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2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  
 

Վերականգնված գումարի չափը 
 

Ծառայության կողմից հաշվետու ժամանակահատվածում գույքային և ոչ գույքային 
բնույթի կատարողական վարույթներով վերականգնվել է 35.881.715.364 ՀՀ դրամ 

  
Վերոնշյալ ցուցանիշից՝ 
 ՀՀ պետական բյուջեի օգտին է վերականգնվել է 13.690.509.161 ՀՀ  դրամ, 
 Իրավաբանական անձանց օգտին բռնագանձվել է 18.733.098.819 ՀՀ դրամ, 
 Ֆիզիկական անձանց օգտին բռնագանձվել է 1.223.611.301 ՀՀ դրամ,                     
 այլ, (ոչ գույքային) բնույթի կատարողական վարույթներով բռնագանձվել է 

1.471.852.528 ՀՀ դրամ,        
 հայցի ապահովման կատարողական վարույթներով վերականգնվել է 762.643.500 ՀՀ 

դրամ: 
 

Կատարողական վարույթների շարժը 
 

Հաշվետու ժամանակահատվածում Ծառայության կողմից ընթացք է տրվել 1.389.278 
կատարողական վարույթների:   

  
Ընթացք տրված 1.389.278 կատարողական վարույթներից՝  24.323–ը փոխանցվել է 

նախորդ տարիներից, իսկ 1.364.955 կատարողական վարույթները հարուցվել և 
վերսկսվել են հաշվետու ժամանակահատվածում:  

Հաշվետու ժամանակահատվածում կարճվել են 476.767 կատարողական վարույթներ: 
                                                         

Սնանկության հատկանիշներով հաշվետու ժամանակահատվածում կարճվել են 9.302 
կատարողական վարույթներ՝ 17.877.867.525 ՀՀ դրամ բռնագանձման ենթակա գումարով:  

Հաշվետու ժամանակահատվածում ավարտվել են 897.450  կատարողական 
վարույթներ:  

Հաշվետու ժամանակահատվածի վերջում կատարողական վարույթների մնացորդը 
կազմել է  5.061 կատարողական վարույթ:    
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Կադրային ապահովում 
 

ՀՀ վարչապետի 2019 թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 1780-Ա որոշման համաձայն Հարկադիր 
կատարումն ապահովող ծառայության հաստիքների առավելագույն թիվը  413-ի փոխարեն 
սահմանվել է 620 հաստիքային միավոր:   

Հաշվետու ժամանակահատվածում՝  

 Աշխատանքի են ընդունվել  74 հարկադիր կատարող: 2019 թ. ընթացքում 
հարկադիր կատարողի թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու նպատակով անցկացվել է 
4 մրցույթ (2019 թ. հունվար, մայիս, սեպտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին):  
 

 Պայմանագրային հիմունքներով աշխատանքի է ընդունվել  80 աշխատակից:  
 

 Ծառայությունից իրենց զեկուցագրերի համաձայն ազատվել է 51 աշխատակից (15-
ը՝ կենտրոնական մարմնից, 22-ը՝ Երևան քաղաքի և 14-ը մարզային բաժիններից): 

 
 2019 թ. հոկտեմբեր ամսին ատեստավորվել է 73 հարկադիր կատարող, 

ատեստավորումը հետաձգվել և վերապատրաստման են գործուղվել 8 հարկադիր 
կատարող:  

 
 Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ արդարադատության նախարարի 

հրամաններով նշանակվել է 3 ծառայողական քննություն: Նշանակված 
ծառայողական քննությունների արդյունքներով ՀՀ արդարադատության նախարարի 
հրամաններով  2 հարկադիր կատարող ենթարկվել է կարգապահական տույժի՝ 
նկատողություն, իսկ 1 ծառայողական քննություն դադարեցվել է:  

