
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ 

ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ 

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ 

ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 
 

 

 

 

 

Նյութը պատրաստվել է Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ 

Թագավորության կառավարության ֆինանսավորմամբ։ Արտահայտված 

տեսակետները պարտադիր չէ, որ արտացոլեն Միացյալ Թագավորության 

կառավարության պաշտոնական դիրքորոշումը։ 

 

 

 

 



| Ս ՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

| 2  

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՆԱԽԱԲԱՆ...................................................................................................................................3 

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄՆԵՐ................................................................5 

ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԵՎ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ 

ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ) .....................................................16 

ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ. ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ............59 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 ............................................................................................................................61 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



| Ս ՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

| 3  

 

ՆԱԽԱԲԱՆ 

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ստանձնել է սնանկության 

համակարգի շարունակական բարեփոխման պարտավորություն: Ստանձնած 

պարտավորությունների իրացումը դրսևորվում է օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ 

կարողությունների բարեփոխումներով: Որպես այս շարունակական գործընթացի մաս՝ 

Միացյալ Թագավորության կառավարության Լավ կառավարման հիմնադրամը 

համագործակցում է Արդարադատության և Էկոնոմիկայի նախարարությունների հետ` 

ծրագրի շրջանակներում նախագծելու Հայաստանի սնանկության ոլորտի 

բարեփոխման ամբողջական, ռազմավարական մոտեցումներ: 

Այս համագործակցության առաջին փուլում իրականացվել է առկա փորձի և 

մոտեցումների ուսումնասիրություն և համեմատական վերլուծություն, որոնք տեղ են 

գտել «Սնանկության ոլորտի հետազոտության հաշվետվության» մեջ (այսուհետ՝ 

Հետազոտության հաշվետվություն): Այս փաստաթուղթը համագործակցության 

երկրորդ փուլի վերջնաարդյունքն է, մասնավորապես̀  ռազմավարական պլանի հետ 

մեկտեղ ճանապարհային քարտեզի (այսուհետ՝ Ճանապարհային քարտեզ) 

տրամադրումը, որը կարող է գործող բարեփոխումների ուղենիշ հանդիսանալ: 

Այս Ճանապարհային քարտեզն ունի երկու նպատակ. 

 ծրագրի առաջին փուլի արդյունքների (բացահայտ և ոչ բացահայտ) հիման վրա 

մշակել Հայաստանի սնանկության ոլորտի բարեփոխման ամբողջական մոտեցում, 

 այս մոտեցմանը համապատասխան ներկայացնել Հայաստանում սնանկության 

վարույթի բարելավմանն ուղղված հստակ առաջարկություններ: 

 Հետազոտության հաշվետվության հիմնական եզրահանգումների կիրառմամբ 

Ճանապարհային քարտեզը նպատակ է հետապնդում ավելի լավ պատկերացում 

կազմել և առանձնացնել այն բացերը, որոնք առկա են նախկին բարեփոխումների և 

պրակտիկայում դրանց սահմանափակ կիրառությամբ պայմանավորված: 

Մասնավորապես, այն հիմնված է «Սնանկության մասին» օրենքի առնչությամբ արդեն 

իսկ իրականացված բարեփոխումների վրա, և այս օրենքի շրջանակներում կատարված 

փոփոխությունները հանդիսանում են ելակետային և ներկայացվում են 

առաջարկություններ դրանց պատշաճ կիրառումն ապահովելու համար: 

 Վերոնշյալն իրականացվում է, հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և վերջինիս միջազգային 

գործընկերները գիտակցում են, որ «ֆորմալ միջոցների», ինչպիսիք են օրենսդրական 

փոփոխությունների վրա հիմնական կենտրոնացումը պետք է նաև ուղեկցվի 

սոցիալական զարգացման և ինստիտուցիոնալ կարողությունների հեռանկարների 

բարելավմամբ: Ճանապարհային քարտեզը հիմնված է ապացույցների վրա. դրա Մաս 

1-ի շրջանակներում ներկայացվում են հիմնական արժեքավոր եզրահանգումներ 

«կիրառման բացերի», այդ թվում՝ ինստիտուցիոնալ և սոցիալական դինամիկայի 
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ազդեցության վերաբերյալ: Ճանապարհային քարտեզի 2-րդ մասում ներկայացվում են 

այդ եզրահանգումների վրա հիմնված կարճաժամկետ և երկարաժամկետ 

գործողությունները, ինչպես նաև սնանկության ոլորտի բարեփոխումների 

ամբողջական և փաստարկված ճանապարհային քարտեզ՝ ռազմավարական պլանով: 3-

րդ մասը հիմնված է ինչպես 1-ին մասի եզրահանգումների, այնպես էլ ծրագրի 

ընթացքում Արդարադատության նախարարությունից պահանջված մասնագիտական 

կարծիքի հիման վրա, և որպես երկարաժամկետ գործողություն առաջարկում է 

Սնանկության օրենսգրքի մշակումը, որը կհամախմբի ՀՀ սնանկությանը վերաբերող 

բոլոր օրենսդրական կարգավորումները: 

 Վերոնշյալ հետազոտության եզրահանգումները և Ճանապարհային քարտեզը 

սնանկության ոլորտի նախկին և ներկա բարեփոխումների կարևոր լրացում են 

հանդիսանում, հատկապես օրենսդրական բարեփոխումների համար: 

Մասնավորապես, Ճանապարհային քարտեզն առաջարկում է արդյունքներ 

առաջացնող միջոցներ, որոնք ուղղված են ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին և 

հասարակության ներգրավվածությանը: Հիմք ընդունելով առաջին փուլի 

առաջարկությունները՝ այս միջոցները էական նշանակություն ունեն սնանկության 

համակարգի նկատմամբ հասարակական վստահությունն ամրապնդելու և թափանցիկ, 

արդար և արդյունավետ համակարգի ապահովման համար: Հատուկ ուշադրություն է 

դարձվել անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող կանանց խոցելիության վերացմանն 

ուղղված միջոցների վրա: 

 Ճանապարհային քարտեզը, բացի Հայաստանում սնանկության 

բարեփոխումների ընդհանուր նախագծումից, Արդարադատության նախարարության 

խնդրանքով իրականացրել է նաև միջազգային փորձի խորը հետազոտություններ 

սնանկության ոլորտի փորձագետների կողմից առանձնացված որոշակի հարցերով, 

մասնավորապես՝ 

 սնանկության կառավարչի վարձատրություն, 

 ֆինանսական առողջացման գործընթացներ, 

 բանկային գաղտնիքին հասանելիություն ձեռք բերելու սնանկության 

կառավարչի իրավունքը,   

 սնանկության ընթացակարգը և կարգավորումները, ինչպես նաև  

 պետական և ոչ պետական մարմինների աջակցությունը պարտապանի գույքի 

հայտնաբերման հարցում:  

Իրականացված խորը հետազոտությունից բխող բարձրարժեք եզրահանգումները 

տեղ են գտել 2-րդ և 3-րդ մասերի համապատասխան հատվածներում, իսկ 

ամբողջական եզրահանգումները՝ հավելված 1-ինում: 
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ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄՆԵՐ 

Հետազոտության հաշվետվության մեջ ամրագրված են նաև տվյալների 

հավաքագրումից բխող եզրահանգումները: Այս փուլում մշակվել են հստակ 

եզրակացություններ: Դրանց մի մասը ակնհայտ են տվյալների prima facie 

դիտարկումից, մյուս մասի բովանդակության բացահայտման համար անհրաժեշտ է 

դրանք դիտարկել հետազոտության այլ հատվածների համատեքստում լրացուցիչ 

տեղեկատվական աղբյուրներից ստացված տեղեկությունների հիման վրա: 

Հատկանշական է, որ սնանկության համակարգի փորձի և մոտեցումների 

առնչությամբ տվյալների վերջին հավաքագրումը հաստատում է ՎԶԵԲ-ի կողմից 

նախկինում իրականացված սնանկության ոլորտի հետազոտությամբ նշված 

առաջարկությունները: Մասնավորապես, չնայած օրենսդրական փոփոխությունների 

քայլերին, Հայաստանի սնանկության համակարգում «կիրառման բացերը>> չեն 

վերացել: 
 

Գլխավոր  եզրահանգումները 

Կենսունակ սնանկության համակարգը հաշվի է առնում տարբեր շահագրգիռ 

կողմերի շահերը և պարտականությունները, ներառյալ պարտապաններին, 

պարտատերերին, ինչպես նաև գործադիր և դատական իշխանության մարմիններին, 

որոնք իրենց լիազորություններին համապատասխան պատասխանատու են 

սնանկության համակարգի բնականոն գործունեության համար: Հետազոտության 

հաշվետվության արդյունքում ստացված տվյալները լրացուցիչ տեղեկատվություն են 

տրամադրում Հայաստանի սնանկության համակարգի հիմնական այն ոլորտների 

վերաբերյալ, որոնք պահանջում են շարունակական բարեփոխումներ: 

Տվյալ բաժնում ներկայացվում են ներքոնշյալ եզրահանգումները սնանկության 

գործառնական համակարգի ապահովման համար անհրաժեշտ հիմնական տարրերի 

հետ մեկտեղ՝  

 սնանկության վարույթի հարուցում, 

 անշարժ գույքի իրացում, 

 վերակազմակերպման ընթացակարգեր, 

 լուծարման ընթացակարգեր: 
 

Հասանելիություն տեղեկատվությանը և սնանկության վարույթին 

Հետազոտության հաշվետվությունից բխում է, որ տեղեկատվության 

հասանելիությունը սնանկության ամբողջ վարույթում խնդրահարույց է: Ծրագրի 

առաջին փուլի ընթացքում հարցված պարտապանների 70.5%-ը նշել է, որ տեղեկացված 

չի եղել սնանկության վարույթի մասին, մինչև գործին ներգրավվելը, իսկ նրանց 50%-ից 

ավելին նշել է, որ տեղեկատվության պակասը հիմնական խնդիրներից է և 

սնանկության վարույթի վրա բացասական ազդեցություն է ունենում: Նշվածը կարող է 
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լուրջ ազդեցություն ունենալ սնանկության վարույթի ելքի վրա: Երբ վարույթի 

հետաձգման  մեխանիզմները հստակ չեն, այն կարող է անհարկի ձգձգվել, որը կարող է 

հանգեցնել գույքի արժեքի և պահանջների բավարարման աստիճանի նվազեցմանը: 

Բացի այդ, տեղեկատվության աղբյուրներն ունեն սահմանափակ 

հասանելիություն: Քիչ թվով անձինք են հայտնել տեղեկատվություն ստանալու համար 

էլեկտրոնային ռեսուրսներից օգտվելու մասին, փոխարենը հարցվածների մեծ մասը 

տեղեկատվություն է ստացել բանավոր կարգով՝ այլ միջոցների փոխարեն: 

Սնանկության համակարգի մասնակիցների տեղեկացվածության պակասը՝ 

զուգորդված ոչ արժանահավատ տեղեկատվական միջոցների օգտագործման հետ, 

նրանց դարձնում են խոցելի պարտատերերի կողմից հնարավոր չարաշահումների 

դեպքերում: 
 

Անշարժ գույքի իրացումը և գործընթացի հիմնական դերակատարների 

կարողությունների պակասը  

Սնանկության ընթացակարգի արդյունավետության համար կարևոր 

նշանակություն ունեն ինստիտուցիոնալ կարողությունները: Օրինակ, սնանկության 

շահագրգիռ կողմերին պատշաճ ծանուցելը և տեղեկատվություն տրամադրելը 

ապահովում է վարույթի թափանցիկությունը և չի խոչընդոտում պարտատերերի 

կողմից իրենց պահանջների ներկայացմանը1(սա հատկապես կարևոր է 

արտադատական պարտատերերին ներգրավելու համար): Համապատասխանաբար, 

գործող ընթացակարգային նորմերի պատշաճ կիրառությունը պետք է ապահովի 

պարտապանի ֆինանսական առողջացումը՝ ներառյալ հնարավորությունը՝ 

պահպանելու և շարունակելու իր տնտեսական գործունեությունը:  

Գործընթացի հիմնական դերակատարների կարողությունների պակասը 

մատնանշվել է Հետազոտության հաշվետվության մեջ՝ հատկապես որակական 

հարցազրույցներում: Նշվել է, որ վարույթին մասնակից դարձած որոշ փորձագետները, 

նույնիսկ փաստաբանները, պատշաճ տեղեկացված չեն վարույթի մասին: Այդ 

հարցազրույցները ցույց են տվել նաև, որ սնանկության կառավարիչները իրենց 

պարտականությունների լիարժեք իրականացման համար որոշ դեպքերում օժտված չեն 

բավարար գիտելիքներով և հմտություններով: Միևնույն ժամանակ, խնդրահարույց 

կարող է լինել  հիմնական դերակատարների՝ սնանկության վերաբերյալ 

օրենսդրության ոչ պատշաճ իմացությունը, ինչը նույնպես կարող է չարաշահումների 

տեղիք տալ, ինչպես նաև նվազեցնել պարտապանի կամ պարտատիրոջ համար արդար 

և փաստարկված որոշման կայացման հնարավորությունը: 
 

 

 

                                              
1 ՎԶԵԲ-ի Հայաստանի սնանկության մասին օրենքի վերանայման հաշվետվո ւթյ ուն ով   պ ար տատե րե րի  վ ե րահ ս կո ղ ությ ան  

պակասը մատնանշվել է որպես կարևորագույն խնդիր: 
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Նախապատվությունը լուծարման գործընթացին 

Հայաստանում հարուցված սնանկության գործերի մեծ մասը անցնում է 

լուծարման: Առաջին փուլում հարցվածների 64%-ը ֆինանսական առողջացման 

ծրագիր կազմելու փորձ չի կատարել, ավելին, շատ դեպքերում պարտատերերի հետ 

բանակցելու պարտապանի փորձերը ձախողվել են: Այս արդյունքները կարելի է 

բացատրել մի շարք գործոններով: Առաջին հերթին, արտադատական 

համաձայնությունները, որպես կանոն, չեն խրախուսվում ինչպես իրավական 

մշակույթի, այնպես էլ օրենքի կողմից2:  

Երկրորդ, շատ պարտատերեր ունեն շատ քիչ չծանրաբեռնված 

սեփականություն: Հայաստանում սնանկ ճանաչելու դիմում ներկայացնելու պահին 

ընկերությունը, ունենալով լուծարման և բաշխման համար շատ քիչ գույք, հավակնում է 

նմանվել «դիակի, քան՝ հիվանդի»3: Իսկապես, ընկերությունն այնքան է հետաձգում 

սնանկ ճանաչելու դիմում ներկայացնելը, որ այլևս կենսունակ չէ վերակազմակերպվել: 

Քանի որ այս բնորոշ գիծը հատուկ է սնանկության գործերին, սնանկության 

համակարգերը պետք է հաշվի առնեն երկու հանգամանք.  

1) ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որոնց պարագայում հնարավոր կլինի 

վերակազմակերպումը (ներառյալ ուժեղ խթանիչ մեխանիզմների կիրառումը, որպիսիք 

են հաշվեկշռային և լուծարային փաստաթղթերի պատշաճ լինելը) և  

2) նախատեսել բավականին կայուն, խուսափելու հնարավորություն տվող 

դրույթներ մինչև սնանկության վարույթը գույքի վաճառքը կանխելու նպատակով: 

Եվ վերջինը, գնահատումը ցույց է տալիս, որ գործող համակարգում առկա չեն 

բավարար խթաններ, որպեսզի սնանկության կառավարիչները գտնեն 

վերակազմակերպման տարբերակներ: Ներկայում «գործնականում իրենց համար 

ավելի հեշտ է վաճառել սեփականությունը և ստանալ իրենց վճարները, քան 

ներկայացնել ֆինանսական առողջացման ծրագիր4»: 

Միասին վերցրած՝ այս գործոնները խոչընդոտում են լավագույն միջազգային 

փորձի կիրառմանը և ընդգծում օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ կարողությունների 

առկա բացերը: Ավելին, ի վերջո Հայաստանի տնտեսական զարգացման շահերից է 

բխում հնարավորության դեպքում վերակազմակերպմանը լուծարման նկատմամբ 

նախապատվություն տալը: 

 

Հիմնական դինամիկան 

Թեև սնանկությունը կարգավորող օրենսդրությունը և գործընթացներն 

ուղղակիորեն ազդում են համակարգի գործառնական կենսունակության վրա, 

                                              
2 Տե՛ս, օրինակ, Հետազոտության հաշվետվության թիվ 4 գործի ուսումնասիրությունը, ո րո վ  ս նան կո ւթյ ան  գո ր ծով  հ աջող վ ած  

արտադատական համաձայնությունը դիտվել է որպես օրենքի որոշ դրույթների խախտում: 
3 Տե՛ս՝ Հետազոտության հաշվետվություն, էջ 51 
4 Տե՛ս Հետազոտության հաշվետվություն, էջ 73 
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ինստիտուցիոնալ և սոցիալական դինամիկան նույնպես կարևոր դեր է կատարում 

գործողության մեջ համակարգի կանխատեսելիությունը, արդյունավետությունը և 

արդարությունը որոշելու հարցում: Այս հատվածը ներկայացնում է այս հիմնական 

դինամիկան: 

 

Կոռուպցիայի դինամիկան 

Թափանցիկությունն ու արդարությունը շարունակում են լինել սնանկության 

արդյունավետ և գործող համակարգի կարևոր բաղադրիչները: Պարտապան 

հարցվածները համառ էին իրենց ժխտման մեջ, որ կոռուպցիան սնանկության 

գործընթացում իրենց համար անձնապես խնդիր չէ (պատասխանը 90% ավելի 

դեպքերում այդպիսի հարցերի համար): Սա այնքան էլ զարմանալի չէ, քանի որ 

պարտապանի կողմից կոռուպցիա տեղի ունենալն ընդունելը, օրինակ՝ կոռումպացված 

անձը պահանջել է կաշառք, կնշանակեր, որ իրենք նույնպես կատարել են 

հանցագործություն, այսինք՝ կաշառք տվող անձ են: Այս հիպոթեզը ծագում է այն 

փաստից, որ վերացական ձևով կատարված հարցման դեպքում միևնույն հարցվածների 

53.5% գտել է, որ «կասկածելի և ոչ թափանցիկ սնանկության համակարգը» 

կարևորագույն խնդիրներից է, որից 38% նշել է, որ այն «էականորեն» ազդել է իրենց 

գործընթացի վրա:    

Փորձագետներն իրենց կարծիքներում նույնպես հակված էին ընդգծելու 

կոռուպցիոն դինամիկայի առկայությունը, մասնավորապես՝ 

 դատարանի և սնանկության կառավարիչների միջև: Գործող 

իրավակարգավորումների, սնանկության կառավարչի ընտրության համակարգի և 

նշանակման գործընթացում վարույթի մասնակիցների նվազ դերակատարություն 

պայմաններում առկա են կոռուպցիոն ռիսկեր: Բացասական դեր կարող է խաղալ  նաև 

վարույթի ընթացքում դատարանի կողմից սնանկության կառավարիչների 

լիազորությունները դադարեցնելու հնարավորությունը: Սնանկության կառավարչի 

մասնագիտության շրջանակներում: Գործընթացի բազմաթիվ մասնակիցների 

անտեղյակության պատճառով սնանկության կառավարիչներն իրենց առօրյա 

աշխատանքում օգտվում են հայեցողության զգալի աստիճանից: Սա հստակ երևում է 

գործերի ուսումնասիրությունից, երբ սնանկության կառավարիչները առերևույթ թույլ 

են տալիս թերացումներ, և նրանց գործողություններին անդրադարձ չի կատարվում: 

Թեպետ հնարավոր չէ պարզել, թե արդյո՞ք այդ թերացումները  եղել են դիտավորյալ 

(կոռուպցիա), թե՝ պատահական (անիրազեկություն), սակայն դրանք ընդգծում են այն, 

որ սնանկության կառավարիչները վայելում են հայեցողության բարձր մակարդակ: 

Հետազոտության հաշվետվության մյուս մասերը վկայում են, որ սնանկության 

կառավարիչները կասկածվում են կոռուպցիոն գործունեության մեջ, օրինակ՝ լինում են 

դեպքեր, երբ աճուրդի հանված գույքը ձեռք է բերվել բանկի կառավարիչների 

ազգականների կամ փոխկապակցված անձանց կողմից: Փորձագետների խմբերը եկել 
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են նաև այն եզրակացության, որ սնանկության կառավարիչների վարձատրությունը և 

ծախսերը միտում ունեն լինելու բարձր և ձևավորման տեսանկյունից պակաս 

թափանցիկ: 

 Հետազոտության արդյունքները չունեն բավարար ապացույցներ դրական 

կերպով հաստատելու, որ անկասկած առկա է կոռուպցիա: Այդուհանդերձ, առկա 

տեղեկատվությունը բավական է ցույց տալու, որ համակարգի մասնակիցները վայելում 

են նշանակալի հայեցողություն, և այլընտրանքների բացակայության պայմաններում 

սնանկության գործընթացում դե ֆակտո առկա է մենաշնորհ: Այս պատճառներից 

ելնելով՝ հնարավոր է եզրակացնել, որ ներկա համակարգում միանշանակ առկա է 

կոռուպցիայի ռիսկ: 

  

Թույլ ինստիտուցիոնալ կարողությունները ծնում են սնանկության համակարգի 

նկատմամբ հասարակության ցածր վստահությունը 

Հետազոտության արդյունքները վկայում են, որ ո՛չ օրենքը, ո՛չ համապատասխան 

ինստիտուտները չեն վայելում հասարակության իրազեկվածության կամ վստահության 

բավարար մակարդակ: Ի լրումն վերոնշյալ հատվածում ներկայացված 

տեղեկատվությանը՝ ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ պարտապան 

հարցվածները չեն հասկանում սնանկության գործընթացին աջակցող կարգավորիչ 

կառուցակարգերը, իսկ հարցվածների 76.5% անտեղյակ է, թե հետագա աջակցության 

համար կամ իրենց գործի քննության հետ կապված բողոքներով ո՞ր մարմնին կարող են 

դիմել: Երբ առաջարկվում էր նշել այն մարմինը, որին իրենց կարծիքով կարող էին 

դիմել օգնության համար, հարցվածների միայն 2% նշել է Սնանկության 

կառավարիչների ինքնակարգավորվող կազմակերպությունը (ՍԿԻԿԿ), իսկ 2.5%՝ 

Արդարադատության նախարարությունը: Սնանկության համակարգի համար դժվար է 

արդյունավետ գործելը, եթե հասարակությունը ամբողջությամբ չհասկանա դրա 

հիմնական դերը՝ որպես գործող ֆինանսական «փրկիչ գործընթաց»-ի, որը ներառում է 

վերակառուցումը և վերակազմակերպումը, այլ ոչ թե՝ լուծարումը և պարտքի զիջումը: 

Ավելին, համակարգի ամբողջական մատչելիությունը նույնպես կարևոր է 

կառավարիչների աշխատանքի խթանների պահպանման համար: 

Հարցվածները վստահ էին, որ գործող «Սնանկության մասին» օրենքը 

խնդրահարույց է, սակայն իրենց պատասխանները հակասական էին կոնկրետ 

խնդիրների առումով: Թեպետ հարցվածների մեծամասնությունն ուղղակի չէր 

մեղադրում օրենսդրությունը սնանկության վարույթից ծագած իրենց խնդիրների 

համար, բայց 58% կարծում է, որ օրենսդրությունը «խնդիր է» և 69.5% այն կարծիքին է, 

որ օրենքն անհրաժեշտ է փոխել (միաժամանակ հարցվածների 11.5% կարծում է, որ 

օրենսդրությունը պետք է փոխվի, չնայած խնդրահարույց չէ): Հասարակության 

վստահության ցածր մակարդակը սնանկության համակարգի համար ստեղծում է այն 
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նույն խոչընդոտները, որ ծագում են հասարակության տեղեկացվածության ցածր 

մակարդակից: 

Այս արդյունքները հանգեցնում են այն եզրակացությանը, որ հարցվածները լավ 

չեն տիրապետում «Սնանկության մասին» օրենքի մանրամասներին, ինչը դարձնում է 

նրանց խոցելի համակարգի մասնակիցների հնարավոր չարաշահումների 

տեսանկյունից: Իրենց հերթին պարտապանները կատարում են քիչ տեղեկացված 

ընտրություններ, թե ինչպես կայուն իրավական համակարգի պայմաններում 

վերակազմակերպվել և վերադառնալ պարտքի կառավարելի բեռին: Հետազոտությունը 

ցույց է տալիս, որ անգամ օրենքի հետ ենթադրաբար ծանոթ մասնակիցների դեպքում 

այդ հարցերը պարզ չեն: Սնանկության փորձագետների հետ մասնագիտական 

հարցազրույցներում այն հարցին, թե օրենքի համաձայն արդյո՞ք պարտապանների, թե 

պարտատերերի շահերն են առաջնային, տրվեցին տարբեր շփոթեցնող 

պատասխաններ:  

Իր ամբողջության մեջ այս դինամիկան վկայում է օրենսդրական 

բարեփոխումների և ոլորտին առնչվող մի շարք նախաձեռնությունների համակարգման 

կարևորության մասին՝ սկսած ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներից, ինստիտուցիոնալ 

դերակատարների կարողությունների զարգացումից, մինչև պարտապանների և 

ընդհանուր առմամբ հասարակության տեղեկացվածության բարձրացումը: Հայաստանի 

սնանկության համակարգին վերաբերող և՛ իրավական, և՛ ինստիտուցիոնալ 

կառավարման խնդիրների լուծումը, միանշանակ, ամբողջությամբ գործող, 

արդյունավետ և կանխատեսելի սնանկության համակարգի գոյության անհրաժեշտ 

նախապայմանն է: 

 

Սնանկության ոլորտի բարեփոխումների գենդերային հետևանքները 

Չնայած Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համախմբված 

ջանքերին, Հայաստանի հասարակությունում կանանց և աղջիկների կարգավիճակը 

շարունակում է մնալ ցավալիորեն ցածր: Խորապես արմատացած սոցիալ-

մշակութային պրակտիկայի և համոզմունքների հաղթահարումն անկասկած 

կպահանջի որոշակի ժամանակ: Այնուամենայնիվ, Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության շարունակական ներգրավվածությունը մասնավոր հատվածի և 

բիզնես միջավայրի բարեփոխումներին ներկայացնում է բացառիկ հնարավորություն 

բարելավելու կանանց կարգավիճակը նրանց տնտեսական հզորությունը  ուժեղացնելու 

միջոցով: Այս բաժինը ներկայացնում է սնանկության ոլորտի բարեփոխումների 

գենդերային նկատառումները և կիրառում է դրանք երկրի ներկա համատեքստում: 
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Դիտարկումներ սնանկության համակարգերում գենդերային հարցերի վերաբերյալ 

Սնանկության գենդերային ազդեցությունների վերաբերյալ փոքրածավալ 

գրականության ուսումնասիրության հիման վրա առանձնացվել են այն 

ուղղությունները, որոնց շրջանակներում բարեփոխումներ իրականացնելիս պետք է 

հաշվի առնվեն գենդերային մոտեցումները:  

 Կանայք որպես պարտապաններ 

o Բարձր խոցելիություն կազմակերպությունների սնանկության դեպքում: Որպես 

կանոն, կին ձեռնարկատերերը քիչ հասանելիություն ունեն ֆինանսական միջոցներին: 

Կանայք հաճախ գործունեություն են ծավալում որպես փոքր ձեռնարկատերեր կամ 

ինքնազբաղված անձինք են, ինչը կարող է առավել անկայուն դարձնել նրանց բիզնես 

գործունեությունը։ 

o Բարձր խոցելիություն սպառողների սնանկության դեպքում: Կանայք իրենց 

եկամուտների մասով առավել շատ են ենթարկվում բացասական ազդեցությունների 

(եկամուտների ընդհատում, հատկապես, երբ գործում են  ընտանիքի մյուս անդամների 

աջակցությամբ, աշխատանքի կորուստ և աշխատանքից հեռացում, ընտանիքում 

բժշկական խնդիրներից ծագող չնախատեսված ծախսեր և այլն)5: Սրա հետևանքով 

վերջիններս առավել շատ են հակված իրենց ընտանիքի ապահովման համար 

սպառողական պարտքեր կուտակելուն: 

o Սնանկության ընթացակարգի վերաբերյալ առավել շատ տեղեկացված լինելու 

կարիքի առկայությունը: Կանայք առավել շատ զգայուն են սնանկության հետևանքով 

առաջացող սոցիալական ստիգմայի նկատմամբ և այս առումով առավել զգուշավոր 

քայլեր են ձեռնարկում ֆինանսական ռիսկերի նվազեցման տեսանկյունից6: Այս 

տենդենցը, սակայն, կարող է կանանց հեռու պահել սնանկությունը որպես 

առողջացման գործիք օգտագործելու հնարավորությունից, որի միջոցով իրենք առավել 

արդյունավետ կարող են կառավարել իրենց պարտքերը և պահպանել բիզնեսը: 

 Կանայք որպես պարտատերեր 

o Սնանկության վարույթներում գերազանցապես ներկայացված են երեխայի և 

ամուսնու կարիքներ հոգացող տղամարդ-պարտապանները7: Թեև ընտանիքի հետ 

կապված պարտականությունների առկայությունը որպես պարտքի զիջման հիմք 

դիտարկելը քաղաքական հարց է, այնուամենայնիվ սնանկության համակարգերում 

պետք է հաշվի առնվի նաև այն, թե ինչպես խիստ ծանրաբեռնված վերակազմավորման 

ծրագրերը պետք է համադրվեն ընտանիքի աջակցությանն ուղղվող եկամուտների հետ: 

o Նախկին ամուսինները նույնպես պետք է ծանուցվեն ընթացակարգերի 

վերաբերյալ: Կառավարիչները պետք է պարբերաբար հաղորդակցվեն պարտապանի 

                                              
5 Տե՛ս Emma Caterine, “A fresh start for a women’s economy: Beyond punitive consumer bankruptcy”, 33(1) Berkeley Journal of Gende r  L aw  

& Justice (2018).   
6 Տե՛ս Agarwal et al, “Gender gap in personal bankruptcy risks: Empirical Evidence from Singapore” (2016). 
7 Տե՛ս Elisabeth Warren, “What is a women’s issue? Bankruptcy, commercial law and other gender-neutral topics”, 25 Harvard Women ’s  L aw  

Journal (2002).  
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նախկին ամուսինների հետ՝ նրանց տրվող ընտանիքի աջակցության վճարները 

վերահսկելու համար: Սա խթան է հանդիսանում պարտապանի համար՝ իր առկա 

պարտավորությունների մարման համար, հակառակ դեպքում առկա է սնանկության 

վարույթից դուրս մնալու ռիսկ՝ առանց պարտքերի թեթևացման: 

Հայաստանի գենդերային նկարագիրը 
 

Հայաստանի բիզնես հատվածում կանանց ներգրավվածությունը 26.61%-ից ցածր 

է, մեծամասամբ՝ միկրո-բիզնեսով զբաղվողները և ինքնազբաղվածները8: Կին 

ձեռներեցները կենտրոնացած են ծառայությունների մատուցման ոլորտում, 

առավելապես՝ 1) դիմահարդարում, հագուստի վերանորոգում, դերձակություն, սննդի 

կազմակերպում, դիզայն, մարմնամարզություն կամ կրթություն, 2) սննդի, կենցաղային 

ապրանքների, հագուստի, կոսմետիկայի և հիգիենայի պարագաների վաճառք, 3) 

գյուղատնտեսություն և 4) հագուստի, քաղցրավենիքի կամ հացաբուլկեղենի վաճառք9: 

Ֆինանսական կապիտալին հասանելիություն ունենալու հեռանկարները հայ 

կանանց մոտ բավականին ցածր են10: Օրինակ, անշարժ գույքի սեփականատերերի 74% 

-ը տղամարդիկ են, իսկ գյուղատնտեսական ոլորտի 70%-ը բաժին է ընկնում 

տղամարդկանց11: Շատերը, կարծես, արտասահմանյան դրամական փոխանցումները 

օգտագործում են որպես ֆինանսավորման աղբյուր՝ տնտեսական գործունեություն 

իրականացնելու համար, սակայն այն ոչ միշտ է ապահով և կենսունակ աղբյուր, և կին 

ձեռներեցներին հետ է պահում իրենց գործունեությունը ֆորմալիզացնելուց, ներառյալ՝ 

կապիտալ ֆինանսավորում ձեռք բերելուց: Եվ իրոք, Հետազոտության հաշվետվության 

համաձայն, կանայք հայտնել են առկա ժամկետանց պարտավորությունների 

իրազեկվածության բարձր մակարդակի մասին: 

Իրավական դաշտում առկա բացերը կարող են բացասական ազդել այն սոցիալ-

մշակութային գործոնների վրա, որոնք խոչընդոտում են կանանց տնտեսական 

իրավունքների և հնարավորությունների զարգացմանը: Օրինակ, կանանց 54% -ը 

հայտարարել է արդարադատության համակարգի հանդեպ վստահության պակասի 

մասին, իսկ ՏՀԶԿ-ն ֆինանսական ծառայությունների մատչելիության և կանանց 

համար հասանելիության ապահովման առումով իրավական դաշտի կայնության 

մակարդակը գնահատել է 25%:12 (Պետք է հաշվի առնել նաև հետազոտության 

հաշվետվության շրջանակներում կանանց գոհունակության ցածր մակարդակը 

սնանկության դատավորների նկատմամբ): Նմանապես, ՏՀԶԿ-ն ցածր գնահատական է 

                                              
8 Տե՛ս Mikaelian, World Bank Enterprise Survey շտեմարանից. Տես նաև Meri Hayrapetyan, “Factors that drive female entrepreneursh ip in  

Armenia”, Masters Dissertation, Instituto Politécnico de Bragança (2016).  
9 Տե՛ս Hayrapetyan. Տե՛ս նաև Asian Development Bank, “Armenia Country Gender Assessment” (2015).  
10 Մանրամասների համար տե՛ս Hayrapetyan, CEDAW Report.  

