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I. Առկա վիճակը 

1. Գույքագրումը Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության 
(այսուհետ՝ Ծառայություն) կողմից իրականացվող կատարողական 
գործողություն է, որը ենթադրում է գույքագրման ժամկետների, գույքա-
գրման ենթակա գույքի շրջանակի, գույքի հայտնաբերմանն ուղղված 
գործողությունների կարգի և չափանիշների ամրագրման անհրա-
ժեշտություն։ Այս և գույքագրման հետ կապված մի շարք այլ հարցերի 
վերաբերյալ ամբողջական և գործնական կարգավորումներ Ծառայու-
թյունում մինչ օրս առկա չեն, ինչը հարկադիր կատարողների համար 
հանգեցնում է մի կողմից՝ գույքագրման գործընթացում որոշակի 
խնդիրների առաջացման, մյուս կողմից՝ գույքագրման միասնական 
չափանիշների բացակայության։  

II. Ուղեցույցի նպատակը 

2. Հարկադիր կատարողի կողմից իրականացվող գույքագրման  
աշխատանքների  վերաբերյալ սույն ուղեցույցի նպատակներն են գույքա-
գրումների գործընթացի կանոնակարգումը, գույքագրման իրակա-
նացման միատեսակ չափանիշների սահմանումը և գույքագրման իրավա-
կիրառ պրակտիկայի կատարելագործումը։ 

III. Ընդհանուր դրույթներ 

3. Գույքագրումը պարտապանին սեփականության իրավունքով 
պատկանող գույքի կամ պարտապանի մոտ գտնվող պահանջատիրոջը 
պատկանող գույքի փաստացի հայտնաբերմանն ու արձանագրմանն 
ուղղված կատարողական գործողություն է: 

4. Պարտապանի շարժական գույքի վրա արգելանք դնելու համար 
հարկադիր կատարողը պարտավոր է կատարել գույքագրում՝ բացառու-
թյամբ սույն ուղեցույցով նախատեսված դեպքերի։ 

5. Գույքագրումն իրականացվում է ․  
1) պարտապանի գույքի կամ պարտապանի մոտ գտնվող` հայցվորին 

(պարտատիրոջը) պատկանող գույքի պահպանումն ապահովելու և այն 
հետագայում պահանջատիրոջը հանձնելու կամ իրացնելու, 

2) պարտապանի գույքը բռնագրավելու մասին դատարանի դատա-

5 
 

վճռի կատարման, 
3) պատասխանողին պատկանող և նրա կամ այլ անձանց մոտ գտնվող 

գույքի վրա արգելանք դնելու մասին դատարանի որոշման կատարման, 
կամ 

4) հանրային իրավական դրամական պահանջների կատարումն 
ապահովելու համար պատասխանողին պատկանող գույքի վրա 
արգելանք դնելու մասին վարչական մարմնի որոշման կատարման 
նպատակով։ 

6. Պարտապան-ֆիզիկական անձի դեպքում հարկադիր կատարողի 
կողմից գույքագրում չի իրականացվում մինչև 100 000 դրամ գումարի 
բռնագանձման պահանջով հարուցված կատարողական վարույթներով: 
Պարտապան-ֆիզիկական անձի դեպքում մինչև 100 000 ՀՀ դրամի 
բռնագանձման պահանջներով վարույթներով գույքագրում իրակա-
նացվում է, եթե «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ 
օրենքով (այսուհետ՝ Օրենք) սահմանված հարցումների արդյունքով 
պարտապանին պատկանող գույք (դրամական միջոցներ, աշխա-
տավարձ, բռնագանձման ենթակա այլ եկամուտներ, տրանսպորտային 
միջոցներ) չի հայտնաբերվել կամ հայտնաբերված գույքը բավարար չէ 
պարտավորությունների կատարման համար: 

7. Գույքագրում իրականացնելիս հարկադիր կատարողը պետք է 
գույքագրի միայն այնքան գույք, որի հնարավոր լիկվիդացիոն արժեքն 
առերևույթ բավարար է հարկադիր կատարման ենթակա ակտի 
պահանջների կատարման համար (ներառյալ` կատարման ծախսերը) և 
էապես չի գերազանցում դրանց չափը։ Միևնույն հերթի գույքի մի մասի 
լիկվիդացիոն արժեքն առերևույթ հարկադիր կատարման ենթակա ակտի 
պահանջների կատարման համար (ներառյալ` կատարման ծախսերը) 
բավարար լինելու դեպքում հարկադիր կատարողն իրավունք ունի 
ինքնուրույն ընտրելու այդ հերթի շրջանակում գույքագրման ենթակա 
գույքը։ Միևնույն հերթի գույքի մի մասի լիկվիդացիոն արժեքն առերևույթ 
հարկադիր կատարման ենթակա ակտի պահանջների կատարման 
համար (ներառյալ` կատարման ծախսերը) բավարար լինելու դեպքում 
գույքագրմանը ներկա գտնվող պարտապանն իրավունք ունի 
առաջարկելու այն գույքը (գույքերը), որի (որոնց) գույքագրումն ու 
արգելադրումն իր համար առավել նախընտրելի է։ 

8. Մինչ գույքագրում իրականացնելը հարկադիր կատարողը պար-
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տավոր է շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների 
գրանցամատյանում ստուգել պարտապանի շարժական գույքի 
նկատմամբ գրանցված ապահովված իրավունքների առկայությունը։ 

9. Գույքագրում իրականացնելու օրվանից առնվազն 3 (երեք) օր առաջ 
հարկադիր կատարողը պարտավոր է գույքագրման իրականացման 
ժամանակի և վայրի մասին գրավոր տեղեկացնել պահանջատիրոջը։ 
Պահանջատիրոջը գույքագրման վերաբերյալ ծանուցելու նպատակը 
վերջինիս համար գույքագրման մասնակցելու իրական հնարավորու-
թյունն ապահովելն է։ Ուստի հարկադիր կատարողը պետք է ընտրի 
ծանուցման այնպիսի ժամկետ, որը կապահովի մինչ գույքագրման 
իրականացման օրը պահանջատիրոջ՝ գույքագրման իրականացման 
ժամանակի և վայրի մասին փաստացի տեղեկացված լինելը։ Հարկադիր 
կատարողը գույքագրման իրականացման ժամանակի և վայրի մասին 
պահանջատիրոջը չի ծանուցում հայցի ապահովման և մինչև 100 000 
դրամ պահանջի կատարողական վարույթներով իրականացվող 
գույքագրման դեպքում: 

10. Պահանջատիրոջ ծանուցումը պետք է կատարվի Օրենքով 
սահմանված կարգով՝ փոստային առաքմամբ այն ուղարկելու կամ 
առձեռն հանձնելու, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ 
էլեկտրոնային փոստի հասցեով կամ հաղորդակցության այլ միջոցներով 
ուղարկելու միջոցով: Գույքագրման աշխատանքների ժամանակի և վայրի 
մասին ծանուցված պահանջատիրոջ չներկայանալն արգելք չէ 
գույքագրման աշխատանքներն իրականացնելու համար: 

