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Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան 

  
1. Սույն օրենքը կարգավորում է հրապարակային աճուրդների միջոցով գույքի, գույքային 

իրավունքների, մտավոր գործունեության արդյունքների և դրանց նկատմամբ իրավունքների 
իրացման, ինչպես նաև հրապարակային մրցույթների կազմակերպման հետ կապված 
հարաբերությունները, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: 

Սույն օրենքով չեն կարգավորվում փակ սակարկությունների կազմակերպման հետ 
կապված հարաբերությունները: 

2. Սույն օրենքը չի տարածվում պետական գույքի մասնավորեցման 
(սեփականաշնորհման) ընթացքում սակարկությունների կազմակերպման, ինչպես նաև 
պետության և համայնքների կարիքների համար իրականացվող գնումների հետ կապված 
հարաբերությունների վրա, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: 

3. Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի անվճարունակության 
(սնանկության) առնչությամբ կազմակերպվող հրապարակային սակարկությունների 
առանձնահատկությունները սահմանվում են օրենքով: 

4. Սույն օրենքը չի տարածվում օտարերկրյա արժույթի հրապարակային վաճառքի հետ 
կապված հարաբերությունների վրա: Օտարերկրյա արժույթի հրապարակային վաճառքն 
իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանած կարգով: 

5. Սույն օրենքը չի տարածվում ֆոնդային և ապրանքային բորսաների միջոցով 
հրապարակային սակարկությունների կազմակերպման վրա, ինչպես նաև արժեթղթերի 
հրապարակային վաճառքի հետ կապված հարաբերությունների վրա, բացառությամբ 
հարկադիր աճուրդների կազմակերպման դեպքերի: 

6. Սույն օրենքը չի տարածվում էլեկտրոնային համակարգերի միջոցով կազմակերպվող 
սակարկությունների վրա, բացառությամբ հարկադիր աճուրդների: 

6. Սույն օրենքը տարածվում է էլեկտրոնային համակարգերի միջոցով կազմակերպվող 
սակարկությունների և հարկադիր աճուրդների վրա։ 

 
 
Հոդված 7. Աճուրդի կազմակերպչի վարձատրությունը 

  
1. Կազմակերպչի կողմից աճուրդի կազմակերպման դեպքում կազմակերպչի 

վարձատրության կարգը և պայմանները սահմանվում են աճուրդի անցկացման մասին 
պայմանագրով: 

2. Լուծարվող իրավաբանական անձի գույքի վաճառքի դեպքում վարձատրության չափը 
առաջարկողի և աճուրդի կազմակերպչի միջև կնքված պայմանագրով չի կարող գերազանցել 
վաճառվող գույքի մեկնարկային գնի տասը տոկոսը: 

2. Լուծարվող իրավաբանական անձի գույքի վաճառքի դեպքում վարձատրության չափը 
առաջարկողի և աճուրդի կազմակերպչի միջև կնքված պայմանագրով չի կարող գերազանցել 
վաճառվող գույքի մեկնարկային գնի տասը տոկոսը: Էլեկտրոնային համակարգերի միջոցով 
կազմակերպվող սակարկությունների և հարկադիր աճուրդների պարագայում 
վարձատրություն և/կամ դրա մասով նվազեցում չի նախատեսվում։ 

 
Գ Լ ՈՒ Խ  4. 

 
ԲԱԺԻՆ 1 



 
 

  
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԸ 

  
Հոդված 29. Հարկադիր աճուրդի հասկացությունը 

  
1. Հարկադիր է ճանաչվում այն աճուրդը, որն անցկացվում է կատարողական թերթին և 

նոտարի կողմից տրված կատարողական մակագրության թերթին համապատասխան: 
2. Հարկադիր աճուրդի լոտ կարող է դառնալ ցանկացած շարժական կամ անշարժ գույք, 

այդ թվում` գույքային իրավունքներ, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: 
3. Հարկադիր աճուրդը կազմակերպում և անցկացնում է հարկադիր կատարողը: 
4. (մասն ուժը կորցրել է 07.07.05 ՀՕ-158-Ն) 
(29-րդ հոդվածը փոփ. 07.07.05 ՀՕ-158-Ն, լրաց. 19.10.16 ՀՕ-183-Ն) 