11 Տե՛ս OECD Social Institutions & Gender Index , Armenia (2019), Gender, Institutions and Development Database, 

https://oe.cd/ds/GIDDB2019 
12 Տե՛ս OECD (2019).  

https://oe.cd/ds/GIDDB2019
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տվել ամուսնալուծության հարաբերությունները կարգավորող իրավական դաշտի 

ամրությանը (25%)` կանանց խոցելի համարելով նախկին ամուսինների կողմից տրվող 

ֆինանսական աջակցության վերաբերյալ իրավական կարգավորումների 

տեսանկյունից: 

Հետազոտության հաշվետվության համաձայն՝ ավելի մեծ թվով կանայք են դիմում 

կամավոր սնանկության դիմումով, սակայն դրանցից քչերն են համաձայնության եկել 

պարտատերերի հետ: Այս գործոնները, միասին վերցրած, ցույց են տալիս սնանկության 

բարեփոխումները գենդերային ուղղվածությամբ իրականացնելու անհրաժեշտությունը, 

մասնավորապես՝ 

 Զիջվող պարտավորությունները ուղղել սնանկության վարույթից հետո կին 

ձեռներեցների կայուն կարգավիճակի ապահովմանը, ներառյալ՝ խուսափել արդեն 

նվազ եկամուտների  հիման վրա ավելի երկար և (կամ) ավելի մեծ մարումներից: 

 Ապահովել առողջացման ծրագրերի ճկունությունը, քանի որ կանայք քիչ 

հավանական է, որ կունենան չծանրաբեռնված գույք և/կամ ակտիվներ: 

 Աջակցություն ցուցաբերել դատական գործընթացներում  ներգրավված 

կանանց՝ հաշվի առնելով արդարադատության համակարգի նկատմամբ ցածր 

վստահության մակարդակը: 

 Առողջացման պոտենցիալ ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկացվածության բարձր 

մակարդակ ապահովել, որի միջոցով նրանք կարող են ձեռնարկել պարտքի 

վերակառուցում՝ իրենց բիզնեսը շարունակելու հետ միաժամանակ (ի տարբերություն 

լուծարման): 

 Նվազեցնել իրավակարգավորումների խրթինությունը՝ դատական ծախսերի 

ավելացումից և բանակցությունների լրացուցիչ փուլերի անհրաժեշտությունից 

խուսափելու համար (որը կարող է բացասական ազդեցություն կրել ցածր սոցիալական 

կարգավիճակից)13: 

 Գենդերային կողմնակալության ռիսկերին առնչվող վերապատրաստումներ 

իրականացնել սնանկության դատավորների և կառավարիչների շրջանակում` կին 

պարտապանների նկատմամբ առկա կանոնակարգումները կիրառելու ռիսկերի և 

նրանց սոցիալական պատասխանատվության վերաբերյալ` ապահովելու համար կին-

պարտատերերի պաշտպանվածությունը սնանկության համակարգում: 

 Մասնավոր հատվածում ներգրավված կամ ինքնազբաղված կանանց մեծաթիվ 

լինելու պայմաններում սնանկության բարեփոխումները կատարել ոչ միայն 

կորպորատիվ սնանկացման, այլև սպառողների սնանկության ուղղությամբ: 

 Սնանկության բարեփոխումները կատարել ՓՄՁ-ի Ազգային ռազմավարության 

և գենդերային քաղաքականության ռազմավարական գործողությունների ծրագրի 

առաջնահերթություններին համահունչ: 

                                              
13 Հաշվի առնել Գնահատման հաշվետվության եզրահանգումներն առ այն, որ կանայք առավել շ ատ  ե ն օգտ վ ում  փա ստա բանի  

ծառայութուններից:  
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Սնանկության ոլորտի բարեփոխումների հետևանքները 

Վերոնշյալ եզրահանգումներից հետևում է, որ կայուն գործող սնանկության 

համակարգը ինքնին բարդ համակարգ է: Տեղեկատվության բացակայությունը 

կոռուպցիայի պոտենցիալ աճի առանցքային մասն է կազմում, միևնույն ժամանակ, 

համակարգի մասնակիցների կարողությունների պակասի հետևանքով ոչ պարզ 

իրավակարգավորումները ավելի են շփոթեցնում վերջիններիս: Այդ իսկ պատճառով 

նախաձեռնվող բարեփոխումները տարբեր եղանակների և գործիքների կիրառմամբ 

պետք է շոշափեն այդ հարցերը̀  զուգահեռաբար կամ ըստ հաջորդականության 

անդրադառնալով համակարգի տարբեր ուղղություններին: 

Ինչպես երևում է վերոնշյալ եզրահանգումներից և եզրակացություններից, 

կենսունակ սնանկության համակարգի հիմնադրույթները հետևյալն են` 

• Հեշտ և կանխատեսելի հասանելիություն սնանկության վարույթներին,  

• Իրավական պաշտպանության այլընտրանքային միջոցների առկայություն 

(ինչպիսիք են լուծարումը և առողջացումը), 

• Սնանկության գործերի արդյունավետ, պատշաճ և ժամանակին լուծման 

հնարավորություն ընձեռող ընթացակարգեր, 

• Զգայունություն այն կարգավորումների նկատմամբ, որոնք կարող են 

անհամաչափ բացասական ազդեցություն ունենալ կանանց վրա: 

Այս հիմնադրույթների լավագույն իրացման համար առանձնացվել են երեք 

հիմնական արդյունքներ, որոնք կակնկալվեն իրականացվելիք փոփոխություններով. 

• բարելավված կառավարում և վերահսկողություն, 

• համակարգի հիմնական դերակատարների կարողությունների և մոտիվացիայի 

բարձրացում, 

• հանրության իրազեկվածության և իրավագիտակցության բարձրացում: 

 Այս արդյունքներին հնարավոր կլինի հասնել երկու փուլով: Կարճաժամկետ և 

միջնաժամկետ փուլերում, սնանկության համակարգի տարբեր ուղղություններով 

անհրաժեշտ է իրականացնել նպատակային գործողություններ: Այս գործողությունների 

կատեգորիաներից յուրաքանչյուրը նպաստում է մեկ կամ մի քանի նպատակների 

իրականացմանը` 

• սնանկության կառավարիչների մասնագիտության ձեռքբերումը ու 

հավատարմությունը մասնագիտական սկզբունքներին, 

• սնանկության կառավարչի նշանակումը և փոխարինումը, 

• կարգավորումը, վերահսկողությունը և կարգապահական 

պատասխանատվությունը, 

• տեղեկացվածությունը, հաղորդակցումը և հաշվետվողականությունը, 

• դատավորների և դատարանների դերակատարումը, 

• մասնագիտական վարքագիծը և էթիկան, 

• սնանկության կառավարիչների վարձատրությունը, 
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• գույքի գնահատման և աճուրդի գործընթաց, 

• ֆինանսական առողջացման ծրագրեր, 

• պարտատիրոջ կողմից իրականացվող վերահսկողության բարձրացում: 

Երկարաժամկետ հեռանկարում անհրաժեշտ է ունենալ Սնանկության օրենսգիրք: 

Սրա հիման վրա սնանկության գործընթացի առանցքային ուղղությունները 

կսահմանվեն մեկ միասնական ինքնուրույն փաստաթղթում`որպես ուղեցույց 

գործընթացի բոլոր մասնակիցների համար: Սնանկության բոլոր ընթացակարգային և 

նյութական ասպեկտները կկարգավորվեն մեկ իրավական ակտով: Օրենսգիրքը, 

այդպիսով, կդառնա սնանկության բոլոր հարցերին առնչվող ունիվերսալ, 

համապարփակ և արդյունավետ գործող իրավական ակտ: 
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ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԵՎ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

(ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ) 
 

 

1. Սնանկության կառավարիչների մասնագիտություն ձեռք բերելը և 

հավատարմությունը մասնագիտությանը 
 

Խնդիր.  ներկայումս սնանկության կառավարիչները պարտավոր չեն ունենալ իրենց 

աշխատանքի հետ կապված բարձրագույն կրթություն, գիտական աստիճան կամ 

փորձ, բավարար է ցանկացած մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն 

ունենալը և որակավորման քննություն հանձնելը: Մասնագիտության 

շարունակական զարգացումը մոնիթորինգի չի ենթարկվում և չի 

համապատասխանում Հայաստանում առկա կոնկրետ խնդիրներին: 

Հղում. մանրամասների համար, տե՛ս Սնանկության ոլորտի հետազոտության 

հաշվետվության “Սնանկության կառավարիչների գործունեությունը” բաժինը (էջ 59) 

Նպատակ. բարելավել սնանկության կառավարչի մասնագիտություն ձեռք բերելու 

պայմանները և ընթացակարգերը և սնանկության կառավարիչների գործունեության 

որակը 

Արդյունքներ. ուժեղացված կառավարում և վերահսկողություն, կարողությունների 

ընդլայնում և գործընթացի դերակատարների խրախուսում  

Գործողություն Նկարագրություն/հիմնավորում 

1.1 Փոփոխել սնանկության 

կառավարչին 

ներկայացվող 

պահանջները 

Նախատեսել համապատասխան մասնագիտությամբ 

բարձրագույն կրթություն ունենալու պահանջ (օրինակ, 

իրավաբանության, հաշվապահության, կառավարման 

կամ տնտեսագիտության ոլորտի գիտական 

աստիճան).  

Ձեռնարկել միջոցներ մասնագիտությունում 

գենդերային հավասարակշռության ապահովման 

համար:  

1.2 Վերանայել 

որակավորման 

ընթացակարգը՝ այն 

համապատասխանեցնելով 

միջազգային լավագույն 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 

թվականի համապատասխան որոշման համաձայն14՝ 

որակավորման քննություն անցկացնելու 

պարտականությունը կրում է Արդարադատության 

նախարարությունը:  Արդարադատության 

                                              
14 ‘Սնանկության գործով կառավարչի որակավորման կարգը հաստատելու մասին” 18 օգոստոսի 2011 N 1179-N 
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փորձին  նախարարությունը գործընթացը բարելավելու համար 

պետք է ձեռնարկի հետևյալ միջոցառումները. 

 Կառավարիչների բարձր մասնագիտական 

պատրաստվածությունն ապահովելու համար 

պետք է մշակվեն և ներդրվեն կառավարիչների 

մասնագիտական ուսուցման կրթական ծրագրեր և 

դրանց հիման  վրա կազմակերպվեն 

կառավարիչների թեկնածուների ուսուցում՝ 

նախքան որակավորում անցնելը: Սա անհրաժեշտ 

պայման կհանդիսանա, որ կառավարիչների 

որակավորմանը մասնակցեն միայն բարձր 

մասնագիտական պատրաստվածություն ունեցող 

թեկնածուներ: 

 Որակավորման ներկայիս համակարգը 

կենտրոնացած է օրենքի դրույթների վրա (բազմակի 

ընտրության (թեստային) հարցերի 40% -ը և 

հարցազրույցի մեծ մասը): Ավելին, որակավորման 

հանձնաժողովը բաղկացած է հիմնականում 

պաշտոնատար անձանցից: Չնայած օրենքի 

իմացությունը էական նշանակություն ունի 

սնանկության կառավարիչների համար, 

հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ 

նրանք պետք է ավելի լավ տիրապետեն նաև 

բիզնես ոլորտին,  որպեսզի կարողանան 

ֆինանսական առողջացման առաջարկ 

ներկայացնել: Որակավորման համակարգը պետք է 

վերանայվի այս առումով: Արդարադատության 

նախարարությունը պետք է հաշվի առնի, թե 

ինչպես են մյուս երկրներում իրականացվում 

սնանկության կառավարիչների որակավորումները 

և ձեռնարկի համապատասխան փոփոխություններ: 

 Քննությունների գնահատումը պետք է լինի 

անանուն, և հայեցողությունը պետք է նվազագույնի 

հասցվի (օրինակ խաչաձև նշում, և/ կամ այլ 

մարմնի կողմից գնահատված քննական 

փաստաթղթերի վերանայում). 

 2011 թվականի որոշումը չի կարգավորում շահերի 

բախումը:  Պետք է լինի այնպիսի մեխանիզմ, որը 
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թույլ կտա հանձնաժողովի անդամներին 

կառավարչի թեկնածուների հետ անձնական 

հարաբերություններ ունենալու դեպքում հայտնել 

ինքնաբացարկ: 

2011 թվականի որոշումը նախատեսում է 

բողոքարկման ընթացակարգ, սակայն այդ 

ընթացակարգը մանրամասնված չէ: Այս 

ընթացակարգը պետք է պարզեցվի և հրապարակվի 

սնանկության էլեկտրոնային հարթակում(տես 

ներքևում՝ գործողություն 4.1): 

Պետք է նշել, որ «Սնանկության մասին» օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի 

նախագիծը15 (այսուհետ` Օրենքի նախագիծ) 

նախատեսում է սնանկության կառավարչին 

ներկայացվող նոր պահանջներ, որը կարող է այս 

հարցով ունենալ դրական ազդեցություն: Օրենքի 

նախագծի համաձայն՝ որակավորման գործընթացը 

վերանայվելու է և ընդունվելու է դրան 

համապատասխան Արդարադատության նախարարի 

հրաման՝ հաշվի առնելով վերը նշված 

նկատառումները: 

1.3 Մշակել «Սնանկության 

մասին» օրենքի 

գիտագործնական 

մեկնաբանություններ, 

ուղեցույցներ, 

ձեռնարկներ և 

կառավարիչների 

կրթական 

գործընթացի 

կազմակերպման 

համար այլ 

անհրաժեշտ 

աղբյուրներ: 

 Սնանկության կառավարչի մասնագիտություն ձեռք 

բերելու համար էական նշանակություն ունի 

մասնագիտական գրականության աղբյուրների 

առկայությունը: Բացի այդ, շահագրգիռ անձինք 

գործնականում շատ հաճախ բախվում են այնպիսի 

իրավական խնդիրների, որոնց առնչությամբ կարիք է 

առաջանում օգտվելու որոշակի գիտագործնական 

աղբյուրներից: Խնդիրն այն է, սակայն, որ ներկա 

իրավակարգավորումներին և զարգացումներին 

համահունչ առկա չեն հայերեն լեզվով համապարփակ 

աղբյուրներ /մեկնաբանություններ, ուղեցույցներ, 

ձեռնարկներ և այլն/, որոնք կանդրադառնան 

սնանկության վարույթի բոլոր ասպեկտներին և 

«Սնանկության մասին» օրենքի 

իրավակարգավորումներին: Այս առումով անհրաժեշտ 

                                              
15 http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=52706 
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է մշակել սնանկության ոլորտի համապարփակ 

փաստաթղթեր՝«Սնանկության մասին» օրենքի 

գիտագործնական մեկնաբանություններ՝ ըստ 

հոդվածների, ձեռնարկներ և ուղեցույցներ, որոնք 

կներառեն սնանկության վերաբերյալ օրենսդրության և 

սնանկության վարույթի ողջ վերլուծությունը և 

կներկայացնեն օրենքի մատչելի մեկնաբանություններ՝ 

հաշվի առնելով դատական պրակտիկան և 

դատավարագիտական մոտեցումները, վարույթի 

առանձնահատկությունները և գործնական 

խնդիրները: Արդյունքում շահագրգիռ անձինք 

կունենան վստահելի աղբյուրներ՝ սնանկության 

վարույթի վերաբերյալ գիտելիքներ ձեռքբերելու և 

ծագած գործնական խնդիրներին լուծում տալու 

համար:  

 Այսպիսով, նման աղբյուրի կարևորությունը ընգծվում 

է առնվազն հետևյալ ուղղություններով. 

 1. Սնանկության կառավարիչների մասնագիտական 

ուսուցում. 

 2. Սնանկության կառավարիչների 

վերապատրաստում. 

 3. Սնանկության վարույթին առնչվող և սնանկության 

ոլորտով հետաքրքրվող այլ անձանց տեսական և 

գործնական գիտելիքներով ապահովում:  

 

1.4 Վերանայել 

վերապատրաստման 

ներկայիս ծրագիրը 

 

1.4.1.Վերանայել 

վերապատրաստման 

առարկաները 

1.4.2. Ներկայացնել 

վերապատրաստման 

էլեկտրոնային համակարգ 

1.4.3. Միջազգային 

փորձագետներին 

ներգրավել 

Ներկայումս սնանկության կառավարիչների 

վերապատրաստման դասընթացներն իրականացվում 

են հիմնականում օրենսդրական կարգավորումների 

քննարկման շրջանակներում. չկան մասնագիտացման 

ոլորտներ (դասընթացների տարբերակում ըստ 

ոլորտի): Սնանկության կառավարիչների 

ինքնակարգավորվող կազմակերպությունները 

(այսուհետ` ԻԿԿ), համագործակցելով 

Արդարադատության նախարարության հետ, պետք է 

սնանկության կառավարիչների վերապատրաստման 

ծրագիրը բարելավեն՝ ապահովելով ուսումնական 

նյութերի համապատասխանությունը, 

բազմազանությունը և որակը: Մասնավորապես. 

 Վերապատրաստումը պետք է հիմնված լինի 
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վերապատրաստման 

գործընթացին  

 

 

վերանայված օրենքի և դատական պրակտիկայի 

վրա՝ ներառելով դատական նախադեպերի 

ուսումնասիրությունը:  

 Վերապատրաստումը պետք է ունենա հստակ 

ուղեցույց ֆինանսական առողջացման խնդիրների 

և օգուտների, ինչպես նաև այդ գործընթացի 

վարման վերաբերյալ (սա առաջին քայլն է. 

արդյունքում, մասնագիտության զարգացմանը 

զուգահեռ, պետք է խրախուսվի «զարգացող 

մասնագիտությունը զարգացող մասնագետների» 

համար )16: 

 Վերապատրաստումը պետք է ունենա 

մասնագիտացումներ, օրինակ, Հայաստանի 

տնտեսության կարևոր ոլորտներում ֆինանսական 

առողջացում:  

 Վերապատրաստումը  պետք է ներառի նաև 

վարքագծի կանոնների և կառավարիչների 

մասնագիտական պատասխանատվության  մաս 

(տես բաժին 6 ներքևում) 

 Վերապատրաստումը  պետք է  ներառի 

գենդերային զգայունության կրթական մաս, որ 

համապատասխանում է պարտատերեր կանանց 

կարիքներին: 

Բացի դասընթացների բովանդակության 

փոփոխությունից, ԻԿԿ-ն պետք է միջոցներ ձեռնարկի 

ուսումը ավելի գրավիչ և դինամիկ դարձնելու համար, 

օրինակ՝ 

• Ներդնել ավելի շատ առցանց դասընթացներ՝ 

օգտագործելով նորարարական վերապատրաստման  

հարթակներ և ծրագրեր: 

• Հրավիրել միջազգային փորձագետներին կամ 

բանախոսներին սնանկության կառավարիչներին 

վերապատրաստելու համար: 

Յուրաքանչյուր սնանկության կառավարիչ պետք է 

անցնի ամենամյա պարտադիր վերապատրաստում՝ 

նվազագույն թվով ուսուցման ժամերով ն: Սա պետք է 

                                              
16 “Սնանկության կառավարիչների գնահատում,” EBRD, 2014, էջ.5. 
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նախաձեռնվի և վերահսկվի ԻԿԿ-ի կողմից: 

Սնանկության կառավարիչների վերապատրաստման 

արձանագրությունը, մասնագիտական 

հմտությունները և որակավորումը պետք է 

քարտեզագրվեն ԻԿԿ-ի կողմից և պարբերաբար 

թարմացվեն: Սա կօգնի ԻԿԿ-ին իր անդամների 

տարբեր հմտությունների մասին ավելի լավ 

պատկերացում ունենալու, այդ թվում` պարտապան 

կանանց օժանդակելու հարցում դրական փորձ 

ունեցողներին տարբերակելու: Արդյունքում, այս 

գործիքը կարող է օգտագործվել սնանկության 

կառավարիչների ընտրության ժամանակ (տե՛ս 

բաժինը 2-ը): 

Պետք է նշել, որ Օրենքի նախագիծը նախատեսում է 

սնանկության կառավարիչների վերապատրաստման 

կազմակերպման և վերահսկողություն պատշաճ 

ընթացակարգեր: Այնուամենայնիվ, 

վերապատրաստման բովանդակության մասին 

դրույթները բացակայում են նախագծում: 

1.5 Սնանկության 

կառավարիչների 

կողմից վճարվող 

անդամավճարների և 

այլ վճարների 

համաչափության 

ապահովման համար 

մշակել մեխանիզմներ 

 

Վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ 

ԻԿԿ-ն սահմանել է բարձր վճար՝ ԻԿԿ անդամ 

դառնալու համար: Սա խնդրահարույց է, 

արհեստավարժ մասնագետներին գրավելու 

տեսանկյունից: Պոտենցիալ սնանկության 

կառավարիչները չպետք է որակազրկվեն 

անհամաչափ անդամավճարների պատճառով: 

Արդարադատության նախարարությունը, որպես 

ոլորտի պատասխանատու մարմին, պետք է ունենա 

որոշակի մեխանիզմներ սնանկության 

կառավարիչների կողմից կատարվող վճարումների 

համաչափությունը ապահովելու համար: 

Հարկ է նշել, որ Օրենքի նախագծով նախատեսվել են 

որոշ մեխանիզմներ, որոնք թույլ են տալիս 

նախարարությանը կարգավորելու այս հարցը: 

Այսպես,  օրինակ, սնանկության կառավարիչների 

համար ցանկացած վճար սահմանելուց առաջ ԻԿԿ-ն 

պետք է համաձայնեցնի նախարարության հետ: 
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2 Սնանկության կառավարչի նշանակումը և փոխարինումը 
 

Խնդիր․ սնանկության կառավարիչների  «պատահական ընտրության» ներկայիս 

համակարգը (ինչպես իրավական, այնպես էլ ինստիտուցիոնալ առումով) 

արդյունավետ չէ: Խնդիրն այն է, որ առկա կարգավորումների հիման վրա 

ձևավորվել է պրակտիկա, որի համաձայն՝ առանձին կառավարիչների մոտ, ի հաշիվ 

հանձնվող գործերի քանակի և բնույթի, դիտարկվում է անհամեմատ մեծ 

վարձրատրություն՝ ի տարբերություն մյուս կառավարիչների:   

Հղում․ մանրամասների համար, տե՛ս Սնանկության ոլորտի հետազոտության 

հաշվետվության “Սնանկության կառավարիչների գործունեությունը” բաժինը (էջ 59)  

Նպատակ․ փոփոխել սնանկության կառավարիչների նշանակման և փոխարինման 

համակարգը՝ նվազեցնելով հայեցողությունը և բարելավելով նրանց հմտությունները 

Արդյունքներ․ ուժեղացված կառավարում և վերահսկողություն, կարողությունների 

ընդլայնում և գործընթացի դերակատարների  խրախուսում 

Գործողություն Նկարագրություն/հիմնավորում 

2.1 Վերանայել 

սնանկության 

կառավարիչների 

նշանակման համակարգը. 

2.1.1 Մեծացնել 

պարտատերերի դերը և 

ազդեցությունը 

սնանկության 

կառավարիչների 

նշանակման հարցում  

2.1.2. Երաշխավորել 

սնանկության գործերի 

արդարացի բաշխումը 

սնանկության 

կառավարիչների միջև  

Հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ 

սնանկության գործերի 72% դեպքերում սնանկության 

ժամանակավոր կառավարիչը նշանակվել է դատարանի 

կողմից սեփական հայեցողությամբ:  

Դատական հայեցողությունը պետք է նվազեցվի երկու 

եղանակով՝ 

1) Օրենսդրական փոփոխություններ:  Հնարավոր 

փոփոխությունները կարող են ներառել՝ 

- Պարտատերերին սնանկության ժամանակավոր 

կառավարչի թեկնածությանը առարկելու առավել 

լայն հնարավորություններ տալ (տես EBRD 

առաջարկությունները).  

2) Ինստիտուցիոնալ: ՎԶԵԲ-ի հաշվետվության 

համաձայն՝ Գործերի պատահական բաշխման 

համակարգը բաց է միջամտության համար: Նշված 

պնդման համար հիմք է ընդունվել գործերի 

ուսումնասիրությունը: Ակնկալվում է, որ այդ 

համակարգը կփոփոխվի սնանկության 

էլեկտրոնային հարթակի ներդրման դեպքում: 

Հետագայում, սնանկության դիմում ներկայացնելու 

դեպքում էլեկտրոնային հարթակով կկատարվի 

սնանկության ժամանակավոր կառավարչի 
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պատահական ընտրություն: 

 Սնանկության դիմումի ընդունման դեպքում, 

սնանկության ժամանակավոր կառավարչի 

նշանակման հետևյալ ընթացակարգը կգործի՝ 

o Հաշվի առնելով որոշակի պայմաններ 

(փորձառություն տվյալ տարածքում, 

իրականացրած գործերի քանակ, գործի 

բարդություն), վերանայված  Գործերի 

պատահական բաշխման համակարգը կստեղծի 

կառավարիչներից բաղկացած ցանկ,  

o Այս ցանկի հիման վրա կիրականացվի 

պատահական ընտրություն 

o Անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև ընտրության 

հարցում պարտատերերի դերը՝ ներառյալ 

ընտրված թեկնածուի դեմ առարկելու 

իրավունքը(տես 10.2 ներքևում) 

Թեև սա դատական հայեցողությանը վերաբերող հարցի 

լուծման եղանակ է, այդուհանդերձ, դա չի նշանակում, 

որ սնանկության կառավարիչների հմտությունները 

կհամապատասխանեն գործերին: 1-ին փուլի 

եզրահանգումներում  նշվել են մտահոգություններ, որ 

ընտրության ամբողջությամբ պատահական 

համակարգը վտանգում է հմտությունների 

համապատասխանեցումը գործերին: Սա բարդ 

սնանկության դեպքերում ռիսկային կարող է լինել, 

քանի որ այդ գործերով անհրաժեշտ է հատուկ 

հմտություններ, ինչպես նաև հմտություններ՝ 

պարտապան (կամ ալիմենտային 

պարտավորությունների դեպքում` պարտատեր) 

կանանց առջև ծառացած գենդերային կոնկրետ 

խնդիրների  լուծման համար: Վերանայված 

վերապատրաստման ծրագրի մշակման դեպքում, երբ 

ԻԿԿ-ն կունենա իր յուրաքանչյուր անդամի տարբեր 

հմտությունների վերաբերյալ տեղեկություններ (տես 

բաժին 1-ը վերևում), դա կարող է օգտագործվել 

պատահական բաշխման համակարգում: Սա 

կպահպանի պատահական ընտրության սկզբունքը, 

բայց կավելացնի լրացուցիչ զտիչներ ըստ սնանկության 
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կառավարիչների հմտությունների և փորձի , դրանով 

նշանակման գործընթացը համապատասխանեցնելով 

սնանկության կառավարիչների հմտություններին: Այս 

փոփոխությունները համակարգը կմոտեցնեն 

լավագույն փորձին, ինչպիսիք են Մեծ Բրիտանիայի, 

Նիդեռլանդների, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի փորձը, 

որտեղ օրենքի համաձայն՝ այդ գործոնները հաշվի են 

առնվում սնանկության կառավարիչ նշանակելիս:17 

2.2 Վերանայել 

սնանկության 

կառավարչի 

փոխարինման 

համակարգը և 

նախատեսել 

պատասխանատվության 

հստակ հիմքեր  

Օրենքի 32-րդ հոդվածի համաձայն՝ դատավորներն 

ունեն սնանկության կառավարիչների վրա 

ազդեցության լծակներ՝ կարող են դադարեցնել 

սնանկության կառավարչի լիազորությունները մի շարք 

դեպքերում, այդ թվում լիազորությունների ոչ պատշաճ 

կատարման դեպքում: Դատավորների և 

կառավարիչների  միջև հնարավոր կախվածության 

ռիսկը նվազեցնելու համար պետք է կատարել մի շարք 

փոփոխություններ, այդ թվում` 

• Սնանկության կառավարիչների անկախության 

ամրապնդում`մասնագիտական 

պատասխանատվության հստակ հիմքերի 

ամրագրմամբ: Սա թույլ կտա հստակ սահմանել այն 

դեպքերը, երբ սնանկության կառավարչի 

լիազորությունները կարող են դադարեցվել՝ 

նվազեցնելով ներկայիս համակարգում առկա 

դատական հայեցողությունը: 

• ԻԿԿ-ի կողմից մշտադիտարկման իրականացման 

մեխանիզմների մշակում՝ երաշխավորելու 

անկողմնակալ որոշումների կայացումը, հատկապես 

գենդերային կամ ռասայական հարցերի դեպքում: 

Արդարադատության նախարարությունը պետք է նաև 

հաշվի առնի զսպումների և հակակշիռների մեխանիզմի 

ներդնումը (ըստ ՎԶԵԲ-ի առաջարկության), որը 

կսահմանափակի սնանկության կառավարչին 

հեռացնելու՝ միայն մեկ դերակատարի 

հայեցողությունը: 

                                              
17 “European Principles and Best Practices for Insolvency Office Holders,” University of Leiden, 2014, Report III, paragraph 28 com m e n ts  to 

principle 2 
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3 Վերահսկողությունը և պատասխանատվությունը 
 

Խնդիր․ սնանկության համակարգի մասնակիցների համար հստակ չէ, թե ով է կրում 

սնանկության համակարգի վերահսկողության պարտավորությունը: Բացի այդ, 

համապատասխան մարմինները (ներառյալ Արդարադատության 

նախարարությունը) ունեն սահմանափակ լիազորություններ և/կամ կամք 

վերահսկելու սնանկության կառավարիչների գործունեության 

համապատասխանությունը մասնագիտական վարքագծի կանոններին 

Հղում․ մանրամասների համար, տես Սնանկության ոլորտի հետազոտության 

հաշվետվության “Սնանկության համակարգի վերաբերյալ պարտապանների 

տեղեկացվածության աստիճանի և տեղեկատվության աղբյուրների գնահատման 

www.e-bankruptcy.am” բաժինը (էջ 13) 

Նպատակ․ սնանկության համակարգ, որտեղ հիմնական վերահսկողներն ունեն 

անհրաժեշտ լիազորություններ և որտեղ համակարգի մասնակիցների միջև հստակ 

տարանջատված են նրանց լիազորություններն ու պատասխանատվությունը 

Արդյունքներ․ ուժեղացված կառավարում և վերահսկողություն; սնանկության 

համակարգի հանդեպ վստահության և իրազեկվածության բարձրացում 

Գործողություն Նկարագրություն/հիմնավորում 

3.1 Փոփոխել օրենքը՝ 

հստակեցնելով 

համապատասխան 

վերահսկող մարմինների 

գործառույթները  

Սնանկության կառավարչի գործունեության 

ընդհանուր վերահսկողությունը ներկայումս Օրենքը 

վերապահել է «Սնանկության կառավարիչների 

ինքնակարգավորվող կազմակերպությանը», որը դրա 

շրջանակներում ունի կարգապահական 

պատասխանատվություն կիրառելու իրավասություն: 

