ավարտվել են:  

Ծառայությունում երրորդ Ընկերության վերաբերյալ հարուցված կատարողական 

վարույթով պարտապան ընկերության տնօրենին և ընկերությանը պատկանող 

տրանսպորտային միջոցը հայտնաբերելու նպատակով հայտարարվել է հետախուզում: 

06.11.2018թ.  ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՀՎՍՎ  70-6/67861-18 գրությամբ տեղեկացվել է, Ընկերությունը 

23.04.2018թ. դրությամբ գտնվում է գործունեությունից հանված կարգավիճակում:  

Վարույթը «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 2.1-րդ կետի հիմքով ավարտվել են:  

Ծառայությունում չորրորդ Ընկերության վերաբերյալ հարուցված կատարողական 

վարույթներով պարտապան ընկերության տնօրենին և ընկերությանը պատկանող 

տրանսպորտային միջոցները հայտնաբերելու նպատակով հայտարարվել է հետախուզում: 

19.04.2019թ. Ծառայություն է ներկայացվել ՊԵԿ-ի կողմից 18.04.2019թ. տրված թիվ  70-

4/13236-19 գրությունը, որով տեղեկացվել է, որ ընկերությունը շահութահարկի վերաբերյալ 
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իր վերջին տարեկան հաշվետվությունը ներկայացրել է 2017թ: Կատարողական 

գործողությունների ընթացքում արգելանք է դրվել գրավադրված և երրորդ անձին 

պատկանող ավտոմեքենաների վրա: 

ՀՀ ՊԵԿ 19.11.2018թ. թիվ 11-4/72065-18 գրությամբ տեղեկացրել է, որ կողմերի միջև 

կնքվել է պարտավորությունների աստիճանաբար մարման ժամանակացույց և խնդրել է  

կատարողական վարույթը կարճել: 

Կատարողական գործողությունների կատարման ծախսը չվճարված լինելու 

պատճառով, կատարողական վարույթները չեն կարճվել: 

Կատարողական վարույթները «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» 

ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2.1-րդ կետի հիմքով ավարտվել են:  

Ծառայությունում հինգերորդ Ընկերության վերաբերյալ հարուցված կատարողական 

վարույթներով պարտապան ընկերության տնօրենին հայտնաբերելու նպատակով 

հայտարարվել է հետախուզում: Պարտապան ընկերությանը պատկանող գույք և 

դրամական միջոցներ չեն հայտնաբերվել:  

Ծառայությանը ՊԵԿ-ի կողմից 11.05.2018թ. տրված թիվ 70-1/24384-18 գրությամբ 

տեղեկացվել է, որ ընկերությունը շահութահարկի վերաբերյալ իր վերջին տարեկան 

հաշվարկը ներկայացրել է 2013թ: 

Ծառայությունում վեցերորդ Ընկերության վերաբերյալ հարուցված կատարողական 

վարույթներով ՊԵԿ-ի թիվ 11-4/51259-18 գրությամբ հայտնել է, որ ընդամենը 

բռնագանձման ենթակա գումարը կազմել է 26.165 ՀՀ դրամ, որից 19.536 ՀՀ դրամը 

կատարողական վարույթի շրջանակներում բռնագանձվել է և վարույթի մնացորդը կազմում 

է 6.629 ՀՀ դրամ: 

Կատարողական վարույթով կատարվել են «Դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հարցումներ, որոնց 

արդյունքում ընկերությանը պատկանող գույք և դրամական միջոցներ չեն հայտնաբերվել, 

որի հիման վրա կատարողական վարույթը «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման 

մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի հիմքով ավարտվել է:  

Ծառայությունում յոթերորդ Ընկերության վերաբերյալ հարուցված կատարողական 

վարույթով  արգելանք է դրվել ընկերությանը պատկանող անշարժ գույքի վրա, որի 

նկատմամբ առկա է նաև կատարողական վարույթով կողմ չհամարվող Բանկի գրավի 

իրավունքը: Կատարողական վարույթի շրջանակներում ՊԵԿ-ի կողմից տրամադրված 
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տեղեկատվության համաձայն պարզվել է, որ պարտապան ընկերության գործունեությունը 

ժամանակավորապես դադարեցված է և շրջանառու և դրամական միջոցներ չեն 

արտացոլվել: 

09.08.2018թ. Ծառայություն է ներկայացվել ընկերության նկատմամբ լուծարման 

վարույթ սկսելու մասին թիվ ԳԴ4/0005/04/18 որոշումը և Ընկերության սնանկության 

գործով կառավարչի գրությունը, որով հայտնվել է, որ արգելանք է դրվել  Ընկերության 

պարտավորությունների դիմաց գրավադրված պարտապանին պատկանող անշարժ գույքը:  