 
 2019 թվականի ընթացքում ՀՀ գլխավոր հարկադիր կատարողի հրամաններով 

նշանակվել է 20 ծառայողական քննություն: Նշանակված ծառայողական 
քննությունների արդյունքներով ՀՀ գլխավոր հարկադիր կատարողի հրամաններով 7 
հարկադիր կատարող ենթարկվել է կարգապահական     տույժի,    այդ թվում՝ 4 
նկատողություն, 1 խիստ նկատողություն, 2 աշխատակցի նկատմամբ կիրառվել է 
«Ծառայությունից ազատում» կարգապահական տույժ, իսկ 11 ծառայողական 
քննություն դադարեցվել է:  

 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ 

 
 Իրականացվել է Ծառայության էլեկտրոնային համակարգում գեներացվող որոշման 

ձևերի ավելացում և դրանց բարելավում։ 
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 Իրականացվել է Ծառայության էլեկտրոնային վարույթների համակարգի և ՀՀ 
ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության միջև 
հաղորդագրությունների փոխանակման պրոտոկոլի փոփոխություն, որի շնորհիվ 
Ծառայություն մուտք գործող վարչական ակտերի պարտադիր դաշտ է սահմանվել 
պարտապանի ծանուցումը վկայող փաստաթղթի առցանց հասանելի հղում։  

 Ծառայության էլեկտրոնային համակարգի ինտեգրում «e-Payments.am» պետական 
վճարումների էլեկտրոնային համակարգի հետ:   

 Ընթացքի մեջ է ARCA համակարգի միջոցով կատարողական վարույթների շրջանակում 
վճարում ընդունելու հնարավորություն ստեղծելու աշխատանքները (ավարտը՝ 2020 թ․ 
հունվար)։ 

 Այլ պետական մարմինների հետ տեղեկատվության փոխանակումը էլեկտրոնային 
եղանակով, Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակի՝ 
(ԷԿԵՆԳ) միջոցով ամբողջությամբ իրականացնելու ուղղությամբ իրականացվել է 
ծրագրային ապահովում,  ինչը նպաստում է կատարողական գործողությունների 
կատարման ժամկետների կրճատմանը՝ հնարավորություն է տալիս արագ ստանալ 
անհրաժեշտ տեղեկատվություն։ 

 Ծառայությունում ներդրվել և գործարկվել  է փաստաթղթաշրջանառության «Mullberry-2» 
համակարգը։ 

 Ծառայության և Պետական եկամուտների կոմիտեի միջև ներդրվել է էլեկտրոնային  նոր  
ծրագիր,  որը հնարավորություն կտա ունենալու պարտապանի գույքի և դրամական 
միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման առավել արդյունավետ 
համակարգ։ 

 Ընթացքի մեջ է Ծառայության և  ՀՀ սոցիալական ապահովության ծառայության միջև 
էլեկտրոնային եղանակով տեղեկությունների փոխանակման մոդուլի ներդրումը, որը 
հնարավորություն կտա  ի սկզբանե բացառել պարտապանի կենսաթոշակի վրա 
օրենքով չնախատեսված դեպքերում բռնագանձման ոչ ենթակա դրամական 
միջոցների արգելանքի կիրառումը, և նվազագույնի կհասցվի պարտապանների 
դրամական միջոցների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկանքներ ներկայացնելու 
անհրաժեշտությունը (աշխատանքների ավարտը՝ 2020 թ․ փետրվար):  

 Ծառայության և  ««Հայփոստ» ՓԲ ընկերության հետ  համատեղ աշխատանքներ են 
տարվում կատարողական վարույթի կողմերին ծանուցումների և որոշումների ուղարկման 
նոր էլեկտրոնային մոդուլի  ներդրման ուղղությամբ, ինչի արդյունքում հնարավոր կլինի 
կատարողական վարույթի ցանկացած փուլում հետևել  ուղարկվող առաքանու շարժին 
(աշխատանքների ավարտը՝ 2020 թ․ հունվար): 