11. Հարկադիր կատարողն իրավունք ունի առանց պարտապանի 
համաձայնության (այդ թվում՝ պարտապանի բացակայության պայման-
ներում) գույքագրման նպատակով անարգել, այդ թվում՝ բնակարանը կամ 
այլ շինությունը բացելու միջոցով, մուտք գործել պարտապանին 
սեփականության իրավունքով պատկանող բնակարան կամ այլ 
շինություն՝ պահպանելով Օրենքի 16․1-րդ հոդվածի պահանջները: 
Բնակարանը կամ այլ շինությունը գույքագրման նպատակով բացելու 
միջոցով մուտք գործելու դեպքում հարկադիր կատարողը գույքագրման 
ավարտից հետո պետք է միջոցներ ձեռնարկի բնակարան կամ այլ 
շինություն այլ անձանց մուտքը կանխելու համար՝ բնակարանի կամ այլ 
շինության բանալին սույն ուղեցույցով սահմանված կարգով ի պահ 
հանձնելով կամ ի պահ ընդունելով։  
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12. Գույքագրման նպատակով այլ անձանց պատկանող բնակարան 
կամ շինություններ մուտք գործելու համար հարկադիր կատարողը պետք 
է ստանա այդ բնակարանի կամ շինության սեփականատիրոջ 
(ժամանակավոր տիրապետողի) համաձայնությունը: Համաձայնության 
բացակայության դեպքում հարկադիր կատարողը պարտավոր է 
անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել բնակարան կամ այլ շինություն մուտք 
գործելու վերաբերյալ դատարանի համապատասխան որոշումն 
ստանալու ուղղությամբ։ Ժամանակավոր տիրապետողի համաձայնու-
թյունը ստանալու վերաբերյալ սույն կետով նախատեսված կանոնը 
կիրառելի չէ այն դեպքում, երբ այլ անձին պատկանող բնակարանի, շենքի 
կամ շինության ժամանակավոր տիրապետողը տվյալ կատարողական 
վարույթով պարտապան է:  

IV. Գույքագրման վայրը 

13. Գույքագրում կարող է իրականացվել հարկադիր կատարման 
ենթակա ակտում նշված հասցեում, պարտապան ֆիզիկական անձին 
սեփականության իրավունքով պատկանող կամ այլ հիմքով 
տիրապետվող բնակարանում և/կամ այլ շենքերում և շինություններում, 
պարտապան ֆիզիկական անձի բնակության վայրում, նրա անշարժ 
գույքի գտնվելու վայրում, պարտապան իրավաբանական անձի գտնվելու 
կամ գործունեության վայրում, պարտապան իրավաբանական անձի 
անշարժ գույքի գտնվելու վայրում կամ պարտապան իրավաբանական 
անձին սեփականության իրավունքով պատկանող կամ այլ հիմքով 
տիրապետվող այլ շենքերում և շինություններում։ Գույքագրում կարող է 
իրականացվել նաև պարտապանի տիրապետության ներքո գտնվող այլ 
շենքերում և/կամ շինություններում, թեկուզև դրանց նկատմամբ առկա չէ 
որևէ իրավունքի պետական գրանցում։ 

14. Գույքագրում իրականացնելու հիմքերի առկայության դեպքում 
հարկադիր կատարողը պարտավոր է նախևառաջ պարզել այն վայրերը, 
որտեղ պետք է իրականացվի գույքագրումը։ Գույքագրման վայրը 
պարզելու համար հարկադիր կատարողը պարտավոր է միջոցներ 
ձեռնարկել՝ հայտնաբերելու համար․ 

 պարտապան ֆիզիկական անձին սեփականության իրավունքով 
պատկանող բնակարանը, շենքը և/կամ այլ շինությունը․ 
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 պարտապան ֆիզիկական անձին սեփականության իրավունքով 
պատկանող այլ անշարժ գույքի գտնվելու վայրը․ 

 պարտապան ֆիզիկական անձին սեփականության իրավունքով 
չպատկանող անշարժ գույքը, որի նկատմամբ պարտապանն ունի 
վարձակալության, անհատույց օգտագործման իրավունք կամ այլ 
իրավունք․ 

 բնակարանը կամ այլ անշարժ գույքը, որոնցում բնակվում է 
պարտապան ֆիզիկական անձը կամ որում հնարավոր է, որ առկա լինի 
պարտապանին պատկանող գույք՝ թեկուզև պարտապանն այդ գույքի 
նկատմամբ պետական գրանցում ստացած որևէ իրավունք չունի․ 

 պարտապան իրավաբանական անձին սեփականության իրավուն-
քով պատկանող շենքը, շինությունը կամ բնակարանը․ 

 պարտապան իրավաբանական անձին սեփականության իրավուն-
քով պատկանող այլ անշարժ գույքի գտնվելու վայրը․ 

 շենքը կամ շինությունը, որի նկատմամբ գրանցված է պարտապան 
իրավաբանական անձի վարձակալության, գույքի անհատույց 
օգտագործման կամ այլ իրավունքը․ 

 պարտապան իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը․ 
 պարտապան իրավաբանական անձի գործունեության վայրը, 

գործունեության տարբեր վայրեր ունենալու դեպքում՝ բոլոր վայրերը։ 
15. Գույքագրում իրականացնելու վայրերը պարզելու համար 

հարկադիր կատարողը պարտավոր է հարցում կատարել Կադաստրի 
կոմիտե, ինչպես նաև ստուգել կատարողական վարույթում առկա՝ 
պարտապան ֆիզիկական անձի հաշվառման, բնակության և վերջինիս 
այլ իրավունքներով ծանրաբեռնված անշարժ գույքերի հասցեների 
վերաբերյալ տեղեկատվությունը, պարտապան իրավաբանական անձի 
հաշվառման, գործունեության հասցեների, վերջինիս սեփականության 
կամ այլ իրավունքով պատկանող գույքերի վերաբերյալ տեղեկատ-
վությունը։  

16. Գույքագրում իրականացնելիս գույքագրման մի քանի վայր 
հայտնաբերելու դեպքում հարկադիր կատարողը պարտավոր է 
ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ՝ բացառելու համար գույքագրման 
ընթացքում գույքագրման այլ վայրերից պարտապանին կամ 
պահանջատիրոջը պատկանող՝ պարտապանի մոտ գտնվող գույքի 
դուրսբերումը։ Գույքագրման մի քանի վայր հայտնաբերելու դեպքում 
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հարկադիր կատարողը պարտավոր է այդ մասին տեղեկացնել 
վերադասին՝ անհրաժեշտության դեպքում հարկադիր կատարողների 
խումբ ստեղծելու և գույքագրում իրականացնելու համար անհրաժեշտ 
անձնակազմ ապահովելու նպատակով։ 

17. Գույքագրման մի քանի վայրի առկայության դեպքում գույքագրումը 
համարվում է բարդ կատարողական գործողություն, որի իրականացման 
համար Գլխավոր հարկադիր կատարողի կամ Ծառայության մարզային 
(Երևանի քաղաքային) բաժնի պետի որոշմամբ կարող է ստեղծվել 
հարկադիր կատարողների խումբ: Հարկադիր կատարողների խմբի 
ղեկավարին նշանակում է հարկադիր կատարողների խումբ ստեղծելու 
մասին որոշում կայացրած պաշտոնատար անձը:  

