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ՆԱԽԱԲԱՆ 
 

Դատական ակտերի հարկադիր կատարման արդյունավետ 

կառուցակարգն անձանց իրավունքների պաշտպանության օ-

ղակներից է, որի պատշաճ գործողության ապահովումը պետութ-

յան պարտականությունն է: Սուբյեկտիվ իրավունքների պաշտ-

պանության շղթայում կատարողական վարույթն ունի համա-

կարգային նշանակություն, քանի որ դրա թերի գործառման պա-

րագայում ակնհայտորեն կնվազի իրավունքների պաշտպանութ-

յան գրեթե բոլոր ձևերի արդյունավետությունը: Դատական ակ-

տերի հարկադիր կատարման գործուն կառուցակարգը կոչված է 

ապահովելու պահանջատիրոջ այնպիսի իրավունքներ, ինչպի-

սիք են իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի ի-

րավունքը, արդար դատաքննության իրավունքը, իսկ գույքային 

պահանջների դեպքում` նաև սեփականության պաշտպանութ-

յան իրավունքը: Միաժամանակ, դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման ընթացակարգը խստորեն պետք է համապատաս-

խանի նաև պարտապանի իրավունքների պաշտպանության 

պահանջներին: 

Չնայած իրավական ողջ համակարգի համար կատարողա-

կան վարույթի այսպիսի համակարգային և կարևոր նշանակութ-

յանը` 1998թ. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մա-

սին» ՀՀ օրենքի
1
 ընդունումից ի վեր այս ոլորտը Հայաստանում 

մեծ հաշվով դուրս է մնացել ինչպես տեսական հետազոտություն-

ների, այնպես էլ` օրենսդրական քաղաքականության ուշադրութ-

յունից: Տեսական ուսումնասիրությունների արդյունքները սահ-

մանափակվել են հիմնականում դասագրքային նյութերով
2
: Ունե-

նալով մի շարք թերություններ և բացեր` ԴԱՀԿ մասին ՀՀ օրենքն 

                                                           
1 Ընդունվել է 05.05.1998թ., ՀՕ-221, սկզբնաղբյուրը` ՀՀՊՏ 1998.06.15/12(45), 

այսուհետ` ԴԱՀԿ մասին ՀՀ օրենք: 
2 Տե'ս, օրինակ, Պետրոսյան Ռ. Գ., Հայաստանի քաղաքացիական դատավա-

րություն (իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ. Գ. Հ. Ղարախանյանի խմբագրությամբ): 

- Երրորդ հրատարակություն – Եր.: Երևանի համալսարանի հրատ., 2007, հին-

գերորդ բաժին: 
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ընդունումից հետո մինչ օրս դուրս է մնացել նաև դատաիրավա-

կան ակտիվ բարեփոխումներից. օրենքում կատարված փոփո-

խությունները կամ կրել են հատվածական բնույթ, կամ ածանց-

յալ են եղել այլ օրենքներում կատարված փոփոխություններից: 

Արդյունքում, օրենքի կիրառության ընթացքում կուտակված և օ-

րենսդրական լուծում պահանջող հարցերի մեծամասնությունը 

մնում է չլուծված: Նման իրավիճակի հիմնական պատճառներից 

մեկն էլ, թերևս, տեսական անհրաժեշտ հենքի բացակայությունն 

է: 

Ընդ որում, պետք է նկատի ունենալ, որ դատական ակտերի 

հարկադիր կատարման մասին գործող օրենսդրությունն ընդուն-

վել է սեփականության բազմաձևությանը և շուկայական տնտե-

սավարմանն անցման պայմաններում: Տնտեսական նոր 

հարաբերությունները չէին կարող օրենսդրական կարգավորման 

նոր խնդիրներ չառաջադրել, ուստի այդ առումով առավել մեծ 

արդիականություն է ձեռք բերում հարկադիր կատարման այն-

պիսի միջոցի հետազոտությունը, ինչպիսին է պարտապանի 

դրամական պարտավորություններով նրա գույքի վրա բռնագան-

ձում տարածելը, քանի որ այն անմիջապես առնչվում է իրավուն-

քի սուբյեկտների սեփականությանը և տնտեսական գործու-

նեությանը:  

Պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելու հիմ-

նական խնդիրները, որոնք հետաքրքրություն են ներկայացնում 

տեսական, օրենսդրության կատարելագործման և գործնական 

կիրառման տեսանկյուններից, հանգում են հետևյալին:  

Նախ, հարկադիր կատարման ամբողջ ընթացակարգը կան-

խորոշում է այն հարցադրումը, թե արդյոք հարկադիր կատար-

ման միջոցները կատարողական օրենսդրության կողմից սահ-

մանվող ինքնավար ինստիտուտներ են, թե դրանք, այնուամե-

նայնիվ, սահմանափակված են որոշակի նյութաիրավական նոր-

մերով: Այսինքն` որո՞նք են կիրառվող հարկադրանքի սահման-
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ները և կիրառման ընդհանուր պայմանները:  

Երկրորդ, բռնագանձումը տևական գործընթաց է, և դրա ա-

ռանձին տարրերի կիրառումը տարբեր նյութաիրավական 

հետևանքներ է առաջացնում պահանջատիրոջ և պարտապանի, 

ինչպես նաև բռնագանձվող գույքի նկատմամբ: Այդ կապակցութ-

յամբ անհրաժեշտ է որոշել այդպիսի նյութաիրավական 

հետևանքների բնույթն ու սահմանները: Խոսքը, մասնավորա-

պես, վերաբերում է գույքի արգելադրման արդյունքում պարտա-

պանի սեփականության իրավազորությունների սահմանափակ-

ման ծավալին, այդ սահմանափակումների գործողության ժա-

մանակային ասպեկտին, արգելադրված գույքի ապօրինի օտար-

ման դեպքում պահանջատիրոջ իրավունքների պաշտպանությա-

նը և այլ հարցերի:  

Առանձին հետաքրքրություն են ներկայացնում արգելադր-

ված գույքի իրացման հարաբերությունները, քանի որ այստեղ, 

պահանջատիրոջից և պարտապանից բացի, նյութաիրավական 

շահեր ունեն նաև սակարկությունների մասնակիցները և գույքի 

գնորդը: Մինչդեռ, աշխատանքում ներկայացված հետազոտութ-

յունը ցույց է տալիս, որ ՀՀ գործող օրենսդրությունը ոչ բոլոր 

դեպքերում է ապահովում այս բոլոր սուբյեկտների իրավունքնե-

րի համակողմանի պաշտպանության հնարավորություն: 

Վերջապես, նաև իրավունքի տնտեսական ազդեցության 

տեսանկյունից խիստ արդիական են պարտապանի գույքի վրա 

բռնագանձում տարածելիս նրա գործարարական գործունեութ-

յան իրավական պաշտպանության հարցերը: Մասնավորապես, 

իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի դրամա-

կան և շրջանառու միջոցների վրա բռնագանձում տարածելու 

գործող կանոնների կիրառումը պրակտիկայում հաճախ հարցա-

կանի տակ է դնում տնտեսվարող սուբյեկտի հետագա գործու-

նեությունն ընդհանրապես` նույնիսկ այն դեպքերում, երբ պար-

տապանն անվճարունակ չէ և ունի պարտավորության հարկա-
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դիր կատարման համար բավարար գույք: Կատարողական վա-

րույթի բնագավառում իրավագիտական հետազոտությունների 

կարևոր խնդիրներից է այնպիսի միջոցների մշակումը, որոնք 

հնարավոր նվազագույն խոչընդոտները կառաջացնեն պարտա-

պան տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեության համար` միա-

ժամանակ չվնասելով կատարողական վարույթի առաջնային 

նպատակին` պահանջատիրոջ պահանջի բավարարմանը:  

Ներկայացվող աշխատությունը նվիրված է, նախ, վերը 

նշված և հարակից մի շարք այլ խնդիրներ վեր հանելուն և ձևա-

կերպելուն, և, այնուհետև, դրանց համակողմանի հետազոտութ-

յանը և լուծումների մշակմանը: 

 

 