Կատարողական վարույթը «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ 

օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի հիմքով ավարտվել է:  

Ծառայությունում ութերորդ Ընկերության վերաբերյալ հարուցված կատարողական 

վարույթներով  հայտարարագիր և հայտարարություն է վերցվել պարտապան ընկերության 

տնօրենի կողմից, որով հայտնել է, որ ընկերությունը չունի դրամարկղային գիրք, հիմնական 

միջոցներ, գույք և այլ հաշվապահական փաստաթղթեր: Կատարված հարցումների 

արդյունքում ընկերությանը պատկանող գույք և դրամական միջոցներ չեն հայտնաբերվել: 

Կատարողական վարույթի շրջանակներում կատարվել է այցելություն ընկերության 

հաշվառման և գործունեության հասցե, որի արդյունքում ևս գույք չի հայտնաբերվել: 

Կատարողական վարույթը «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ 

օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի հիմքով ավարտվել է:  

19.03.2020թ. պարտապանի ներկայացուցիչը Ծառայություն է ներկայացրել վճարման 

անդորրագիր, որով պարտապանը պահանջատիրոջն է վճարել կատարողական վարույթով 

սահմանված գումարը: Նշվածի հիման վրա կատարվել է համապատասխան հարցում 

ճշտելու պարտապանի պարտավորությունը կատարված լինելու փաստը, վճարվել է նաև 

կատարողական գործողությունների կատարման ծախսը՝ 61.888 ՀՀ դրամ գումարը: 

Ծառայությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ վերաբերյալ հարուցված կատարողական 

վարույթներով  կատարված հարցումների արդյունքում պարտապանին պատկանող գույք 

կամ դրամական միջոցներ չեն հայտնաբերվել: Ըստ ՊԵԿ տրամադրված տեղեկության 

ընկերության հաշվիչ դրամարկղային մեքենան գործունեությունից հանված է և ըստ հարկ 

վճարողների որոնման համակարգի՝ ընկերության կարգավիճակը ժամանակավոր 

դադարեցված է: Կատարվել է այցելություն պարտապանի հասցե, որի ընթացքում 

պարտապանը չի հայտնաբերվել և վերջինիս նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում: 
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Ծառայությունում այլ անհատ ձեռնարկատիրոջ վերաբերյալ հարուցված 

կատարողական վարույթներով  կատարվել է այցելություն պարտապանի հասցե և նրա 

կողմից ներկայացվել է հայտարարագիր, ինչպես նաև արտատպվել է ՀԴՄ-ի ֆիսկալը 

(էպիկրիզ), որի համաձայն բոլոր ցուցանիշները եղել են զրոյական, կազմվել է 

արձանագրություն՝ հետագայում մուտքագրվող դրամական միջոցների վրա արգելանք 

դնելու մասին: 

Հարցումով պարզվել է, որ անհատ ձեռնարկատեր ֆիզիկական անձի անվամբ 

գրանցված է սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույք, սակայն 

պարտավորության ծագման պահին գործող օրենսդրության համաձայն, Ա/Ձ-ի 

պարտավորությունների համար ֆիզիկական անձին պատկանող գույքի վրա բռնագանձում 

չի տարածվում: Պարտապանից բռնագանձվել է 73.500 ՀՀ դրամ, որից 69.825 ՀՀ դրամը 

փոխանցվել է պահանջատիրոջը: 

Ծառայությունում այլ անհատ ձեռնարկատիրոջ վերաբերյալ հարուցված 

կատարողական վարույթներով  արգելանք է դրվել պարտապանին՝ համատեղ 

սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վրա:  

Կատարվել է այցելություն պարտապանի հասցե, որի արդյունքում պարտապանը չի 

հայտնաբերվել և նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում: 

Ծառայությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ վերաբերյալ հարուցված կատարողական 

վարույթներով  Ծառայություն է ներկայացվել ՊԵԿ գրությունն առ այն, որ անհատ 

ձեռնարկատերը 14.07.2018թ.-ից ժամանակավորապես դադարեցրել է 

ձեռնարկատիրական գործունեությունը: Կատարողական վարույթի շրջանակներում 

պարտապանին հայտնաբերելու նպատակով հայտարարվել է հետախուզում: 

Կատարողական վարույթը «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ 

օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի հիմքով ավարտվել է: 

Ծառայությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ վերաբերյալ հարուցված կատարողական 