18. Գույքագրման մի քանի վայրերի առկայության դեպքում 
Ծառայությունն ապահովում է գույքագրման բոլոր վայրերում հարկադիր 
կատարողների միաժամանակյա ներկայությունը, ովքեր պարտավոր են 
ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ մինչ կոնկրետ վայրում 
գույքագրման իրականացումը գույքագրման ենթակա գույքի 
դուրսբերումը, ոչնչացումը, վնասումը կամ կատարողական գործողության 
ընթացքն այլ կերպ խոչընդոտող կամ դժվարացնող գործողությունների 
կատարումը կանխելու նպատակով։ Այս նպատակով անհրաժեշտ է 
ապահովել գույքագրման յուրաքանչյուր վայրում առնվազն մեկ 
հարկադիր կատարողի ներկայություն։ 

V. Գույքագրման ենթակա գույքը 

19. Գույքագրման ենթակա է պարտապանին սեփականության 
իրավունքով պատկանող, ինչպես նաև պահանջատիրոջը պատկանող, 
սակայն պարտապանի մոտ գտնվող և Գույքագրման վայրում հարկադիր 
կատարողի կողմից փաստացի հայտնաբերված ցանկացած գույք՝ 
բացառությամբ սույն ուղեցույցի 23-րդ կետում նշված գույքի: Միևնույն 
հերթում գույքի տարբեր տեսակների առկայության դեպքում դրանց 
գույքագրման հերթականությունը, սույն ուղեցույցի 7-րդ կետի 
պահանջների պահպանմամբ, որոշում է հարկադիր կատարողը: 

20. Գումարի բռնագանձման վերաբերյալ կատարողական 
վարույթներով պարտապան իրավաբանական անձի գույքը գույքագրման 
ենթակա է հետևյալ հերթականությամբ․ 
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ա) արտադրության մեջ անմիջականորեն չներգրավված հիմնական 
միջոցներ․  

Սույն ուղեցույցի իմաստով «հիմնական միջոցներ» են համարվում այն 
նյութական ակտիվները, որոնք․ 

 առկա են կազմակերպությունում արտադրանքի արտադրության, 
աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման, ապրանք-
ների իրացման, վարձակալության տալու կամ վարչական նպատակներով 
օգտագործելու համար, 

 նախատեսվում են օգտագործել ավելի քան մեկ տարի ժամկետով: 
Օրինակ` հողը, շենքերը, շինությունները, տրանսպորտային միջոցները, 
սարքավորումները և այլն: 

Սույն ուղեցույցի իմաստով «արտադրություն» է համարվում իրավաբա-
նական անձի գործունեության հիմնական ուղղությունը հանդիսացող 
գործունեության տեսակը։ Հիմնական միջոցը համարվում է 
արտադրության մեջ անմիջականորեն չներգրավված, եթե այն 
ուղղակիորեն անհրաժեշտ չէ տվյալ իրավաբանական անձի հիմնական 
գործունեության իրականացման համար, և որի բացակայության դեպքում 
այդ գործունեությունը կարող է շարունակվել բնականոն հունով (օրինակ՝ 
սննդամթերքի կամ հագուստի արտադրությամբ զբաղվող 
իրավաբանական անձի համար՝ տրանսպորտային միջոցները, 
արտադրությունից զատ այլ նպատակով օգտագործվող անշարժ գույքը, 
հաշվապահական գործունեություն իրականացնող ընկերության համար՝ 
որպես գրասենյակ օգտագործվող անշարժ գույքից բացի այլ անշարժ 
գույքը և այլն)․ 

բ) պատրաստի արտադրանք, 
գ) անավարտ արտադրանք, այդ թվում` հումք, նյութեր, 

կիսաֆաբրիկատներ, 
դ) այլ շարժական գույք։  
21. Սույն ուղեցույցի 20-րդ կետում նշված հաջորդ հերթի գույքը 

գույքագրվում է միայն այն դեպքում, երբ նախորդ հերթի գույքի 
լիկվիդացիոն արժեքն առերևույթ պակաս է բռնագանձման ենթակա 
գումարի չափից, ներառյալ՝ կատարման ծախսերը։ Գույքի լիկվիդացիոն 
արժեքը որոշելիս հարկադիր կատարողը պարտավոր է հաշվի առնել նաև 
«Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման 
մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով դրա նկատմամբ գրանցված 
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սահմանափակումները։ 
22. Գույքագրման վայրում առկա ցանկացած շարժական գույք 

համարվում է պարտապանի սեփականությունը, քանի դեռ պարտապանը 
կամ այլ անձ հակառակը հիմնավորող ապացույցներ չի ներկայացրել։ 
Հարկադիր կատարողը պարտավոր է գույքն այլ անձի պատկանելու 
հանգամանքը վկայակոչող անձին պարզաբանել գույքի պատկանե-
լիությունը հավաստող ապացույցներ հարկադիր կատարողին 
ներկայացնելու, ինչպես նաև գույքն արգելանքից հանելու պահանջով 
դատարան դիմելու իրավունքը։ Հարկադիր կատարողը պարտավոր է, 
սույն ուղեցույցի 7-րդ կետի պահանջների պահպանմամբ, արձանագրել 
Գույքագրման վայրում փաստացի հայտնաբերված ցանկացած 
շարժական գույք, բացառությամբ սույն ուղեցույցի 23-րդ կետում նշված 
գույքի: 

23. Հարկադիր կատարողի կողմից գույքագրման ենթակա չեն 
պարտապան ֆիզիկական անձին պատկանող. 

1) գործածության մեջ գտնվող տնային օգտագործման առարկաները, 
հագուստեղենը, կոշկեղենը, սպիտակեղենը, անկողնային և մանկական 
պարագաները: Տնային օգտագործման առարկան է համարվում 
պարտապան-քաղաքացուն և վերջինիս ընտանիքին սննդի, հանգստի, 
բուժման, հիգիենայի և այլ առօրյա կենցաղային կարիքները 
բավարարելու իրական հնարավորություն տվող գույքը։ Գույքը տնային 
օգտագործման առարկա համարելու համար պետք է դրական 
պատասխան տալ հետևյալ հարցերին․ 

 արդյո՞ք գույքը փաստացի օգտագործվում է պարտապանի կամ 
վերջինիս հետ համատեղ բնակվող անձի կողմից (իրական 
օգտագործման չափանիշ)․ 

 արդյո՞ք պարտապանն ունի այլ գույք, որով կարելի է փոխարինել 
բռնագանձվող գույքը (փոխարինելիության չափանիշ)․ 

 արդյո՞ք պարտապանն ունի միևնույն տեսակի մի քանի գույք, 
որոնցից միայն մեկի առկայությունը բավարար է համապատասխան 
պահանջմունքի բավարարման համար (միակության չափանիշ)․ 

 արդյո՞ք պարտապանը չունի այնպիսի հատուկ պահանջմունքներ 
(կապված առողջական վիճակի, ֆիզիոլոգիական առանձնահատկութ-
յունների, տարիքի հետ), որոնց հիմքով տվյալ գույքն անխուսափելիորեն 
անհրաժեշտ է պարտապանի այդպիսի հատուկ պահանջմունքի 
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բավարարման համար, օրինակ՝ մերսման սարքավորումները՝ ողնա-
շարային հիվանդություն ունեցող պարտապանի համար, հակաալերգիկ 
թանկարժեք փոշեկուլը և այլն (խիստ անհրաժեշտության չափանիշ)։ 