Այնինչ, իրավակիրառ պրակտիկայի 

ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս պնդել, որ նման 

վերահսկողությունը բավարար համարվել չի կարող: 

Բացի այդ, սնանկության կառավարիչներին 

կարգապահական պատասխանատվության 

ենթարկելու վարույթի հետ կապված 

հարաբերությունները կարգավորված չեն ոչ Օրենքով, 

և ոչ էլ Կազմակերպության կանոնադրությամբ: 

Մինչդեռ, կարգապահական պատասխանատվության 

հիմքերը և վարույթի հետագա ընթացքը պետք է 

հստակ նախատեսված լինեն օրենսդրությամբ և 

հնարավորություն տան անձին կանխատեսելու իր 



| Ս ՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

| 26  

 

համար հնարավոր անբարենպաստ հետևանքները:

 Հարկ է նշել, որ Օրենքի նախագծով հստակեցվել 

է ոլորտում կարգավորիչ լիազորություններ ունեցող 

մարմնի կարգավիճակը̀  ի դեմս Արդարադատության 

նախարարության: 

3.2 Սահմանել բողոքների 

ներկայացման նոր 

ընթացակարգ՝ 

Արդարադատության 

նախարարության 

վերահսկողությամբ 

 

ՎԶԵԲ հաշվետվության համաձայն՝ ներկայումս 

Արդարադատության նախարարությունը կառավարչի 

գործունեության վերաբերյալ իրեն ներկայացված 

բողոքները հասցեագրում է ԻԿԿ-ին: Այդուհանդերձ, 

պրակտիկայում այս առումով խնդիրներ են առկա: 

Այսպես, ԻԿԿ-ն հերքում է բողոքների ստացումը, 

չնայած Արդարադատության նախարարությունը 

պնդում է, որ դրանք պարբերաբար հասցեագրվել են 

ԻԿԿ-ին: Սա նշանակում է, որ Արդարադատության 

նախարարության իրավասությունները պետք է 

կատարելագործվեն, օրինակ՝ ներգրավել նոր 

մասնագետների և ստեղծել նոր վարչություն՝ 

սնանկության կառավարիչների կարգապահական 

պատասխանատվությանն առնչվող հարցերի 

ուսումնասիրության համար: Այս գործընթացը պետք է 

հստակ կանոնակարգվի՝ սահմանելով ուղենիշներ 

վարույթի հարուցման փուլից սկսած մինչև ավարտի 

համար: Յուրաքանչյուր բողոք պետք է մակագրվի ԻԿԿ 

համապատասխան անձին (ով պատասխանատու է 

դիմումի համար) և մեկ այլ անձի Արդարադատության 

նախարարությունից (ով կհետևի ԻԿԿ աշխատակցին 

համոզվելու, որ դիմումի վերաբերյալ ձեռնարկվում են 

քայլեր): Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է 

դարձնել կոնկրետ խմբերի՝ հատկապես պարտապան 

կամ պարտատեր կանանց շահերի 

պաշտպանությանը: 

Այդուհանդերձ, Օրենքի նախագծով այս իրավիճակը 

հաղթահարվում է, քանի որ նոր կարգավորումների 

համաձայն՝ Արդարադատության նախարարությունը 

այդ բողոքների վերանայման և կարգապահական 

պատասխանատվության վարույթ հարուցելու 

լիազորություններ ունի:  
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Օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում պետք է 

ստեղծվեն ինսիտուցիոնալ մեխանիզմներ 

Արդարադատության նախարարության կողմից 

համապատասխան լիազորությունների 

իրականացումն ապահովելու համար  

3.3 Մեծացնել 

մասնագիտական 

խորհրդատվական 

ծառայությունների 

ներգրավվածությունը 

սնանկության վարույթին 

և դիտարկել 

մասնագիտացված 

ընկերություններին 

որպես սնանկության 

կառավարիչ հանդես 

գալու հնարավորության 

ընձեռումը  

Ներկայումս, սնանկության կառավարիչները կարող են 

ներգրավել մասնագիտացված ընկերությունների, եթե 

գտնում են, որ առկա է վերջինիս ներգրավման 

անհրաժեշտությունը: Սնանկության կառավարիչները 

երբեմն չունեն բավարար հմտություններ գործի 

խնդրահարույց հարցերը լուծելու համար, և 

նմանատիպ ընկերությունները կարող են կարևոր դեր 

ունենալ այդ խնդիրների լուծման հարցում: 

Միջազգային լավագույն փորձը ցույց է տալիս, որ 

նման կազմակերպությունների ներգրավվածությունը 

սնանկության վարույթին կարևոր է և արդյունավետ: 

Որպես երկարաժամկետ ծրագիր, երբ 

Արդարադատության նախարարությունը կունենա այս 

մեխանիզմի արդյունավետությունը գնահատելու 

հնարավորություն, պետք է նաև քննարկման առարկա 

դարձնի մասնագիտացված ընկերություններին որպես 

սնանկության կառավարիչ հանդես գալու 

հնարավորության ընձեռումը, որը նախատեսված է 

ՎԶԵԲ առաջարկություններով: Այս 

փոփոխություններով Հայաստանի օրենսդրությունը 

կհամապատասխանեցվի լավագույն փորձին, ինչպես 

օրինակ Միացյալ Թագավորության օրենսդրությանը: 

Միաժամանակ, Օրենքի նախագիծն ունի որոշակի 

դրույթներ, որոնք կարող են հանգեցնել 

մասնագիտացված ընկերությունների ինստիտուտի 

արդյունավետությանը: Մասնավորապես, 

Արդարադատության նախարարի հրամանով 

սահմանվելու են այն գործերը, որոնցով սնանկության 

կառավարիչը պարտավոր է ներգրավել նման 

ընկերությունների: Այս մոտեցումը պետք է զարգացվի 

հետագա այլ փոփոխություններով: 
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3.4 Ներդնել սնանկության 

համակարգի իրավական 

մշտադիտարկում 

Ինչպես վերևում նշվել է՝ սնանկության ոլորտի 

բարեփոխումը շարունակական գործընթաց է և 

կարևոր նշանակություն ունի Արդարադատության 

նախարարության համար, վերջինիս վերահսկող դերի 

իրականացման և օրենսդրությունը առկա 

զարգացումներին համապատասխանեցնելու համար: 

Առկա մարտահրավերները և պահանջվող 

փոփոխությունները հասկանալու համար 

Արդարադատության նախարարությունը պետք է՝ 

- պարբերաբար կազմակերպի սնանկության 

կառավարիչների, իրավաբանական և ֆիզիկական 

անձանց հետ հանդիպումներ. 

- առանձնացված խնդիրների հիման վրա մշակի 

օրենսդրություն և ապահովի իրավակիրառ 

պրակտիկայում դրա իրացումը. 

- ներկայացնի խնդիրների լուծման օրենսդրական 

նախագծեր. 

- պարբերաբար անցկացնի աշխատանքային 

քննարկումներ սնանկության ոլորտի նոր 

բարեփոխումների վերաբերյալ՝ ներգրավելով 

հանրային իշխանության մարմիններին, բիզնես 

միջավայրի ներկայացուցիչներին և սնանկության 

վարույթի այլ մասնակիցներին: 
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4 Հասանելիություն տեղեկատվությանը, հաղորդակցություն և 

հաշվետվողականություն   
 

Խնդիր․ կատարված հետազոտությունում տեղեկատվությանը հասանելիությունը 

առանձնացվել է որպես սնանկության վարույթի արդյունավետության կարևոր 

տարր: Ի հավելումն վերոնշյալ 1-ին բաժնում ներկայացված տվյալների՝ 

հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ վարույթի մասնակիցները տեղեկանում են 

դրա մասին ոչ պաշտոնական աղբյուրներից, և նրանց միայն 11.3%-ն է 

ծանոթանում օրենքին սեփական նախաձեռնությամբ: Գիտելիքի և 

տեղեկացվածության պակասը նվազեցնում է համակարգի թափանցիկությունը և 

հաշվետվողականությունը, քանի որ համակարգի մասնակիցները չեն կարողանում 

գնահատել իրենց գործողությունների համապատասխանությունը օրենսդրությանը, 

կամ գնահատել դրանց արդյունավետությունը և իրականացման պատշաճությունը: 

Հղում․ մանրամասների համար, տե'ս Հետազոտության հաշվետվության 

“Սնանկության համակարգի վերաբերյալ պարտապանների տեղեկացվածության 

աստիճանի և տեղեկատվության աղբյուրների գնահատման www.e-bankruptcy.am” 

բաժինը (էջ 13) 

Նպատակ․ առավել թափանցիկ և վստահելի սնանկության համակարգ 

հաղորդակցության և հաշվետվողականության հստակ ընթացակարգերով, որը 

կհանգեցնի մասնակիցների՝ իրենց իրավունքների և պարտականությունների 

վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանը  

Արդյունքներ․ ուժեղացված կառավարում և վերահսկողություն; հասարակության 

իրազեկվածության բարձրացում; կարողությունների ընդլայնում և գործընթացի 

դերակատարների  խրախուսում 

Գործողություն Նկարագրություն/հիմնավորում 

4.1 Նոր e-bankruptcy 

հարթակի գործարկում 

Սնանկության համատեքստում «թափանցիկությունը 

առկա է, երբ տեղեկատվությունը հավաքագրված է և 

հասանելի այլ անձանց …ստեղծելով տեղեկացված 

միջավայր, որը նպաստում է բոլոր կողմերի միջև 

ավելի մեծ համագործակցությանը18»: E-bankruptcy 

հարթակի գործարկումը պետք է նպաստի առավել 

թափանցիկ համակարգի կայացմանը: Այն պետք է 

հնարավորություն ընձեռի  տեղեկատվություն 

տրամադրել անձանց լայն շրջանակների, 

մասնավորապես. 

Հասարակությանը 

Հասարակությունը կարող է ունենալ հասանելիություն 

                                              
18 “Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes,” World Bank (2016) p.9.  
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հետևյալ տեղեկատվությանը՝ 

 Սնանկության ընթացակարգերի վերաբերյալ 

ընդհանուր տեղեկատվություն19 

 Սնանկության կառավարչի մասնագիտությանը 

վերաբերող հիմնական փաստաթղթերին, 

օրինակ, վարքագծի կանոնագրքին, 

վարձատրության պայմաններին, պարտապանի 

գույքի գնահատման և գույքագրման 

չափանիշներին (տե՛ս 6, 7 և 8 բաժինները) 

 Աճուրդների վերաբերյալ տեղեկատվություն (տես 

բաժինը 8-) 

 Սնանկության կառավարիչների ցանկը 

Սա թույլ կտա հասարակությանը ավելի լավ 

պատկերացում կազմել սնանկության 

ընթացակարգերի մասին, իսկ այդ ընթացակարգերի 

մասնակիցներին դարձնել հաշվետու հանրությանը: 
 

Արդարադատության նախարարությանը 

Արդարադատության նախարարությունը 

հնարավորություն կունենա օգտագործել e-bankruptcy 

հարթակը՝ իր վերահսկողական լիազորություններն 

ավելի արդյունավետ իրականացնելու նպատակով՝ 

վերը նշված 3-րդ բաժնում ամրագրված 

նպատակներին համահունչ։ Այն հնարավորություն 

կունենան տեղում ստուգել սնանկության գործերը և 

վստահ լինել, որ համակարգի մասնակիցներն իրենց 

պարտականությունները պատշաճ են կատարում։  
 

Պարտատերեր 

ՎԶԵԲ-ի հաշվետվության մեջ շեշտվում է, որ 

պարտատերերի մոտ վերահսկողության 

մեխանիզմների  բացակայությունը մի շարք 

ոլորտներում առաջացնում է խնդիրներ։ 

Մասնավորապես, խոսքը վերաբերում է սնանկության 

կառավարչի ծախսերի և վարձատրության 

հաստատմանը և սնանկության կառավարիչներից 

տեղեկատվության ստացմանը։ Սա բխում է նաև 

միջազգային լավագույն փորձից, որը պահանջում է 

                                              
19 Սնանկության համակարգի վերաբերյալ հասարակության հասանելի տեղեկատվության ձևերին ծանո թան ալո ւ հ ա մա ր տ ե’ս ,  

օրինակ, M. Bogdan, “The new EU Rules on Electronic Insolvency Registers,” Masaryk University Journal of Law and Technology (2017). 
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պարտատերերին տրամադրել ամբողջական և հստակ 

տեղեկատվություն, եթե ֆինանսական առողջացումը 

հավանական է։ Հարթակն էականորեն կնվազեցնի այս 

ռիսկը, քանի որ սնանկության կառավարիչներից 

ստացվող տեղեկատվությունը կվերբեռնվի հարթակ, և 

պարտատերերը հնարավորություն կունենան 

հետևելու գործընթացի բոլոր փուլերին։ Համակարգը 

կարող է օգտագործվել նաև սնանկության 

կառավարիչների կողմից՝ իրենց ծախսերը 

հիմնավորող փաստաթղթերը վերբեռնելու 

նպատակով՝ հնարավորություն տալով տեղում 

ստուգել և աուդիտի ենթարկել դրանք։ 
 

Սնանկության կառավարիչներ և դատավորներ 

Սնանկության կառավարիչների և դատավորների մոտ 

ինֆորմացիայի պակասը վերհանվել (մատնանշվել) էր 

որպես արդյունավետ սնանկության համակարգ 

ունենալու խոչընդոտ։ Կարևոր փաստաթղթերը և 

փաստաթղթերի տիպային ձևերը կենտրոնացված մեկ 

տեղում ունենալը (տես ներքևում գործողություն 4.4.-

ը), ինչպես նաև հստակ սահմանված գործընթացների 

քարտեզները, ամենօրյա աշխատանքում 

կբարձրացնեն տեղեկացվածության մակարդակը՝ 

ինչպես սնանկության կառավարիչների, այնպես էլ 

դատավորների մոտ։ Համակարգը կարող է նաև թույլ 

տալ բողոքարկումների իրականացում՝ այն 

պոտենցիալ սնանկության կառավարիչների համար, 

ում թեկնածությունը մերժվել է (տես բաժին 1-ը 

վերևում)։ 

4.2  Զարգացնել 

սնանկության 

կառավարիչների՝ 

սնանկության 

գործընթացը վարելու 

կարողությունը 

 Չնայած հարցվածների 62 տոկոսը ընդհանուր առմամբ 

համաձայնել է, որ սնանկության կառավարիչները 

ժամանակին և պատշաճ հոգածություն են 

ցուցաբերում գործի նկատմամբ (նկատի ունենալով, որ 

ողջ փաստաթղթաշրջանառությունը, 

հաշվետվությունները և այլն իրականցվել են պատշաճ 

կերպով և անհրաժեշտ պահանջներին 

համապատասխան), առանձին վկայությունները ցույց 

են տալիս, որ փաստաթղթավորման մասով ամեն 

դեպքում առկա են խնդիրներ: Հաշվի առնելով, որ 

կառավարիչների գործունեության հիմքում պետք է 
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լինի կողմերի և հանրության տեղեկացվածությունն 

ապահովելը20, նրանք պետք է վերապատրաստումներ 

անցնեն պատշաճ հաղորդակցության և 

փաստաթղթավորման ապահովման ուղղությամբ: Սա 

պետք է ներառի և բուն վերապատրաստումների 

իրականացումը և մշակույթի փոփոխությունը՝ 

 Բուն վերապատրաստումները: Կառավարիչները 

պետք է վերապատրաստվեն՝ կարևոր 

փաստաթղթերը սնանկության վարույթում 

օգտագործելու մասով: Այս ընթացակարգը կարող է 

պարզեցվել փաստաթղթերի նմուշային 

օրինակների շտեմարան ստեղծելու միջոցով (տե՛ս 

գործողություն N 4.4): Դրանք ամփոփելուց հետո 

կարող են օգտագործվել վերապատրաստումներ 

իրականացնելիս: 

 Մշակույթի փոփոխություն: 

Համապատասխանության ապահովման 

նպատակով պետք է իրականցվի առավել խիստ 

վերահսկողություն ԻԿԿ-ի կամ 

Արդարադատության նախարարության կողմից: 

Սա կարող է իրականացվել որակական և 

քանական ցուցիչներ պարունակող 

ստուգաթերթերի կիրառմամբ, ինչպես նաև 

խախտման դեպքում պատասխանատվություն 

նախատեսելով: Կարևորվում են նաև սոցիալական 

դինամիկայի վերաբերյալ 

վերապատրաստումները: Կառավարիչները պետք 

է առավել լավ պատկերացում ունենան 

սնանկության վարույթների գենդերային 

ազդեցությունների վերաբերյալ և բարելավեն այդ 

ազդեցությունների նվազեցմանն ուղղված 

կարողությունները: 

4.3 Բիզնես համայնքի 

շրջանակներում 

բարձրացնել 

իրազեկվածության 

մակարդակը իրենց 

 Հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ 

կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք 

սնանկության գործընթացի մասին տեղեկանում են, 

երբ անձամբ ներգրավվում են սնանկության 

վարույթում: Նրանք նաև հակված են վարույթի մասին 

                                              
20 “European Principles and Best Practices for Insolvency Office Holders,” University of Leiden, 2014, Report III, paragraph 63 com m e n ts  to 

principle 5 
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հասանելի ռեսուրսների 

մասին 

տեղեկություններ ձեռք բերել ոչ պաշտոնական 

աղբյուրներից և բանավոր կարգով, ինչը կարող է 

հանգեցնել շփոթությունների (շատ քչերն են օգտվում 

էլեկտրոնային ռեսուրսներից):   

  Չնայած չի ակնկալվում, որ կազմակերպությունները 

սնանկության գործընթացի մասին տեղեկացված 

կլինեն մինչև կոնկրետ վարույթում ներգրավելը, 

Արդարադատության նախարությունը կարող է 

ուղղորդել կազմակերպություններին՝ սնանկության 

գործընթացի վերաբերյալ տեղեկություններ ձեռք 

բերելու համար: Դա պետք է կատարվի հետևյալ 

եղանակներով՝ 

 Հստակորեն սահմանել և հայտնել սնանկության 

խթանիչ մեխանիզմների (ներառյալ 

համապատասխան հաշվեկշիռները և 

իրացվելիության աղյուսակները) և վարույթի 

կենսունակության տեսանկյունից գործընթացի 

հետաձգման վտանգների մասին (օրինակ՝ գույքի 

արժեքի նվազման պատճառով): 

 Հստակորեն սահմանել և հայտնել պարտապանին 

իր պարտավորություններից ազատվելու 

հնարավորությունների մասին:   

 Էլեկտրոնային սնանկության հարթակի 

գործարկումից հետո իրականացնել հանրային 

(գովազդային վահանակներ, հեռուստատեսային 

գովազդներ, հեռուստահաղորդումներ, թերթեր): 

  Առկա կայքերից կատարել հղումներ 

տեղեկատվության աղբյուրներին (որոնք 

փոխարինվելու են էլեկտրոնային սնանկության նոր 

հարթակով): 

 Մշակել Գենդերային զգայունության վերաբերյալ 

հաղորդակցման գործիքներ և հաղորդակցման 

ռազմավարություններ: 

4.4 Մշակել տիպային 

փաստաթղթեր 

Ինչպես նշվել է գործողությունների 4.2. կետում, 

սնանկության կառավարիչները հաճախ ամբողջովին 

չեն կատարում իրենց պարտականությունները 

պատշաճ հաշվետվողականության  և 

փաստաթղթավորման ապահովման ուղղությամբ: 

ԻԿԿ-ն Արդարադատության նախարարության և 

միջազգային փորձագետների աջակցությամբ պետք է 
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քայլեր ձեռնարկի սնանկության վարույթին առնչվող 

հնարավորինս շատ տիպային փաստաթղթեր 

մշակելու ուղղությամբ: Սրանք կպահպանվեն 

էլեկտրոնային հարթակում և հիմք կհանդիսանան 

գործողությունների 4.2. կետով նախատեսված 

վերապատրաստումների իրականացման համար: 

4.5. Բարձրացնել բանկերի 

և վարկային 

կազմակերպությունների 

հաճախորդների 

իրազեկվածությունը 

սնանկ ճանաչվելու 

հնարավորության և 

հետևանքների մասին 

Սնանկության վարույթի, մասնավորապես՝ դրա 

ծագման, հետևանքների վերաբերյալ 

իրազեկվածության բարձրացման նպատակով 

ֆինանսական կազմակերպությունները, որոնք հաճախ 

են ֆինանսավորում բիզնեսներին, պետք է առավել 

շատ հաղորդակցվեն իրեն հաճախորդների հետ: Այս 

առումով Ճանապարհային քարտեզով առաջարկվում 

է՝ 

 Կենտրոնական բանկի հետ համատեղ քննարկել 

բանկերի և վարկային կազմակերպությունների 

համար պահանջներ սահմանելու 

հնարավորություն, որոնց ուժով վերջիններս 

բավարար տեղեկություններ կտրամադրեն իրենց 

հաճախորդներին վարկային պարտավորություններ 

ստանձնելու և վճարման պարտականությունները 

չկատարելու, մասնավորապես̀  սնանկ ճանաչվելու 

հետևանքների մասին: 

 Վերոնշյալի շրջանակներում սահմանվելիք նոր 

իրավակարգավորումները զուգակցել 

տեղեկացվածության բարձրացման համար 

պրակտիկ լուծումներով՝ տեղեկատվական 

թերթիկներ, հրապարակումներ կայքէջերում, 

համապատասխան դրույթների առկայություն 

վարկային պայմանագրերում: 

4.6 Ուսումնասիրել ԻԿԿ-ի 

տեխնիկական 

հնարավորությունները և 

սահմանել դրանք 

բարելավելու հստակ 

մեխանիզմներ 

Անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԻԿԿ-ի տեխնիկական 

կարողությունները՝ վերջինիս արդյունավետ 

գործունեությունն ապահովելու համար: 

Մասնավորապես՝ արդյունավետ 

վերապատրաստումների իրականացումը, 

էլեկտրոնային սնանկության համակարգի 

գործարկումը պահանջելու է նոր տեխնիկական 

լուծումների ներդրում: Տեխնիկական 

պահանջմունքներն ու կարիքները պետք է 
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գնահատվեն և համապատասխան 

հնարավորությունների դեպքում ԻԿԿ-ին ցույց տրվի 

աջակցություն դրանք բարելավելու համար: 

Կառավարիչները պետք է հնարավորություն ունենան 

աշխատելու և վերապատրաստվելու հարմար 

շենքային պայմաններում, համապատասխան 

համակարգչային և այլ սարքավորումներով: 

4.7. Բարձրացնել 

Արդարադատության 

նախարարության 

տեսանելիությունը 

Չնայած Արդարադատության նախարարությունը 

հանդիսանում է սնանկության ողջ համակարգի 

հիմնական դերակատարներից մեկը, այնուամենայնիվ 

վերջինիս դերը քիչ ճանաչված և ընկալելի է: Այն 

հարցին, թե ում կարող են դիմել աջակցության համար, 

հարցվածների միայն 2.5 %-ն է նշել 

Արդարադատության նախարարության մասին: 

Օրենքի նախագծի ընդունման  և կարգապահական 

վարույթի նոր կարգավորումների ներդնումից հետո 

Արդարադատության նախարարությունը պետք է 

աշխատանքներ իրականացնի իր դերակատարման 

բարձրացման ուղղությամբ, ներառյալ՝ 

 Բարեփոխված ոլորտի ներկայացում բիզնես 

շրջանակներին.  

 Էլեկտրոնային հարթակի միջոցով կառավարչի 

գործողությունների բողոքարկման վերաբերյալ 

տեղեկությունների տրամադրում.  

 «Հաջողության պատմությունների» հրապարակում, 

օրինակ՝ այն դեպքերի մասին, որոնցով 

Արդարադատության նախարարության 

միջնորդությամբ հաջողությամբ  վերականգնվել են 

վարույթի մասնակիցների խախտված 

իրավունքները. 

 Սնանկության համակարգի դերի մասին հանրային 

իրազեկման թիրախային արշավների 

կազմակերպում, մասնավորապես առողջացման 

գործընթացների, ինչպես նաև գենդերային 

հարցերի վերաբերյալ: 

Այս գործողությունները հստակորեն համակցվում են  

մշտադիտարկման համակարգին (գործողություն N 

3.4.), և դրանք պետք է փոխադարձաբար ամրապնդեն 

միմյանց: 
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5 Դատավորների և դատարանների դերակատարումը 
 

Խնդիրը․ չնայած 2019 թվականի հունվարից սնանկության դատարանի նոր 

մասնագիտացված դատարանի առկայությանը, սնանկության համակարգի 

դատական բաղադրիչի հետ կապված դեռևս առկա են էական խնդիրներ: 

Սնանկության համակարգում բոլոր կարևոր դերակատարներից ամենաքիչը 

վստահությունը վայելում էին դատավորները: Հետազոտության արդյունքները 

վկայում էին դատավորների դերակատարումը և նրանց գործունեության 

արդյունավետությունը բարձրացնելու անհրաժեշտության մասին : 

Հղում․ մանրամասներին ծանոթանալու համար խնդրում ենք անդրադառնալ 

Սնանկության ոլորտի հետազոտության հաշվետվության «Սնանկության 

գործընթացի կոռուպցիոն ռիսկեր» բաժնին (էջ 76): 

Նպատակ․ մասնագիտացված դատավորների կարողությունների զարգացում, ինչի 

արդյունքում սնանկության դատարանը առավել արդյունավետ կերպով է վարում 

գործերը և հավասարապես արձագանքում է և՛ պարտապանի, և՛ պարտատիրոջ 

կարիքներին: 

Արդյունքներ․ համակարգի հիմնական դերակատարների կարողությունների և 

մոտիվացիայի բարձրացում 

Գործողություն Նկարագրություն/հիմնավորում 

5.1. Դատական 

գործընթացների ինտեգրում 

էլեկտրոնային հարթակում 

Ինչպես նշված է գործողությունների  4.1 կետում, 

սնանկության գործընթացի հիմնական փուլերն 

առցանց իրականացնելու արդյունքում կընդլայնվի 

դատավորների հասանելիությունը 

տեղեկատվությանը և կպարտավորեցնի նրանց ավելի 

արդյունավետ կառավարել իրենց ժամանակը: Այն 

նաև կսահմանափակի իրենց հայեցողությունը, քանի 

որ գործընթացը հստակորեն քարտեզագրված կլինի 

(էլեկտրոնային սնանկության համակարգի 

տեխնիկական առաջադրանքին  համապատասխան): 

5.2 Նոր դատավորների 

ներգրավում 

Սնանկության նոր դատարանի ստեղծումը չի 

ուղեկցվել սնանկության գործեր քննող դատավորների 

թվի վերանայմամբ: Փորձագետները նշում էին, որ 

դատավորները աշխատում են լրիվ 

ծանրաբեռնվածությամբ՝ հանգեցնելով գործի 

քննության ժամկետների ձգձգմանը: Այս առումով 

առաջարկվում է՝ 

 վերլուծել դատավորների միջին 

ծանրաբեռնվածությունը: Անհրաժեշտ է հաշվի 
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առնել Օրենքի նախագծի այն կարգավորումները, 

ըստ որոնց՝ սնանկության վարույթին առչնվող 

առանձին քաղաքացիական գործերը քննվելու են 

նույն սնանկության գործի շրջանակներում՝ 

միևնույն դատավորի կողմից, ինչը կարող է 

մեծացնել ծանրաբեռնվածությունը. 

 գնահատել լրիվ դրույքով աշխատող լրացուցիչ 

անձնակազմի ներգրավման հարցը.  

 սահմանել աշխատակիցների ընտրության 

չափորոշիչները՝ (գործողությունների 5.3 կետով 

նախատեսված վերապատրաստումներին 

համահունչ). 

 քննարկել լրացուցիչ դատավորներ ներգրավելու 

հարցը՝ շեշտը դնելով գենդերային 

ներկայացվածությանը և/կամ գենդերային 

խնդիրների վերաբերյալ համապատասխան 

փորձառության առկայությանը: 

5.3 Դատավորների 

վերապատրաստում 

 Վկայություններից և փորձագետների կարծիքներից 

կարելի է եզրակացնել, որ առկա է դատավորների 

շարունակական մասնագիտական 

վերապատրաստումների իրականացման 

անհրաժեշտությունը և՛ ընդհանուր իրավական, և՛ 

ճյուղային ոլորտներում: Սա վերաբերում է թե՛ 

Սնանկության դատարանին, և թե՛ Վերաքննիչ 

քաղաքացիական դատարանին: Այդ իսկ պատճառով 

վերապատրաստումները պետք է կազմակերպվեն 

երկու մակարդակով՝ 

  

 Սնանկության դատարան: Բարձրագույն դատական 

խորհուրդը պետք է գնահատի դատավորների 

իրազեկվածության մակարդակը և՛ ընդհանուր 

իրավական, և՛ ճյուղային ոլորտների վերաբերյալ: 

Դրա հիման վրա պետք է կազմվի 

վերապատրաստումների ծրագիր՝ սնանկության 

համակարգի էական խնդիրների վերաբերյալ 

դատավորների իրազեկցվածությունը բարձրացնելու 

նպատակով, մասնավորապես՝ 

 Էլեկտրոնային սնանկության համակարգի 
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կիրառման և դրա միջոցով գործի վարման 

հմտությունների ձեռքբերում. 

 Ֆինանսական առողջացման ծրագրերին առնչվող 

իրավակարգավորումները և պրակտիկան. 

 Հայաստանի տնտեսության առավել տեսանելի 

տնտեսական ոլորտների առկա միտումները. 

  Վարույթի բոլոր մասնակիցների 

դերակատարումը և պարտականությունները. 

 Ապահովված պարտատերերը և ապահովված 

պահանջները սնանկության վարույթում. 