 
… 

ԲԱԺԻՆ 2 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՂ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Հոդված 35.5� Էլեկտրոնային համակարգերի միջոցով կազմակերպվող սակարկությունների 
հասկացությունը 

1. Էլեկտրոնային համակարգերի միջոցով կազմակերպվող սակարկություններ են 
համարվում այն սակարկությունները, որոնք կազմակերպվում են էլեկտրոնային եղանակով և 
համապատասխանում են սույն օրենքով էլեկտրոնային սակարկություններին ներկայացվող 
նվազագույն պահանջներին՝ բացառությամբ հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդների։ 

2. Էլեկտրոնային համակարգերի միջոցով կազմակերպվող սակարկությունների աճուրդի 
լոտ կարող է դառնալ ցանկացած շարժական կամ անշարժ գույք, այդ թվում` գույքային 
իրավունքներ, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: 

 
 

Հոդված 35.6�  Էլեկտրոնային համակարգերի հասկացությունը 

Սույն օրենքի իմաստով էլեկտրոնային համակարգեր են համարվում սակարկությունների 
կազմակերպման համար անհրաժեշտ ծրագրային ապահովումները, ինտերնետային հասցեն, 
տեխնիկական լուծումները և բոլոր այն համակարգերն ու միջոցները, որոնք անհրաժեշտ են 
էլեկտրոնային սակարկությունների կազմակերպման և իրականացման համար։ 

 
Հոդված 35.7�  Էլեկտրոնային համակարգերի միջոցով կազմակերպվող 

սակարկությունների կազմակերպիչը 

1. Էլեկտրոնային համակարգերի միջոցով կազմակերպվող սակարկությունների 
կազմակերպիչ կարող են լինել այն կազմակերպությունները, որոնք կպահպանեն սույն 
օրենքով  Էլեկտրոնային համակարգերի միջոցով կազմակերպվող 
սակարկություններին ներկայացվող պահանջները։ 

2. Կազմակերպություններ՝ Հայաստանի Հանրապետության  տարածքում uտեղծված 
(պետական գրանցում uտացած, հաշվառված) իրավաբանական անձ, դրա` 
Հայաuտանի Հանրապետության տարածքում գործող առանձնացված 
uտորաբաժանումներ և հիմնարկներ, oտարերկրյա կազմակերպությունների 
Հայաuտանի Հանրապետության տարածքում գործող առանձնացված 
uտորաբաժանումներ. 

Հոդված 35.8�  Էլեկտրոնային համակարգերի միջոցով կազմակերպվող 
սակարկությունների վերաբերյալ հրապարակային ծանուցումը  

1� Էլեկտրոնային համակարգերի միջոցով կազմակերպվող սակարկությունների 
վերաբերյալ աճուրդի մասին հրապարակային ծանուցումը պետք է կատարվի աճուրդն 



 
 

անցկացնելու օրվանից առնվազն տաս օր առաջ: Աճուրդի մասին հրապարակային 
ծանուցումը պետք է պարունակի սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-2-րդ և 4-9-րդ 
կետերով սահմանված տեղեկությունները: 

2� Աճուրդի մասին հրապարակային ծանուցումը հրապարակվում է զանգվածային 
լրատվության միջոցով և http://www.azdarar.am հասցեում գտնվող Հայաստանի 
Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում։ 

 
Հոդված 35.9�  Էլեկտրոնային համակարգերի միջոցով կազմակերպվող 

սակարկություններին ներկայացվող նվազագույն պահանջները 

1� Էլեկտրոնային համակարգերի միջոցով կազմակերպվող սակարկությունների 
կազմակերպիչը պետք է ունենա ինտերնետային էջ և ՀՀ-ում գրանցված բանկային հաշիվ որի 
միջոցով աճուրդին մասնակցել ցանկացող անձինք պետք է  հնարավորություն ունենան 
գրանցվելու և մասնակցելու աճուրդին։  

2� Աճուրդին մասնակցել ցանկացող անձանց գրանցումը կատարվում է անվճար: 
3� Սույն հոդվածի առաջին մասում նշված ինտերնետային էջում պետք է հրապարակված 

լինի աճուրդի մասնակցության կանոնակարգն ու պայմանները։ 
4� Աճուրդին մասնակցել ցանկացող անձը մինչև աճուրդի նախորդ օրը ժամը 16։00-ն 