Միևնույն պահանջմունքի բավարարման համար նախատեսված 
միևնույն տեսակի և նշանակության մի քանի գույք հայտնաբերելու 
դեպքում հարկադիր կատարողը գույքի միակության և փոխարինելության 
չափանիշները կիրառելիս այդ գույքերից որպես գույքագրման ենթակա 
գույք կարող է նախապատվություն տալ ողջամտորեն ենթադրվող առավել 
բարձր հնարավոր իրացվելիություն (լիկվիդացիոն արժեք) ունեցող 
գույքին՝ հաշվի առնելով կատարողական վարույթի կոնկրետ 
հանգամանքները։  

Բոլոր դեպքերում գույքագրման ենթակա են պերճանքի 
առարկաները և թանկարժեք նյութերից պատրաստված, պատմական 
կամ գեղարվեստական արժեք ունեցող առարկաները։ Գույքը պերճանքի 
առարկա համարելու համար հարկադիր կատարողը պետք է 
պատասխանի հարցին՝ արդյո՞ք տվյալ գույքն անհրաժեշտ է 
պարտապանի կենսական պահանջմունքների բավարարման համար, թե՞ 
այն ծառայում է ոչ կենսական և ոչ անպայմանորեն անհրաժեշտ այլ 
պահանջմունքների բավարարմանը (պերճանքի առարկաներ են, օրինակ, 
ձեռքի թանկարժեք ժամացույցները, թանկարժեք ճարմանդները, 
չօգտագործված օծանելիքը, խաղային ապարատները, սպասքի 
թանկարժեք հավաքածուները, թանկարժեք մուշտակները և այլն)․  

2) պարտապանի մասնագիտական պարապմունքների համար 
անհրաժեշտ առարկաները, ձեռնարկները ու գրքերը, բացառությամբ այն 
դեպքերի, երբ պարտապանը դատարանի դատավճռով զրկված է 
որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից, և այն առարկաների, 
որոնք պատրաստված են թանկարժեք նյութերից կամ ունեն պատմական 
կամ գեղարվեստական արժեք. 

3) պարտապանի ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա 
չհանդիսացող ընտանի կենդանիները (2 միավոր), ընտանի թռչունները 
(10 միավոր), ինչպես նաև գյուղատնտեսությունը որպես հիմնական 
զբաղմունք ունեցող պարտապաններին պատկանող անասնակերը և 
հերթական ցանքի համար անհրաժեշտ սերմացուն. 

4) մինչև 5 000 դրամ արժողությամբ գույքը, եթե դրանք մեկ 
միասնական խմբաքանակ չեն կազմում. 
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5) հաշմանդամների համար նախատեսված հատուկ, ինչպես նաև 
նրանց հնարավորություններին հարմարեցված փոխադրամիջոցները, 
վերականգնման տեխնիկական միջոցները և այլ օժանդակ 
պարագաները, որոնց օգտագործումը պայմանավորված է պարտապանի 
հնարավորություններով. 

6) որպես սոցիալական աջակցություն տրամադրված գույքը։ Որպես 
սոցիալական աջակցություն տրամադրված գույք է համարվում կյանքի 
դժվարին իրավիճակը կանխարգելելու կամ հաղթահարելու նպատակով 
անձին (ընտանիքին, սոցիալական այլ խմբին) Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով սահմանված և Հայաստանի 
Հանրապետության և (կամ) տեղական ինքնակառավարման մարմնի 
կողմից Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված մեկ կամ 
մի քանի սոցիալական ծրագրերի (ծառայությունների) շրջանակում 
տրամադրված գույքը: 

24. Պարտապանի իրավաբանական անձ հանդիսանալու դեպքում 
գույքագրման ենթակա է Գույքագրման վայրում հայտնաբերված և 
որոշակի լիկվիդացիոն արժեք (իրացվելիություն) ունեցող ցանկացած 
գույք: 

25. Հարկադիր կատարողը պարտավոր է անմիջապես առգրավել 
գույքագրման արդյունքում հայտնաբերված. 

 դրամը․ 
 արտարժույթը. 
 արժեթղթերը․ 
 թանկարժեք մետաղները և քարերը․ 
 ոսկերչական և ոսկուց, արծաթից, պլատինից ու պլատինի խմբի 

մետաղներից (պլատինի խմբի մետաղներն են քիմիական տարրերի 
պարբերական աղյուսակի 8 խմբի երկրորդ և երրորդ եռյակների 
քիմիական տարրերը՝ ռութենիումը, ռոդիումը, պալադիումը, օսմիումը, 
իրիդիումը) պատրաստված զարդերը, դրանց ջարդոնները կամ այդպիսի 
զարդերի առանձին պատկանելիքները. 

 թանկարժեք քարերից և ադամանդից պատրաստված այլ զարդերը, 
ինչպես նաև դրանց ջարդոնները կամ այդպիսի զարդերի առանձին 
պատկանելիքները. 

 շուտ փչացող գույքը: 
26. Կատարողական վարույթի հանգամանքներից ելնելով (օրինակ՝ 

հարկադիր կատարման ենթակա ակտով նախատեսված դեպքերում, այն 
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դեպքերում, երբ առկա է պարտապանի կողմից գույքը թաքցնելու, 
ոչնչացնելու կամ վնասելու իրական վտանգ)՝ հարկադիր կատարողն 
իրավունք ունի առգրավելու նաև գույքագրման ընթացքում հայտնաբեր-
ված՝ սույն ուղեցույցի 25-րդ կետում չնշված գույքը։ 

27. Գույքն առգրավելու դեպքում հարկադիր կատարողը կազմում է 
առգրավման վերաբերյալ արձանագրություն։  

28.  Գույքագրման իրականացման ընթացքում շուտ փչացող գույք 
հայտնաբերելու դեպքում հարկադիր կատարողը պարտավոր է 
անհապաղ առգրավել և իրացնել այն: Շուտ փչացող գույք են համարվում 
սննդամթերքը, օծանելիքակոսմետիկական ապրանքները, դեղորայքը, 
դեղամիջոցները, դեղանյութերը, կենցաղային քիմիայի ապրանքները և 
նմանատիպ այլ ապրանքներ, որոնց համար սահմանված պիտանիության 
ժամկետը գույքագրման պահին պակաս է մեկ տարուց։ 

29. Գումարի բռնագանձման վերաբերյալ ակտերի կատարման 
վարույթներով գույքագրման ընթացքում Օրենքի 53․1 հոդվածում նշված 
գույք հայտնաբերելիս հարկադիր կատարողը բոլոր դեպքերում 
պարտավոր է որոշում կայացնել գույքի ուղղակի վաճառքի մասին։ Հայցի 
(վճռի կատարման) ապահովման և վարչական մարմնի կողմից 
ներկայացված` արգելանք դնելու մասին որոշման կատարման 
կատարողական վարույթով գույքագրում իրականացնելիս, ելնելով 
կոնկրետ գույքի հատկանիշներից և կատարողական վարույթի 
հանգամանքներից, հարկադիր կատարողն իրավունք ունի ուղղակի 
վաճառքի միջոցով իրացնելու գույքագրման արդյունքում հայտնաբերված՝ 
Օրենքի 53․1 հոդվածում նշված գույքը։ 