 Լուծարման վարույթներ: 

 Վերաքննիչ դատարան: Բարձրագույն դատական 

խորհուրդը պետք է գնահատի վերաքննիչ 

դատարանի դատավորների իրազեկվածության 

մակարդակը սնանկության ոլորտը կարգավորող 

օրենսդրության վերաբերյալ: Դրա հիման վրա պետք է 

կազմվի վերապատրաստումների ծրագիր, որը պետք 

է լինի ավելի բարձր մակարդակի, քան Սնանկության 

դատարանի համար պատրաստած ծրագիրը և որը 

ամեն դեպքում կանդրադառնա գնահատման 

արդյունքում վեր հանված իրավական գիտելիքների 

բացերին: 

Վերապատրաստման նյութերը պետք է ներառեն 

գենդերային զգայունության մոդուլներ, 

մասնավորապես̀  սնանկության համակարգում կին 

գործարարների կարիքների վերաբերյալ (գենդերային 

վերլուծության վերաբերյալ տե՛ս վերևում): 

Իրավական հարցերի վերաբերյալ 

վերապատրաստումից բացի, խորհուրդ է տրվում նաև 

սնանկության դատավորներին վերապատրաստել ոչ 

իրավական թեմաներով, ինչպիսիք են՝ 

տնտեսագիտությունը, բիզնեսը, ֆինանսները, 

ֆինանսների կառավարումը: Արդարադատության 

ակադեմիան պետք է վերապատրաստում 

իրականացնի բոլոր այս ոլորտների վերաբերյալ 

(օրինակ՝ ֆինանսական աուդիտ, գույքի գնահատում, 

անհաղթահարելիության մեջ պատահական վեճեր, 

սնանկության վարույթի ծագող վեճեր (հատկապես 
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անվավեր գործողությունների հետևանքով 

առաջացող) և այլ թեմաներ): 

5.4   Բարելավել 

սնանկության դատարանի 

տեխնիկական 

հնարավորությունները 

Ներկայումս սնանկության դատարանն աշխատում է 

սահմանափակ տեխնիկական միջոցներով, և 

դատավորների շրջանում տեխնիկակական 

պատրաստվածության պակասը դանդաղեցնում է 

դատական գործընթացները: Ուստի առաջարկվում է՝ 

• Գնահատել Սնանկության դատարանի կարիքները 

ւ, համապատասխան տեխնիկական լուծումներ 

առաջադրել և թափանցիկ մրցույթի միջոցով 

իրականացնել տեխնիկական վերազինում: 

 • Ապահովել Սնանկության դատարանին նոր 

համակարգիչներով, տպիչներով և այլ տեխնիկական 

սարքավորումներով̀ գործերի քննության ընթացքն 

արագացնելու հարցում աջակցելու համար: 

• Դատարանի համապատասխան 

աշխատակիցներին վերապատրասել նոր 

սարքավորումների արդյունավետ և ճիշտ 

օգտագործման հարցում: 

5.5. Բարձրացնել 

դատարանի առջև 

կառավարիչների 

հաշվետվողականությունը  

 

Օրենքով թեև դատարանն ունի վերահսկողական 

գործառույթներ սնանկության կառավարչի 

նկատմամբ, այդուհանդերձ նախատեսված չէ 

դատարանի իրավունքը՝ ցանկացած պահի պահանջել 

տեղեկատվություն և փաստաթղթեր սնանկության 

կառավարչից: Դատարանի կողմից սնանկության 

կառավարիչների նկատմամբ վերահսկողություն 

իրականացնելը որոշ երկրների օրենքներում 

ուղղակիորեն նախատեսված է: Օրինակ, 

Գերմանիայի Սնանկության մասին ստատուտի 58-րդ 

հոդվածի համաձայն` դատարանը կարող է 

ցանկացած պահի սնանկության կառավարչից 

պահանջել տեղեկատվություն կամ հաշվետվություն 

սնանկության վարույթի ընթացիկ վիճակի, իր կողմից 

ձեռնարկվող միջոցառումների մասին: Ընդ որում, 

Դատարանի որոշումները չկատարելու դեպքում 

սնանկության կառավարչի նկատմամբ կարող է 

տուգանք կիրառվել: 

Սնանկության վարույթի թափանցիկության 
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ապահովման և դատարանի դերակատարման 

բարձրացման համար պետք է սահմանվեն 

կառավարիչների կողմից դատարաններին 

հաշվետվեություններ ներկայացնելու 

կառուցակարգեր: Այդ հաշվետվեությունները նաև 

կարող են հասանելի դարձվել էլեկտրոնային 

սնանկության հարթակում: 

Պետք է նշել, որ Օրենքի նախագիծը պարունակում է 

կարգավորումներ, որոնք վերաբերում են դատարանի 

առջև կառավարիչների հաշվետվողականությանը: 

Հաշվետվությունների ձևերը և  տրամադրման կարգը, 

գործող օրենքի և Օրենքի նախագծի համաձայն, պետք 

է սահմանվեն Արդարադատության նախարարի 

ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական 

ակտերով: Այս առումով անհրաժեշտ է կատարել 

միջազգային փորձի համապարփակ 

ուսումնասիրություն՝ ամբողջական 

ենթաօրենսդրական ակտեր ընդունելու համար:  

5.6 Կատարել 

ուսումնասիրություն 

Վերաքննիչ սնանկության 

դատարանի ստեղծման 

անհրաժեշտության 

վերաբերյալ 

Սնանկության դատարանի ստեղծմամբ սնանկության 

բոլոր գործերը, իսկ Օրենքի նախագծի ընդունումից 

հետո նաև այդ գործերի հետ փոխկապակցված 

բազմաթիվ քաղաքացիական գործեր կենտրոնացվելու 

են սնանկության դատարանում: Մասնագիտացված 

դատարանի կողմից գործերի քննության այս շղթան 

շարունակելը շատ կարևոր է գործերի քննության 

արդյունավետության և ժամկետների կրճատման 

տեսանկյունից: Այսինքն՝ Սնանկության դատարանի 

արդյունավետ գործունեությունը մոտ ապագայում 

կարող է առաջացնել նաև համապատասխան 

վերաքննիչ ատյան ստեղծելու անհրաժեշտությունը՝ 

սնանկության գործերով արդյունավետ դատական 

պաշտպանությունն ապահովելու համար: 

Ժամանակին նման ճանապարհ է անցել վարչական 

մասնագիտացված դատարանը: Հաշվի առնելով սա՝ 

անհրաժեշտ է որոշակի փուլում կատարել 

վերլուծություն՝ վերաքննիչ սնանկության դատարանի 

ստեղծման անհրաժեշտությունը և հնարավորությունը 

գնահատելու համար: 
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6 Մասնագիտական վարքագիծը և էթիկան 
 

Խնդիրը․ սնանկության կառավարիչների համար, տեսականորեն, առկա են 

վարքագծի պարտադիր կանոններ, որոնք սահմանում են մասնագիտական 

էթիկայի վարքագծի ակնկալվող չափանիշները: Գործանականում, սակայն, առկա 

են ռիսկեր այդ չափանիշների չպահպանման առումով: Ի լրումն նրան, որ հարցված 

պարտապանների 53.5%-ը համարում է, որ «հեղինակություն չունեցող և ոչ 

թափանցիկ սնանկության համակարգի» առկայությունը էական խնդիր է, 

վկայություններն իրենց հերթին ցույց են տալիս, որ սնանկության գործընթացը 

թափանցիկ չէ և սնանկության կառավարիչներին լայն հայեցողության 

հնարավորություններ է տալիս: Սա քննարկման ենթակա կարևորագույն հարց է, 

հաշվի առնելով այն, որ «մասնագիտական ստանդարտները սնանկության 

կառավարչի՝ իր պարտականությունները վարույթի բոլոր մասնակիցներին 

բավարարող արդյունքով կատարելու անհրաժեշտ պայման են21»: 

Հղումը․ մանրամասներին ծանոթանալու համար խնդրում ենք անդրադառնալ 

Սնանկության ոլորտի հետազոտության հաշվետվության «Սնանկության 

պատճառները և սնանկության համակարգում առկա խնդիրներն ըստ 

պարտապանների» բաժնին (էջ 25): 

Նպատակը․ վերանայել վարքագծի կանոնագիրքը և ապահովել դրա կիրառումը̀  

սնանկության կառավարչի մասնագիտության համար էթիկական հիմք 

ապահովելու համար: 

Արդյունքներ․ կառավարման և վերահսկողության զարգացում 

Գործողություն Նկարագրություն/հիմնավորում 

6.1 Սնանկության 

կառավարիչների 

վարքագծի կանոնագրքի 

վերանայում 

Անհրաժեշտ է խթանել ԻԿԿ-ին (ապագայում 

ստեղծվելու դեպքում՝ այլ ԻԿԿ-ներին) միջազգային 

փորձին (օրինակ՝ Սերբիա, Ուկրաինա, որոնք 

առանձնացվել են սնանկության կառավարիչների 

վերաբերյալ ՎԶԵԲ-ի տարածաշրջանային 

հաշվետվության մեջ) և Օրենքի նախագծով 

սահմանված սկզբունքներին համահունչ 

կառավարիչների վարքագծի կանոնագրքի 

վերանայման հարցում: Անհրաժեշտ է վերանայել 

և/կամ ամրապնդել ԻԿԿ-ի գործող «Վարքածի 

կանոնագրքի» հետևյալ ուղղությունները՝ 

 Սնանկության կառավարիչների օբյեկտիվությունն ու 

                                              
21 “European Principles and Best Practices for Bankruptcy Office Holders,” University of Leiden, 2014, Report III, paragraph 23 com m e n ts  to 

principle 2  
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անկախությունը: Գործող կանոնագիրքը 

համարժեքորեն չի սահմանում իր մասնագիտական 

գործունեության վրա այլ գործունեության հնարավոր 

ազդեցության  չափանիշները (հոդված 1.14): Այս 

մասով ձևակերպումները պետք է ամրապնդվեն` 

անդրադարձ կատարելով հետևյալ ասպեկտներին՝ 

 կառավարչի և սնանկության վարույթի առանցքային 

դերակատարների միջև ֆինանսական, 

սոցիալական կամ այլ նյութական կապերի 

առկայություն: 

 սնանկության կառավարիչների ազգականների 

(ըստ ազգակցության որոշակի աստիճանների) և 

սնանկության վարույթի հիմնական 

դերակատարների միջև ֆինանսական, 

սոցիալական կամ այլ նյութական կապեր: 

 

 Մասնագիտական կարողությունները (ըստ 

գործողությունների 1-ին բաժնի): Կանոնագրքի 6-րդ 

հոդվածի համաձայն մասնագիտական 

կոմպետենտությունը որոշելու հարցը հիմնականում 

թողնված է կառավարչի հայեցողությանը: Չնայած 

կառավարիչների ինքնագնահատման որոշակի 

մակարդակի առկայությանը, կանոնագիրքը պետք է 

սահմանի հստակ չափանիշներ, որոնց հիման վրա 

կառավարիչը կարող է գնահատել իր 

կարողությունների մակարդակը և ներկայացնել ԻԿԿ-

ին կամ Արդարադատության նախարարություն: 

Այդպիսի չափանիշներ կարող են լինել 

համապատասխան ոլորտներում փորձառության և 

համապատասխան մասնագիտական 

որակավորումների առկայությունը: 

  

Շահերի բախման վերացում (ներառյալ ուղղորդումը 

դեպի ուղղակի և անուղղակի շահերին). գործող 

կանոնագիրքը չի սահմանում շահերի բախման 

հասկացությունը: Այստեղ անհրաժեշտ է հստակ 

սահմանում, ինչպես նաև ինքնաբացարկի 

կառուցակարգեր այն դեպքում, երբ սնանկության 
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կառավարիչը հայտնաբերում է շահերի բախում (տես 

գործողությունների 2-րդ բաժինը): Կանոնագրքում 

պետք է ներառվեն նաև անուղղակի և ուղղակի շահերի 

հասկացությունները, և հստակ սահմանի, որ 

կառավարիչը և նրա ընտանիքի անդամները (որոշակի 

աստիճանի ազգականները) չունենան նման շահեր: 

  

 Գենդերային կողմնապահության վերացում (ներառյալ 

չգիտակցված կողմնապահության հաղթահարման 

ուղենիշները): 

  

 Պարտատերերի ժողովներ. Այս մասին կանոնագրքում 

նշվում է երեք անգամ (հոդվածներ 1.18, 1.31 և 2.2): 

Կրկնակի կարգավորումները պետք է վերացվեն՝ 

պահպանելով պարտատերերի ժողովների 

անցկացման պահանջը: 

  

 Տեղեկատվություն. Կանոնագրքի 1.9-րդ հոդվածը 

պետք է փոփոխվի՝ ներառելու համար 

տեղեկատվությունը գրավոր տրամադրելու պահանջ: 

  

Արտաքին մարմիններ. Կանոնագրքի 4-րդ հոդվածը 

պետք է հարմարեցվի Արդարադատության 

նախարարության կողմից սահմանվելիք 

չափորոշիչներին, որոնց համապատասխան 

անհրաժեշտ է լինելու սնանկության վարույթում 

ներգրավել արտաքին մասնագիտացված 

կազմակերպությունների: 

 

Հետագայում ԻԿԿ-ն պետք է Կանոնագրքի 

վերանայված տարբերակը ներկայացնի 

Արդարադատության նախարարությանը և այլ 

շահագրգիռ կողմերին՝ կարծիքի համար: 

Զուգահեռաբար, Արդարադատության 

նախարարությունը ունի դերակատարում նման 

կանոնագրքերի հիմնադրույթների մշակման առումով: 

Օրենքի նախագիծը առավել դյուրին է դարձնում այլ 

ԻԿԿ-ների ձևավորումը, ընդ որում, տարբեր ԻԿԿ-ները 
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կարող են ունենալ շատ տարբեր վարքագծի 

կանոններ: Սնանկության կառավարիչների վարքագծի 

միասնական կանոններ ունենալու համար, անկախ 

այն բանից, թե նրանք որ ԻԿԿ-ին են պատկանում, 

Արդարադատության նախարարությունը պետք է 

ապահովի վարքագծի կանոնագրքերի նվազագույն 

պահանջների սահմանումը: Դա այնուհետև 

օգտագործվելու է ԻԿԿ-ների կողմից, իրենց վարքագծի 

կանոնները մշակելու ժամանակ: Այս ընդհանուր 

առաջարկը համապատասխանում է Օրենքի 

նախագծին վերաբերող ՎԶԵԲ-ի առաջարկությանը: 

6.2 Վարքագծի 

կանոնագրքի վերաբերյալ 

վերապատրաստումները 

ներառել սնանկության 

կառավարչի 

վերապատրաստումների 

ծրագրում: 

ԻԿԿ-ն պետք է մշակի վերապատրաստման բաղադրիչ 

վարքագծի կանոնագրքի վրա և այն ներառի 

սնանկության կառավարիչների պարտադիր 

վերապատրաստման ծրագրում (տես 

գործողությունների 1-ին բաժինը): Այս բաղադրիչը 

պետք է ներառի դրույթներ գենդերային 

ներկայացվածության վերաբերյալ: 
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7. Սնանկության կառավարիչների վարձատրությունը 
 

Խնդիր․ ներկայումս սնանկության կառավարիչների վարձատրության եղանակը 

խրախուսում է նրանց տալու նախապատվություն լուծարման գործընթացին և ոչ թե 

ֆինանսական առողջացմանը: Ավելին, փորձագետների հետ քննարկումները ցույց 

են տալիս, որ սնանկության կառավարիչների վարձատրությունը բավականին 

բարձր է և ոչ այդքան թափանցիկ: 

Հղում․ մանրամասների համար, տե՛ս Սնանկության ոլորտի հետազոտության 

հաշվետվության “Սնանկության կառավարիչների գործունեությունը” բաժինը (էջ 59) 

Նպատակ․ ներդնել վարձատրության  պատշաճ մեխանիզմ՝ ֆինանսական 

առողջացման նախապատվությամբ  

Արդյունքներ․  կարողությունների ընդլայնում և գործընթացի դերակատարների  

խրախուսում 

Գործողություն Նկարագրություն/հիմնավորում 

7.1 Օրենսդրական 

փոփոխություններ 

կատարելիս հաշվի առնել 

վարձատրության 

վերաբերյալ ՎԶԵԲ 

առաջարկությունները  

ՎԶԵԲ հաշվետվության մեջ ներկայացված են 

սնանկության կառավարիչների վարձատրության 

արդյունավետության վերաբերյալ  մի շարք հստակ 

առաջարկություններ: Օրենսդրական ամրագրում 

ստանալու դեպքում դրանք կխրախուսեն թե 

աշխատանքի բարձր որակը (լավ արդյունքի դեպքում 

պարգևատրում նախատեսելով) և թե լուծարման 

փոխարեն ֆինանսական առողջացմամբ վարույթն 

ավարտելը:  

Այդուհանդերձ, օրենսդրական փոփոխությունները 

բավարար չեն, անհրաժեշտ է դրանց պատշաճ 

իրացում լավագույն արդյունքներին հասնելու համար: 

Սնանկության կառավարիչների վարձատրության  

առումով առկա են տարբեր մոտեցումներ, որոնցից 

յուրաքանչյուրն ունի դրական և բացասական կողմերը: 

Սնանկության կառավարիչների վարձատրության 

վերաբերյալ եղած մոտեցումների միջև ընտրություն 

կատարելիս մի շարք հանգամանքներ պետք է հաշվի 

առնվեն: Մասնավորապես, ընտրված ընթացակարգը 

պետք է ոչ միայն խրախուսի սնանկության 

կառավարչին իրականացնելու պարտատերերի 

պահանջների առավելագույնս բավարարում սեղմ 
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ժամկետներում, այլև պետք է հաշվի առնի գործի 

բարդությունը: Կարևոր է նշել, որ նման եղանակը թույլ 

կտա ունենալ արդարացի, թափանցիկ և հստակ 

վարձատրության համակարգ, որը նաև կնպաստի 

սնանկության կառավարիչների պատշաճ  

գործունեության ապահովմանը: Մինչև որոշելը, թե 

մոտեցումներից որ մեկը Հայաստանը պետք է 

որդեգրի, խորհուրդ է տրվում հաշվի առնել երկրի 

մշակութային և պատմական միջավայրը: Ելնելով 

մանրակրկիտ ուսումնասիրությունից (Հավելված 1)՝ 

Հայաստանի համար լավագույն տարբերակը բոլոր 

տիպի գործերով բավականաչափ բարձր վճարներով 

առողջացման/մասնակցության վրա հիմնված 

համակարգն է: Այս համակարգը կդրդի սնանկության 

կառավարիչներին հասնել պարտատերերի համար 

լավագույն արդյունքին, ինչպես նաև կխրախուսի այն 

լուծումները, որոնք ուղղված կլինեն հնարավորության 

դեպքում բիզնեսի՝ որպես գործող ձեռնարկության 

պահպանմանը: Այս առաջարկության հիմքում ընկած 

տրամաբանությունը, ինչպես նաև քննարկման համար 

անհրաժեշտ հիմնավորող տվյալները և միջազգային 

մոդելները ներկայացվում են ստորև՝ Հավելված 1-ում: 

Այս առումով պետք է նշել, որ Օրենքի նախագիծն ունի 

նոր կարգավորումներ՝ 

 սնանկության կառավարիչների վարձատրության 

դրույքաչափերը նվազեցվել են, որպեսզի նվազեցվի 

սնանկության վարույթի ծախսատարությունը, 

 ամրագրվել է պարգևատրման նոր համակարգ, որը 

տրվում է սնանկության վարույթը սեղմ ժամկետում 

ավարտելու համար: 

 

7.2 Ներդնել ծախսերի 

հաշվետվողականության 

կառուցակարգեր 

 Սնանկության գործերով ծախսերի հաշվարկման և 

գանձման եղանակները բարելավելու նպատակով 

անհրաժեշտ է դիտարկել հետևյալ միջոցները. 

 Իրագործել ՎԶԵԲ առաջարկությունը, որպեսզի  

բոլոր վարչական ծախսերի համար հաշվի առնվի 

պարտատիրոջ համաձայնությունը: 
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 Արդարադատության նախարարությունը, ԻԿԿ-

ների հետ խորհրդակցելով, պետք է հրապարակի 

ընդունելի ծախսերի վերաբերյալ ուղեցույց 

(այսինքն՝ ծախսերի քաղաքականությունը): Ինչ 

վերաբերում է գործուղման և օրապահիկի 

քաղաքականությանը, ապա այն պետք է 

համեմատվի հանրային և մասնավոր հատվածի 

համադրելի քաղաքականության հետ և 

համապատասխանաբար հիմնավորվի: Ինչ 

վերաբերում է վարչական ծախսերին, ապա դրանք 

անհրաժեշտ է համեմատել վարձատրության 

քաղաքականության տեսանկյունից լավագույն 

փորձն ունեցող տարածաշրջանի երկրների հետ 

(տե՛ս՝ օրինակ, ՎԶԵԲ տարածաշրջանային 

հաշվետվությունը): 

 Բոլոր ծախսերը պետք է զեկուցվեն  (այդ 

նպատակի համար մշակված ձևանմուշներին 

համապատասխան, տե՛ս վերևում՝ 4.1 և 4.4 

կետերը): 

 Ծախսերը պետք է ենթակա լինեն արտաքին 

աուդիտի. դա կարող է արվել բոլոր գործերով կամ 

կոնկրետ դեպքի համար (ընտրովի ստուգումներ): 
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8. Գույքի գնահատման և աճուրդի գործընթաց 
 

Խնդիրը.  հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ գնահատման և աճուրդի 

գործընթացները հակասությունների պատճառ են հանդիսացել: Գործընթացների 

հիմնական փուլերը՝ ներառյալ գնահատման մոտեցումը և աճուրդի լոտերի 

ձևավորումը, թափանցիկ չեն: Սա զուգակցվում է հատվածական կարգավորմամբ, 

որն անտեսում է աճուրդի գործընթացի էական հարցերը, ինչպիսիք են մեկնարկային 

գինը և ընդհանուր մեթոդաբանությունը: 

Հղում.  մանրամասների համար խնդրում ենք անդրադառնալ Սնանկության ոլորտի 

հետազոտության հաշվետվության «ԱՃուրդին վերաբերող խնդիրներ» բաժնին (էջ 87): 

Նպատակ.  միասնական գնահատման և աճուրդի համակարգ, որը թափանցիկ է և 

մանրամասն կարգավորված և նպաստող ընդհանուր առմամբ գործընթացի 

վերջնական նպատակին, այն է՝  «ստանալ պարտապանի գույքի համար 

առավելագույն գինը՝ նվազեցնելով աճուրդի հետ կապված գործառնական 

ծախսերը»22: 

Արդյունքներ․ կառավարման և վերահսկողության զարգացում 

Գործողություն Նկարագրություն/հիմնավորում 

8.1 Գույքագրման և 

գնահատման 

գործընթացների 

բարելավում 

Ներկայում գույքագրման և գնահատման 

գործընթացները կարգավորված չեն, ինչը սնանկության 

կառավարչին տալիս է հայեցողության 

հնարավորություն: 

 Այս առումով օրենսդրական փոփոխությունները պետք է 

զուգորդվեն և՛ թափանցիկության, և՛ 

հաշվետվողականության տեսանկյունից բարելավող 

փոփոխությունների գործընթացով: Այս ճանապարհային 

քարտեզն առաջարկում է երկու գործընթացների 

թափանցիկությունը բարձրացնող հետևյալ քայլերը. 

 մշակել գույքագրման և գնահատման չափանիշները՝ 

ներդնելով լավագույն փորձը և սկզբունքները, բարձր 

որակի պարզ գործընթաց և գործընթացի 

յուրաքանչյուր փուլում սնանկության 

կառավարիչների հիմնավորված և առաջարկված 

մոտեցումները23. 

 մշակել ձևանմուշներ, եթե կիրառելի է այս 

                                              
22 Vincent Buccola & Ashley C. Keller, "Credit Bidding and the Design of Bankruptcy Auctions," 18 George Mason Law Review 99 (20 10), p.99. 
23 Գնահատման նման չափանիշների օրինակի համար տե՛ս Սնանկության և վերակազմակերպման  խորհրդատուն եր ի մի ո ւթյ ա ն 

հետևյալ փաստաթուղթը՝ https://www.aira.org/pdf/standards/AIRA_Standards_2014.pdf  
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գործընթացի համար (օրինակ՝ վերջնական 

հետազոտության հաշվետվություն)՝ տե՛ս վերը նշված 

4.4 գործողությունը. 

 ներառել գույքագրման և գնահատման թեմաները 

որպես սնանկության հիմնական դասընթացների 

մաս՝ տե՛ս վերը նշված 1.3 գործողությունը. 

 ապահովել, որպեսզի գույքագրման և գնահատման 

վերաբերյալ հավաքված տվյալները արտացոլեն 

պարտապանի սեռը, բացահայտեն կիրառման 

ընթացքում ցանկացած գենդերային շեղումները: 

Հաշվետվողականության տեսանկյունից անհրաժեշտ է 

նկատի ունենալ հետևյալ գործողությունները. 

 մշակել այն նվազագույն ստանդարտների 

ստուգաթերթիկը, որին պետք է համապատասխանեն 

սնանկության կառավարիչները (հիմք ընդունելով 

վերը նշված չափանիշները), որոնք ընդհանուր 

առմամբ հասանելի կլինեն հասարակության համար. 

 ներդնել արտաքին մարմնի (օրինակ՝ 

Արդարադատության նախարարություն) կողմից 

իրականացվող պատահական աուդիտները 

(ընտրովի ստուգումներ)՝ որպեսզի ապահովվի երկու 

գործընթացների  իրականացումը ստանդարտներին 

համապատասխան: Աուդիտները պետք է ներառեն 

այս գործընթացների իրագործման ընթացքում 

հնարավոր գենդերային շեղումների ստուգումները. 

 անհրաժեշտ է ունենալ գնահատողի ընտրության 

հատուկ ընթացակարգ, և գնահատողը պետք է 

հաստատվի դատարանի կողմից: 

Հարկ է նկատել, որ գույքագրման մասով Оրենքի 

նախագծով Օրենքի 56-րդ հոդվածում առաջարկվում 

են ավելի հստակ կարգավորումներ, իսկ ինչ 

վերաբերում է գնահատմանը, ապա ՎԶԵԲ 

հաշվետվությունը պարունակում է այս ոլորտին 

վերաբերող արդյունավետ առաջարկություններ 

(Նախագծի 57-րդ հոդված), որոնք սահմանափակում 

են հայեցողությունը, ուստի և առաջարկվում է 

ներդնել: 

8.2 Աճուրդի գործընթացը Այս առաջարկությունը վերաբերում է ծրագրի 3-րդ 
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դարձնել առցանց արդյունքի իրագործմանը (էլեկտրոնային սնանկության 

հարթակի տեխնիկական առաջադրանքը): Այս 

տեխնիկական առաջադրանքն առաջարկում է աճուրդի 

ողջ գործընթացը դարձնել առցանց: Լոտերը հասանելի 

կլինեն բոլոր մասնակիցների համար և գնային 

առաջարկ ներկայացնելու գործընթացը կլինի 

թափանցիկ, այսինքն՝ յուրաքանչյուրը կարող է տեսնել, 

թե ով և ինչ գին է առաջարկել լոտի վերաբերյալ: Լոտը 

կվաճառվի ամենաբարձր գնառաջարկի հիման վրա, 

ինչը  համապատասխանում է վերը նշված նպատակում 

մատնանշված գույքի արժեքի բարձրացման սկզբունքին: 

Օրենքի նախագծի համաձայն՝ սա կարգավորելու 

համար անհրաժեշտ է ընդունել Արդարադատության 

նախարարի նոր հրամաններ, որոնցից մեկը 

վերաբերելու է առցանց աճուրդի գործընթացին, իսկ 

մյուսը՝ մինչև առցանց աճուրդի համակարգի ներդնումը 

անցումային փուլի կարգավորումներին: Խորհուրդ է 

տրվում, որպեսզի այս հրամանները մշակվեն՝ հաշվի 

առնելով ծրագրի շրջանակներում բացահայտված բոլոր 

շահագրգիռ անձանց կարիքները և համապատասխանեն 

լավագույն միջազգային փորձը: 

8.3 Նախատեսել լոտերի 

նվազագույն գինը 

Փորձագետների հետ քննարկումները բացահայտել են, 

որ աճուրդի լոտերի համար նախատեսված չէ 

նվազագույն գին: Սա կարող է հանգեցնել 

սեփականության և այլ գույքի՝ շուկայականից ցածր 

արժեքով վաճառքին, ինչը հակասում է վերը նշված 

արժեքի բարձրացման սկզբունքին: Ուստի խորհուրդ է 

տրվում վերը նշված 8.1 և 8.2 գործողություններում 

որպես սկզբունք ներառել նվազագույն գինը: 
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9. Ֆինանսական առողջացման ծրագրեր 
 

Խնդիրը.  Հետազոտության հաշվետվությունը ընդգծում է, որ դժվարություններ ունեցող 

ընկերության առողջացումը կամ վերակազմակերպումը Հայաստանում հաճախ չի 

հանդիպում: Փաստերը վկայում են, որ ընկերությունների մեծամասնությունն 

անմիջականորեն անցնում են լուծարման: Դրա համար առկա են մի շարք 

պատճառներ, այդ թվում՝ տեղեկատվության պակասը և սնանկության ճանաչման ուշ 

փուլը, այնուամենայնիվ հարցված փորձագետների կողմից մատնանշված հիմնական 

պատճառն այն է, որ գործող ռեժիմի պայմաններում առողջացման ծրագրի 

արդյունավետ մշակումն ու կիրառումը «գրեթե անհնարին է24»: 

Հղում.  Մանրամասների համար խնդրում ենք անդրադառնալ Հետազոտության 

հաշվետվության «Ֆինանսական առողջացման ծրագիր» բաժնին (էջեր 80): 

Նպատակը.  Ֆինանսական առողջացման կենսունակ համակարգի մշակում, որը 

և՛ապահովելու է ֆինանսական առողջացման՝ որպես հայեցակարգի զարգացումը, և՛ 

հնարավոր է դարձնելու դրա գործնականում կիրառումը: 

Արդյունքներ․ կառավարման և վերահսկողության զարգացմանը, համակարգի 

հիմնական դերակատարների կարողությունների և շահագրգռվածության մեծացմանը, 

հասարակության իրազեկվածություն և ընկալում 

Գործողություն Նկարագրություն/հիմնավորում 

9.1 Կայուն իրավական 

կառուցակարգերի ստեղծում, 

որոնք կնպաստեն 

սնանկության վարույթում 

ներգրավված 

պարտապանների 

ֆինանսական 

առողջացմանը:  

Ֆինանսական առողջացման հարցի մանրակրկիտ 

ուսումնասիրությունը վկայում է, որ միջազգային 

լավագույն փորձին համապատասխանելու համար 

անհրաժեշտ է, որ սնանկության մասին օրենքը 

նախատեսի պարտապանի սնանկության 

կարգավորման մի շարք ճկուն լուծումներ, որպեսզի 

հնարավոր լինի հասնել պարտապանի 

պարտատերերի հնարավորինս առավելագույն 

բավարարմանը և հնարավորության դեպքում 

պահպանել գործող ընկերությունները: Պարտապանի 

ֆինանսական վիճակը կարող է լուծվել՝  

• դատարանի վերահսկողությամբ իրականացվող 

սնանկության միջոցով լուծարմամբ կամ դատարանի 

կողմից նշանակվող վերակազմակերպման 

գործընթացի միջոցով, երբ և՛ պարտապանները, և՛ 

                                              
24 1-ին փուլի հաշվետվություն, էջ 73 
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պարտատերերը կարող են դիմել ձևական 

սնանկության միջոցով պարտապանի խնդիրները 

դատական վարույթի շրջանակներում լուծելու համար 

կամ 

• արտադատական վերակազմակերպման գործընթացի 

միջոցով, այն է՝ արտադատական կարգով մասնավոր 

կերպով վերանայել պարտքի վերաբերյալ 

պահանջները: 

Իրավական համակարգերի մեծամասնությունում 

արտադատական վերակազմակերպումը հատուկ 

կարգավորված գործընթաց չէ և այն մեծամասամբ 

կախված է ներգրավված բոլոր մասնակիցների 

փոխհամաձայնությունից և պարտապանի ու 

պարտատերերի՝ վերակազմակերպման պայմանները 

բանակցելու կարողությունից: Սա չի վերաբերում 

Հայաստանին (թիվ 4 թեմատիկ ուսումնասիրությունը 

վկայակոչում է մի գործ,  երբ «հաջողված» 

արտադատական լուծումը, որով թույլատրվեց 

պարտապանի բիզնեսը գործունեությունը փաստացի 

խախտեց օրենքի մի շարք դրույթներ): 

Արդարադատության նախարարությունը պետք է 

մտածի, թե ինչպես լավագույնս խրախուսի 

արտադատական լուծումները. սա միանշանակ 

ենթադրում է օրենսդրական բարեփոխումների և 

մշակույթի փոփոխության  խառնուրդ: 

Ինչ վերաբերում է դատական վարույթի 

շրջանակներում հնարավոր տարբերակներին, ապա 

պետությունների մեծամասնությունում սնանկության 

օրենքն ապահովում է սնանկության վարույթի մի քանի 

տեսակ՝ կանխարգելիչ վերակազմակերպում, 

վերակազմակերպում, սնանկության միջոցով 

լուծարում կամ այս միջոցառումների խառնուրդ: 

Կանխարգելիչ վերակազմակերպման վարույթում 

պարտապանը ընտրում է արտադատական 

հաշտության ձեռքբերման տարբերակը: Այս վարույթը 

հիմնվում է պարտապանի ֆինանսական վիճակը 

բարելավելու և վերականգնելու նպատակով 
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պարտատերերից մեկի կամ մի քանիսի հետ 

համաձայնություն ձեռք բերելու պարտապանի 

գիտակցված որոշման վրա: Քանի որ կանխարգելիչ 

վերակազմակերպման վարույթը արտադատական 

վարույթ է, սնանկության կառավարչի 

մասնակցությունը պարտադիր չէ, սակայն առանձին 

դեպքերում նրան կարող են հրավիրել: 