գրանցվում է կայքում՝ նշելով և կցելով անձը հաստատող փաստաթուղթ  և հանրային 
ծառայությունների համարանիշը (իրավաբանական անձանց դեպքում գրանցման վկայական և 
ՀՎՀՀ, բանկային հաշիվը) եթե այլ բան նախատեսված չէ աճուրդի կանոններով, որից հետո 
ծրագիրը նրան տալիս է նույնականացնող համարանիշ, ինչից հետո մասնակիցը 
հնարավորություն է ստանում մասնակցելու աճուրդին։ 

5� Վաճառքի ենթակա լոտերի վերաբերյալ գնային առաջարկները և վճարումների 
կատարման և իրականացման գործընթացքը սահմանվում են աճուրդի կանոնակարգով։ 

6� Աճուրդի կազմակերպիչը երաշխավորում է աճուրդի մասնակիցների անձնական 
տվյալների պաշտպանությունը, դրանք չեն կարող տրվել երրորդ անձանց, բացառությամբ 
օրենքով սահմանված դեպքերի։ 

 
 

Հոդված 35.10� Աճուրդի ընթացքը և ավարտը 

1� Աճուրդի մեկնարկը և ընթացքը սահմանվում են աճուրդի կանոններով։ 
2� Աճուրդի տևողությունը և ավարտը սահմանվում է աճուրդի կանոնակարգով:  
3� Աճուրդը համարվում է ավարտված, երբ լրանում է աճուրդի տևողությամբ 

սահմանված ժամկետը։ 
4� Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում առավելագույն գին ներկայացրած մասնակիցը։ 
5� Աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է երեք աշխատանքային օրվա 

ընթացքում փոխանցել գնված լոտի գինն ամբողջությամբ, իսկ նախավճար վճարված լինելու 
դեպքում՝ հաշվանցելով նախավճարը։ 

6. Լոտի գնի վճարումը իրականացվում է անկանխիկ եղանակով, որը կարող է 
իրականացվել նաև բանկային հաշվի և/կամ քարտի միջոցով եթե աճուրդի կազմակերպման 
համակարգը թույլ է տալիս կցել բանկային քարտ կամ հաշիվ: 

7� Աճուրդում հաղթած մասնակցի հետ ստորագրվում է արձանագրություն, որի ձևը և 
ստորագրության կարգը սահմանվում է աճուրդի կանոնակարգով: 

8. Լոտի վաճառքի ամբողջական գինը աճուրդի կազմակերպչի կողմից ստանալուց հետո՝ 
հնգօրյա ժամկետում աճուրդում հաղթած մասնակցի հետ կնքվում է առուվաճառքի 
պայմանագիր և գույքի հանձնման-ընդունման ակտ։ 

9� Աճուրդի կազմակերպիչը լոտի գնման գինն ամբողջությամբ ստանալուց հետո այն 
երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում փոխանցում է լոտը վաճառքի ներկայացրած 
անձին/ընկերությանը։ 

 
Հոդված 35.11� Աճուրդը չկայացած և անվավեր ճանաչելը 

1. Աճուրդը համարվում է չկայացած, եթե` 
1) աճուրդին չի մասնակցել ոչ մի գնորդ. 
2) աճուրդի ընթացքում լոտի մեկնարկային գնի հավելում չի կատարվել. 
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3) աճուրդում հաղթած անձը հրաժարվել է ստորագրել աճուրդի արդյունքների մասին 
արձանագրությունը կամ սահմանված ժամկետում չի վճարել լոտի գնման գինը: 

2. Աճուրդը պետք է չկայացած հայտարարվի ոչ ուշ, քան նշված հանգամանքների վրա 
հասնելու հաջորդ օրը: 

3� Աճուրդը համարվում է անվավեր եթե չեն պահպանվել սույն օրենքի 35.5-35.10-րդ 
հոդվածներով սահմանված պահանջները և/կամ կազմակերպչի կողմից սահմանված աճուրդի 
կանոնները։ 

4� Աճուրդն անվավեր ճանաչվելու դեպքում կազմակերպվում է նոր աճուրդ, իսկ դրա 
անհնարինության դեպքում կիրառվում են անվավերության հետևանքներ՝ օրենքով 
սահմանված կարգով։ 

 
 