վարույթներով  իրականացված կատարողական գործողությունների արդյունքում արգելանք 

է դրվել պարտապանին պատկանող ավտոմեքենայի վրա, որը հայտնաբերելու նպատակով 

հայտարարվել է հետախուզում:  

Ծառայություն է ներկայացվել ՊԵԿ-ի 18.03.2020թ. թիվ 723 տեղեկանքը՝ 

պարտավորություն չունենալու մասին: Պարտապանը ներկայացրել է ՊԵԿ-ի միասնական 

հաշվին վճարումներ կատարելու մասին քաղվածք, առ այն, որ վերջինս սկսած 2018-
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2019թթ. վճարել է վարչական որոշումներով բռնագանձման ենթակա գումարները: 

Կատարողական վարույթներով բռնագանձման ենթակա կատարողական 

գործողությունների կատարման ծախսը բռնագանձելու նպատակով ուղարկվել է 

համապատասխան որոշում: 

 

Հաշվեքննիչ պալատի կողմից արձանագրված է. Ստուգմամբ պարզվել է, որ  2018թ. 

և 2019թ. առաջին կիսամյակում ՊԵԿ պահանջով հարուցված համապատասխանաբար՝ 

36.607.1 հազ. Դրամի 51 կատարողական վարույթներ և 428.2 հազ. Դրամի 3 

կատարողական վարույթներ հարկադիր կատարողների որոշումներով ավարտվել են  

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի՝ «Կատարողական վարույթն ավարտելու մասին հարկադիր կատարողը կայացնում է 

որոշում» հիմքով: Փաստորեն, հարկադիր կատարողները հղում են կատարել որոշում 

կայացնելու իրենց վերապահված իրավասությանը, սակայն որոշումներում բացակայում է 

վարույթն ավարտելու հիմքը, և կայացված այդ որոշումները հիմնավորված չեն: 

 

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության բացատրությունը. Ծառայության  

պետական եկամուտների կոմիտեի օգտին, դատախազության հայցերով և քրեական 

գործերով բռնագանձումների բաժնում թվով 32 կատարողական վարույթներով 

կատարողական գործողությունների իրականացման ընթացքում պարզվել է, որ 

անբողոքարկելի վարչական ակտի կատարման վերաբերյալ ներկայացված փաստաթղթերը 

«Վարչական հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածի 4-րդ 

մասի պահանջներին չեն համապատասխանում: Նշվածի հիման վրա Ծառայության  

պետական եկամուտների կոմիտեի օգտին, դատախազության հայցերով և քրեական 

գործերով բռնագանձումների բաժնի պետի կողմից կայացվել է ««Կատարողական 

վարույթը հարուցելու մասին» որոշումը վերադասության կարգով վերացնելու մասին» 

որոշումներ: Քանի որ նշված վարույթները մուտքագրվել են Ծառայության վարույթների 

վարման էլեկտրոնային շտեմարան, իսկ վերջիններս ներկա գործիքակազմի առկայության 

պարագայում  հնարավոր չեն հեռացման, ուստի կատարողական վարույթները ավարտվել 

են վարույթների վարման էլեկտրոնային շտեմարանում նշելով «Դատական ակտերի 

հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 2-րդ մասը՝ վերջիններս 

տարբերակելու նպատակով: Իսկ մնացած 22 կատարողական վարույթները վերսկսվել են 
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օրենքով սահմանված կատարողական գործողություններ իրականացնելու նպատակով, իսկ 

կատարողական վարույթները հետագայում ավարտվել կամ կարճվել են «Դատական 

ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ և 42-րդ հոդվածների տարբեր 

հիմքերով: 

 

Հաշվեքննիչ պալատի կողմից արձանագրված է. Ստուգմամբ պարզվել է, որ  

մասնավորապես ՊԵԿ պահանջով իրավաբանական անձից 22.03.2017թ. կատարողական 

վարույթով ենթակա է բռնագանձել 15.655.0 հազ. դրամ: 2017 թվականի հունվարի  1-ի 

դրությամբ ընկերությունը հաշվապահական հաշվեկշռում ունեցել է 107.612.2 հազ. դրամի 

հիմնական միջոցներ, այդ թվում՝ երեք ավտոմեքենա և երկու բուլդոզեր: Վարույթում առկա 

է պայմանագիր, ըստ որի այդ տրանսպորտային միջոցները հանդիսանում են գրավի 

առարկա: Գրավի պայմանագիրը չունի նոտարական վավերացում, կամ պայմանագիրը 

անվավեր է: Վարույթում առկա Ճանապարհային ոստիկանության տեղեկանքի համաձայն 

այդ տրանսպորտային միջոցների վրա սահմանափակումներ կիրառված չեն: Հարկադիր 

կատարողը չի այցելել ընկերության հաշվառման հասցե, չի հայտնաբերել ընկերության 

հիմնական միջոցները, սակայն նշանակել է փորձաքննություն հիմնական միջոցների 

գնահատման համար: Հարկադիր կատարողը հայտարարել է ընկերության տնօրենի և 

հաշվապահի նկատմամբ հետախուզում, իսկ ընկերության գույքի նկատմամբ հետախուզում 

չի հայտարարվել և 27.12.2017թ. վարույթն ավարտվել է «Դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2.1-րդ կետի հիմքով՝ անհնարին 