Վերակազմակերպումը, ի տարբերություն 

սնանկության միջոցով լուծարման, նպատակ ունի 

պահպանել պարտապանի գործունեությունը և 

բիզնեսը՝ որպես գործող ձեռնարկություն և 

զուգահեռաբար բավարարել պարտատերերի 

պահանջները: Վերակազմակերպումը հաճախ 

հիմնվում է պարտատերերի կամ/և դատարանի 

կողմից հաստատման ենթակա վերակազմակերպման 

ծրագրի հիմքում ընկած պայմանների վրա: 

Վերակազմակերպման վարույթի ընթացքում 

պարտապանը կարող է սնանկության կառավարչի, 

պարտատերերի խորհրդի և դատարանի 

վերահսկողությամբ շարունակել կառավարել իր 

գործունեությունը: 

Այլ իրավական համակարգեր նախատեսում են 

սնանկության լրացուցիչ միջոցառումներ (օրինակ՝ 

«պահպանումը» Ֆրանսիայում)՝ մանրամասներին 

կարելի է ծանոթանալ ստորև՝ Հավելված 1-ում: Ինչ 

վերաբերում է Արդարադատության նախարարության 

գործողություններին, ապա անհրաժեշտ է, որ 

նախարարությունը, համագործակցելով Հայաստանի 

Հանրապետության կենտրոնական բանկի հետ, 

ուսումնասիրի Հավելված 1-ում նախատեսված 

ֆինանսական առողջացման ծրագրերի տարբեր 

տեսակներ և համատեղ աշխատի՝ 

- որոշելու համար, թե Հայաստանի համատեքստում 

իրավական տարբերակների տեսանկյունից որն է 

առավել հարմարը, 

- մշակի գործողությունների ծրագիր սնանկության 

վարույթներում ֆինանսական առողջացման 
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ծրագրերը զարգացնելու նպատակով: 

9.2 Ներկայացնել 

ֆինանսական առողջացման 

վարույթի ավելի 

արդյունավետ մոդել՝ 

լավագույն միջազգային 

փորձին և երկրի 

տնտեսական 

հարաբերությունների 

առանձնահատկություններին 

համապատասխան: 

 

Կարիքների գնահատումը ցույց տվեց, որ առկա են 

ֆինանսական առողջացման վարույթի հետ կապված 

խնդիրներ, և մեծ թվով պարտապաններ նախընտրում 

են լուծարման գործընթացը ֆինանսական 

առողջացման ծրագրին: Ուստի, անհրաժեշտ է 

ուսումնասիրել միջազգային փորձը և աջակցել 

ֆինանսական առողջացման վարույթի ծրագրին: 

9.3 Ընկերությունների 

ֆինանսական առողջացմանը 

պետության կողմից 

ցուցաբերվող 

օժանդակության հնարավոր 

կառուցակարգերի 

քննարկում և ներդնում 

Գործնականում բանկերը պատրաստ չեն 

պարտապանների՝ ցածր տոկոսադրույքներով 

ֆինանսավորմանը, ինչը նպաստում է ֆինանսական 

առողջացման ծրագրերի ձախողմանը: Կենտրոնական 

բանկը Արդարադատության և Էկոնոմիկայի 

նախարարությունների հետ համատեղ պետք է 

իրականացնի համապարփակ հետազոտություն 

միջազգային լավագույն փորձին համապատասխան 

ֆինանսական առողջացման վարույթը բարելավելու 

համար ծրագիր մշակելու նպատակով: 

9.4. Մշակել առողջացման 

ծրագրի ձևանմուշներ և 

կազմակերպել այդ թեմայով 

դասընթացներ (տե՛ս՝ 1.3, 4.4, 

5.3) 

Առողջացումը սնանկության գործընթացի ավելի 

կարևոր մաս դարձնելու ճանապարհին անհրաժեշտ է 

այն դարձնել որքան հնարավոր է պարզ, որպեսզի 

պարտապաններին հասանելի լինի այս 

հնարավորությունը և նրանք օգտվեն դրանից: 

Այդ առումով Արդարադատության նախարարությունը 

պետք է ապահովի, որ՝ 

 ֆինանսական առողջացման ձևանմուշները 

(միջազգային լավագույն փորձին 

համապատասխան)՝ որպես էլեկտրոնային 

սնանկության հարթակի ձևանմուշների 

բաղկացուցիչ մաս, լինեն հասանելի, 

 դատավորները և սնանկության կառավարիչները 

ծանոթանան այդ ձևանմուշներին՝ այս երկու 
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մասնագիտություններին վերաբերող վերը նշված 

դասընթացների շրջանակներում: 

9.5 Պարտապանի 

սնանկությունը կարգավորող 

ճկուն լուծումների ներդնում 

Պարտապանի ֆինանսական վիճակը կարող է լուծվել 

դատարանի վերահսկողության ներքո (դատարանի 

կողմից նշանակվող ֆորմալ վերակազմակերպում) 

կամ արտադատական վերակազմակերպման 

վարույթի շրջանակներում (պարտքին վերաբերող 

պահանջների մասնավոր կարգով վերանայում): 

Թեպետ կանխարգելիչ վերակազմակերպման 

վարույթը (պարտապանի և նրա պարտատերերի միջև 

հաշտության ձեռքբերում) արտադատական վարույթ է 

և իրավական համակարգերի մեծամասնությունում 

հատուկ կարգավորված չէ, օրենքը կարող է սահմանել 

սնանկության կառավարչի կամավոր 

մասնակությունը: Այս դեպքերում, սնանկության 

կառավարիչը կարող է ապահովել իր փորձագիտական 

կարծիքով և վերահսկել գործընթացը: 

9.6 Վերակազմակերպման 

թույլատրելիության 

չափանիշների ներդնում 

Վերակազմակերպումը պետք է կիրառելի լինի միայն 

բիզնեսով զբաղվող պարտապանի նկատմամբ, ով 

կարող է պահպանել իր բիզնեսը՝ որպես գործող 

ձեռնարկություն և համապատասխանում է որոշակի 

պահանջներին: Այս պահանջները կարող են 

ներկայացվել որպես նվազագույն տարեկան 

վաճառքներ կամ լրիվ դրույքաչափով աշխատող 

նվազագույն աշխատակազմ: Այլ պարտապաններ 

նույնպես կարող են ունենալ վերակազմակերպման 

հնարավորություն, սակայն պետք է նախատեսվեն 

ավելի շատ սահմափակումներ: 

9.7 Հստակեցնել 

պարտապանի 

կարգավիճակը 

Դեպքերի մեծամասնությունում խորհուրդ է տրվում 

պահպանել պարտապանի ղեկավարության 

կառավարումը, սակայն նրանք պետք է ենթարկվեն 

մշտադիտարկման սնանկության կառավարչի և 

պարտատերերի խորհրդի կողմից: 

9.8 Ներդնել 

վերակազմակերպման  

ծրագրի կանոններ 

Պարտապանը պետք է օգտվի վերակազմակերպման 

ծրագիր մշակելու նախապատվության իրավունքից, 

անգամ եթե վերակազմակերպման դիմումը 

ներկայացվել է գրանցված պարտատերերից որևէ մեկի 
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կողմից: Այդպիսի դիմում ներկայացնելու 

վերջնաժամկետը պետք հստակ սահմանվի օրենքով 

կամ դատարանի կողմից:  

Օրենքը պետք է սահմանի վերակազմակերպման 

ծրագրին ներկայացվող նվազագույն պահանջները 

(այն պետք է ներառի վերակազմակերպման մեթոդը, 

պարտատերերի բաժանումը դասերի՝ սահմանելով, թե 

յուրաքանչյուր դասի  ներսում ինչպես են 

բավարարվելու դեբիտորական պարտքերը, 

վերակազմակերպման ծրագրի իրականացման համար 

կիրառվող միջոցառումները և այլ անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն), այնուամենայնիվ ծրագրի 

բովանդակությունը օրենքով չպետք է ենթարկվի 

սահմանափակումների, այն կարող է նախատեսել 

ցանկացած իրավաչափ միջոցառում: 

Վերակազմակերպման մանրամասները, ներառյալ, 

օրինակ,  պարտապանի պարտքերը և կորպորատիվ 

վերակառուցումը, պետք է արտացոլվեն 

վերակազմակերպման ծրագրում: Պարտապանները 

որպես այս գործընթացի մաս պարտավոր են 

ազնվորեն բացահայտել իրենց և իրենց բիզնես 

խնդիրներին վերաբերող ֆինանսական վերաբերելի 

ողջ տեղեկատվությունը: 

Պարտատերերի ներգրավվածությունը նույնպես 

ողջունելի է, քանի որ վերակազմակերպման ծրագիրն 

ազդելու է նրանց պահանջների վրա: 
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10.  Պարտատիրոջ կողմից իրականացվող վերահսկողության բարձրացում 
 

Խնդիրը.  պարտատերերը ցանկացած պատշաճ գործող ֆինանսական համակարգի  

կարևոր մասն են կազմում. հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ երբ 

պարտատերերը «պաշտպանված չեն կամ նրանց չի թույլատրվում մասնակցել 

սնանկության վարույթին, նրանք կլինեն պակաս շահագրգռված հետագայում 

փոխառություն տրամադրելու առումով, ինչը կբերի պակաս զարգացած վարկային 

շուկայի25»: ՎԶԵԲ հաշվետվությունը վկայում է, որ ներկա սնանկության 

համակարգում Հայաստանում պարտատերերը չունեն գործընթացի հիմնական 

փուլերի նկատմամբ վերահսկողություն՝ ներառյալ լուծարման գործընթացը և 

պարտադրված պաշտպանությունը: 

Նպատակը.  պարտատերերի իրավունքների կարևորությունը ճանաչող և 

համակարգային հնարավոր չարաշահումներից պաշտպանող սնանկության 

համակարգ: 

Արդյունքներ․ համակարգի հիմնական դերակատարների կարողությունների և 

շահագրգռվածության բարձրացում 

Գործողություն Նկարագրություն/հիմնավորում 

10.1 Պարտատիրոջ 

իրավունքների 

ամրապնդում առաջնային 

օրենսդրության միջոցով 

 

Պարտատերերը պետք է ակտիվ դերակատարություն 

ունենան սնանկության վարույթում և միաժամանակ 

նաև պետք է ապահովվի պարտատիրոջ և 

պարտապանի շահերի հավասարակշռումը:  

Ճանապարհային քարտեզն առաջարկում է հաշվի 

առնել ՎԶԵԲ-ի նկատառումներն այս կապակցությամբ, 

մասնավորապես, այն դրույթն ամրապնդելու հարցում, 

որի համաձայն սնանկության կառավարիչները 

պարտավոր են հրավիրել պարտատերերի ժողովներ: 

Այնուամենայնիվ, հարկ է նկատել, որ պարտատերերի 

իրավունքներն անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել 

սոցիալական առաջնահերթություններին, ինչպիսիք 

են կանանց և ընտանիքների շահերի վրա բացասական 

ազդեցությունը, ներառյալ մարվող պարտքերի 

ծավալները և պարտապանների՝ սնանկությանը 

հաջորդող պարտավորությունների կառավարելի 

ծավալների պահպանման կարևորությունը: 

Այդուհանդերձ, Օրենքի նախագիծը նախատեսում է 

պարտատիրոջ իրավունքներին վերաբերող հիմնական 

                                              
25 Stijn Claessens and Leora Klapper. 2003. "Bankruptcy around the World: Explanations of Its Relative Use." Policy Research Workin g  Pape r  

2865, World Bank, Washington, DC. 
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հոդվածներում որոշ փոփոխությունների կատարում 

(օրինակ՝ 29, 33, 39): 

10.2 Սնանկության 

վարույթում 

պարտատերերի 

իրավունքների 

ընդլայնում 

 Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի շրջանի 

լավագույն փորձը հուշում է, որ պարտատերերը պետք 

է ունենան սնանկության գործի ընթացքում կարևոր 

դատավարական որոշումներ կայացնելու իրավունք26: 

Այս ճանապարհային քարտեզն առաջարկում է 

հետևյալ գործողությունները քննարկման նպատակով՝ 

 թույլ տալ պարտատերերին վետոյի ենթարկելու  

մշտական սնանկության կառավարչի նշանակումը  

(տե՛ս վերևում՝ բաժին 2), 

 ընդլայնել պարտատիրոջ իրավունքները 

սնանկության կառավարչի վարձատրությունը և 

ծախսերը հաստատելու հարցում (վերը նշված 7-րդ 

բաժնին համապատասխան). ՎԶԵԲ-ի 

առաջարկությունն այն մասին, որ պարտատերերի 

խորհուրդը հաստատում է վարձատրությունը և 

ծախսերը նախքան դրանց  ներառումը ցանկացած 

վերջնական ծրագրի մեջ, պետք է դիտարկվի որպես 

սրա բաղկացուցիչ մաս, 

 մասնագիտական խախտումների հիմքով 

սնանկության կառավարչին գործի վարույթից 

հեռացնելու պարտատիրոջ հնարավորության 

ընդլայնում (պետք է սահմանվի վերոշարադրյալ 2-

րդ բաժնին համապատասխան), 

 լուծարման կամ ֆինանսական առողջացման 

ծրագիրը հաստատելու կամ փոփոխելու 

պարտատիրոջ իրավունքի ընդլայնում: 

Այս գործողությունների հիմնական հարթակը կլինի 

պարտատերերի ժողովը, որը սնանկության 

կառավարիչները պարտավոր են հրավիրել (տե՛ս 

վերևում՝ բաժին 7): Այս ընդլայնված իրավունքները 

պատշաճ իրացնելու համար պարտատերերը պետք է 

հասանելիություն ունենալ ավելի որակյալ 

տեղեկատվությանը27: Սրան հասնելու վերաբերյալ 

առաջարկությունները շարադրված են 4-րդ բաժնում: 

                                              
26 Assessment of Insolvency Office Holders,” EBRD, 2014, p.38.  
27 Կրկին, սա  ընդգծվել է որպես խնդիր ՎԶԵԲ հաշվետվության վեջ: 
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ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ. ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ 
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Ներկայում սնանկության իրավահարաբերությունները հիմնականում 

կարգավորված են «Սնանկության մասին» 2007 թվականի օրենքով: Օրենքում 

ժամանակի ընթացքում կատարվել են տարբեր փոփոխություններ, և ներկայում 

սպասվում են նաև լայնածավալ փոփոխություններ Օրենքի նախագծով: Սակայն 

սնանկության իրավակարգավորումները կարիք ունեն համակարգային, 

համապարփակ և ունիվերսալ վերանայման, ինչի արդյունքը պետք է հանդիսանա 

Սնանկության օրենսգիրքը: Օրենսգրքի ստեղծման նպատակը պետք է լինի 

սնանկության վարույթի ամբողջական վերանայումը՝ սկզբից մինչև վերջ և մեկ ակտում 

և՛ նյութական, և՛ ընթացակարգային հարաբերությունների կարգավորումը: Բացի այդ, 

բազմաթիվ գործողություններին, որոնք իրավական բնույթի են և թվարկված չեն վերը 

նշված միջոցառումներով, անհրաժեշտ է լինելու անդրադառնալ Սնանկության 

օրենսգրքով՝ որպես հեռահար նպատակ: Ապագայում Սնանկության օրենսգրքի 

մշակման շրջանակներում անհրաժեշտ է լինելու անդրադառնալ հետևյալ 

ուղղություններին՝ 

11.1 Սնանկության օրենսգրքի հայեցակարգի մշակում: 

11.2 Կենսունակ իրավական մեխանիզմների ներդնում, որոնք կնպաստեն ֆիզիկական 

անձի՝ որպես խարդախության կամ դիտավորյալ սնանկության սուբյեկտի ճանաչմանը: 

11.3 Սնանկության վարույթի հնարավոր բոլոր կողմերի և մասնակիցների 

կարգավիճակի հստակեցում: 

11.4 Սնանկության վարույթի բոլոր ընթացակարգային խնդիրների վերանայում և նոր 

համալիր ընդհանուր և հատուկ կանոնների սահմանում: 

11.5 Կատարելագործել ֆիզիկական անձանց սնանկության իրավակարգավորումները: 

11.6 Սնանկության վարույթին մասնակցող պարտապանների ֆինանսական 

առողջացմանը նպաստող կայուն իրավական մեխանիզմների ստեղծում: Էականորեն 

փոխել ֆինանսական առողջացման ինստիտուտը, մշակել առողջացման արդյունավետ 

մեխանիզմներ և միաժամանակ ապահովել ապահովված պարտատերերի շահերի 

երաշխավորումը, օրինակ, ապահովված իրավունքը սուբյեկտը պետք է օգտագործվի 

առողջացման ծրագրում: 

11.7 Կրճատել սնանկության վարույթի ժամկետները: 

11.8 Սնանկության վարույթին մասնակցող երրորդ անձնաց (երաշխավորների) 

իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանություն: 

11.9 Սնանկության վարույթում բողոքարկման ենթական որոշումների հստակեցում: 

11.10 Միջազգային սնանկության վարույթների իրավակարգավորումների 

նախատեսում: 

11.11 Սնանկության գործընթացում էլեկտրոնային սնանկության հարթակի դերի 
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բարձրացում: 

11.12 Էականորեն փոխել ՀՀ սնանկության մոդելը, առանձնացնելով լուծարման և 

առողջացման գործընթացները՝ նախատեսել առողջացման կամ լուծարման ծրագիր 

հենց սկզբից: 

11.13 Զարգացնել պարտատերերի հսկողության նոր զարգացած համակարգ: 

11.14 Վերանայել կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող բոլոր ներկա կարգավորումները՝ 

դրանք զարգացնել այնպես, որ բացառվի հետագայում դրանց ընդգրկումը Օրենսգրքում: 

11.15 Վերանայել սնանկության վարույթում սնանկության կառավարչի կողմից 

պարտապանի սեփականության և բիզնեսի կառավարման հարցերը, զարգացնել 

մեխանիզմներ, որոնք թույլ կտան սնանկության կառավարչին առողջացնել քիչ թե շատ 

գործող բիզնեսը: 

11.16 Նախատեսել սնանկության վարույթում թույլատրելի ծախսերի համակարգ, 

մշակել ցուցակներ և մեխանիզմներ, որպեսզի սնանկության կառավարիչները 

կարողանան կատարել իրենց ծախսերը դրանց համապատասխան: 

11.17 Մշակել սնանկության յուրաքանչյուր վարույթի համար առանձին մեխանիզմներ, 

որոնք կխթանեն սնանկության կառավարիչների կողմից գործընթացները արդյունավետ 

և ժամանակին կատարելը: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 
 

Այս հավելվածում վերլուծվել է առանձին եվրոպական պետությունների 

անվճարունակությանը վերաբերող օրենսդրությունը՝ քննարկման առարկա են 

դարձվել հետևյալ հարցերը և առանձնացվել են հետևյալ ոլորտներին առնչվող 

կարգավորումները: 

(i) Ի՞նչ է սնանկության կառավարչի վարձատրությունը, որո՞նք են 

վարձատրության մեխանիզմները և ի՞նչ չափով է տրվում 

վարձատրությունը, 

(ii) Ֆինանսական առողջացման գործընթացների նկարագրությունը, 

(iii) Բանկային գաղտնիքին հասանելիություն ձեռք բերելու սնանկության 

կառավարչի իրավունքը: կարգավորումները, սնանկության մեխանիզմը, և  

(iv) Պարտապանի գույքի հայտնաբերման հարցում պետական և ոչ պետական 

մարմինների օժանդակությունը: միջազգային լավագույն փորձը:  

Այս հուշագիրն ամփոփում է Չեխիայի Հանրապետության, Ռուսաստանի 

Դաշնության, Ֆրանսիայի Հանրապետության, Ռումինիայի, Լեհաստանի 

Հանրապետության, Բելգիայի Թագավորության, Հունգարիայի, 

Սլովենիայի Հանրապետության և Սերբիայի Հանրապետության 

օրենսդրությունը:  

Սնանկության կառավարչի վարձատրության առնչությամբ ներառվել են նաև 

Դանիայի Թագավորության, Իռլանդիայի, Նիդերլանդների Թագավորության, 

Նորվեգիայի Թագավորության, Սլովակիայի Հանրապետության, Շվեդիայի 

Թագավորության, Մեծ Բրիտանիայի Միացալ Թագավորության և Հյուսիսային 

Իռլանդիայի օրենսդրության կարգավորումները:  

 

1. ՀԱՄԱՌՈՏ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Սնանկության կառավարչի վարձատրությունը 

Առանձնացված պետությունների օրենսդրական կարգավորումներում 

սնանկության կառավարչի վարձատրության վերաբերյալ առկա են երեք 

հիմնական մոտեցումներ՝ 

(i) առողջացման/գործի բարդության վրա հիմնված մոտեցում (Չեխիայի 

Հանրապետություն, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Հունգարիա, Սերբիա և 

Սլովենիա), որով սնանկության կառավարչի վարձատրությունը որոշվում 

է աղյուսակներում նախատեսված վճարներով՝ հստակ սահմանված 

չափերով և ձեռք բերված ֆինանսական առողջացման կամ 

վերակազմակերպման գործերով բարդության հիման վրա, 

(ii) ժամանակի և ցուցաբերած ջանքերի մոտեցում (Նիդերլանդներ, Բելգիա, 

Իռլանդիա, Նորվեգիա), որը հիմնված է ծախսված իրական ժամանակի 
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վրա՝ սահմանելով ժամավճարով հատուցում, և 

(iii) դատական/հայեցողական մոտեցում (Ռումինիա, Լեհաստան, Դանիա, 

Շվեդիա), որտեղ վարձատրության վճարը հիմնված է գործի բարդության 

տարբեր ասպեկտների և դատարանների հայեցողական որոշումների վրա:  

Առանձնացված պետություններում այս տարբեր մոտեցումները 

պայմանավորված են նաև տարբեր մշակութային և պատմական հենքերով և այդ 

երկրներում անվճարունակության օրենսդրության զարգացման 

առանձնահատկություններով: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ 

դժվար է ընտրել այս հարցում լավագույն և միակ ճիշտ մոտեցումը, քանի որ 

մոտեցումներից մեկը կարող է արդյունավետ գործել այս երկրներից որևէ մեկում, 

սակայն մեկ այլ երկրում լինել ոչ արդյունավետ: Յուրաքանչյուր մոտեցում ունի 

իր դրական և բացասական կողմերը:  

(iv) առողջացման/գործի բարդության վրա հիմնված մոտեցումն ապահովում է 

հստակ ուղեցույց, և եթե պատշաճ ձևով կարգավորվի, կարող է 

խրախուսել սնանկության կառավարիչներին առավելագույնի հասցնելու 

պարտատերերի պահանջների բավարարումը: Մի կողմից, կարելի է 

պնդել, որ այս մոտեցումը նվազ խոցելի է այն չարաշահելու 

տեսանկյունից, և չնայած մեծ ծախսերին կարող է հանգեցնել պահանջների 

առավելագույն բավարարման: Մինչդեռ, մյուս կողմից այն թույլ չի տալիս 

բարդ և մեծ արժեք ունեցող գործերի դեպքում կատարելու 

վարձատրության փոփոխություններ, հետևաբար, թերի կարգավորման 

դեպքում, տվյալ դեպքերի համար այն կարող է դառնալ ոչ գայթակղիչ կամ 

նույնիսկ հանգեցնի սնանկության կառավարիչների կոռուպցիոն 

վարքագծի և ի վերջո նվազեցնի պահանջների բավարարումը, 

(v) ժամանակի և ցուցաբերած ջանքերի մոտեցումը թույլ է տալիս 

սնանկության կառավարչին իրականացնելու սնանկության վարույթի 

ընթացքում պահանջվող գործողությունները և ապահովելու իր 

պարտականությունների պատշաճ կատարումը: Մյուս կողմից, այն կարող 

է չարաշահվել սնանկության կառավարչի կողմից, քանի որ 

վերահսկողությունը կարող է դժվարանալ և հանգեցնել առավելագույն 

ծախսերով պահանջների նվազագույն բավարարման: Պետք է նկատել, որ 

այս մոտեցումը որդեգրվել է միայն այն երկրներում, որոնք ունեն 

անվճարունակության առնչությամբ զարգացած օրենսդրություն:  

(vi) Դատական/հայեցողական մոտեցումը կարող է կիրառվել բարդ գործերով 

սնանկության կառավարչի վարձատրության չափը որոշելու համար, 

ինչպես նաև վերացնելու ծավալուն, սակայն հեշտ գործերով բարձր 

վճարները: Մյուս կողմից, եթե սնանկության կառավարչի 

վարձատրության չափը որոշելու հայեցողությունը վերապահված է 
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դատարանին, այն կարող է օգտագործվել որպես սնանկության 

կառավարիչներին ճնշելու եղանակ:  

Սնանկության կառավարիչների վարձատրության վերաբերյալ եղած 

մոտեցումների միջև ընտրություն կատարելիս որոշ հանգամանքներ պետք է 

հաշվի առնվեն: Մասնավորապես, ինչպե՞ս է ընտրված ընթացակարգը 

խրախուսելու սնանկության կառավարիչներին իրականացնելու պարտատերերի 

պահանջների առավելագույնս բավարարում սեղմ ժամկետներում: Արդյո՞ք 

ընտրված եղանակն ապահովում է սնանկության բոլոր կառավարիչների 

վարձատրության պարզ, թափանցիկ և արդարացի համակարգ: Արդյո՞ք գործի 

բարդությունը հաշվի է առնվում: Արդյո՞ք այն սահմանում է սնանկության 

կառավարիչների պատշաճ խրախուսման մեխանիզմներ,  և կանխում է նրանց ոչ 

պատշաճ և կոռուպցիոն վարքագիծը: Արդյո՞ք այդ համակարգը սնանկության 

կառավարիչների մասնագիտությունը դարձնում է գրավիչ լավագույն 

մասնագետների համար: 

Ինչպես նշվեց վերևում, սնանկության կառավարիչների վարձատրության 

համապատասխան մոտեցումը պետք է հաշվի առնի նաև երկրի մշակութային և 

պատմական հիմքերը: Հիմք ընդունելով մեր փորձը̀  Հայաստանի համար 

առաջարկում ենք  քննարկման առարկա դարձնել առողջացման/գործի 

բարդության վրա հիմնված մոտեցումը̀  համապատասխանաբար նախատեսելով 

սնանկության կառավարիչների համար բարձր վարձատրության չափ բոլոր 

տեսակի գործերով այդպիսով խրախուսելով նրանց հասնելու պարտատերերի 

համար լավագույն արդյունքին: Սնանկության վարույթի առավելագույն 

ծախսերը պետք է փոխհատուցվեն պարտատերերի պահանջների առավելագույն 

բավարարմամբ: Այս համակարգը նաև կխրախուսի կոնկրետ դեպքերում 

բիզնեսի պահպանման առումով քայլեր ձեռնարկելը: Իսկ սնանկության 

կառավարիչների վարձատրության վերաբերյալ դատարանի հայեցողական 

որոշումների կայացման ցանկացած հնարավորություն պետք է 

սահմանափակվի: 

Ֆինանսական առողջացման ընթացակարգերի նկարագրությունը  

Անվճարունակության մասին օրենքը կարող է նախատեսել ճկուն լուծումներ, 

որոնք կապահովեն պարտապանի պարտատերերի պահանջների առավելագույն 

բավարարումը և անհրաժեշտության դեպքում բիզնեսի շարունակականությունը: 

Պարտապանի ֆինանսական վիճակը կարող է որոշվել. 

 դատարանի վերահսկողությամբ սնանկության վարույթում լուծարման 

կամ ֆինանսական առողջացման փուլերում, երբ թե պարտապանները և 

թե պարտատերերը կարող են դիմել դատարան պարտապանին սնանկ 

ճանաչելու պահանջով, կամ 

 արտադատական վերակազմակերպման գործընթացում: 
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Տարբեր երկրներում սնանկության օրենքը նախատեսում է տարբեր տեսակի 

սնանկության վարույթներ՝ կանխարգելիչ  ֆինանսական առողջացում, 

վերակազմակերպում, լուծարում կամ այս տեսակների միացումը: Շատ 

երկրներում արտադատական առողջացումը մանրամասն կարգավորում չի 

ստացել և այն մեծամասամբ կախված է ներգրավված կողմերի ընդհանուր 

համաձայնությունից և պարտատերերի և պարտապանի ֆինանսական 

առողջացման շուրջ բանակցություններ վարելուց: 

Կանխարգելիչ  ֆինանսական առողջացումը ենթադրում է, որ պարտապանը 

ընտրում է արտադատական հաշտությունը: Այս վարույթը հիմնված է 

պարտապանի կամաարտահայտության վրա կնքելու հաշտության 

համաձայնություն մեկ կամ ավելի պարտատերերի հետ, որպեսզի բարելավվի 

կամ վերականգնվի իր ֆինանսական դրությունը: Քանի որ կանխարգելիչ  

ֆինանսական առողջացման գործընթացը արտադատական է, սնանկության 

կառավարչի մասնակցությունն անհրաժեշտ չէ, բայց անհրաժեշտության 

դեպքում կարող է ներգրավվել: 

Լուծարումը սնանկության վարույթում համարվում է ամենաընդունված 

տարբերակը: Դա սնանկության վարույթում ամենատարածված մեթոդն է և 

հանգեցնում է պարտապանի լուծարման կամ նրա կողմից իրականացվող 

գործունեության դադարեցման: Լուծարման ընդհանուր նպատակը 

պարտապանի գույքի իրացման արդյունքում պարտատերերի պահանջների 

համամասնորեն բավարարումն է (պարտապանի գույքի վաճառքի դեպքում 

ստացված միջոցները բաշխվում են պարտապանի պարտատերերի միջև): 

Սովորաբար, ապահովված և չապահովված պարտատերերի համար գործում են 

տարբեր կանոններ (ապահովված և չապահովված պահանջներ): Պարտապանը, 

որպես կանոն, կորցնում է ամբողջ վարույթի ընթացքում իր գույքը կառավարելու 

հնարավորությունը, քանի որ այն կառավարվում է սնանկության կառավարչի 

կողմից:  

Ի տարբերություն լուծարման՝ վերակազմակերպման վարույթը նպատակ է 

հետապնդում պահպանելու պարտապանի գործունեությունը և ապահովել դրա 

շարունակականությունը՝ միաժամանակ բավարարելով պարտատերերի 

պահանջները: Վերակազմակերպման վարույթի համար հիմք է հանդիսանում 

պարտատերերի կամ դատարանի կողմից հաստատված վերակազմակերպման 

ծրագիրը: Վերակազմակերպման վարույթի ընթացքում պարտապանը կարող է 

տիրապետել իր գույքը սնանկության կառավարչի, պարտատերերի խորհրդի և 

դատարանի վերահսկողությամբ: 

Վերոնշյալից զատ, որոշ օրենսդրություններ նախատեսում են սնանկության 

այլընտրանքային մեթոդներ: Օրինակ, Ֆրանսիայում նախատեսված է 

պաշտպանիչ-դատական ընթացակարգ, որը տեղի է ունենում կանխարգելիչ 
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ֆինանսական առողջացման և դատարանի կողմից հաստատված լուծարման 

գործընթացի միջակայքում: Այս վարույթի հիմնական նպատակն է պահպանել 

պարտապանի տնտեսական գործունեությունը և պաշտպանել նրա 

աշխատողներին և ընկերության աշխատանքն ընդհանուր առմամբ: Պաշտպանիչ 

ընթացակարգի և դատարանի կողմից հաստատված վերակազմակերպման 

վարույթի հիմնական տարբերությունը կախված է դատարանի կողմից 

իրականացվող գործողություններից (դատարանը կարող է վճարման որոշ 

գործողություններ ճանաչել անվավեր) և պարտատերերի՝ պաշտպանիչ 

վարույթին միջամտելու սահմանափակ հնարավորությունից (պարտապանին իր 

գույքը վաճառելուն պարտադրելու կամ աշխատակիցների հանդեպ հատուկ 

աշխատանքային կանոններ կիրառելու հնարավորության բացակայություն): 

Ինչ վերաբերում է սնանկության կառավարիչների վարձատրությանը՝ հարկ է 

նկատել, որ  տարբեր օրենսդրություններում այն ունի առանձնահատուկ 

կարգավորումներ կախված այդ երկրների տնտեսական և մշակութային 

միջավայրից: Այդուհանդերձ, լավագույն լուծումը միշտ պետք է ապահովի 

վերակազմակերպման և լուծարման մեթոդների համակցումը:  

Սնանկության կառավարիչների կողմից բանկային գաղտնիքին ծանոթանալու 

իրավունքը և պարտապանի գույքի հայտնաբերման հարցում պետական և ոչ  պետական 

մարմինների աջակցությունը 

Ինչ վերաբերում է սնանկության կառավարիչների կողմից բանկային գաղտնիքին 

ծանոթանալու իրավունքին և պարտապանի գույքի հայտնաբերման հարցում 

պետական և ոչ պետական մարմինների աջակցությանը վերաբերող հարցերին, 

ապա այս առումով օրենսդրությունը համեմատաբար ամբողջական է: Պետական 

և ոչ պետական մարմինները (ներառյալ բանկերը) պարտավոր են 

համագործակցել սնանկության կառավարիչների հետ և նրանց տրամադրել 

տեղեկատվություն պարտապանի տնտեսական, սոցիալական և ֆինանսական 

վիճակի մասին: Գործերի մեծամասնության դեպքում տեղեկատվությունը 

տրամադրվում է անվճար և հնարավորինս սեղմ ժամկետում: 

Ավելին, բանկերը (այլ ֆինանսական կազմակերպությունները ևս) սովորաբար 

կրում են պարտավորություն սնանկության կառավարչի կողմից ներկայացված 

գրավոր դիմումի հիման վրա նրան տրամադրելու տեղեկատվություն 

պարտապանի բանկային հաշիվների մասին, ինչպես նաև տրամադրել 

փաստաթղթեր կամ այլ գրավոր ապացույցներ պարտապանի գույքի 

հայտնաբերման համար (օրինակ, պարտապանի բանկային քաղվածքները): 

Բանկային գաղտնիքի պահպանությունը տվյալ դեպքում չի կիրառվում: 

Մենք առաջարկում ենք նախատեսել սնանկության կառավարիչների և 

պետական և ոչ պետական մարմինների միջև համագործակցության այս 

համակարգը, քանի որ սնանկության կառավարիչների համար պարտապանի 
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գույքին վերաբերող տեղեկատվություն ստանալն ունի կենսական 

նշանակություն: 

 

2. Սնանկության կառավարչի վարձատրությունը, վարձատրության 

կարգը և չափը 

2.1 Չեխիայի Հանրապետություն 

Սնանկության կառավարիչների վարձատրությունը կարգավորված է 

Սնանկության կառավարչի վարձատրության մասին  թիվ 313/2007 հրամանով, 

որի համաձայն սնանկության կառավարչի վարձատրության չափը տարբերվում 

է կախված սնանկության վարույթի տեսակից:  

Սնանկության կառավարչի վարձատրությունը հիմնականում կախված է 

պարտատերերի պահանջների բավարարման չափից: Սնանկության միջոցով 

լուծարման դեպքում (Չեխիայում: konkurs), վարձատրությունը սահմանվում է 

տոկոսներով, որը մասամբ կախված է ապրանքի դրամայնացումից (դրանցից 

ստացված եկամուտներից) և պարտատերերի կողմից գույքի ապահովված 

լինելուց:  

Այսպիսով, սնանկության կառավարչի վարձատրությունը հաշվարկվում է 

հետևյալ կերպ. 