30. Գույքագրում կատարելիս հարկադիր կատարողը յուրաքանչյուր 
դեպքում պետք է որոշի սահմանափակման տեսակները, ծավալները 
(գույքը տնօրինելն արգելելը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` 
օգտագործման և/կամ տիրապետման իրավազորությունն ինչպես 
ամբողջությամբ, այնպես էլ մասամբ սահմանափակելը, այն առգրավելը 
և ի պահ հանձնելը)՝ հաշվի առնելով հարկադիր կատարման ենթակա 
ակտի բովանդակությունը, գույքի հատկանիշները, սեփականատիրոջ 
կամ տիրապետողի համար դրա նշանակությունը և այլ հանգամանքներ: 

31.  Հարկադիր կատարողը գույքագրում կատարելիս շարժական 
գույքի նկատմամբ սահմանափակում կիրառելու դեպքում պետք է 
իրականացնի «Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված 
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իրավունքների գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված միասնական գրանցամատյանում գույքի 
նկատմամբ սահմանափակման գրանցման համար անհրաժեշտ բոլոր 
գործողությունները։ 

VI. Գույքագրման ժամկետները 

32. Եթե գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով 
պարտապանն ինքնակամ չի կատարում կատարողական թերթի 
պահանջները, և Օրենքով սահմանված հարցումների արդյունքում 
պարտապանին պատկանող դրամական միջոցներ, որոնց միջոցով 
կկատարվեր կատարման ենթակա ակտի պահանջը, չեն հայտնաբերվել 
կամ հայտնաբերված միջոցները բավարար չեն պարտավորությունը լրիվ 
մարելու համար, ապա գույքագրումը պետք է իրականացվի 
կատարողական վարույթի հարուցումից հետո առավելագույնը 15-օրյա 
ժամկետում՝ բացառությամբ սույն ուղեցույցի 34-րդ կետով սահմանված 
դեպքերի։  

33. Հայցի (վճռի կատարման) ապահովման և վարչական մարմնի 
կողմից կիրառված արգելանքների կատարման այն կատարողական 
վարույթներով, որոնցով որպես հայցի ապահովում,  վճռի կատարման 
ապահովման միջոց կամ վարչական արգելանք կիրառման է ենթակա 
հայցագնի չափով արգելանք՝ գույքագրումն իրականացվում է 
պարտապանի անշարժ գույքի բացակայության կամ անբավարարության 
հանգամանքը պարզելուց հետո առավելագույնը 3-օրյա ժամկետում։  

34. Անհապաղ կատարման ենթակա ակտերի հիման վրա հարուցված 
կատարողական վարույթներով գույքագրումն իրականացվում է 
կատարողական վարույթ հարուցելուց հետո  անհապաղ՝ սակայն ոչ ուշ, 
քան 3-օրյա ժամկետում։ 

VII. Գույքագրման ենթակա գույքի հայտնաբերմանն ուղղված 
միջոցառումները 

35. Գույքագրման վայր հասնելուց հետո գույքագրման վայրում 
պարտապանի ներկայության դեպքում հարկադիր կատարողը 
պարտապանին պետք է առաջարկի կամովին թվարկել և հարկադիր 
կատարողին ցույց տալ և/կամ հանձնել գույքագրման վայրում առկա 
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գույքագրման ենթակա ողջ շարժական գույքը: 
36. Պարտապանի կողմից հարկադիր կատարողի՝ սույն ուղեցույցի 

35-րդ կետում նշված պահանջը չկատարելու կամ գույքագրմանը 
պարտապանի չներկայանալու դեպքում հարկադիր կատարողը 
պարտավոր է իրականացնել գույքի հայտնաբերմանն ուղղված և  
ողջամտորեն անհրաժեշտ միջոցառումներ՝ ապահովելով դրանց 
համաչափությունը։ 

37. Գույքագրման արդյունքում հայտնաբերված գույքի լիկվիդացիոն 
արժեքն առերևույթ հարկադիր կատարման ենթակա ակտի պահանջից 
(ներառյալ՝ կատարման ծախսերը)  պակաս լինելու և մինչ այդ պահը 
պարտապանի կողմից հայտարարագիր ներկայացված չլինելու դեպքում 
հարկադիր կատարողը պետք է պարտապանին լրացուցիչ պարզաբանի 
Օրենքի 40-րդ հոդվածի 8-րդ մասով սահմանված հայտարարագիր 
ներկայացնելու պարտականությունը, դրա կատարման կարգը և 
պայմանները, ինչպես նաև հայտարարագրում տվյալներ թաքցնելու կամ 
խեղաթյուրելու կամ հայտարարագիր ներկայացնելուց չարամտորեն 
խուսափելու  համար սահմանված պատասխանատվությունը։ 

38.  Կատարողական վարույթի առանձնահատկություններից ելնելով՝ 
գույքագրման միևնույն վայրում կարող է իրականացվել լրացուցիչ 
գույքագրում։ 

VIII. Գույքագրման արդյունքում հայտնաբերված գույքն                                
ի պահ հանձնելը 

39. Հարկադիր կատարողը, հաշվի առնելով կատարողական 
վարույթի հանգամանքները, արգելանքի տակ դրված գույքը, իսկ 
բնակարանը կամ այլ շինությունը բացելու միջոցով մուտք գործելով 
գույքագրում իրականացնելու դեպքում՝ նաև բնակարանի բանալին, ի 
պահ է հանձնում պարտապանին, պահանջատիրոջը կամ այլ անձանց` 
համապատասխան ստացականի հիման վրա՝ այդ մասին նշում 
կատարելով գույքագրման վերաբերյալ արձանագրության մեջ։ 

40. Հարկադիր կատարողը գույքագրման ընթացքում 
հայտնաբերված գույքը կարող է ի պահ հանձնել պարտապանին, եթե 
տվյալ գույքը պարտապանին ի պահ հանձնելը, ելնելով գույքի 
հատկանիշներից, նպատակային նշանակությունից և կատարողական 
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վարույթի հանգամանքներից, ողջամտորեն չի հանգեցնի գույքի կորստի, 
ոչնչացման, վնասվածքի կամ գույքի նկատմամբ այլ ապօրինի 
գործողությունների։ Գույքը պարտապանին ի պահ հանձնելու 
անհնարինության կամ պարտապանի կողմից այն ի պահ ընդունելուց 
հրաժարվելու դեպքում գույքը ի պահ է հանձնվում պահանջատիրոջը կամ 
այլ անձի կամ առգրավվում է։ 

41. Գույքն ի պահ հանձնելիս հարկադիր կատարողը պարտավոր է ի 
պահ ընդունողին պարզաբանել  ՀՀ քրեական օրենսգրքի 345-րդ 
հոդվածով արգելանքի տակ գտնվող կամ բռնագրավման ենթակա գույքի 
նկատմամբ ապօրինի գործողությունների համար սահմանված  
պատասխանատվության մասին։ 

42. Գույքագրման արդյունքում հայտնաբերված գույքը որևէ անձի ի 
պահ հանձնելու անհնարինության դեպքում հարկադիր կատարողը պետք 
է առգրավի գույքը։  

IX. Գույքագրման գործընթացի արձանագրումը 

43. Գույքագրման կատարողական գործողություն իրականացնելիս  
հարկադիր կատարողը պարտավոր է կազմել գույքագրման վերաբերյալ 
արձանագրություն: 

44.  Գույքագրում իրականացնելիս Գույքագրման վայրում 
պարտապանին պատկանող, ինչպես նաև պահանջատիրոջը 
պատկանող, սակայն պարտապանի մոտ գտնվող և բռնագանձման 
ենթակա գույք հայտնաբերելու դեպքում հարկադիր կատարողը 
կատարում է գույքագրում՝ կազմելով «Պարտապանի գույքի վրա 
արգելանք դնելու մասին» արձանագրություն (Ձև 1)։ 

45. «Պարտապանի գույքի վրա արգելանք դնելու մասին» 
արձանագրությունը կազմելիս հարկադիր կատարողը պարտադիր 
կերպով պետք է  նշի.  