է պարզել պարտապանի գույքի գտնվելու վայրը: Հարկադիր կատարողի որոշմամբ 2019թ. 

նոյեմբերի 19-ին բռնագանձվել է բանկում արգելադրված ընկերությանը պատկանող 5.2 

հազ. դրամը: Փաստորեն, հարկադիր կատարողը ընկերության գույքի հայտնաբերման 

ուղղությամբ կատարողական գործողությունները պատշաճ չի կատարել, որի արդյունքում 

ընկերությունից բռնագանձման ենթակա 15.655.0 հազ. դրամ գումարից պետական բյուջե 

մուտք է եղել 5.2 հազ. դրամ: 

 

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության բացատրությունը. Ծառայության  

պետական եկամուտների կոմիտեի օգտին, դատախազության հայցերով և քրեական 

գործերով բռնագանձումների բաժնում նշված կատարողական վարույթով իրականացված 

կատարողական գործողությունների ընթացքում 27.06.2017թ. հարկադիր կատարողը 
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այցելել է պարտապան ընկերության հասցե և արգելանք է դրել Ընկերությանը պատկանող 

թվով 3 ավտոմեքենաների և շարժական գույքերի վրա, որոնք ի պահ են հանձնվել 

ընկերության հաշվապահին։ Դրանց գնահատման համար 03.07.2017թ. որոշմամբ 

նշանակվել է փորձագետ։ 

Արգելանք է դրվել ընկերության դրամարկղի ելքային մասի վրա, որի վերաբերյալ 

դրամարկղային գրքում կատարվել է համապատասխան գրառում: 

Թվով 2 բուլդոզերների վրա արգելանք դնելու վերաբերյալ համապատասխան 

գրություն է ուղարկվել ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության գյուղատնտեսական 

տեխնիկայի տեսչություն: 

Կատարողական գործողությունների  ընթացքում պարտապան ընկերության 

տնօրենին և հաշվապահին հայտնաբերելու նպատակով հայտարարվել է հետախուզում:  

Ինչ վերաբերվում է պարտապան ընկերությանը պատկանող նշված տրանսպորտային 

միջոցներին, ապա վերջիններիս նկատմամբ ևս հայտարարվել է հետախուզում՝ 

Ծառայությունում տվյալ պարտապանի վերաբերյալ հարուցված այլ կատարողական 

վարույթի շրջանակներում: 

Ներկայումս  նշված կատարողական վարույթը 19.03.2020թ.–ից կասեցվել է 

«Դատական ակտերի  հարկադիր  կատարման  մասին»  ՀՀ   օրենքի 37-րդ հոդվածի 4-րդ 

կետի հիմքով, քանի որ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի 

08.01.2019թ. որոշմամբ վարույթ է ընդունվել ՀՀ ՊԵԿ-ի դիմումը՝   պարտապանին սնանկ 

ճանաչելու պահանջի մասին։ 

 

Հաշվեքննիչ պալատի կողմից արձանագրված է. Ստուգմամբ պարզվել է, որ  

մասնավորապես ՊԵԿ պահանջով իրավաբանական անձից 22.02.2019թ. թիվ 04961897 

կատարողական վարույթով ենթակա է բռնագանձման 38.862.6 հազ. դրամ: Ըստ 

հարկադիր կատարողի կողմից կատարված հարցումների՝ ընկերությունը 2017 թվականի 

տարեվերջին ունեցել է 496.760.1 հազ. դրամի ակտիվներ, այդ թվում՝ 51.892.8 դրամի 

հիմնական միջոցներ, 10.601.0 հազ. դրամի հումք, 172.352.6 հազ. դրամի անավարտ 

արտադրանք, 259.849.7 հազ դրամի դեբիտորական պարտքեր և այլ ակտիվներ: Վարույթի 

հարուցման պահին ընկերության կարգավիճակը եղել է գործող: Հարկադիր կատարողը չի 

այցելել ընկերության առաքման տեղափոխման վայր, հայտարարել է տնօրենի նկատմամբ 

հետախուզում: Գույքի նկատմամբ հարկադիր կատարողը հետախուզում չի հայտարարել, 
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սակայն 26.06.2019թ. ավարտել է վարույթը «Դատական ակտերի  հարկադիր  կատարման  

մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2.1-րդ կետի հիմքով՝ անհնարին է պարզել 

պարտապանի գույքի գտնվելու վայրը: Փաստորեն, հարկադիր կատարողը չի 

իրականացրել կատարողական գործողություններ ընկերության ակտիվները 

հայտնաբերելու ուղղությամբ, որի արդյունքում 38.862.6 հազ. դրամից պետական բյուջե 

գումար մուտք չի եղել: 

 

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության բացատրությունը. Ծառայության  

պետական եկամուտների կոմիտեի օգտին, դատախազության հայցերով և քրեական 

գործերով բռնագանձումների բաժնում նշված կատարողական վարույթով ՀՀ ՊԵԿ-ի 

կողմից տրամադրված 2019թ հաշվետվության համաձայն՝ պարտապանի ակտիվները, այդ 

թվում հիմնական միջոցները, հումքը, անավարտ արտադրանքը դեբիտորական 

պարտքերը և այլ ակտիվները եղել են զրոյական: Կատարողական վարույթով կատարված 

հարցումների արդյունքում պարտապանին պատկանող գույք և դրամական միջոցներ չեն 

հայտնաբերվել, որի վրա կարելի է բռնագանձում տարածել։ 

Կատարողական գործողությունների ընթացքում անհնարին է եղել պարզել 

պարտապան ՍՊԸ-ի տնօրենի գտնվելու վայրը, որին հայտնաբերելու նպատակով 

հայտարարվել է հետախուզում։ 

03.03.2020թ. թիվ 04961897 կատարողական վարույթը «Դատական ակտերի 

հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-մասի 8-րդ կետի համաձայն 

կարճվել է։ 

 

Հաշվեքննիչ պալատի կողմից արձանագրված է. Ստուգմամբ պարզվել է, որ  

մասնավորապես ՊԵԿ պահանջով իրավաբանական անձից 01.03.2018թ. թիվ 04045271 

կատարողական վարույթով ենթակա է  բռնագանձման 99.344.7 հազ. դրամ: Վարույթում 

բացակայում է ընկերության հաշվապահական հաշվեկշիռը, առկա է միայն 2016թ. երկրորդ 

կիսամյակի ԱԱՀ հաշվարկի հաշվետվությունը, ըստ որի ընկերությունը այդ 

ժամանակահատվածում ստացել է 194.984.6 հազ. դրամի հասույթ: Հարկադիր կատարողը 

չի այցելել ընկերության գործունեության հասցե և 25.07.2019թ. ավարտել է վարույթը 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 41 հոդվածի 1-ին մասի 

2.1-րդ կետի հիմքով՝ անհնարին է պարզել պարտապանի գույքի գտնվելու վայրը: 



14 
 

Փաստորեն, հարկադիր կատարողը գույքը հայտնաբերելու ուղղությամբ կատարողական 

գործողությունները պատշաճ չի կատարել, որի արդյունքում 99.344.7 հազ. դրամից 

պետական բյուջե գումար մուտք չի եղել: 

 

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության բացատրությունը. Ծառայության  

պետական եկամուտների կոմիտեի օգտին, դատախազության հայցերով և քրեական 

գործերով բռնագանձումների բաժնում նշված կատարողական վարույթով կատարված 

հարցումների արդյունքում պարտապան Սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերությանը պատկանող գույք և դրամական միջոցներ չեն հայտնաբերվել։ 

02.03.2018թ.-ին ՀՀ ՊԵԿ հարկ վճարողների սպասարկման վարչություն կատարված 

հարցումով պահանջվել է ներկայացնել պարտապանի վերջին ներկայացված 

հաշվետվությունը, որին 21.03.2018թ.-ին տրամադրել է 2016թ. հաշվետվությունը:  

17.03.2018թ. Ծառայություն է մուտք եղել ՀՀ ՊԵԿ-ի թիվ 70-9/13286-18 գրությունը, որի 

համաձայն՝ պարտապանի գործունեությունը 21.05.2012թ-ից դադարեցվել է: 

Կատարողական գործողությունների ընթացքում պարտապան Ընկերության 

հիմնադիրը չի հայտնաբերվել և նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, իսկ 

կատարողական վարույթը 25.07.2018թ-ին ավարտվել է «Դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 41 հոդվածի 1-ին մասի 2.1 կետի հիմքով։ 