(ա) ապահովված պարտատերերի միջև բաշխման ենթակա և ապահովված 

յուրաքանչյուր իրավունքի իրացումից ստացված միջոցների հիման վրա. 

 

Ապահովված  իրավունքի իրացումից 

ստացված  միջոցներ 

Սնանկության կառավարչի 

վարձատրություն 

0-39.002 եվրո գումարի 9 %-ը 

39.002 -390.016 եվրո 
3.510 եվրո գումարած 39.002 եվրոն 

գերազանցող գումարի 4 % -ը 

390.016 -1.950.078 եվրո 
17.551 եվրո գումարած 390.016 եվրոն 

գերազանցող գումարի 3 %-ը  

1.950.078 - 19.500.780 եվրո 
64.353 եվրո գումարած 1.950.078 եվրոն 

գերազանցող գումարի 2 %-ը  

19.500.780 եվրոյից բարձր 
415.367 եվրո գումարած 19.500.780 

եվրոն գերազանցող գումարի 1% -ը 

 

(բ)  Չապահովված իրավունքի իրացումից ստացված միջոցների հիման վրա  

Միջոցների գումարը 
Սնանկության կառավարչի 

վարձատրություն 
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0- 19.501 եվրո գումարի 25 %-ը 

19.501 - 39.002 եվրո 
4.875 եվրո գումարած 19.501 եվրոն 

գերազանցող գումարի 20 %-ը 

39.002 - 195.008 եվրո 
8.775 եվրո գումարած 39.002 եվրոն 

գերազանցող գումարի 15 %-ը  

195.008 - 390.016 եվրո 
32.176 եվրո գումարած 195.008 եվրոն 

գերազանցող գումարի 13 %-ը  

390.016 - 1.950.078 եվրո 
57.527 եվրո գումարած 390.016 եվրոն 

գերազանցող գումարի 10 %-ը  

1.950.078 -3.900.156 եվրո 
213.534 եվրո գումարած 1.950.078 եվրոն 

գերազանցող գումարի 5 %-ը  

3.900.156 - 9.750.390 եվրո 
311.037 եվրո գումարած 3.900.156 եվրոն 

գերազանցող գումարի 1 %-ը  

9.750.390 եվրոյից բարձր 
369.540 եվրո գումարած 9.750.390 եվրոն 

գերազանցող գումարի 0,5%-ը  

 

Պարտապանի վերակազմակերպման դեպքում (Չեխիայում: reorganizace), 

սնանկության կառավարչի ամսական վարձատրությունը կախված է.  

 Սնանկության դիմումին նախորդող հաշվետու ժամանակահատվածում 

ունեցած ամսական միջին շրջանառությունը տասներկուսով 

բազմապատկած (առաջին տարում՝ վերակազմակերպման որոշումից 

հետո) և 

 Վերակազմակերպմանը նախորդող տարվա ընթացքում ունեցած 

ամսական միջին շրջանառությունը տասներկուսով բազմապատկած: 

Ամսական շրջանառություն 
Սնանկության կառավարչի 

վարձատրություն 

սկսած 0 -3.900.156 եվրո 1.287 եվրո 

սկսած 3.900.156 - 9.750.390 եվրո 3.237 եվրո 

սկսած 9.750.390 - 19.500.780 եվրո 6.474 եվրո 

սկսած 19.500.780 - 29.251.170 եվրո 9.711 եվրո 

սկսած 29.251.170 - 39.001.560 եվրո 12.949 եվրո 

39.001.560 եվրոյից բարձր 16.186 եվրո 

 

Սնանկության կառավարիչը պարգևատրվում է նաև առանձին 
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գործողությունների իրականացման համար, ինչպես օրինակ անհատական 

բողոքների վերանայումը:  

Կախված գործի հանգամանքներից, սնանկության դատարանը կարող է 

ավելացնել կամ նվազեցնել սնանկության կառավարչի վարձատրությունը 

պարտատերերի ժողովից հետո: Սնանկության կառավարչի վարձատրության 

նվազեցման համար հիմք կարող է հանդիսանալ նրա կողմից իր 

պարտականությունների խախտումը կամ պարտավորությունների մարման 

ժամանակացույցի մասնակի կատարման համար դիմում չներկայացնելը:  

2.2 ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Ռուսաստանի սնանկության օրենսդրության համաձայն՝ սնանկության 

կառավարչի համար նախատեսված է վարձատրություն, ինչպես նաև իր 

պարտականությունների կատարման ընթացքում կրած ծախսերի ամբողջական 

փոխհատուցում: Որպես կանոն, սնանկության կառավարչի վարձատրությունն 

իրականացվում է պարտապանի միջոցների հաշվին:  

Սնանկության կառավարչին վճարվող վարձատրությունը կազմված է ֆիքսված 

գումարից և տոկոսներից: Վարձատրության համար ֆիքսված գումարի չափը 

հետևյալն է. 

 միջանկյալ վճար (դիտարկման վարույթի ընթացքում) ամսական 30.000 

ռուբլի,  

 վարչական վճար (ֆինանսական առողջացման վարույթի ընթացքում) 

ամսական 15.000 ռուբլի, 

 վճար (արտաքին կառավարման վարույթի ընթացքում)ամսական 45.000 

ռուբլի, 

 լուծարման վճար (լուծարման վարույթի ընթացքում) ամսական 30.000 

ռուբլի: 

Միջանկյալ վճարի դեպքում տոկոսների գումարը չի կարող գերազանցել 60 

հազար ռուբլին և հաշվարկվում է պարտապանի գույքի հաշվեկշռային արժեքից. 

 մինչև երկու հարյուր հիսուն հազար ռուբլի- պարտապանի գույքի 

հաշվեկշռային արժեքի 4%-ը, 

 սկսած երկու հարյուր հիսուն հազար ռուբլիից մինչև  մեկ միլիոն ռուբլի- 

տասը հազար ռուբլի և պարտապանի գույքի հաշվեկշռային արժեքը երկու 

հարյուր հիսուն հազար ռուբլին գերազանցելու դեպքում այդ գումարի 2%-

ը , 

 մեկ միլիոն ռուբլիից երեք միլիոն ռուբլի – 25 հազար ռուբլի և 

պարտապանի գույքի հաշվեկշռային արժեքը մեկ միլիոն ռուբլին 

գերազանցելու դեպքում այդ գումարի 1%-ը, 

 երեք միլիոն ռուբլիից բարձր - 45 հազար ռուբլի և պարտապանի գույքի 

հաշվեկշռային արժեքը երեք միլիոն ռուբլին գերազանցելու դեպքում այդ 
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գումարի 0.5%-ը: 

Պարտապանի գույքի հաշվեկշռային 

արժեքը 
Վարձատրություն միջանկյալ վճարով 

մինչև 3.424 եվրո գումարի 4 %-ը 

3.424 - 13.694 եվրո 
137 եվրո գումարած 3.424 եվրոն 

գերազանցող գումարի 2 %-ը 

13.694 -41.083 եվրո 
342 եվրո գումարած 13.694 եվրոն 

գերազանցող գումարի 1 %-ը 

41.083 եվրոյից բարձր 
616 եվրո գումարած 41.083 եվրոն 

գերազանցող գումարի 0,5 %-ը  

 

Վարչական վճարի դեպքում տոկոսները հաշվարկվում են պարտապանի գույքի 

հաշվեկշռային արժեքից. 

 մինչև երկու հարյուր հիսուն հազար ռուբլի -պարտապանի գույքի 

հաշվեկշռային արժեքի 4%-ը, 

 սկսած երկու հարյուր հիսուն հազար ռուբլիից մինչև  մեկ միլիոն ռուբլի- 

տասը հազար ռուբլի և պարտապանի գույքի հաշվեկշռային արժեքը երկու 

հարյուր հիսուն հազար ռուբլին գերազանցելու դեպքում այդ գումարի 2%-

ը , 

 մեկ միլիոն ռուբլիից երեք միլիոն ռուբլի – 17.050 ռուբլի և պարտապանի 

գույքի հաշվեկշռային արժեքը մեկ միլիոն ռուբլին գերազանցելու դեպքում 

այդ գումարի 0.5%-ը, 

 երեք միլիոն ռուբլիից տասը միլիոն ռուբլի – 27.500 ռուբլի և պարտապանի 

գույքի հաշվեկշռային արժեքը երեք միլիոն ռուբլին գերազանցելու 

դեպքում այդ գումարի 0.2%-ը: 

 տասը միլիոն ռուբլիից հարյուր միլիոն ռուբլի – 41.500 ռուբլի և 

պարտապանի գույքի հաշվեկշռային արժեքը մեկ միլիոն ռուբլին 

գերազանցելու դեպքում այդ գումարի 0.1%-ը: 

 հարյուր միլիոն ռուբլիից երեք հարյուր միլիոն ռուբլի – 131.000 ռուբլի և 

պարտապանի գույքի հաշվեկշռային արժեքը հարյուր միլիոն ռուբլին 

գերազանցելու դեպքում այդ գումարի 0.05%-ը: 

 երեք հարյուր միլիոն ռուբլիից մեկ միլիարդ ռուբլի – 231.500 ռուբլի և 

պարտապանի գույքի հաշվեկշռային արժեքը երեք հարյուր միլիոն ռուբլին 

գերազանցելու դեպքում այդ գումարի 0.01%-ը: 

 մեկ միլիարդ ռուբլիից բարձր – 350.000 ռուբլի և պարտապանի գույքի 

հաշվեկշռային արժեքը մեկ միլիարդ ռուբլին գերազանցելու դեպքում այդ 

գումարի 0.001%-ը: 
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Պարտապանի գույքի հաշվեկշռային 

արժեքը 
Վարձատրություն վարչական վճարով 

մինչև 3.424 եվրո գումարի 4 %-ը 

3.424 - 13.694 եվրո 
137 եվրո գումարած 3.424 եվրոն 

գերազանցող գումարի 1 %-ը  

13.694 - 41.083 եվրո 
233 եվրո գումարած 13.694 եվրոն 

գերազանցող գումարի 0,5 %-ը 

41.083 - 136.944 եվրո 
377 եվրո գումարած 41.083 եվրոն 

գերազանցող գումարի 0,2 %-ը  

136.944 - 1.369.437 եվրո 
568 եվրո գումարած 136.944 եվրոն 

գերազանցող գումարի 0,1 %-ը 

1.369.437 - 4.108.312 եվրո 
1.801 եվրո գումարած  1.369.437 եվրոն 

գերազանցող գումարի 0,05%-ը 

4.108.312 - 13.694.372 եվրո 
3.170 եվրո գումարած 4.108.312 եվրոն 

գերազանցող գումարի 0,01 %-ը 

13.694.372 եվրոյից բարձր 
4.129 եվրո գումարած 13.694.372 եվրոն 

գերազանցող գումարի 0,001 %-ը 

 

Վճարի դեպքում տոկոսների գումարը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ. 

 Պարտատերերի գրանցամատյանում գրանցված պարտատերերի 

պահանջների բավարարման համար օգտագործված գումարի 8 %-ը 

սնանկության գործն ավարտելիս, 

 Արտաքին կառավարման ընթացքում պարտապանի զուտ ակտիվների 

արժեքի 3 %-ը, երբ պարտապանը ճանաչվում է սնանկ և նրա 

գործունեության դադարեցման ընթացակարգ է սկսվում:  

Երբ Վարձատրություն 

Սնանկության վարույթում 

սնանկության գործն ավարտելիս 

պարտատերերի պահանջների 

բավարարման համար օգտագործված 

գումարի 8 %-ը  

երբ պարտապանը ճանաչվում է 

սնանկ և նրա գործունեության 

դադարեցման ընթացակարգ է 

սկսվում:  

 

Արտաքին կառավարման ընթացքում 

պարտապանի զուտ ակտիվների արժեքի 

3 %-ը 
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Լուծարման վճարի դեպքում տոկոսների գումարը հաշվարկվում է հետևյալ 

կերպ. 

 Պարտատերերի գրանցամատյանում գրանցված պարտատերերի 

պահանջների բավարարման համար օգտագործված գումարի 7 %-ը, եթե 

պարտատերերի գրանցամատյանում գրանցված պահանջների 75%-ից 

ավելին բավարարվել է,  

 Պարտատերերի գրանցամատյանում գրանցված պարտատերերի 

պահանջների բավարարման համար օգտագործված գումարի 6 %-ը, եթե 

պարտատերերի գրանցամատյանում գրանցված պահանջների առնվազն 

50%-ից ավելին բավարարվել է,  

 Պարտատերերի գրանցամատյանում գրանցված պարտատերերի 

պահանջների բավարարման համար օգտագործված գումարի 4.5 %-ը, եթե 

պարտատերերի գրանցամատյանում գրանցված պահանջների 25%-ից 

ավելին բավարարվել է,  

 Պարտատերերի գրանցամատյանում գրանցված պարտատերերի 

պահանջների բավարարման համար օգտագործված գումարի 3 %-ը, եթե 

պարտատերերի գրանցամատյանում գրանցված պահանջների 25%-ից 

պակաս է բավարարվել: 

 

Պարտատերերի գրանցամատյանում 

գրանցված պարտատերերի 

բավարարված պահանջները 

Լուծարման վարձատրություն 

75 %-ից ավելի բավարարված պահանջների 7 %-ը 

50 %-ից ավելի բավարարված պահանջների 6 %-ը 

25 %-ից ավել բավարարված պահանջների 4,5 %-ը 

25 %-ից պակաս բավարարված պահանջների 3 %-ը 

 

Պարտատերերի ժողովը կարող է հաստատել սնանկության կառավարչի 

լրացուցիչ վճարներ: Լրացուցիչ վճարը պետք է վճարվի սնանկության 

կառավարչին պարտատերերի ֆոնդից, եթե պարտատերերը կայացրել են 

լրացուցիչ վճարներ տրամադրելու որոշում: 

 

2.3 ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Սնանկության կառավարչի վարձատրությունը սահմանված է ֆրանսիական 

օրենքով և իրականացվում է սանդղակի հիման վրա՝ կախված սնանկության 

կառավարչի կողմից իրականացված գործողություններից:  



| Ս ՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

| 72  

 

Սնանկության վարույթը սկսվում է կառավարչի կողմից գնահատում 

իրականացնելով: Այդ դեպքում սնանկության կառավարչի վարձատրությունը 

կախված է ընկերության աշխատողների քանակից և ընկերության 

շրջանառությունից (օրինակ, սնանկության կառավարչի վարձատրությունը 

սահմանվում է 9.025 եվրո, եթե ընկերությունն ունի 150-ից ավել աշխատողներ, և 

նրա շրջանառությունը գերազանցում է 20.000.000 եվրոն): 

Սնանկության կառավարիչն աջակցում է պարտապանին դիտարկման փուլում 

վերջինիս բիզնեսի մոնիթորինգ իրականացնելու հարցում: Նրա 

վարձատրությունը համաչափ է ընկերության կողմից այդ ընթացքում 

իրականացվող շրջանառությանը (օրինակ, նրա վարձատրությունը սահմանվում 

է 0.271% 7.000.001 ից մինչև 20.000.000 եվրո շրջանառության դեպքում): Նրա 

վարձատրությունը ավելացվում է մինչև 50%-ով, երբ սնանկության կառավարիչն 

անմիջականորեն ղեկավարում է ընկերությունը դատարանի կողմից 

նախաձեռնված վերակազմակերպման-լուծարման գործընթացում: 

Սնանկության կառավարիչն օժանդակում է պարտապանին գործունեության 

շարունակականության ծրագրի մշակման հարցում. նրա վարձատրությունը 

կախված է նաև պարտապան ընկերության աշխատողների քանակով և 

ընկերության շրջանառությամբ (օրինակ, նրա վարձատրությունը կազմում է 

13,537.50 եվրո, եթե ընկերությունն ունի 150-ից ավելի աշխատողներ և նրա 

շրջանառությունը գերազանցում է 20.000.000 եվրոն):  

Սնանկության կառավարչի վարձատրությունը ավելացվում է 50%-ով, եթե 

առևտրային դատարանը հաստատում է պարտապանի շարունակականության 

ծրագիրը: Գույքի վաճառքի ծրագրի հաստատման դեպքում սնանկության 

կառավարիչն ունի գույքի արժեքին համաչափ վարձատրության իրավունք 

(օրինակ, նրա վարձատրությունը գույքի արժեքը 300.000 եվրոն գերազանցելու 

դեպքում կազմում է 0.903%) 

Իր պարտականությունների կատարման ավարտին, սնանկության կառավարիչը 

ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած աշխատանքի և դրա համար 

վարձատրության չափի վերաբերյալ. 

 Առևտրային դատարանի նախագահին, ով նշանակել է սնանկության 

կառավարչին, եթե պահանջվող վարձատրության չափը կազմում է 100.000 

եվրո, 

 Վերաքննիչ դատարանին, եթե պահանջվող վարձատրության չափը 

100.000 եվրոյից ավել է:  

Չնայած այն հանգամանքին, որ վարձատրության չափը հաստատվում է 

սնանկության կառավարչի պարտականությունների կատարումից հետո, 

կառավարիչը կարող է վարձատրությունը պահանջել նախօրոք սնանկության 

վարույթի հարուցման պահից մինչև ավարտը: 
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2.4 ՌՈՒՄԻՆԻԱ 

Պարտատերերի առաջին ժողովի ընթացքում հաստատվում կամ փոփոխվում է 

սնանկության կառավարիչը (“Insolvency Practitioner”), որը ժամանակավորապես 

նշանակվել է դատարանի կողմից սնանկության վարույթ հարուցելու և 

սնանկության կառավարչի վարձատրությունը սահմանելու որոշմամբ: 

Վարձատրությունը կարող է լինել ֆիքսված վճարի կամ պարգևավճարի ձևով, 

կամ դրանց երկուսի համատեղմամբ և պետք է արտահայտի գործի 

բարդությունը, սնանկության կառավարչի գործողությունները հիմնված հետևյալ 

չափորոշիչների վրա՝ պարտապանի աշխատողների քանակը, աշխատանքային 

վեճերի վտանգը, պարտապանի շրջանառությունը, պարտքի ընդհանուր արժեքը 

և պարտատերերի քանակը, պարտապանի գույքի արժեքը և նրա 

պարտապանների թիվը, ընթացող դատավարությունների թիվը և բարդությունը, 

պարտապանի ժառանգության արժեքը, պարտապանի գույքի գրավչությունը և 

շուկայում այն իրացնելու հավանականությունը, գույքի պահպանման հետ 

կապված ռիսկերը, լուծարման հնարավորությունը: Գործնականում, կախված 

սնանկության գործի բարդությունից, սնանկության կառավարչի 

վարձատրությունը կարող է լինել ամսական 200-10.000 եվրոյի չափով: Ավելին, 

նախատեսված է նաև պարգևավճար սնանկության կառավարչի կողմից 

իրացված գույքի 10%-ի չափով: 

 

2.5 ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Սնանկության վարույթի ընթացում, սնանկության կառավարչի միջնորդության 

հիման վրա դատարանը որոշում է նրա նախնական վարձատրության չափը: 

Վարձատրության այս չափը կանխատեսելի է դարձնում սնանկության 

կառավարչին վճարվելիք վերջնական գումարի չափը և պարունակում է 

սնանկության կառավարչին վճարվելիք առավելագույն գումարի չափը: 

Նախնական վճարումները (նախնական վարձատրության 75%-ից ոչ պակաս) 

վճարվում են սնանկության վարույթի ընթացքում: Սնանկության կառավարչի 

վարձատրությունը որոշվում է վարձատրության բազային չափը 2-ից 260-ով 

բազմապատկելու արդյունքում (կախված ներքևում շարադրված 

հանգամանքներից): 

Վարձատրության բազային չափը հավասար է բիզնես ոլորտի միջին ամսական 

աշխատավարձին առանց հավելավճարների, որը հրապարակվում է 

Լեհաստանի կենտրոնական վիճակագրական գրասենյակի կողմից:  

Սնանկության կառավարչի վարձատրության չափը (բազային դրույքաչափը և 

բազմապատկվող թիվը) կախված է, ի թիվս այլնի սնանկության վարույթում 

պարտատերերի թվից, սնանկության վարույթի տևողությունից, գործի 

բարդությունից և սնանկության կառավարչի ջանասիրությունից: Դատարանը 
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կայացնում է սնանկության կառավարչի վերջնական վարձատրության մասին 

որոշում նրա միջնորդության հիման վրա: Այս միջնորդությունը ներկայացնելու 

համար սահմանված են հստակ ժամկետներ: 

 

2.6 ՍԵՐԲԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Սերբիայիում սնանկության կառավարչի վարձատրությունը կարգավորվում է 

հատուկ կանոններով՝ Սնանկության կառավարչի կողմից իրականացված 

աշխատանքի դիմաց վարձատրության որոշման հիմքերի և հաշվարկման չափի 

վերաբերյալ  կանոնագրքով. 

Սնանկության կառավարչի վարձատրության չափը պարտապանի լուծարման 

դեպքում գնահատվում է հետևյալ սանդղակի հիման վրա: 

Եվրոյով հաշվարկի համար 

դրույքաչափեր 
Փոխհատուցում եվրոյով 

մինչև 2,000 100% 

ավել քան 2,000 մինչև 25,000 
2,000 + 2,000-ը գերազանցող գումարի 

20% 

ավել քան 

25,000 
մինչև 50,000 

6,600 + 25,000-ը գերազանցող գումարի 

8% 

ավել քան 

50,000 
մինչև 100,000 

8,600 + 50,000-ը գերազանցող գումարի 

5% 

ավել քան 

100,000 
մինչև 250,000 

11,000 + 100,000-ը գերազանցող 

գումարի 3% 

ավել քան 

250,000 
մինչև 500,000 

15,600 + 250,000-ը գերազանցող 

գումարի 2% 

ավել քան 

500,000 
մինչև 1,000,000 

20,600 + 500,000-ը գերազանցող 

գումարի 1.5% 

ավել քան 1,000,000 
28,100 + 1,000,000-ը գերազանցող 

գումարի 0.5% 

Իրավաբանական անձանց սնանկության վարույթի դեպքում վարձատրության 

չափի հաշվարկման հիմք է հանդիսանում. 

(i) Միջոցների չափը, որոնք հիմք են հանդիսանում սնանկության կառավարչի 

վարձատրության չափը հաշվարկելու համար, երբ որոշվում են ապահովված 

պարտատերերը, 

(ii) Սնանկության վարույթի ծախսերը և սնանկության կառավարչի 
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վարձատրությունը առանց պարգևավճարների:  

Իրավաբանական անձանց դեմ սնանկության վարույթով կառավարչի 

վարձատրությունը հաշվարկելիս հիմք է ընդունվում.  

(iii) սնանկության վարույթի բարդությունը, 

(iv) սնանկության վարույթի տևողությունը, 

(v) պարտատերերի պահանջների բավարարումը: 

Ավելին, վերոնշյալ վճարները կարող են ավելացվել. 

(vi) հավելյալ  30%-ով, եթե սնանկության վարույթի հարուցման պահից 12 ամսվա 

ընթացքում սնանկության կառավարիչը կազմում է վերջնական հաշվետվություն,  

(vii) հավելյալ 20%-ով, եթե  սնանկության վարույթի հարուցման պահից 12-ից 

24 ամսվա ընթացքում սնանկության կառավարիչը կազմում է վերջնական 

հաշվետվություն: 

Ավելին, եթե չապահովված պահանջները բավարարվում են 40-70%-ով, 

վարձատրությունը ավելացվում է լրացուցիչ 20%-ով, և եթե չապահովված 

պահանջները 70%-ից ավել բավարարվում են, ապա վարձատրությունը 

ավելացվում է լրացուցիչ 30%-ով: 

Ապահովված պահանջների բավարարման դեպքում սնանկության կառավարչի 

վարձատրության չափը որոշվում է հետևյալ աղյուսակին համապատասխան. 

Եվրոյով հաշվարկման հիմք Վարձատրություն եվրոյով 

մինչև100,000 5% 

100,000-ից 500,000 
5,000 + 100,000 եվրոն գերազանցող 

գումարի 3% 

500,000-ից 1,000,000 
17,000+500,000 եվրոն գերազանցող 

գումարի 2% 

1,000,000-ից բարձր 
27,000+1,000,000 եվրոն գերազանցող 

գումարի 0.5% 

Պարտադիր համաձայնության վարույթի դեպքում սնանկության կառավարչի 

վարձատրությունը որոշվում է վերակազմակերպման ծրագրով և չի կարող 

գերազանցել լուծարման համար սահմանված վարձատրությանը: 

 

2.7 ԲԵԼԳԻԱՅԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Բելգիայում 11.08.2017 թվականին ընդունվեցին և 01.05.2018 թվականին ուժի մեջ 

մտան սնանկության վերաբերյալ նոր կանոններ, որոնք միավորեցին նաև 

08.08.1997 թվականին ընդունված սնանկության մասին օրենքով և 31.01.2009 

թվականին ընդունված Ձեռնարկությունների շարունակականության մասին 

օրենքում նախատեսված սնանկության նորմերը: Արդյունքում կոդիֆիկացվեց 
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Սնանկության օրենսգիրքը.  

26.04.2018 թվականին ընդունված թագավորական ակտով պարզեցվեց 

սնանկության կառավարիչների վարձատրությունը որոշելու կանոնակարգը: 

Տարբերակում մտցվեց սնանկության գործով վստահված անձի (trustee) և 

սնանկության գործը վարողների միջև: Վստահված անձի վարձատրությունը 

համաչափ է գույքի իրացումից ստացված արժեքին և ներառում է նաև լուծարման 

հետ կապված վարչական ծախսերը: Սնանկության վարողները սնանկության 

գործի հարուցման պահից պետք է ներկայացնեն վարձատրության հաշվարկը: 

Այդ հաշվարկը պետք է ներառի սնանկությունը վարող անձի գործողությունների 

կատարման համար պահանջված ժամանակը, ինչպես նաև ժամավճարը 

շուկայում նմանատիպ գործերի համար սնանկություն վարողներին վճարվող 

վարձատրության չափերին համապատասխան: Սնանկության վարույթի 

ավարտին, սնանկության դատարանը կայացնում է վարչական և այլ ծախսերը, 

սնանկությունը վարողի վարձատրությունը սահմանող որոշում: 

2.8 ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ 

2.8.1 Վերակազմակերպման գործընթացներ (“csődeljárás”) 

Սնանկության կառավարչի վարձատրությունը հիմնված է սկզբնական 

հաշվեկշռում նշված գույքի արժեքի վրա, որը ներկայացվում է սնանկության 

վարույթի հարուցման փուլում: Վարձատրության չափը կազմում է.  

ա) գույքի արժեքի 2%-ը, եթե գույքի արժեքը չի գերազանցում  100.000.000 

հունգարական ֆորինտը, բայց ոչ պակաս քան 250.000 հունգարական ֆորինտը, 

գումարած ԱԱՀ, 

բ) 100.000.000 հունգարական ֆորինտի 2%-ը, եթե գույքի արժեքը կազմում է 

100.000.001հունգարական ֆորինտից 500.000.000, գումարած 100.000.000 

գերազանցող գումարի 1,25%-ը և ԱԱՀ, 

գ) 500.000.001 հունգարական ֆորինտի 1,25%-ը,  եթե գույքի արժեքը կազմում է 

500.000.001-ից 1.000.000.000 հունգարական ֆորինտ, գումարած 500.000.001 

գերազանցող գումարի 0,75%-ը և ԱԱՀ, 

դ) 1.000.000.001 հունգարական ֆորինտի 0,75%-ը, եթե գույքի արժեքը բարձր է 

1.000.000.001, հունգարական ֆորինտից գումարած 1.000.000.001 գերազանցող 

գումարի 0,25%-ը և ԱԱՀ, 

ե) Եթե կնքվում է հաշտության համաձայնություն, սնանկության կառավարիչը 

ստանում է վերոնշյալ գումարի 15%-ը որպես հավելավճար, բայց ոչ պակաս քան 

300.000 հունգարական ֆորինտ, գումարած ԱԱՀ: 

Գույքի արժեքը (առանց ԱԱՀ-ի) 
Սնանկության կառավարչի 

վարձատրությունը 

780 - 312.013 եվրո Գումարի 2 %-ը  
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312.013 - 1.560.062 եվրո 
6.240 եվրո գումարած 312.013 եվրոն 

գերազանցող գումարի  1,25 %-ը  + ԱԱՀ 

1.560.062 - 3.120.125 եվրո 
19.501 եվրո գումարած 1.560.062 եվրոն 

գերազանցող գումարի 0,75 %-ը + ԱԱՀ 

3.120.125 եվրոյից բարձր 
23.401 եվրո գումարած 3.120.125 եվրոն 

գերազանցող գումարի 0,25 %-ը + ԱԱՀ 

Եթե հաստատվում է հաշտության 

համաձայնություն 

Վերոնշյալ գումարներից 15 % 

հավելավճար (բայց առնվազն 936 եվրո + 

ԱԱՀ) 

 

Կոնկրետ գործով սնանկության կառավարչի վարձատրությունը և կրած 

ծախսերը հաստատում է դատարանը: Եթե դատարանը գտնում է, որ որոշ 

փոփոխությունների կամ ճշգրտումների կատարման անհրաժեշտություն կա, 

ապա դատարանը կարող է միայն նվազեցնել վարձատրության վերոնշյալ 

չափերը: 

2.8.2 Լուծարման ընթացակարգեր (“felszámolási eljárás”) 

Լուծարային կառավարչի վարձատրությունը կազմում է լուծարման 

գործընթացում պարտապանի գույքի վաճառքի արդյունքում ստացված 

միջոցների կամ դեբիտորական պարտքերի 5%-ը գումարած ԱԱՀ (կամ 3% 

գումարած ԱԱՀ, եթե լուծարման գործընթացը սկսել է անհաջող 

վերակազմակերպման ավարտից հետո):  

Եթե լուծարային կառավարիչը որոշում է շարունակել պարտապանի 

տնտեսական ակտիվությունը լուծարման ընթացքում, ապա նա կարող է ստանալ 

վարձատրություն նաև այդ գործունեությունից ստացված եկամտի 2%-ի չափով 

գումարած ԱԱՀ: Դատարանը կարող է առանձնահատուկ բարդ գործերով 

բարձրացնել լուծարային կառավարչի վարձատրությունը: 

Եթե լուծարման գործընթացը հաջողությամբ ավարտվում է, ապա լուծարային 

կառավարչի վարձատրությունը կազմում է բաշխված միջոցների 5%-ը գումարած 

ԱԱՀ, բայց ոչ պակաս քան 300.000 հունգարական ֆորինտ գումարած ԱԱՀ:  

Եթե իրացված միջոցների արժեքը գերազանցում է 1.000.000.000 հունգարական 

ֆորինտը, դատարանը կարող է նվազեցնել լուծարային կառավարչի 

վարձատրությունը՝ հաշվի առնելով նրա կողմից իրականացված աշխատանքի 

ծավալը և գործի հետ կապված ծանրաբեռնվածությունը: 

 

2.9 ՍԼՈՎԵՆԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Սլովենիայի Հանրապետությունում սնանկության կառավարչի 

վարձատրությունը կարգավորվում է հատուկ կանոններով՝ այն է Սնանկության 

վարույթում սնանկության կառավարչի վարձատրության գնահատման 
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սանդղակի  կանոններով. 

