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Հոդված 1. Սույն օրենքի գործողության ոլորտը 

Սույն օրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության դատարանների 
(այսուհետ` դատարաններ) դատական ակտերի, ինչպես նաև արբիտրաժային 
տրիբունալների վճիռների և Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի 
որոշումների հարկադիր կատարումն ապահովելու պայմանները և կարգը: 

Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիների, այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերերի, իրավաբանական անձանց, 
օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց, 
քաղաքացիություն չունեցող անձանց, ինչպես նաև սույն օրենքի 7-րդ հոդվածով 
նախատեսված այլ սուբյեկտների վրա, որոնք Հայաստանի Հանրապետության 
դատարանների դատական ակտերին համապատասխան հանդես են գալիս որպես 
կատարողական վարույթի կողմեր: 

Սույն օրենքը, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ գլխին համապատասխան, սահմանում է 
նաև հանրային իրավական դրամական պահանջների կատարման պայմանները և 
կարգը` այնքանով, որքանով դրա նորմերն իրենց էությամբ (mutatis mutandis) կիրառելի 
են անբողոքարկելի վարչական ակտի կատարման նկատմամբ: 

Սույն օրենքը, «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18.1-
ին գլխին համապատասխան, սահմանում է նաև նոտարի կողմից տրված 
կատարողական մակագրության թերթի (այսուհետ՝ կատարողական մակագրության 
թերթ) կատարման պայմանները և կարգը: Կատարողական մակագրության թերթի 
կատարման նկատմամբ կիրառվում են սույն օրենքի 30-րդ, 36-րդ, 37-րդ, 38-րդ, 41-րդ, 
42-րդ հոդվածներն այնքանով, որքանով այդ նորմերն իրենց էությամբ կիրառելի են 
նոտարի տված կատարողական մակագրության թերթի նկատմամբ: 

Սույն օրենքը, «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքին 
համապատասխան, սահմանում է նաև Մրցակցության պաշտպանության 
հանձնաժողովի որոշակի գործողություններ կատարելուն պարտադրող կամ որոշակի 
գործողություններից ձեռնպահ մնալուն հարկադրող վարչական ակտի և արգելանք 
դնելու մասին որոշման կատարման պայմանները և կարգը` այնքանով, որքանով դրանք 
իրենց էությամբ (mutatis mutandis) կիրառելի են այդ ակտերի կատարման նկատմամբ: 

(1-ին հոդվածը լրաց. 04.02.04 ՀՕ-32-Ն, փոփ. 16.12.05 ՀՕ-18-Ն, 25.12.06 ՀՕ-69-Ն, 
լրաց. 17.06.08 ՀՕ-133-Ն, 05.12.13 ՀՕ-142-Ն, 19.10.16 ՀՕ-182-Ն) 

 
Հոդված 2. Հարկադիր կատարման ենթակա ակտերը 

(վերնագիրը փոփ. 05.12.13 ՀՕ-142-Ն) 
  
Հարկադիր կատարման ենթակա են` 
1) քաղաքացիական գործերով դատական ակտերը, բացառությամբ 

իրավաբանական անձին կամ քաղաքացուն սնանկ ճանաչելու և մրցութային վարույթ 
սկսելու մասին գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերի, ինչպես նաև 



Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի դատական ակտերը, 
բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության 
օրենսգրքի 24-րդ գլխով նախատեսված գործերով դատական ակտերի. 

2) քրեական գործերով դատարանի դատավճիռները և որոշումները` տուգանքների, 
գույքի բռնագրավման և գույքային բռնագանձումների մասով. 

3) արբիտրաժային տրիբունալների վճիռները. 
4) Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված 

դեպքերում օտարերկրյա դատարանների և արբիտրաժային տրիբունալների 
քաղաքացիական և տնտեսական գործերով վճիռները և որոշումները, ինչպես նաև 
քրեական գործերով օտարերկրյա դատարանների դատավճիռներն ու որոշումները` 
վնասի հատուցման և գույքային այլ բռնագանձումների մասով. 

5) Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությամբ (մասնակցությամբ) գործող 
միջազգային դատարանի, ինչպես նաև միջազգային արբիտրաժի քաղաքացիական և 
տնտեսական գործերով վճիռները և որոշումները: 

6) Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները. 
7) անբողոքարկելի վարչական ակտերը` «Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ գլխով 
սահմանված կարգով. 

8) կատարողական մակագրության թերթը. 
9) Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումները՝ «Դատական օրենսգիրք» 

սահմանադրական օրենքի 151-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին կետով և 5-րդ մասով 
սահմանված դեպքերում: 

10) Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի որոշակի գործողություններ 
կատարելուն պարտադրող կամ որոշակի գործողություններից ձեռնպահ մնալուն 
հարկադրող վարչական ակտերը և արգելանք դնելու մասին որոշումները` սույն 
օրենքով և «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքով 
սահմանված կարգով: 

(2-րդ հոդվածը լրաց. 11.09.01 ՀՕ-221, խմբ. 11.09.01 ՀՕ-222, խմբ., լրաց. 04.02.04 
ՀՕ-32-Ն, փոփ. 25.12.06 ՀՕ-69-Ն, խմբ. 28.11.07 ՀՕ-279-Ն, լրաց. 17.06.08 ՀՕ-133-Ն, 
փոփ., լրաց. 05.12.13 ՀՕ-142-Ն, լրաց. 19.10.16 ՀՕ-182-Ն, 25.03.20 ՀՕ-205-Ն) 

 
Հոդված 4. Հարկադիր կատարման միջոցների կիրառման հիմքը 

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» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 88-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջների 
պահպանմամբ ներկայացված դիմումը, Մրցակցության պաշտպանության 
հանձնաժողովի որոշմամբ տրված հանձնարարականներ պարունակող որոշումը 
«Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքով նախատեսված 
կարգով հարկադիր կատարման ուղարկելու մասին դիմումը: 

(4-րդ հոդվածը լրաց. 17.12.14 ՀՕ-252-Ն, 19.10.16 ՀՕ-182-Ն) 
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