1) արձանագրությունը կազմելու (գույքագրման) վայրը․  
2) արձանագրությունը կազմելու ամսաթիվը․  
3) գույքագրումն իրականացնող հարկադիր կատարողի պաշտոնը, 

անունը, ազգանունը․ 
4) գույքագրման վայրը․ 
5) ընթերակաների անունը, ազգանունը, նույնականացնող այլ 
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տվյալներ․ 
6) կատարողական վարույթի համարը, պարտապանի անունը, 

ազգանունը․ 
7) գույքագրման ընթացքում իրականացված գործողությունների 

նկարագիրը.  
8) գույքագրման մասնակիցների անունը, ազգանունը, հայրանունը, 

նույնականացման հասանելի տվյալները. 
9) գույքագրված գույքի անվանումը. 
10) գույքի մանրամասն նկարագիրը (մակնիշը, գործարանային 

համարը, գույքը նույնականացնող այլ տվյալները). 
11) գույքի չափը (կշիռը, քանակը, չափսերը և այլն). 
12) գույքի մոտավոր գինը, խմբաքանակ կազմող գույքի 

հայտնաբերման դեպքում՝ մեկ միավոր գույքի և խմբաքանակի 
ընդհանուր արժեքը (գույքի գինը գույքագրման պահին որոշելու 
անհնարինության դեպքում այն կարող է չլրացվել). 

13) գույքը ի պահ ընդունողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, 
բնակության վայրը, ստորագրությունը․ 

14) նշում՝ գույքը ի պահ ընդունողին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 345-րդ 
հոդվածով արգելանքի տակ գտնվող կամ բռնագրավման ենթակա գույքի 
նկատմամբ ապօրինի գործողությունների համար սահմանված 
պատասխանատվության մասին զգուշացնելու վերաբերյալ․ 

15) նշում՝ ընթերակաների՝ Օրենքի 16․1 հոդվածով սահմանված իրենց 
իրավունքներին և պարտականություններին ծանոթացված լինելու մասին․ 

16) արձանագրության մասին գույքագրմանը ներկա գտնվող անձանց 
դիտողությունները և հայտարարությունները․ 

17) նշում՝ գույքագրմանը ներկա գտնվող անձանց Օրենքի 8-րդ 
հոդվածով սահմանված իրավունքները և պարտականությունները 
պարզաբանված լինելու մասին․ 

18) հարկադիր կատարողի և գույքագրմանը մասնակցող անձանց 
ստորագրությունները, իսկ գույքագրմանը մասնակցող անձանց՝ 
արձանագրությունը ստորագրելուց հրաժարվելու դեպքում՝ նշում 
ստորագրելուց հրաժարվելու մասին։  

46. Հարկադիր կատարողը պարտավոր է լուսանկարել, իսկ 
հնարավորության դեպքում նաև տեսանկարահանել գույքագրված գույքը՝ 
այդ մասին նշում կատարելով «Պարտապանի գույքի վրա արգելանք 
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դնելու մասին» արձանագրության մեջ: Գույքագրված գույքի լուսանկարը 
և տեսագրությունը կցվում են արձանագրությանը և հանդիսանում դրա 
անբաժանելի մասը: 

47. Գույքագրման վայրում գույքագրման ենթակա գույք չհայտնա-
բերելու  դեպքում հարկադիր կատարողը կազմում է արձանագրություն՝ 
«Բռնագանձման  (բռնագրավման) ենթակա գույք չհայտնաբերելու 
մասին» (Ձև 2)։  

48. «Բռնագանձման (բռնագրավման) ենթակա գույք չհայտնաբերելու 
մասին» արձանագրությունը պետք է պարունակի. 

1) արձանագրությունը կազմելու վայրը․ 
2) արձանագրությունը կազմելու ամսաթիվը․ 
3) արձանագրությունը կազմող հարկադիր կատարողի պաշտոնը, 

անունը, ազգանունը․ 
4) գույքագրման վայրը․ 
5) ընթերակաների անունը, ազգանունը, նույնականացնող այլ 

տվյալներ․ 
6) կատարողական վարույթի համարը, պարտապանի անունը, 

ազգանունը․ 
7) գույքագրման ընթացքում իրականացված գործողությունների 

նկարագիրը.  
8) գույքագրմանը ներկա անձանց անունը, ազգանունը, 

նույնականացման հասանելի տվյալները. 
9) գույքագրման ընթացքում հայտնաբերված, սակայն գույքագրման 

ոչ ենթակա գույքի (սույն ուղեցույցի 23-րդ կետ) անվանումը, նկարագիրը, 
չափը, վիճակը և այլ տվյալներ (բացառություն է կազմում և չի 
արձանագրվում մինչև 5000 ՀՀ դրամ լիկվիդացիոն արժեք ունեցող 
գույքը). 

10)  նշում՝ ընթերակաների՝ Օրենքի 16․1 հոդվածով սահմանված իրենց 
իրավունքներին և պարտականություններին ծանոթացված լինելու մասին․ 

11) արձանագրության մասին գույքագրմանը մասնակցող անձանց 
դիտողությունները և հայտարարությունները․ 

12) նշում՝ գույքագրմանը ներկա գտնվող անձանց Օրենքի 8-րդ 
հոդվածով սահմանված իրավունքները և պարտականությունները 
պարզաբանված լինելու մասին․ 

13)  հարկադիր կատարողի և գույքագրմանը մասնակցող անձանց 
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ստորագրությունները, իսկ գույքագրմանը մասնակցող անձանց՝ 
արձանագրությունը ստորագրելուց հրաժարվելու դեպքում՝ նշում 
ստորագրելուց հրաժարվելու մասին։ 

X. Առանձին վարույթներով գույքագրման                     
առանձնահատկությունները 

49. Հայցի (վճռի կատարման) ապահովման և վարչական մարմնի 
կողմից ներկայացված` արգելանք դնելու մասին որոշման կատարման 
կատարողական վարույթների շրջանակներում գույքագրումն 
իրականացվում է պարտապանին պատկանող անշարժ գույքի 
բացակայության կամ անբավարարության բոլոր դեպքերում։ 

50. Պարտապան իրավաբանական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) 
դեպքում հայցի (վճռի կատարման) ապահովման և վարչական մարմնի 
կողմից ներկայացված` արգելանք դնելու մասին որոշման կատարման 
կատարողական վարույթներով պարտապանի շարժական գույքը, 
անշարժ գույքի բացակայության կամ անբավարարության դեպքում, 
գույքագրվում և դրա նկատմամբ արգելանք է կիրառվում հետևյալ 
հերթականությամբ. 