Սկզբնական հաշվետվության իրականացման համար վարձատրությունը 

հաշվարկվում է հետևյալ կերպ. 

Հաշվարկման հիմքը Վարձատրություն 

մինչև 47.350 եվրո 3 % գումարի չափից  

ոչ ավել քան 47.350 - 100.000 եվրո 1.420,50 եվրո գումարած 47.350 եվրոն 

գերազանցող գումարի 1%  

ոչ ավել քան 100.000 - 500.000 եվրո 1.947 եվրո գումարած 100.000 եվրոն 

գերազանցող գումարի 0,5%  

ոչ ավել քան 500.000 - 2.000.000 եվրո 3.947 եվրո գումարած 500.000 եվրոն 

գերազանցող գումարի 0,2%  

ոչ ավել քան 2.000.000 - 4.400.000 եվրո 6.947 եվրո գումարած 2.000.000 եվրոն 

գերազանցող գումարի 0,1%  

ոչ ավել քան 4.400.000 եվրո 9.347 եվրո գումարած 4.400.000 եվրոն 

գերազանցող գումարի 0,08% բայց ոչ 

ավել քան 20.000 եվրո 

Սերբիայի սնանկության ակտի 291-րդ հոդվածի 2-րդ պարագրաֆի համաձայն՝ 

այս պարբերության համաձայն վարձատրության հաշվարկման համար 

իրավաբական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերի դեմ հարուցված 

սնանկության գործերով հիմք է ընդունվում սկզբնական հաշվեկշռում նշված 

գույքի արժեքը, մասնավոր օպերատորների կամ սպառողների սնանկության 

դեպքում՝ նաև ժառանգություն ստացած գույքի արժեքը: 

Պահանջների գնահատման համար սնանկության կառավարչի 

վարձատրությունը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ. 

Ժամանակին ներկայացված 

պահանջների թիվը 

Վարձատրություն 

մինչև 10 եվրո 1.420,50 եվրո 

10 - 50 եվրո 1.420,50 եվրո գումարած 94,70 եվրո 

10-ից ավել յուրաքանչյուր պահաջի 

համար 

50 – 100 եվրո 5.208,50 եվրո գումարած 47,35 եվրո 

50-ից ավել յուրաքանչյուր պահանջի 

համար 

100 – 200 եվրո 7.576 եվրո գումարած 23,68 եվրո 100-

ից ավել յուրաքանչյուր պահանջի 

համար 

200 եվրոյից ավել 9.944 եվրո գումարած 5 եվրո 200-ից 
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ավել յուրաքանչյուր պահանջի 

համար, բայց ոչ ավել քան 20.000 եվրո 

Պարտապանի լուծարման և միջոցների բաշխման դեպքում սնանկության 

կառավարչի վարձատրությունը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ. 

Հաշվարկման հիմքը Վարձատրություն 

մինչև 37.500 եվրո գումարի 10 %-ը 

37.500 - 375.000 եվրո 3.750 եվրո գումարած 37.500 եվրոն 

գերազանցող գումարի 4%-ը 

375.000 - 750.000 եվրո 17.250 եվրո գումարած 375.000 եվրոն 

գերազանցող գումարի 3%-ը 

750.000 - 2.250.000 եվրո 28.500 եվրո գումարած 750.000 եվրոն 

գերազանցող գումարի 1%-ը 

2.250.000 - 3,55 միլիոն եվրո 43.500 եվրո գումարած 2.250.000 

եվրոն գերազանցող գումարի 0,5%-ը 

3,55 միլիոն եվրոյից ավել 50.000 եվրո գումարած 3,55 միլիոն 

եվրոն գերազանցող գումարի 0,3%-ը, 

բայց ոչ ավել քան 60.000 եվրո 

 

 

2.10 ԴԱՆԻԱՅԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Սնանկության կառավարչի վարձատրությունն իրականացվում է հետևյալ 

պայմանների գնահատման հիման վրա՝ ծախսված ժամանակը, սնանկության 

վարույթի տեսակը և կատարված աշխատանքի ծավալը, գույքի տեսակը, 

պարտավորությունների կատարման հետ կապված պատասխանատվությունը և 

ձեռք բերված արդյունքները: Դատարանի կողմից սնանկության կամ 

ֆինանսական առողջացման գործերով հաստատված վարձատրության չափի 

վերաբերյալ որոշումը կարող է բողոքարկվել վերադաս ատյանում: 

 

2.11 ԻՌԼԱՆԴԻԱ 

Պարտապանի կամավոր լուծարման կամ դատարանի կողմից լուծարման 

գործընթաց նախաձեռնելու դեպքում, գործնականում սնանկության կառավարչի 

վարձատրությունն իրականացված է ըստ ծախսված ժամանակի:  

Չկան ֆիքսված ժամավճարներ: Վճարները քննարկվում և հաստատվում են 

պարտատերերի ժողովի կամ խորհրդի կողմից, իսկ դրանց բացակայության 

դեպքում՝ պարտատերերի կողմից: Եթե պարտատերերի ժողովի կամ 

պարտատերերի կողմից սնանկության կառավարչի վարձատրությունը չի 

հաստատվում, ապա վերջինս կարող է դիմել դատարան վարձատրություն 

սահմանելու համար:  
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2.12 ՆԻԴԵՐԼԱՆԴՆԵՐԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Սնանկության կառավարչի վարձատրությունն իրականացվում է ժամավճարով: 

Ընդ որում, դրույքաչափերը տարբերվում են կախված սնանկության կառավարչի 

մասնագիտական փորձառությունից և իրացված գույքի արժեքից:  

2018 թվականի հունվարի 1-ից սնանկության կառավարչի վարձատրության 

բազային գումարը կազմում է 212 եվրո մեկ ժամի համար: Կախված 

մասնագիտական փորձառությունից և այլ հանգամանքներից ժամավճարը 

կարող է կազմել 120 ից 450 եվրո կամ ավել (բացառիկ դեպքերում) Սնանկության 

կառավարչի վարձատրությունն առաջնահերթության կարգով վճարվում է միայն 

այն դեպքում, երբ կան կանխիկ միջոցներ:  

Դատարանը պարտավոր է հաստատել սնանկության կառավարչի 

վարձատրությունը, իսկ պարտատերերը սնանկության կառավարչի օգտին 

վարձատրություն սահմանված լինելու դեպքում չունեն ազդեցության 

պաշտոնական լծակներ: 

 

2.13 ՆՈՐՎԵԳԻԱՅԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Սնանկության կառավարչի վարձատրությունն իրականացվում է դատարանի 

կողմից սահմանված դրույքաչափերով ըստ սնանկության կառավարչի կողմից 

ծախսված ժամանակի: Սնանկության կառավարչի վարձատրությունը 

հաստատվում է դատարանի կողմից սնանկության կառավարչի կողմից 

ներկայացված վարձատրության առաջարկի հիման վրա: Այդ առաջարկը հիմք է 

ընդունվում դատարանի կողմից և կարող է փոփոխվել, եթե դատարանը գտնում 

է, որ վարձատրությունը չի համապատասխանում կատարված աշխատանքին և 

ողջամիտ չէ՝ չի բխում սնանկության կառավարիչների վարձատրության 

առնչությամբ ձևավորված պրակտիկայից:  

Սնանկության կառավարչի կողմից կազմված վարձատրության 

առաջարկությունն ուղարկվում է նաև պարտատերերին, որպեսզի վերջիններս 

մինչև դատարանի կողմից վարձատրության հաստատման վերաբերյալ որոշում 

կայացնելը, հնարավորություն ունենան ներկայացնելու իրենց դիրքորոշումը: 

 



| Ս ՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

| 81  

 

2.14 ՍԼՈՎԱԿԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Սնանկության կառավարչի կողմից մինչև պարտատերերի առաջին ժողովն 

իրականացված գործողությունների համար նա վճարվում է ֆիքսված գումարով, 

որի դրույքաչափը որոշվում է պարտատերերի առաջին ժողովից հետո, 

դատարանի կողմից սնանկության կառավարչի պահանջով: Պարտատերերի 

առաջին ժողովից հետո իրականացվող գործողությունների համար սնանկության 

կառավարիչը վարձատրվում է պարտապանի գույքի իրացումից ստացված 

միջոցներից հաշվարկվող տոկոսադրույքին հավասար վճարով:  

Սնանկության նախնական կառավարիչը վարձատրվում է 500 եվրոյով ֆիքսված 

վճարով (ֆիզիկական անձանց սնանկության դեպքում) կամ 1.500 եվրոյով 

(իրավաբանական անձանց սնանկության դեպքում), սնանկության գործով 

նախնական գործողությունների իրականացման համար: Դատարանի որոշմամբ 

սնանկության նախնական կառավարչին տրվում է նաև մինչև 1000 եվրոյի չափով 

վարձատրություն պարտապանի գույքի հայտնաբերման համար: (Սնանկության 

և ֆինանսական առողջացման մասին թիվ 7/2005 Coll ակտի հոդված 21 (3)) up to 

EUR 1.000. 

Սնանկության կառավարչին տրվում է 500 եվրոյի չափով ֆիքսված վճար 

(ֆիզիկական անձանց սնանկության դեպքում) անկախ պարտապանի գույքի 

արժեքից, կամ 2.300 - 6.602 եվրոյի չափով վարձատրություն (իրավաբանական 

անձանց սնանկության դեպքում), սնանկության նախնական գործողությունների 

իրականացման համար, բայց այս դեպքում վճարի չափը կախված է 

պարտապանի գույքի արժեքից: 

Պարտատերերի առաջին ժողովից հետո սնանկության կառավարչին տրվում է 

վարձատրություն, որը որոշվում է Արդարադատության նախարարի թիվ 665 / 

2005 coll հրամանով սահմանված տոկոսադրույքով:  

Սնանկության կառավարչի՝ միջոցների բաշխման մեկ ծրագրով նախատեսված 

վարձատրության ընդհանուր գումարի չափը չի կարող գերազանցել 330.000 

եվրոն: Այս սահմանափակումից բացառություն կարող է կատարվել այն 

դեպքում, երբ սնանկության կառավարչի կողմից դատական կարգով վիճարկված 

իրավական ակտի վերացման դեպքում գոյանում են դրամական միջոցներ: Այս 

դեպքում սնանկության կառավարչի վարձատրությունը կազմում է ստացված 

միջոցների 25%-ը առանց սահմանափակումների:  

Ստացված միջոցներից տոկոսադրույքով վարձատրությունը որոշվում է 

միջոցների արժեքով, ուստի այն կանոնը, համաձայն որի, որքան բարձր արժեք 

ունեն միջոցները, այնքան ցածր է վարձատրության տոկոսը, կիրառելի է տվյալ 

դեպքում:  
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2.15 ՇՎԵԴԻԱՅԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Վարձատրությունը սովորաբար հիմնված է պահանջվող վարձատրության 

ողջամտության գնահատման վրա: Փոքր գործերով կարող է օրենքով 

սահմանված վճարման սանդղակ կիրառվել:  

Սնանկության կառավարչի վարձատրության հաստատումն իրականացվում է 

դատարանի կողմից: Այդուհանդերձ, պարտատերերը, պարտապանը և 

Սնանկության վերահսկողության շվեդական մարմինը կարող են ներկայացնել 

վարձատրության վերաբերյալ իրենց նկատառումները: 

  

2.16 ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱՅԻ ՄԻԱՑՅԱԼ  ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ  

ԻՌԼԱՆԴԻԱ 

Վարձատրությունը տրվում է ծախսված ժամանակի հիման վրա, պարտատերերի 

պահանջների բավարարման չափի տոկոսադրույքներով կամ ֆիքսված վճարով 

(որպես այլընտրանքային տարբերակ այս երկու եղանակները կարող են 

միացվել): Երբ սնանկության գործը վարողը (Insolvency Practitioner) հանդես է 

գալիս որպես սնանկության կառավարիչ կամ լուծարման կառավարիչ և 

վարձատրությունը հիմնված է ծախսված ժամանակի հիման վրա, սնանկության 

գործը վարողը պարտավոր է պարտատերերին ներկայացնել վարձատրության 

հաշվարկը՝ մանրամասնություններով: 

Որոշակի լուծարումների և սնանկությունների պարագայում, երբ սահմանված 

կարգով հնարավոր չէ ձեռք բերել անդամների կամ պարտատերերի 

համաձայնությունը, կարող է կիրառվել օրենքով սահմանված  սանդղակը:  

Ելնելով նշանակման տեսակից՝ վարձատրությունը համաձայնեցվում է 

պարտատերերի ընդհանուր մարմնի՝ պարտատերերի խորհրդի, դատարանի 

կամ վարչական կառավարման դեպքում՝ նշանակողի հետ: Եթե պարտատերերը 

առարկում են  կառավարչի վարձատրության չափի կամ հիմքի դեմ, նրանք 

կարող են վիճարկել վճարումը՝ դիմում ներկայացնելով դատարան: 

 
 

3. Ֆինանսական առողջացման գործընթացների նկարագրություն 

3.1 ՉԵԽԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Չեխիայի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

հիմնադրված և գրանցված ընկերության անվճարունակության հետ կապված 

հարաբերություններն առաջին հերթին կարգավորվում են 

«Անվճարունակությունը և դրա լուծման մեթոդները» Չեխիայի թիվ 182/2006 ՊՏ 

օրենքով (փոփոխված «Անվճարունակության մասին» օրենք): 

Անվճարունակության ընթացակարգերն ընդհանուր առմամբ կիրառելի են բոլոր, 
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այդ թվում՝ իրավաբանական անձանց նկատմամբ: 

«Անվճարունակության մասին» օրենքը նախատեսում է անվճարունակության 

լուծման երեք մեթոդ. 1) սնանկության միջոցով լուծարում (չեխերեն՝ konkurs), 2) 

վերակազմակերպում (չեխերեն՝ reorganizace) և 3) պարտքի զիջում (չեխերեն՝ 

oddlužení): Պարտքի զիջումը կիրառելի չէ առևտրային իրավաբանական անձանց 

պարագայում, ուստի այն հետագա շարադրանքում չի ներկայացվի:  

3.1.1  Սնանկության միջոցով լուծարում 

Սնանկության միջոցով լուծարման հիմնական նպատակը պարտապանի՝ 

սնանկության գույքակազմի մեջ ներառված գույքի վաճառքից գոյացած 

միջոցների հաշվին պարտատերերի պահանջների համաչափ բավարարումն է 

(չեխերեն՝ majetková podstata) (սնանկության գույքակազմ): Սնանկության միջոցով 

լուծարման դեպքում պարտապանի գույքը իրացվում է (վաճառվում է), և 

այդպիսի իրացումից ստացված միջոցները «Սնանկության մասին» օրենքով 

սահմանված կարգով բաշխվում են պարտապանի պարտատերերի միջև: Գույքը 

կարող է վաճառվել առանձին մասերով աճուրդի միջոցով (հրապարակային կամ 

դատական), կա՛մ աճուրդից դուրս (այսինքն՝ ուղղակի վաճառքի միջոցով), կա՛մ 

որպես միասնական զանգված ուղիղ բանակցությունների միջոցով, ինչը կարող է 

համապատասխանել բիզնեսի վաճառքի ստանդարտ մրցույթին: 

Ապահովված պարտատերերի դեբիտորական պարտքերը բավարարվում են 

իրերի, իրավունքների, դեբիտորական պարտքերի կամ պարտատերերի 

դեբիտորական պարտքերն ապահոված այլ գույքի դրամայնացումից գոյացած 

միջոցներից: Դրամայնացումից գոյացած միջոցները դրամայնացման ծախսերի և 

սնանկության կառավարչի վարձատրության գումարի չափով նվազեցվելուց 

հետո սնանկության դատարանի թույլտվությամբ հանձնվում են ապահովված 

պարտատիրոջը: Պարտապանը և այլ պարտատերերը կարող են բողոքարկել 

սնանկության կառավարչի՝ դրամայնացումից գոյացած միջոցներն ազատելու 

միջնորդությունը՝ Սնանկության ռեգիստրում միջնորդությունը հրապարակելու 

օրվանից 7 օրվա ընթացքում: 

Սնանկության կառավարիչը պարտավոր է դրամայնացման գործընթացի և 

դրամայնացումից գոյացած միջոցները հանձնելու վերաբերյալ տեղեկացնել 

դատարանին և պարտատերերի ժողովին: Դրամայնացման գործընթացի 

ավարտին սնանկության կառավարիչը դատարան է ներկայացնում վերջնական 

հաշվետվություն, որը ներառում է իր գործողությունների և ընդհանուր 

ֆինանսական վիճակի մասին տեղեկատվությունը: Վերջնական 

հաշվետվությունը պետք է պարունակի տեղեկատվություն պարտատերերի միջև 
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բաշխվող գումարի չափերի վերաբերյալ և մատնանշի պարտատերերին ու այդ 

գումարի շրջանակներում նրանց հասանելիք  բաժինների չափերը:  

Սնանկության դատարանը քննության է առնում վերջնական հաշվետվությունը, 

և, եթե հաշվետվությունը հավանության է արժանանում, սնանկության 

կառավարիչը դատարան է ներկայացնում միջնորդություն ժամանակացույցը 

հաստատելու վերաբերյալ՝ նշելով, թե որքան պետք է վճարվի գրանցված 

դեբիտորական պարտքերի ուղղված ցուցակում ներառված յուրաքանչյուր 

դեբիտորական պարտքի դիմաց: Ժամանակացույցը նույնպես պետք է 

հաստատվի դատարանի կողմից և այն կարող է բողոքարկվել: 

Ժամանակացույցով յուրաքանչյուր պարտատիրոջ համար սահմանված 

գումարները  պետք է հատուցվեն սնանկության կառավարչի կողմից կամ 

առանձին դեպքերում այդ գումարները կարող են ի պահ հանձնվել դատարան, 

ինչի վերաբերյալ պարտատերերը պետք է տեղեկացվեն գրավոր: Սնանկության 

կառավարիչը դատարան պետք է ներկայացնի ժամանակացույցի կատարման 

մասին հաշվետվություն: 

3.1.2 Վերակազմակերպում  

Վերակազմակերպումը հնարավորություն է տալիս անվճարունակ 

պարտապանին շարունակելու իր գործունեությունը (միաժամանակ 

թույլատրելով պարտապանի նկատմամբ իր գործունեության ֆինանսական 

բարելավմանն ուղղված միջոցառումների կիրառումը) և բավարարելու իր 

պարտատերերի պահանջները՝ հիմք ընդունելով պարտատերերի կողմից 

ընդունված և դատարանի կողմից հաստատված վերակազմակերպման ծրագիրը: 

Մինչև վերակազմակերպման ծրագրի հաստատումը պարտատերերը 

բաժանվում են խմբերի, որոնցում ընդգրկվում են  ըստ էության նույն իրավական 

կարգավիճակը և տնտեսական շահերը ունեցող պարտատերերը: Խմբերի 

ձևավորման չափանիշները և խմբերը սահմանվում են վերակազմակերպման 

ծրագրում: 

Ավելին, վերակազմակերպման ծրագիրը պարունակում է տեղեկատվություն 

դեբիտորական պարտքերի վերակառուցման և, ելնելով պարտատերերի 

խմբերից, դրանց բավարարման գործընթացի վերաբերյալ: Ի տարբերություն 

սնանկության միջոցով լուծարման՝ վերակազմակերպման հիմնական նպատակը 

ոչ թե պարտապանի սեփականությունը վաճառելն է ապահովված 

պարտատերերին բավարարելու (մեծամասամբ) նպատակով, այլ բիզնեսի 

գործունեությունը պահպանելն է: Ուստի, պարտատերերի բավարարման 
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գործընթացը կախված է վերակազմակերպման ծրագրում որդեգրված 

մոտեցումից՝ օրենքով ուղղակիորեն սահմանված միայն մի քանի չափանիշների 

կիրառմամբ: 

Վերակազմակերպումն ուժի մեջ մտնելուց հետո հնարավոր է  անցնել դրա 

իրագործմանը պարտապանի առողջացման նպատակով: Դատարանը 

վերահսկում է վերակազմակերպման ծրագրի իրականացումը և հաստատում 

դրա կատարված լինելը, ինչպես նաև որոշում է կայացնում սնանկության 

կառավարչի վարձատրության և նրա ծախսերի հատուցման վերաբերյալ: 

3.2 ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Ռուսաստանի սնանկության մասին օրենքը նախատեսում է սնանկության 

վարույթի հինգ հնարավոր փուլ. 

1)  դիտարկում. դիտարկման փուլի նպատակն է ապահովել պարտապանի 

ակտիվների անվտանգությունը, պարզել նրա ֆինանսական վիճակը, 

բացահայտել պարտապանի բոլոր պարտատերերին, հաստատել 

պարտատերերի պահանջները և կազմակերպել պարտատերերի 

նախնական ժողովը՝ պարտապանի ապագայի մասին որոշում կայացնելու 

նպատակով, 

2) ֆինանսական առողջացում. ֆինանսական առողջացումն իրենից 

ներկայացնում է վերականգնման գործընթաց, որն իրականացվում է 

պարտապանի վճարունակությունը վերականգնելու և վճարման 

ժամանակացույցին համապատասխան պարտքի մարումն կանոնավոր 

իրականացնելու համար, 

3) արտաքին կառավարում. արտաքին կառավարումը վերականգնման 

գործընթաց է, որի նպատակն է վերականգնել պարտապանի 

վճարունակությունը: Գործնականում այս փուլը (ինչպես նաև 

ֆինանսական առողջացումը) գրեթե երբեք չի կիրառվում: Սովորաբար, 

սնանկության գործընթացը դիտարկման փուլից անմիջապես անցնում է 

լուծարմանը, 

4) կամավոր կառավարում. կամավոր կառավարումը գործընթաց է, որը 

կարող է իրականացվել ցանկացած փուլում պարտապանի և նրա 

պարտատերերի միջև համաձայնություն ձեռք բերելու միջոցով 

սնանկության վարույթը դադարեցնելու նպատակով, 

5) լուծարում. լուծարումը սկսվում է այն պահից, երբ դատարանի կողմից 
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պարտապանը ճանաչվում է անվճարունակ, և որոշվում է պարտապանի 

պարտքերը մարել նրա գույքի վաճառքից գոյացած միջոցների հաշվին: 

Լուծարումը Ռուսաստանում առավելապես կիրառվող սնանկության 

գործընթացն է, մասնավորապես, փոքր և միջին ընկերությունների 

դեպքում:  

Դիտարկումը, ֆինանսական առողջացումը, արտաքին կառավարումը և 

լուծարումը պաշտոնապես ներկայացվում են սնանկության գործը քննող 

դատարանի որոշման հիման վրա: Պարտադիր չէ, որ պարտապաններն անցնեն 

սնանկության վերը նշված գործընթացի բոլոր փուլերով: Օրինակ, դիտարկումից 

հետո դատարանը կարող է անմիջապես պարտապանին ճանաչել անվճարունակ 

և որոշում ընդունել լուծարման վերաբերյալ, եթե 1) պարտապանը բավարարում 

է անվճարունակության` օրենքով նախատեսված պահանջներին և 2) 

դատարանը որոշում է, որ առկա չեն վերականգնման համար ողջամիտ հիմքեր: 

«Սնանկության մասին» օրենքը նախատեսում է սնանկության պարզեցված 

վարույթ այն դեպքերում, երբ կամավոր լուծարման ընթացքում բացահայտվում է, 

որ իրավաբանական անձի մոտ առկա են անբավարար միջոցներ: Այս 

իրավիճակում դիտարկման, ֆինանսական առողջացման և արտաքին 

կառավարման գործընթացները չեն կիրառվում: Այս սցենարը դարձավ 

սնանկության համար ամենաշատը կիրառվող սցենարներից մեկը: 

3.3 ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Ֆրանսիայի օրենսդրությունը նախատեսում է դատական վարույթներ, որոնք 

մանրամասն կարգավորվում են օրենքով և գտնվում են դատարանի խիստ 

վերահսկողության ներքո: Պաշտպանիչ և արագացված պաշտպանիչ 

վարույթները նպատակ ունեն վերակազմակերպելու պարտապանի բիզնեսը: 

Դատարանի կողմից նշանակվող վերակազմակերպումն նախատեսում է երկու 

հնարավորություն, այսինքն՝ կա՛մ վերակազմակերպել պարտապանի բիզնեսը 

պաշտպանիչ վարույթի ընթացքում, կա՛մ վաճառել պարտապանի գույքը որպես 

գործող ձեռնարկություն:  

3.3.1 Պաշտպանիչ  և դատարանի կողմից  նշանակվող վերակազմակերպման 

վարույթներ 

Պաշտպանիչ և դատարանի կողմից նշանակվող վերակազմակերպման 

վարույթները համեմատաբար նման են և ունեն միևնույն նպատակը, այն է՝ 1) 

նախնական պարտավորությունների ժամկետների վերանայում և 2) ելնելով 

գործի հանգամանքներից՝ գործառնությունների վերակազմավորում:  
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Պաշտպանիչ և դատարանի կողմից նշանակվող վերակազմակերպման 

վարույթների հիմնական խնդիրները գրեթե նույնն են՝ պարտապանին վերցնել 

դատարանի պաշտպանության տակ պարտապանի և/կամ նրա բիզնեսի 

շարունակականությունն ապահովելու նպատակով, պահպանել առկա 

զբաղվածությունը և երաշխավորել պարտատերերի վճարումները: Պաշտպանիչ 

կամ դատարանի կողմից սահմանվող վերակազմակերպման վարույթների 

ընտրությունը կախված է նրանից, թե արդյոք ընկերությունը գտնվում է 

վճարումները դադարեցնելու վիճակում: 

Պաշտպանիչ վարույթը դատական գործընթաց է, որը գտնվում է կանխարգելիչ 

վերակազմակերպման վարույթի և դատարանի կողմից նշանակվող 

վերակազմակերպման/լուծարման միջև: Պարտապանը չպետք է գտնվի 

վճարումները դադարեցնելու վիճակում, սակայն կանխատեսում է ցանկացած 

տեսակի դժվարություններ (օրինակ, փոխառության վերադարձը երեք կամ վեց 

ամսվա ընթացքում), որոնք նա չի կարող լուծել ինքնուրույն: Այս վարույթները 

կարող են հարուցվել միայն պարտապանի պահանջով: Այնուամենայնիվ, 

պարտապանը չունի նման պահանջ ներկայացնելու պարտականություն: 

Ի տարբերություն պաշտպանիչ վարույթի դատարանի կողմից սահմանվող 

վերակազմակերպման վարույթները կարող են հարուցվել պարտապանի կողմից, 

եթե նա գտնվում է վճարումները դադարեցնելու վիճակում: Պարտապանը, ով 

հաստատում է, որ իր պարտատերերի կողմից տրված վարկի ռեզերվները կամ 

մորատորիումը հնարավորություն են տալիս իրեն վճարել իր չմարված 

պարտավարություններն իր մոտ առկա միջոցների հաշվին, չի գտնվում 

վճարումները դադարեցնելու վիճակում: 

Ֆրանսիայի անվճարունակության օրենսդրությունը սահմանում է, որ 

պարտապանը պետք է դիմի դատարանի կողմից սահմանվող 

վերակազմակերպման վարույթ հարուցելու համար (կամ դատարանի կողմից 

սահմանվող լուծարման վարույթ, եթե ավելի նպատակահարմար է) 

վճարումները դադարեցնելու պահից քառասունհինգ (45) օրվա ընթացքում, իսկ 

նշված ժամկետը խախտելու դեպքում պարտապանը կամ կառավարիչը 

(նախագահ, գլխավոր տնօրեն, տնօրեններ և այլն) որոշակի պայմանների 

առկայության դեպքում կարող են ենթարկվել անձնական 

պատասխանատվության տարբեր տեսակների (տե՛ս ստորև 

պատասխանատավության և սանկցիաներին վերաբերող հատվածը): 

Այնուամենայնիվ, վճարումները դադարեցնելու դեպքում պարտապանը կամ 

ընկերության իրավական ներկայացուցիչը նույնպես ունեն վճարումները 

դադարեցնելու պահից քառասունհինգ (45) օրվա ընթացքում համաձայնեցման 
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դիմելու հնարավորություն (տե՛ս վերևը): 

Ի տարբերություն պաշտպանիչ վարույթների, դատարանի կողմից սահմանվող 

վարույթները կարող են նույնպես հարուցվել պարտատիրոջ կամ հանրային 

դատախազի նախաձեռնությամբ («procureur de la République»): Գործնականում 

այս իրավիճակը հազվադեպ է հանդիպում, բացառությամբ շատ փոքր 

ընկերությունների դեպքերի: 

Պաշտպանիչ և դատարանի կողմից սահմանվող վերակազմակերպման 

վարույթների այլ հիմնական տարբերությունները հանգում են հետևյալին. 