 Ծրագրային ապահովման միջոցով հնարավորություն է ստեղծվել ՔԿԱԳ գործակալության 
բազայից առցանց տեղեկություն  ստանալ պարտապանի ընտանեկան/ամուսնական/ 
կարգավիճակի  վերաբերյալ: 
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 Ծառայության և Կենտրոնական բանկի միջև իրականացված աշխատանքների 
արդյունքում հարուցված կատարողական վարույթների շրջանակում բացառվել է 
պարտապանների կենսաթոշակից և աշխատավարձից կրկնակի բռնագանձումը։ 

 «Ամերիաբանկ» ՓԲ ընկերության հետ կնքվել է նոր համաձայնագիր, որի արդյունքում 
հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդի մասնակիցները վճարային քարտով 
հնարավորություն ունեն առանց միջնորդավճարի կատարել վճարումներ։ 

 Ծառայությունում  ներդրվել է նոր կարգավորում, որի արդյունքում հարկադիր 
էլեկտրոնային աճուրդում հաղթած մասնակիցների համար հնարավորություն է 
ստեղծվել ստանալու արագ և ստույգ  ուղեցույց՝ իրենց կողմից կատարվելիք  
պարտավորությունների  վերաբերյալ։  

 Ծառայությունում ներդրվել է  ծրագրային նոր ապահովում արգելադրված գումարների 
բռնագանձումն ինքնաշխատ եղանակով իրականացնելու համար: Սույն ծրագրային 
ապահովման արդյունքում հնարավորություն է ստեղծվել նախկին տարիներին 
արգելադրված և բռնագանձման ենթակա  գումարների բռնագանձումն ինքնաշխատ 
եղանակով իրականացնելու համար, ինչը ծրագրի բացակայության պատճառով 
նախկինում հնարավոր չի եղել կիրառել: 

 Օրենսդրական փոփոխություններով պայմանավորված իրականացվել են ծրագրային 
որոշակի աշխատանքներ՝ կատարողական վարույթի կողմերին ծանուցումներն 
էլեկտրոնային փոստի միջոցով ուղարկելու ուղղությամբ:  

 Սույն կարգավորումը կիրարկվել է 2019 թ. հոկտեմբեր ամսից և ավելի քան 30  
կազմակերպություններ, ինչպես նաև  պետական և տեղական ինքնակառավարման 
տարբեր մարմիններ  կատարողական վարույթով իրենց հասանելիք ծանուցումներն ու 
որոշումները ստանում են իրենց իսկ կողմից տրամադրած էլեկտրոնային փոստի հասցեին: 

 

Օրենսդրական բարեփոխումներ 
  

Հաշվետու ժամանակահատվածում Ծառայությունում ծավալուն աշխատանքներ են 
կատարվել հարկադիր կատարման օրենսդրության կատարելագործման ուղղությամբ: 
Մասնավորապես մշակվել և ՀՀ արդարադատության նախարարին է ներկայացվել. 
 

             
 ՀՀ վարչապետի 2019 թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 1780-Ա որոշման համաձայն Հարկադիր 

կատարումն ապահովող ծառայության հաստիքների առավելագույն թիվը  413-ի փոխարեն 
սահմանվել է 620 հաստիքային միավոր: 

 Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը «Օրենսդրության զարգացման և 
իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի հետ միասին մշակել և 
շրջանառության մեջ էր դրել ««Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը, որը ընդունվել է ՀՀ ազգային ժողովի կողմից և 2019 թ․ 
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օգոստոսից գործածության մեջ է: Նշված օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում 
իրավակիրառ պրակտիկայում հանդիպող մի շարք հարցերի տրվել են իրավական 
կարգավորումներ: 

 «Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության և պետական այլ մարմինների  միջև 
տեղեկատվության փոխանակման էլեկտրոնային  կարգը հաստատելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը, որով սահմանվել 
է էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության կարգը և հարցումների ձևերը։ 

