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ՈՐՈՇՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Երևան

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Երևան քաղաքի Ավան, Նոր Նորք
և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների բաժնի ավագ հարկադիր կատարող,
արդարադատության
ավագ
լեյտենանտ՝
Ն.Հովհաննիսյանս,
ուսումնասիրելով
23.05.2022թ. վերսկսված թիվ 01159292 կատարողական վարույթի նյութերը.
ՊԱՐԶԵՑԻ

Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր
իրավասության առաջին ատյանի դատարանի կողմից 19.04.2016թ. տրված թիվ
ԵԿԴ/1661/17/15 կատարողական թերթի համաձայն պետք է պատասխանողներ Ա/Ձ
Անահիտ Հովսեփյանից և Վերգինե Հարությունյանից հօգուտ «Արարատբանկ» ԲԲ
ընկերության բռնագանձել 13.403,94 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ և
կատարողական թերթով հաշվեգրվող տոկոսներ, գումարների բռնագանձումը տարածել
19.04.2013թ. կնքված թիվ 006-13/ԲԳ-Ծ-01 շարժական գույքի /ավտոմեքենայի/ գրավի
պայմանագրի համաձայն գրավադրված՝ VOLKSWAGEN TOUAREG 3.6 /թողարկման
տարեթիվ՝ 2006թ., հաշվառման համարանիշ՝ 25 OO 045, նույնականացման համար
WVGZE77L37DD002101, թափքը ունիվերսալ, գույնը սև/ մակնիշի ավտոմեքենայի, ինչպես
նաև պատասխանողներ Ա/Ձ Անահիտ Հովսեփյանին և Վերգինե Հարությունյանին
սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի, այդ թվում՝ նաև դրամական միջոցների
վրա:
Պարտապանից բռնագանձել նաև բռնագանձման ենթակա գումարի 5 /հինգ/
տոկոսը՝ որպես կատարողական գործողությունների կատարման ծախսի գումար:
Ձեռնարկված կատարողական գործողությունների արդյունքում Ա/Ձ Անահիտ
Հովսեփյանին սեփականության իրավունքով պատկանող VOLKSWAGEN TOUAREG 3.6
/թողարկման տարեթիվ՝ 2006թ., 25 OO 045 հաշվառման համարանիշի, ինչպես նաև
TOYOTA RAV 4 2.0 մակնիշի 22 SS 548 հաշվառման համարանիշի տրանսպորտային
միջոցները Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կողմից չեն հայտաբերվել,
հայտարարվել է հետախուզում նշված տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ:
Կատարողական վարույթով արգելանք է կիրառվել պարտապան Ա/Ձ Անահիտ
Հովսեփյանին սեփականության իրավունքով պատկանող ք. Երևան, Նոր Նորք, Մառի
փողոց 10/5, սեփականության իրավունքով պատկանող ք.Երևան, Նոր Նորք Մառի փողոց
13 շենք 7 բնակարան հասցեներում գտնվող անշարժ գույքերի նկատմամբ:
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված և
ձեռնարկված հարկադիր կատարման միջոցների արդյունքում պարզվել է, որ ք. Երևան, ք.
Երևան, Նոր Նորք, Մառի փողոց 10/5 հասցեում գտնվող անշարժ գույքի շուկայական
արժեքը 05.04.2022թ. դրությամբ կազմում է 6.000.000 ՀՀ դրամ, ք.Երևան, Նոր Նորք
Մառի փողոց 13 շենք 7 բնակարան հասցեում գտնվող անշարժ գույքի շուկայական արժեքը
05.04.2022թ. դրությամբ կազմում է 20.000.000 ՀՀ դրամ:
«Արարատբանկ» ԲԲ ընկերության կողմից Հարկադիր կատարումն ապահովող
ծառայություն հասցեագրված 26.04․2022թ․ թիվ 2036/29 գրությամբ հայտնվել է, որ
պարտապան Ա/Ձ Անահիտ Հովսեփյանի պարտավորությունը 26.04.2022թ. դրությամբ
կազմում է 103.612,92 ԱՄՆ դոլար:

Կատարողական վարույթով բռնագանձման վերաբերյալ վճռի հարկադիր կատարման
ընթացքում, պարզվել է, որ պարտապանի ողջ գույքի վրա բռնագանձում տարածելու
պարագայում այդ գույքը օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի
երկուհազարապատիկի և ավելի չափով բավարար չէ պահանջատիրոջ հանդեպ
պարտավորությունների ամբողջական կատարումն ապահովելու համար:
Նշված կատարողական վարույթով առկա է սնանկություն:

Վերոգրյալի հիման վրա և ղեկավարվելով «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ
հոդվածի 2-րդ մասով, «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ,
28.1 հոդվածով և 37-րդ հոդվածի 8-րդ կետով.
ՈՐՈՇԵՑԻ
Կասեցնել թիվ 01159292 կատարողական վարույթը 90-օրյա ժամկետով.
Առաջարկել պահանջատիրոջը և պարտապանին նրանցից որևէ մեկի նախաձեռնությամբ
90-օրյա ժամկետում սնանկության հայց ներկայացնել դատարան:
Սույն
որոշումը
երկու
աշխատանքային
օրվա
ընթացքում
հրապարակել
www.azdarar.am ինտերնետային կայքում:
Որոշման պատճենը ուղարկել կողմերին:
Հարկադիր կատարողի որոշումը կարող է բողոքարկվել վերադասության կարգով՝
որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո՝ երկամսյա ժամկետում կամ վարչական
դատարան՝ օրենքով սահմանված ժամկետներում:
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 28 հոդվածի 5-րդ
մասին համաձայն հարկադիր կատարողի որոշման բողոքարկումը չի կասեցնում
կատարողական գործողությունները, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի:
ԱՎԱԳ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՂ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱԳ ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ
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