1) արտադրության մեջ անմիջականորեն չներգրավված հիմնական 
միջոցներ, 

2) անավարտ արտադրանք, այդ թվում` հումք, նյութեր, կիսաֆաբ-
րիկատներ, 

3) պատրաստի արտադրանք, 
4) այլ շարժական գույք։ 
51. Հայցի (վճռի կատարման) ապահովման և վարչական մարմնի 

կողմից ներկայացված` արգելանք դնելու մասին որոշման կատարման 
կատարողական վարույթներով իրավաբանական անձի՝ սույն ուղեցույցի 
50-րդ կետում նշված հաջորդ հերթի շարժական գույքը հարկադիր 
կատարողը պետք է գույքագրի միայն այն դեպքում, երբ նախորդ հերթի 
գույքի լիկվիդացիոն արժեքն ակնհայտորեն պակաս է հայցագնից։ Գույքի 
լիկվիդացիոն արժեքը որոշելիս հարկադիր կատարողը պարտավոր է 
հաշվի առնել նաև «Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված 
իրավունքների գրանցման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով դրա 
նկատմամբ գրանցված սահմանափակումները։  
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52. Հայցի (վճռի կատարման) ապահովման և վարչական մարմնի 
կողմից ներկայացված` արգելանք դնելու մասին որոշման կատարման 
կատարողական վարույթով պարտապան ֆիզիկական անձի դեպքում 
տվյալ կատարողական վարույթի համար անհրաժեշտ չափով (հայցագին 
և կատարողական ծախսեր) կարող է գույքագրվել և արգելադրվել 
պարտապանին պատկանող ցանկացած շարժական գույք՝ 
բացառությամբ սույն ուղեցույցի 23-րդ կետում նշված գույքի:  

53. Այն դեպքում, երբ հայցի (վճռի կատարման) ապահովման և 
վարչական մարմնի կողմից ներկայացված` արգելանք դնելու մասին 
որոշման կատարման վերաբերյալ կատարման ենթակա ակտում առկա է 
նշում արգելադրման ենթակա կոնկրետ գույքի վերաբերյալ, ապա 
հարկադիր կատարողը պարտավոր է տվյալ գույքը գույքագրել միայն այն 
դեպքում, երբ հնարավոր է այն նույնականացնել կատարման ենթակա 
ակտում նշված գույքի հետ։ 

54. Այն դեպքում, երբ հայցի (վճռի կատարման) ապահովման և 
վարչական մարմնի կողմից ներկայացված` արգելանք դնելու մասին 
որոշման կատարման վերաբերյալ կատաման ենթակա փաստաթղթի 
հիման վրա արգելանք պետք է դրվի կոնկրետ գույքի վրա, սակայն 
կատարման ենթակա ակտում բացակայում են գույքը նույնականացնելու 
համար անհրաժեշտ տվյալները կամ այդպիսիք բավարար չեն, 
հարկադիր կատարողը պարտավոր է դիմել կատարողական թերթ տված 
դատարան՝ կատարողական թերթի պարզաբանման վերաբերյալ 
դիմումով։ 

55. Վտարման, քանդման, պարտավորեցման և ոչ գույքային բնույթի 
այլ կատարողական վարույթներով իրականացվող գույքագրման 
նկատմամբ կիրառելի են սույն ուղեցույցի կանոնները՝ այնքանով, 
որքանով  դա չի հակասում սույն կետում նշված կատարողական վարույթի 
էությանը։ 

56. Պարտապան անհատ ձեռնարկատիրոջ ձեռնարկատիրական 
գործունեության առարկա գույքի գույքագրման նկատմամբ կիրառվում են 
սույն ուղեցույցի՝ պարտապան իրավաբանական անձի գույքի 
գույքագրման վերաբերյալ կանոնները։ Պարտապան անհատ 
ձեռնարկատիրոջը՝ որպես ֆիզիկական անձի պատկանող՝ Ուղեցույցի 23-
րդ կետում նշված գույքի վրա բռնագանձում չի տարածվում։ 
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XI. Այլ դրույթներ 

57. Հարկադիր կատարողը գույքագրում իրականացնելիս ղեկավար-
վում է սույն ուղեցույցով սահմանված կանոններով։  

58. Այն դեպքերում, երբ կատարողական վարույթի առանձնա-
հատկություններից ելնելով, հնարավոր չէ պահպանել սույն ուղեցույցի 
կանոնները, ինչպես նաև գույքագրում իրականացնելիս սույն ուղեցույցով 
չկարգավորված հարցերի բախվելու, սույն ուղեցույցի կիրառման հարցում 
խնդիրներ առաջանալու, ինչպես նաև կոնկրետ կատարողական 
վարույթով գույքագրման իրականացման բարդության դեպքում 
հարկադիր կատարողն այդ մասին անհապաղ պետք է զեկուցի 
վերադասին։ 

59. Սույն ուղեցույցով սահմանված կանոնների խախտումը կարող է 
համարվել հարկադիր կատարողի ծառայողական պարտակա-
նությունների ոչ պատշաճ կատարում և հիմք է հարկադիր կատարողին 
կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար։  
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Ձև 1 
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

Պարտապանի գույքի վրա արգելանք դնելու մասին 

 
«     »                         20    թ․                                        ք․ __________                

․ 
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության_________________ 

_________________________________________________________________ 
(քաղաքային, մարզային բաժնի և բաժանմունքի անունը) 

_________________________________________________________________ 
(հարկադիր կատարողի պաշտոնը, անունը, ազգանունը) 

 
Մասնակցությամբ ընթերականեր՝ 

1․ _______________________________________________________________, 
(ընթերակայի անունը, ազգանունը, նույնականացնող այլ տվյալներ) 

2․ _______________________________________________________________, 
(ընթերակայի անունը, ազգանունը, նույնականացնող այլ տվյալներ) 

թիվ _________________ կատարողական վարույթով, պարտապան՝  
_________________________________________________________________ 

(պարտապանի անունը, ազգանունը) 

 
համաձայն «____» __________ 20_____ թ․ գույքի վրա արգելանք դնելու 
մասին որոշման՝ _______________________________________ հասցեում  
                                             (գույքագրման վայրը) 

կատարեցի գույքագրում։ 
_________________________________________________________________ 

(գույքագրման ընթացքում կատարված գործողությունների նկարագիրը) 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

Գույքագրմանը մասնակցում էին․ 
1․________________________________________________________________________________________ 
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(անունը, ազգանունը, նույնականացման հասանելի տվյալները) 

2․________________________________________________________________________________________ 
3․________________________________________________________________________________________ 
4․________________________________________________________________________________________ 
 
Գույքագրման արդյունքում արգելանքի վերցրի գույքագրման վայրում 
հայտնաբերված հետևյալ գույքը․ 
 

 

Գույքագրման արդյունքում հայտնաբերված գույքը լուսանկարվեց/ 
տեսանկարահանվեց, իսկ գույքի լուսանկարները/տեսաձայնագրությունը 
կցված են սույն արձանագրությանը և հանդիսանում են դրա անբաժանելի 
մասը։  