  «Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության և Երևանի քաղաքապետարանի միջև 
էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության կարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը, որով սահմանվել է 
էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության կարգը երկու մարմինների միջև: 

  «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի № 1008-
Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշման նախագիծը, որով Երևան քաղաքի Հալաբյան 41ա հասցեում 
տեղակայված Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության վարչական շենքը 
կներառվի ոստիկանության կողմից պահպանության ենթակա պետական մարմինների 
շենքերի ու շինությունների ցանկում: 

  «Կենտրոնական բանկի խորհրդի 21.06.2016թ. թիվ 104-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին»  որոշման նախագիծը:  

 Նախագծի ընդունմամբ հնարավորություն կընձեռվի կատարողական վարույթ հարուցելիս 
և արգելանք դնելիս առևտրային բանկերին անմիջապես հայտնել այն հաշվեհամարների 
մասին, որից  ստացվող գումարները արգելադրման (բռնագանձման) ենթակա չեն: 

 Արդարադատության նախարարի 04.10.2019թ. թիվ 467-Ն հրամանով սահմանվել է  
Պարտապանի կողմից հարկադիր կատարողին ներկայացվող՝ գույքի և գույքային 
իրավունքների կազմի, քանակի և գտնվելու վայրի վերաբերյալ հայտարարագրի ձևը և 
հայտարարագրի ներկայացման կարգը:   

 ՀՀ արդարադատության նախարարի 06.05.2019 թ. թիվ  151-Լ հրամանով կատարվել է 
փոփոխություն 16.07.2018 թ. թիվ 346-Լ հրամանում («Հարկադիր կատարումն ապահովող 
ծառայության կանոնադրությունը հաստատելու մասին»): 

 
Աշխատանքային պայմանների բարելավում 

 
Ծառայության  Արագածոտնի մարզային բաժնում աշխատանքները առավել 

արդյունավետ կազմակերպելու համար Ապարան քաղաքում բացվել է նստավայր, որն 
սպասարկում է Ապարան քաղաքի, հարակից 21 գյուղերի և Արագածի նախկին վարչական 
շրջանի 22 գյուղական համայնքների բնակիչներին։ 

 Ծառայության իրավաբանական, Երևան քաղաքի Ավան և Նոր-Նորք, Էրեբունի և 
Նուբարաշեն բաժիններում, ինչպես նաև Արագածոտնի մարզային բաժնի Թալինի 
նստավայրում իրականացվել են ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ:   
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 Ընթացքի մեջ են Սյունիքի մարզային բաժնի Կապան-Մեղրի տարածաշրջանի և 
Արմավիր մարզային բաժնի էջմիածին բաժանմունքների վերանորոգման 
աշխատանքները։  

 
 Կառավարության որոշմամբ Ծառայության Սյունիքի, Արմավիրի և Գեղարքունիքի 

մարզային բաժիններին տրամադրվել են նոր տարածքներ:  
 

 
Միջազգային համագործակցություն 

 
 Ռուսաստանի Դաշնության դատական պրիստավների դաշնային ծառայության տնօրեն – 

Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատական պրիստավ Դ. Արիստովի և դաշնային 
ծառայության պատվիրակության հյուրընկալում Ծառայությունում, Դ. Արիստովի 
հանդիպում ՀՀ արդարադատության նախարարի հետ (2019 թ. հունիսի 3-5-ը):  

 Հարկադիր կատարողի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ միանալով ամբողջ 
աշխարհում հարկադիր կատարողի մասնագիտության խթանմանն ուղղված 
միջոցառումներին՝ Ծառայությունը բաց դաս-քննարկումներ է կազմակերպել ՀՀ 
ոստիկանության կրթահամալիրում և ԵՊՀ-ում՝ ներկայացնելով հարկադիր կատարողի 
մասնագիտության նրբությունները, հետաքրքրությունը, Ծառայության գործառույթները, 
դերն ու նշանակությունը պետական մարմինների համակարգում (2019 թ. հունիսի 13-ը): 