 
Գույքագրման արդյունքում հայտնաբերված վերոնշյալ գույքն ի պահ 
հանձնվեց ________________________________________________________ 

(ի պահ ընդունողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, բնակության վայրը) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Գույքագրման արդյունքում հայտնաբերված գույքն ի պահ ընդունող 

N Գույքի 
անվանումը, 
մանրամասն 
նկարագիրը 

Չափը, 
կշիռը, 

քանակը 

Խմբաքանակի 
մեկ միավոր 

գույքի արժեքը 

Գույքի գինը 
(խմբաքանակի 

ընդհանուր 
արժեքը) 

Ծանոթություն 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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անձինք սույնով հավաստում են, որ հարկադիր կատարողի կողմից իրենց 
պարզաբանվել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 345-րդ հոդվածով արգելանքի 
տակ գտնվող կամ բռնագրավման ենթակա գույքի նկատմամբ ապօրինի 
գործողությունների համար սահմանված  պատասխանատվության 
մասին։ 
Զգուշացված եմ՝ _________________________________________________ 

               (ի պահ ընդունողի ստորագրությունը, անունը, ազգանունը) 

 
Ընթերակաները սույնով հավաստում են, որ գույքագրումն իրականացնող 
հարկադիր կատարողն իրենց ծանոթացրել է ընթերակայի՝ «Դատական 
ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 16․1 հոդվածով 
նախատեսված իրավունքների և պարտականությունների մասին։  
 
Ծանոթ եմ իմ իրավունքներին ու պարտականություններին՝  
__________________________________________________________________________________________ 

(ընթերակաների ստորագրությունները, անունը, ազգանունը) 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Գույքագրմանը մասնակցող անձանց դիտողությունները և 
հայտարարությունները սույն արձանագրության մասին՝  
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Գույքագրմանը մասնակցող անձանց հարկադիր կատարողի կողմից 
պարզաբանվեցին «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» 
ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածով սահմանված իրենց իրավունքները և 
պարտականությունները։ 
 
Արձանագրությունը կազմվեց «___» օրինակից, ընթերցվեց բարձրաձայն, 
ճիշտ է, որի համար ստորագրում ենք․ 

 
Հարկադիր կատարող՝ 

____________________________________________________ 
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 (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը) 
 

Ընթերականեր՝ 
____________________________________________________ 

 (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը) 
 

____________________________________________________ 
 (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը) 

 
      Պահանջատեր՝ 

____________________________________________________ 
 (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը) 

       
Պարտապան՝ 

____________________________________________________ 
 (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը) 

     
  Այլ անձինք՝ 

____________________________________________________ 
(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը) 

 
____________________________________________________ 

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը) 
 

Նշումներ՝ գույքագրմանը մասնակցող անձանց՝ սույն արձանագրությունը 
ստորագրելուց հրաժարվելու մասին․ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Ստացա արձանագրության մեկ օրինակը, որի համար ստորագրում եմ․ 
_________________________________________________________________ 

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը) 
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Ձև 2․ 

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
Բռնագանձման (բռնագրավման) ենթակա գույք           

չհայտնաբերելու մասին 

«     »                         20    թ․                                        ք․ __________                
․ 

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության_________________ 
_________________________________________________________________ 

(քաղաքային, մարզային բաժնի և բաժանմունքի անունը) 

_________________________________________________________________ 
(հարկադիր կատարողի պաշտոնը, անունը, ազգանունը) 

 
Մասնակցությամբ ընթերականեր՝ 

1․ _______________________________________________________________, 
(ընթերակայի անունը, ազգանունը, նույնականացնող այլ տվյալներ) 

2․ _______________________________________________________________, 
(ընթերակայի անունը, ազգանունը, նույնականացնող այլ տվյալներ) 

թիվ _________________ կատարողական վարույթով, պարտապան՝  
_________________________________________________________________ 

(պարտապանի անունը, ազգանունը) 

 
համաձայն «____» __________ 20_____ թ․ գույքի վրա արգելանք դնելու 
մասին որոշման՝ _______________________________________ հասցեում  
                                             (գույքագրման վայրը) 

կատարեցի գույքագրում։ 
_________________________________________________________________ 

(գույքագրման ընթացքում կատարված գործողությունների նկարագիրը) 

_________________________________________________________________ 
 

Գույքագրմանը մասնակցում էին․ 
1․________________________________________________________________________________________ 

(անունը, ազգանունը, նույնականացման հասանելի տվյալները) 

2․________________________________________________________________________________________ 
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3․________________________________________________________________________________________ 
4․________________________________________________________________________________________ 
 
Գույքագրման ընթացքում հայտնաբերվեց հետևյալ գույքը, որի վրա, 
համաձայն «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ 
օրենքի 51-րդ հոդվածի, բռնագանձում չի կարող տարածվել․ 
 

N 

Բռնագանձման 
ոչ ենթակա 

գույքի 
անվանումը1 

Բռնագանձման ոչ ենթակա գույքի նկարագիրը, 
չափը, վիճակը և այլ տվյալներ 

1․   

2․   

3․   

4․   

5․   
1 Մինչև 5000 (հինգ հազար) ՀՀ դրամ լիկվիդացիոն արժեք ունեցող գույքը 

արձանագրման ենթակա չէ։ 
 

Ընթերակաները սույնով հավաստում են, որ գույքագրումն իրականացնող 
հարկադիր կատարողն իրենց ծանոթացրել է ընթերակայի՝ «Դատական 
ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 16․1-րդ հոդվածով 
նախատեսված իրավունքներին և պարտականություններին։  

 

Ծանոթ եմ իմ իրավունքներին ու պարտականություններին՝  
_________________________________________________________________ 

(ընթերակաների ստորագրությունները, անունը, ազգանունը) 

_________________________________________________________________ 
 

Գույքագրմանը մասնակցող անձանց դիտողությունները և 
հայտարարությունները սույն արձանագրության մասին՝  
———————————————————————————————
——————————————————————————————— 
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Գույքագրմանը մասնակցող անձանց հարկադիր կատարողի կողմից 
պարզաբանվեցին «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» 
ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածով սահմանված իրենց իրավունքները և 
պարտականությունները։ 
 

Արձանագրությունը կազմվեց «___» օրինակից, ընթերցվեց բարձրաձայն, 
ճիշտ է, որի համար ստորագրում ենք․ 

 
Հարկադիր կատարող՝ 

_____________________________________________________ 
 (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը) 

 
      Պահանջատեր՝ 

____________________________________________________ 
 (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը) 

       
Պարտապան՝ 

____________________________________________________ 
(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը) 

     
  Այլ անձինք՝ 

____________________________________________________ 
 (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը) 

 
____________________________________________________ 

                                (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը) 
 

Նշումներ՝ գույքագրմանը մասնակցող անձանց՝ սույն արձանագրությունը 
ստորագրելուց հրաժարվելու մասին․ 
———————————————————————————————
——————————————————————————————— 

 
Ստացա արձանագրության մեկ օրինակը, որի համար ստորագրում եմ.  
 ——————————————————————————————— 

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը) 