 ՌԴ դատական պրիստավների դաշնային ծառայության տնօրեն-ՌԴ գլխավոր դատական 
պրիստավ Դմիտրի Արիստովի հրավերով   աշխատանքային այց Մոսկվա։ 
Մասնակցություն Հարկադիր կատարման ոլորտի հիմնախնդիրներին նվիրված 
հոբելյանական 10-րդ միջազգային գիտագործնական համաժողովին՝ «Հարկադիր 
կատարում. ներկա իրավիճակ և զարգացման վեկտորներ» խորագրի ներքո  (2019թ. 
օգոստոսի 1-2-ը)։ 

 Մասնակցություն Դատական կատարողների միջազգային միության ամենամյա լիագումար 
նիստին (2019թ. նոյեմբերի 28-30-ը, Փարիզ): 

 ՌԴ դատական պրիստավների դաշնային ծառայության և ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն 
ապահովող ծառայության միջև համագործակցության հուշագրի ստորագրում (2019թ. 
նոյեմբերի 28-ը, ք. Փարիզ): 

 

Աջակցություն քաղաքացիներին 
 

 Ծառայությունում ոչ աշխատանքային օրերին սահմանվել է հերթապահություն, որի 
նպատակը ՀՀ վարչապետի հանձնարարությամբ ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային 
ոստիկանություն» ծառայության Երևանի հաշվառման-քննական բաժնում ոչ 
աշխատանքային օրերին իրականացվող  մեծածավալ աշխատանքներին աջակցելն է: 
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Պարտապանների գույքի նկատմամբ կիրառված արգելանքները վերացնելու համար 
ստեղծվել է հնարավորություն՝ բոլոր այն դեպքերում, երբ պարտապաններն իրենց 
պարտավորությունները կատարում են վճարահաշվարկային տերմինալների միջոցով ոչ 
աշխատանքային օրերին կամ  նշված օրերին ներկայացնում են պարտավորությունների 
կատարումը հիմնավորող փաստաթուղթ, ապա  կիրառված  արգելանքները վերացվում են:  

 2019 թվականի օգոստոսից 15-ից մինչև դեկտեմբերի 30-ը սահմանված 
հերթապահությունների ընթացքում վերացվել են թվով 5.608 կատարողական 
վարույթներով կիրառված արգելանքները:  

 Ծառայությունում ձևավորվել  է «Զանգերի կենտրոն» աշխատանքային խումբ, որտեղ 
մուտքագրվում են Ծառայությանը հասցեագրված գրեթե բոլոր զանգերը: Մուտքագրված 
զանգերը  խմբավորվում են ըստ իրենց բովանդակության և բնույթի, ինչի արդյունքում  
հնարավորություն է ստեղծվել  հարցերին և խնդիրներին  առավել արագ  արձագանքել և 
բարձրացված հարցերին  լուծում տալ, միաժամանակ անհրաժեշտություն առաջանալու 
դեպքում օպերատորների կողմից ապահովվում է հարկադիր կատարողների  հետադարձ 
կապը քաղաքացիների հետ։ 

 Ծառայության դեպոզիտ հաշվին տարբեր տարիների ընթացքում բռնագանձված  
դրամական միջոցները, որոնց հասցեատերերի տվյալները անճշտությունների և ոչ 
բավարար տվյալների պատճառով հնարավոր չի եղել պարզել, սեպտեմբեր ամսից 
իրականացված աշխատանքների արդյունքում ճշտվել են հասցեատերերի տվյալները և 
կատարվել համապատասխան բաշխումներ: 

 2016-2019 թթ. չպարզված թվով 2473 դրամական փոխանցումներից  ճշգրտվել և 
հասցեատերերին է փոխանցվել 2282-ը։ 
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