ա. դատարանի կողմից սահմանվող վերակազմակերպման վարույթի 

դեպքում դատարանը կարող է տարբեր պայմանների առկայության 

պարագայում վարույթը հարուցելուն նախորդող տասնութամսյա (18) 

ժամանակահատվածում (որը հայտնի է նաև որպես վերադարձի 

ժամանակահատաված « période suspecte») կատարված որոշակի 

գործողությունները կամ վճարումները ճանաչել անվավեր: Սա կիրառելի է 

նաև դատարանի կողմից սահմանվող լուծարման վարույթներում, բայց 

կիրառելի չէ պաշտպանիչ վարույթներում: Դրա հիմքում դրված է այն 

տրամաբանությունը, որ մինչև անվճարունակության վարույթ հարուցելը, 

սակայն պարտապանի վճարումներն արդեն իսկ դադարեցված վիճակում 

կատարված որոշակի գործողությունները կամ վճարումները ենթարկվեն 

սանկցիայի:  

բ. Ի տարբերություն դատարանի կողմից սահմանվող վերակազմակերպման 

վարույթների, պաշտպանիչ վարույթները դատարանին թույլ չեն տալիս 

պարտադրելու պարտապանին վաճառել իր բիզնեսը կամ ընկերության 

տնօրենին հրաժարվել իր բաժնեմասերից որոշակի պայմանների 

առկայության դեպքում, 

գ. Աշխատակիցները կարող են կրճատվել երկու վարույթներում էլ: 

Այդուհանդերձ, աշխատանքային օրենսդրության ընդհանուր կանոնները 

կիրառելի են պաշտպանիչ վարույթներում, մինչդեռ հատուկ կանոնները 

կիրառելի են դատարանի կողմից սահմանվող վերակազմակերպման 

վարույթներում, ինչպես նաև դատարանի կողմից սահմանվող լուծարման 

վարույթներում՝ դարձնելով վերջին երկու (2) վարույթներն ավելի արագ:  

Պաշտպանիչ վարույթները նախատեսված են այնպես, որպեսզի պարտապանը 

տեսականորեն պաշտպանված լինի իր գույքի վաճառքից: Այդ իսկ պատճառով 

այս վարույթները խրախուսվում են հնարավոր անվճարունակությունը 
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կանխատեսելու նպատակով: 

Դիտարկման փուլ 

Ընկերության կողմից այս վարույթներից որևէ մեկը հարուցելու միջնորդություն 

ներկայացնելուց մի քանի օր հետո տեղի է ունենում լսում, որի ընթացքում 

դատարանը քննության է առնում ընկերության ֆինանսական վիճակը և 

նշանակում է՝ 

ա. դատարանի կողմից նշանակվող կառավարչի («administrateur judiciaire»), 

ով օգնելու է պարտապանի կառավարմանը և ստորագրելու է հաշիվները, 

բ. պարտատերերի ներկայացուցչի («mandataire judiciaire»), ով 

ներկայացնելու է պարտատերերին և ստուգելու է վերջիններիս 

պահանջները, և 

գ. վերահսկող դատավորի («juge commissaire»), ով վերահսկելու է 

գործընթացը: 

Դիտարկման փուլը («période d’observation») սկսվում է բացման վճռով: Ելնելով 

պրակտիկայից՝ պաշտպանիչ կամ դատարանի կողմից նշանակվող 

վերակազմակերպման վարույթները սկսելու նախապայմանը դիտարկման փուլի 

ֆինանսավորումն է, այսինքն՝ ընկերությունը կարող է շարունակել իր 

գործունեությունը որոշակի ժամանակահատվածի ընթացքում (օրինակ, 2/4/6 

ամիս) առանց իր վրա նոր պարտավորություններ վերցնելու: 

Այս նախապայմանին բավարարելու դեպքում դիտարկման փուլը 

նպատակաուղղվելու է ընկերությունը «դիտարկելուն»՝ պարզելու համար, թե 

արդյոք, ելնելով ընկերության ֆինանսական կանխատեսումներից, հնարավոր է 

ընկերության նախնական պարտավորությունները տարածել առավելագույնը 

տաս տարի ժամանակահատվածով: Եթե այո, ապա պարտապանն իր 

պարտատերերին առաջարկում է լուծումներ, որոնք ներառվում են դատարանի 

հաստատմանը ներկայացվող պաշտպանիչ կամ շարունակության ծրագրում: 

Հակառակ պարագայում հարցն այն է, թե արդյոք բիզնեսը՝ որպես գործող 

ընկերություն, հնարավոր է վաճառքի ծրագրի միջոցով վաճառել որևէ գնորդի: 

Եթե գնորդ չի գտնվել, ապա դատարանի համար միակ լուծումը դատարանի 

կողմից սահմանվող լուծարման վարույթի միջոցով ընկերության գույքի 

վաճառքն է (տե՛ս ստորև դատարանի կողմից սահմանվող լուծարման 

վարույթները): 

Եթե ընկերությունը ձեռք է բերում նոր պարտավորություններ, ապա դատարանի 
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կողմից նշանակվող կառավարիչը պարտավոր է վաճառել ընկերության գույքը 

որպես գործող ընկերություն: Կրկին, եթե գնորդ չի գտնվել, ընկերության գույքը 

վաճառվում է դատարանի կողմից սահմանվող լուծարման վարույթում: Սա 

կարող է տեղի ունենալ ցանկացած ժամանակ դիտարկման փուլում ՝ անկախ 

դատարանի կողմից սահմանված սկզբնական ժամանակահատվածից: 

Գործնականում, դիտարկման առաջին փուլը վեց (6) ամիս է, սակայն այն կարող 

է լինել ավելի կարճ, եթե ընկերությունը չի կարող ֆինանսավորել դրա 

գործառնական ծախսերը: Առաջին վեցամսյա (6) փուլը դատարանի կողմից 

կարող է երկարաձգվել ևս վեց (6) ամիս ժամկետով և լրացուցիչ վեց (6) ամիս 

ժամկետով (բացառապես հանրային դատախազի պահանջով), այսինքն՝ 

դիտարկման փուլի առավելագույն ժամկետը կարող է լինել 18 ամիս:  

Դիտարկման փուլի սկիզբը պարտապանի համար ունի հետևյալ իրավական 

հետևանքները. 

ա. նախնական պարտքերը սառեցվում են (բացառությամբ փոխկապակցված 

պարտքերը մարելու հնարավորությունից), պարտապանի կողմից 

գումարը վճարելուն կամ պարտապանի կողմից գումարը վճարելու 

պարտականությունը չկատարելու հիմքով պայմանագիրը լուծելուն 

ուղղված որևէ գործողություն ընդդեմ պարտապանի չի կարող կատարվել 

կամ շարունակվել, և նախնական պարտքերի մասով ոչ մի արժեթուղթ չի 

կարող գրանցվել կամ ուղղակիորեն կիրառվել: Սրա նպատակը 

պարտապանին ընդմիջում տրամադրելն է, որի ընթացքում պարտապանը 

կարող է նախապատրաստել պաշտպանիչ կամ շարունակության ծրագիր: 

բ. պարտապանին կա՛մ վերահսկում է, կա՛մ օգնություն է ցուցաբերում 

դատարանի կողմից պաշտպանիչ վարույթներում նշանակվող 

կառավարիչը: Դատարանի կողմից նշանակվող վերակազմակերպման 

վարույթներում դատարանի կողմից նշանակվող կառավարչի խնդիրն է 

կա՛մ օգնել պարտապանին ընկերությունը կառավարելու գործում, կա՛մ 

միանձնյա այն կառավարել: 

գ. դատարանի կողմից նշանակվող կառավարիչը որոշում է կա՛մ լուծել, կա՛մ 

շարունակել ընթացիկ պայմանագրերը: Եթե նա գտնում է, որ 

պայմանագիրը կարևոր է ընկերության գործունեության համար, ապա նա 

կարող է պարտադրել պայմանագրի կողմին կատարել այն: 

Աշխատանքային պայմանագրերը այս դրույթներից բացառվում են և 

գործում են   ipso jure: Պայմանագիրը չի կարող լուծվել պայմանագրի 

կողմի պահանջի հիման վրա այն հիմքով, որ անվճարունակության 
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վարույթը սկսվել է պարտապանի կողմից: 

Պարտատերերի համար հիմնական հետևանքները հետևյալն են. 

ա. Վճռի հրապարակման պահից բոլոր պարտատերերը, որոնց պարտքերը 

ծագել են մինչև բացման վճիռը, բացառությամբ աշխատողների, 

պարտատերերի ներկայացուցչին են ուղարկում իրենց պարտքերի մասին 

հայտարարություն: Ապահովված պարտատերերը, որոնց ապահովված 

լինելը հրապարակվել է, և այն պարտատերերը, որոնք կնքել են լիզինգի 

պայմանագիր, վճռի վերաբերյալ տեղեկացվում են ուղղակիորեն: Բոլոր 

մյուս պարտատերերը տեղեկացվում են BODACC (Քաղաքացիական և 

առևտրային հայտարարությունների պաշտոնական տեղեկագիր) 

իրավական տեղեկագրում տեղադրվող հայտարարության միջոցով: 

Պարտքերը հիմնավորող փաստաթուղթը տեղական պարտատերերի 

կողմից կարող է ներկայացվել BODACC-ում վճիռը հրապարակելու 

օրվանից երկու, իսկ օտարերկրյա պարտատերերի կողմից՝ չորս ամսվա 

ընթացքում: Պարտքը հիմնավորող փաստաթուղթը պետք է ներառի 

պարտքի բնույթը, վարույթը բացող որոշման կայացման օրվա դրությամբ 

վճարման ենթակա հիմնական գումարը և վճարումները կատարելու 

ժամկետները: Եթե պարտքը հիմնավորող փաստաթուղթը ժամանակին չի 

ներկայացվում, վերահսկողություն իրականացնող դատավորը կարող է 

որոշում ընդունել պարտատերերի հիմնադրամի միջոցների հաշվին 

կատարվող վճարումների ցուցակից պարտատիրոջը հանելու մասին: 

բ. Դիտարկման փուլի սկիզբը միաժամանակ նախատեսում է այդ փուլի 

ընթացքում պահանջներից առաջացող տոկոսների կասեցում, 

բացառությամբ այն տոկոսների, որոնք առաջանում են մեկ տարի և ավել  

ժամկետով վերցված վարկերից կամ մեկ տարի և ավել ժամկետում 

վճարում նախատեսող պայմանագրերից: Այս տոկոսները չեն կարող 

ենթարկվել կապիտալիզացիայի: 

գ. Վերահսկող դատավորի կողմից մինչև հինգ կամավոր պարտատերեր 

կարող են նշանակվել որպես հսկողներ («contrôleurs»), որոնց խնդիրն է 

աջակցել պարտատերերի ներկայացուցչին և վերահսկող դատավորին: 

Հսկողները որոշակի պայմանների առկայության դեպքում կարող են 

գործել պարտատերերի անունից, եթե պարտատերերի ներկայացուցիչը չի 

կարող դա անել: 
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Պաշտպանիչ կամ շարունակության ծրագիր 

Պարտապանի հաշիվները աուդիտորի կողմից վավերացված լինելու և 150-ից 

ավելի աշխատող ունենալու կամ պարտապանի շրջանառությունը 20 մլն եվրոն 

գերազանցելու դեպքում պաշտպանիչ կամ շարունակության ծրագիրը 

ներկայացվում է պարտատերերի ժողովներ (մեկ օրինակը տրվում է 

ֆինանսական պարտատերերի համար, իսկ մյուսը՝ ընկերության հիմնական 

մատակարարների համար) մինչև պաշտոնապես դատարան ներկայացնելը: 

Պարտապանի դեմ պահանջներ ունեցող բաժնետերերը միավորվում են 

բաժնետերերի ժողով կոչվող երրորդ ժողովում, որին առաջին երկու ժողովներից 

հետո և նախքան ծրագիրը դատարան ներկայացնելը նույնպես ներկայացվում է 

ծրագիրը: 

Պարտապանը դատարանի կողմից նշանակվող կառավարչի հետ միասին 

դիտարկման փուլի ընթացքում կարող է ներկայացնել ծրագրի նախագիծ: 

Պարտատերերի ժողովի անդամ (բացառությամբ բաժնետերերի) հանդիսացող 

պարտապանը կարող է ներկայացնել այլընտրանքային ծրագիր: 

Ծրագրերը կարող են ունենալ գործողության առավելագույնը տաս (10) տարվա 

ժամկետ, բայց գործողության ժամկետը կարող է լինել նաև ավելի երկար, եթե 

պարտատերերի ժողովները և բաժնետերերի ժողովը քվեարկում են դրա օգտին, 

որտեղ որ կիրառելի է: Ծրագրերը կարող են ներառել դրույթներ պարտքի 

վերակառուցման, պարտքը արժեթղթերով փոխարինելու, տարաժամկետ 

վճարումների վերաբերյալ: Պարտատերերը կարող են արժանանալ 

տարբերակված վերաբերմունքի, եթե հանգամանքները դա թույլ են տալիս: 

Պարտատերերի ժողովների յուրաքանչյուր անդամ դատարանի կողմից 

նշանակվող կառավարչին պետք է տեղեկացնի առկա ցանկացած 

ստորադասության, նրանց ձայնը սահմանափակող կամ  փոփոխող կամ երրորդ 

կողմին համապատասխան պարտքի վճարումը թույլատրող համաձայնագրի 

վերաբերյալ: Դատարանի կողմից նշանակվող կառավարիչն այնուհետև 

պարտատիրոջը/մուրհակը տիրապետողին ներկայացնում է առաջարկ 

պարտատերերի ժողովում/բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում իր 

քվեարկության իրավունքների հաշվարկի մասին: Բիզնեսի մասնակի վաճառքը 

նույնպես կարող է կազմել ծրագրի մաս: 

Որոշումն ընդունվում է յուրաքանչյուր ժողովի կողմից քվեարկող անդամների 

պարտքի ընդհանուր գումարի առնվազն երկու երրորդը ներկայացնող 

անդամների ձայների մեծամասնությամբ: Որպես այդպիսին, ծրագրում 

ներառված առաջարկությունները տարածվում են ժողովների բոլոր՝ անգամ դեմ 

քվեարկած անդամների վրա: 
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Ժողովներում չընդգրկված պարտատերերի հետ իրականացվում են 

անհատական  խորհրդատվություններ: Նրանց չի կարող պարտադրվել պարտքի 

վերակառուցումը: Գործնականում այդ պարտատերերին արվող 

առաջարկությունը երկակի է, այսինքն՝ իրական արժեքի միայն որոշակի տոկոսի 

հատուցում դատարանի կողմից տաս (10) տարվա ընթացքում պարտքի 

տարաժամկետ վճարում նախատեսելու փոխարեն: 

Դատարանը հաստատում է ծրագիրը պարտատերերի շահերը պաշտպանված 

լինելու հանգամանքը ստուգելուց հետո: Եթե ծրագիրը նույն պայմաններով չի 

ընդունվում մեկ կամ մի քանի ժողովների կամ դատարանի կողմից (եթե 

դատարանը գտնում է, որ յուրաքանչյուր պարտատիրոջ պաշտպանությունը 

բավարար չէ), դատարանը կիրառում է պարտատերերի հետ անհատական 

խորհրդատվությունների դասական գործընթացը, որից հետո դատարանի 

բացառիկ իրավասությունն է ընդունել կամ մերժել պաշտպանիչ կամ 

շարունակության ծրագիրը: Ֆիզիկական անձ հանդիսացող երաշխավորները 

(բայց ոչ իրավաբանական անձինք) կարող են շահել պաշտպանիչ ծրագրի 

դրույթներից: (Այս իրավունքը կիրառելի չէ շարունակության ծրագրի 

պարագայում:) 

Դատարանը նշանակում է հանձնակատար («commissaire à l’exécution du plan», 

կա՛մ դատարանը նշանակում է կառավարիչ, կա՛մ պարտատերերի 

ներկայացուցիչ) ծրագրի գործողության ողջ ընթացքի համար, ով վերահսկում և 

մշտադիտարկում է պարտապանի կողմից ծրագրի կատարման ընթացքը և դրա 

վերաբերյալ կազմում է տարեկան հաշվետվության նախագիծ: Եթե ծրագիրը չի 

կատարվում պատշաճ կերպով, դատարանը դադարեցնում է այն: Ծրագիրն 

այնուհետև վերափոխվում է դատարանի կողմից նշանակվող լուծարման 

վարույթների: Չկատարված պաշտպանության ծրագիրը կարող է վերափոխվել 

կա՛մ դատարանի կողմից նշանակվող վերակազմակերպման, կա՛մ դատարանի 

կողմից նշանակվող լուծարման վարույթների, մինչդեռ չկատարված 

շարունակության ծրագիրը կարող է վերափոխվել միայն դատարանի կողմից 

նշանակվող լուծարման գործընթացի:  

Վարույթներն ավարտվում են դատարանի կողմից նշանակվող կառավարչի և 

պարտատերերի ներկայացուցչի մանրազնին ստուգմամբ, որը հաստատվում է 

վերահսկողի կողմից: Դատարանը հաջորդիվ կարող է հայտարարել վարույթի 

ավարտի մասին: 

Վաճառքի ծրագիր 

Ինչպես նշվել է վերևում վաճառքի ծրագիրը, այսինքն՝ ընկերության գույքը 
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որպես գործող ձեռնարկություն վաճառելը, անհրաժեշտ է դիտարկել, եթե առկա 

է շարունակության ծրագիրը սահմանելու անհնարինություն կամ շարակության 

ծրագրի չգործելու դեպքում: Կլանման մասին առաջարկները սկզբունքորեն 

պետք է ներկայացվեն երրորդ անձանց կողմից, այսինքն՝ այն անձանց կողմից, 

որոնք չեն հանդիսանում պարտապան, պարտապանի դե յուրե կամ դե ֆակտո 

կառավարիչ, պարտատերերի աշխատողների ծնող կամ մինչև երկրորդ 

աստիճանի ազգական կամ պարտատիրոջ կողմից հաստատված հսկող 

(«contrôleur»): 

Երրորդ անձանց կողմից հայտ ներկայացնելու ժամկետները որոշվում են 

դատարանի կողմից: Դիմողները ներկայացնում են կլանման գրավոր առաջարկ, 

որը պետք է պարունակի Ֆրանսիայի առևտրային օրենսգրքի L.642-2 II 

հոդվածով սահմանված մանրամասն տեղեկատվությունը: Կլանման առաջարկը 

ներկայացվում է դատարանի կողմից նշանակվող կառավարչին կամ դատարանի 

կողմից նշանակվող լուծարային կառավարչին և ներկայացնելուց հետո չի կարող 

ենթարկվել փոփոխությունների (բացառությամբ բարելավող դեպքերի) կամ հետ 

կանչվել: Սկզբունքորեն դատարանն ընդունում է մեկ (մի քանի) վաճառքի 

ծրագիր/ծրագրեր, որոնք առաջարկում են աշխատողներին պահելու, 

պարտատերերին վճարումներ կատարելու և գործունեության 

շարունակականությունն ապահովող լավագույն պայմանները: Գնորդի կողմից 

ծրագիրը չկատարվելու դեպքում դատարանը կարող է հայտարարել վնասներով 

ծրագիրը դադարեցնելու մասին: 

Ապահովված գույքը վաճառվում է ապահովված իրավունքներով 

չծանրաբեռնված վիճակում, ինչը կանխում է ապահովված պարտատերերի 

կողմից գնորդի դեմ պահանջներ ներկայացնելուց, բացառությամբ այն 

պահանջների, որոնք վերաբերում են ապահովված գույքի ձեռքբերման 

ֆինանսավորմանը: Վերջին դեպքում գնորդը կրում է վաճառքի ծրագիրը 

հաստատելուց հետո մնացյալ ֆինանսավորման պարտականությունը: 

Գործնականում, վաճառքի ծրագիրը հաստատվելուց հետո դատարանի կողմից 

նշանակվող վերակազմակերպման վարույթը վերափոխվում է դատարանի 

կողմից նշանակվող լուծարման վարույթի, որպեսզի դատարանի կողմից 

նշանակվող լուծարային կառավարիչը կարողանա շարունակել պարտապանի 

մնացած գույքի վաճառքը, եթե առկա է, և  բաշխել վաճառքից ստացված 

միջոցները պարտատերերի միջև: Օրենքը սահմանում է պարտատերերի 

պահանջների բավարարման առաջնահերթություն: Օրինակ, աշխատողների 

չվճարված աշխատավարձները որոշակի պայմաներով և 

սահմանափակումներով վճարվում են առաջնահերթ, ապա 

անվճարունակության վարույթի հետ կապված ծախսերը («frais de justice») 
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վճարվում են մինչև այլ պահանջների բավարարումը: Չապահովված 

պարտատերերի պարտքերը վճարվում են ամենավերջինը և գործնականում 

հազվադեպ են վճարվում: 

3.3.2 Արագացված պաշտպանիչ վարույթներ 

Արագացված ֆինանսական պաշտպանիչ վարույթը (“sauvegarde financière 

accélérée”) կիրառվում է ֆինանսական պարտատերերի դեպքում, մինչդեռ 

արագացված պաշտպանիչ վարույթը (“sauvegarde accélérée”)  բաց է բոլոր 

պարտատերերի համար: 

Արագացված պաշտպանիչ վարույթի հիմնական նպատակը պարտադրել 

դիմադրող պարտատերերին վերակազմակերպման ծրագիրը, որը 

համաձայնեցված և ընդունված է համաձայնեցման վարույթի ընթացքում 

պարտատերերի երկու երրորդի մեծամասնության կողմից: 

2014 թվականի բարեփոխումը նվազեցրեց նման վարույթի մասնակցության շեմը 

և հնարավորություն ընձեռեց պարտապանին այս արագացված վարույթները 

սահմանափակելու իր ֆինանսական պարտատերերով և բաժնետերերով: 

Վարույթի հարուցում 

Արագացված պաշտպանիչ վարույթը հարուցվում է պարտապանի պահանջով, 

ով՝ 

ա. մասնակցում է ընթացող համաձայնեցման վարույթին և կարող է 

ապացուցել իր մասնակցությունը իր բիզնեսի շարունակականությունը 

ապահովող վերակազմակերպման մասին նախնական համաձայնությանը, 

և հավանական է, որ նա կստանա կարճ ժամկետներում 

համաձայնությունը ձեռք բերելու նպատակով իր պարտատերերի լայն 

աջակցությունը, 

բ. սահմանում է համախմբված տարեկան հաշիվները Ֆրանսիայի 

առևտրային օրենսգրքի L.223-16 հոդվածին համապատասխան, 

գ. ունի օրենքով նախատեսված աուդիտորի կողմից իր հաշիվների 

հաստատումը կամ հաստատված է արտոնագրված աուդիտորի կողմից և 

ունի՝ 

1) 20-ից ավելի աշխատողներ, 

2) 3 մլն եվրով գերազանցող շրջանառություն,  
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3) 1.5 մլն եվրոն գերազանցող hաշվեկշիռ: 

Պարտապանը կարող է նաև պահանջել սահմանափակել արագացված 

պաշտպանիչ վարույթի հարուցումը իր ֆինանսական պարտատերերի և 

բաժնետերերի մասով, եթե առկա են: Որպես այդպիսին վերը նշված 

պայմանները պետք է առկա լինեն, սակայն պարտապանի հաշիվները պետք է 

վկայեն, որ պարտքը թույլ է տալիս ընդունել նախնական վերակազմակերպման 

ծրագիր միայն ֆինանսական պարտատերերի կամ բաժնետերերի կողմից: Այս 

դեպքում, այս վարույթը կոչվում է արագացված ֆինանսական պաշտպանիչ 

վարույթ և չի ազդում պարտապանի՝ այլ պարտատերերի հետ ունեցած 

հարաբերությունների վրա (գործող պարտատերեր, հիմնական 

մատակարարողներ ...): 

Վարույթների հիմնական հետևանքները 

Այս վարույթները համարվում են արագացված են, քանի որ դատարանը 

նախնական վերակազմակերպման ծրագիրն արագացված պաշտպանիչ 

վարույթի դեպքում ընդունում է երեք (3) ամսվա ընթացքում և արագացված 

ֆինանսական պաշտպանիչ վարույթի դեպքում մեկ (1) ամսվա ընթացքում՝ 

երկարաձգման հնարավորությամբ: Պարտատերերի ժողովների և, եթե 

անհրաժեշտ է, բաժնետերերի ժողովի ձևավորումը պարտադիր է այս 

վարույթների դեպքում՝ անկախ  պաշտպանիչ և դատարանի կողմից նշանակվող 

վերակազմակերպման վարույթներով նման ժողովների ստեղծման համար 

նախատեսված շեմերից: Հիմնական մատակարարների ժողովը, 

այնուամենայնիվ, չի ձևավորվում արագացված ֆինանսական պաշտպանիչ 

վարույթում: Վերը նշված հիմնական հետևանքներից բացի արագացված 

պաշտպանիչ վարույթի (անկախ ֆինանսական լինելու հանգամանքից) 

հիմնական հետևանքները  բավականին նման են պաշտպանիչ վարույթի 

հետևանքներին: 

Նախնական վերակազմակերպման ծրագրի բովանդակությունը բավականին 

նման է պաշտպանիչ կամ դատարանի կողմից նշանակվող 

վերակազմակերպման վարույթների շրջանակներում առաջարկվող ծրագրին: 

Այդուհանդերձ, ի տարբերություն պաշտպանիչ և վերակազմակերպման 

վարույթների՝ ծրագիրը ժողովների կողմից չընդունվելու դեպքում 

պարտատերերի հետ անհատական խորհրդատվություններ տեղի չեն ունենում, 

և դատարանը հետևաբար դադարեցնում է վարույթը: 

Ուստի և արագացված պաշտպանիչ վարույթները  նախատեսվում են 

նախնական վերակազմակերպումն իրականացնելու համար արագացված 
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վարույթներ պարտապանին առաջարկելու նպատակով այն դեպքերում, երբ 

համաձայնեցման գործընթացների շրջանակներում իր պարտատերերի հետ ձեռք 

չի բերվում միաձայն համաձայնության՝ և դրանով իսկ խրախուսելով 

պարտապաններին կանխատեսել իրենց դժվարությունները և օգտագործել 

համաձայնեցման գործընթացները: 

3.4 ՌՈՒՄԻՆԻԱ 

Անվճարունակության հիմնական փուլերն են դիտարկման փուլը, 

վերակազմակերպումը և սնանկությունը (թեպետ պարտադիր չէ, որ 

անվճարունակ ընկերությունն անցնի այս բոլոր երեք փուլերվ, քանի որ այն 

կարող է մտնել անմիջապես դիտարկման փուլից հետո, կամ մտնել 

վերակազմակերպման փուլ կամ սնանկության փուլ): Անվճարունակության 

վարույթը սկսելուց հետո դատական կամ արտադատական ցանկացած 

գործողություն, ինչպես նաև պարտքը մարելուն ուղղված պարտապանին 

պարտադրող ցանկացած ներգործության միջոց ավտոմատ կերպով կասեցվում է:  

Վերակազմակերպման ծրագիրը կարող է ներկայացվել պարտապանի կողմից 

(իր բաժնետերերի համաձայնությամբ), դատական կառավարչի կոմղից կամ 

պարտապանի դեբիտորական պարտքերի ընդհանուր գումարի առնվազն 20%-ը 

տնօրինող մեկ կամ մի քանի պարտատերերի կողմից: Վերակազմակերպման 

ծրագիրը ներառում է  պարտապանի գործունեության հնարավորությունների և 

բնույթի հետ կապված առողջացման հեռանկարները, առկա ֆինանսական 

միջոցները, պարտապանի առաջարկի շուկայական պահանջարկը, 

դեբիտորական պարտքի վճարման ժամանակացույցը, պարտապանի ամբողջ 

ունեցվածքի կամ դրա մի մասի մաս-մաս կամ ամբողջությամբ իրացումը, 

պարտապանի գույքի փոխանցումը պարտատերերին որպես պարտատերերի 

դեբիտորական պարտքի վճարում (տոկոսների վճարումը), պարտապանի 

ունեցվածքի ամբողջությամբ կամ մասամբ իրացումը, պարտապանի 

միաձուլումը կամ բաժանումը, պարտապանի կողմից երաշխիքների 

տրամադրումը, դեբիտորական առանձին պարտքի վճարման պայմանների 

նվազեցումը կամ փոփոխությունը (անբարենպաստ դեբիտորական պարտքեր) և 

այլն: 

Պարտապանի դեբիտորական պարտքերի սանդղակում ներառված 

դեբիտորական պատքի բնույթից ելնելով (նախապատվության իրավունքով 

դեբիտորական պարտք, աշխատավարձներ, բյուջետային դեբիտորական 

պարտքեր, հիմնական մատակարարների դեբիտորական պարտքեր և այլ 

չապահովված դեբիտորական պարտավորություններ)՝ վերակազմակերպման 

ծրագիրը պետք է հավանության արժանանա պարտատերերի կողմից՝ հաշվի 
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առնելով դեբիտորական պարտքերի տեսակը և արժեքը: Պարտապանի գույքը 

վաճառվում է, հիմք ընդունելով հանրային սեռը, գնահատողի կողմից 

գնահատված արժեքով: 

3.5 ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Սնանկության վարույթների ընթացքում բավարարվող պահանջները որպես 

կանոն բաժանվում են երկու տեսակի. 

 սնանկությանը հաջորդող պահանջներ (այսինքն՝ պահանջներ, որոնք 

ծագում են սնանկ ճանաչվելուց հետո, օրինակ՝ սնանկության կառավարչի 

հետ անմիջականորեն պայմանագիր կնքած և սնանկության կառավարչին 

ծառայություններ մատուցած ծառայություններ մատուցողների 

պահանջները): Այդպիսի պահանջները չպետք է ներկայացվեն 

սնանկության վարույթների ընթացքում և որպես կանոն պետք է 

սահմանված ժամկետներում բավարարվեն սնանկության կառավարչի 

կողմից՝ պայմանով, որ սնանկության զանգվածում առկա են 

համապատասխան միջոցներ,  

 սնանկությանը նախորդող պահանջներ (այսինքն՝ պահանջներ, որոնք 

ծագում են մինչև պարտապանին սնանկ ճանաչելը): Այս պահանջները 

պետք է (որպես կանոն) ներկայացվեն սնանկության վարույթների 

ընթացքում ստորև ներկայացվող կարգին համապատասխան: 

Ընդհանուր առմամբ սնանկությանը նախորդող պահանջները պետք է 

ներկայացվեն պարտատերերի կողմից՝ սնանկության վարույթներում նրանց 

մասնակցությունն ապահովելու նպատակով: Սա իրականացվում է 

պահանջները հիմնավորող գրավոր ապացույցներ ներկայացնելու միջոցով 

(պահանջը հիմնավորող ապացույցներ ներկայացնելն անվճար է): Այդպիսի 

պահանջներն այնուհետև հաստատվում են սնանկության կառավարչի կողմից, և 

դրանք ճանաչելու կամ չճանաչելու որոշումն արտացոլվում է պահանջների 

ցուցակում: Բացառիկ դեպքերում սնանկությանը նախորդող պահանջները 

չպետք է ներկայացվեն, բայց պետք է ներառվեն պահանջների ցուցակում ex 

officio (օրինակ՝ ապահովված պահանջները կամ պարտապանի աշխատողների 

աշխատավարձների վճարման պահանջները): Այնուամենայնիվ, ապահով 

լինելու նպատակով խորհուրդ է տրվում այդպիսի բացառիկ դեպքերում ևս 

ներկայացնել այդ պահանջները հիմնավորող ապացույցները: 

Պահանջները հիմնավորող ապացույցները պետք է ներկայացվեն սնանկության 

վարույթը բացելու վերաբերյալ հայտարարությունը հրապարակելու օրվանից 30 
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օրվա ընթացքում: Այդպիսի հայտարարությունը (և հուշագրի այս բաժնում նշված 

այլ հայտարարությունները) հրապարակվում են Լեհաստանի պաշտոնական 

տեղեկագրում (Monitor sądowy i gospodarczy): Այն հրապարակային է, 

տեղադրվում է համացանցում (հղում՝ 

https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow) և հասանելի է անվճար:  

Եթե պարտատերը ուշացնում է պահանջը հիմնավորող ապացույցներ 

ներկայացնելը, նա կրում է դրա հետ կապված ծախսերը: Ավելին, սնանկության 

վարույթներում արդեն իսկ կատարված գործողությունները տարածվում են 

պարտատիրոջ նկատմամբ: Օրինակ՝ եթե մինչև նման պարտատիրոջ պահանջի՝ 

պահանջների ցուցակում վերջնականապես հաստատվելը սնանկության 

զանգվածի միջոցները մասամբ կամ ամբողջությամբ բաժանվել են այլ 

պարտատերերի միջև, այդպիսի պարտատերը որպես կանոն չի կարող 

հավակնել բաժանված միջոցների որևէ մասին: 

Պահանջը հիմնավորող ապացույցները պետք է լինեն գրավոր, երկու օրինակից և 

պետք է համապատասխանեն որոշակի ձևական չափանիշներին (օրինակ՝ 

անհրաժեշտ է ներկայացնել հիմնական պահանջի և չնախատեսված 

վճարումների գումարները, պահանջին տրվող դասը, պահանջի հետ կապված 

երաշխիքները և այլն): Կարևոր է, որ այս փուլում պահանջը հիմնավորող 

փաստաթղթերը չպետք է կցվեն պահանջը հիմնավորող ապացույցներին: 

Եթե պահանջը հիմնավորող ապացույցները բավարարում են այդպիսի 

ձևականան պահանջներին, սնանկության դատավորը մեկ պատճենը ուղարկում 

է սնանկության կառավարչին: Սնանկության կառավարիչն իրականացնում է 

պահանջը հիմնավորող ապացույցների սահմանափակ ստուգում (որպես կանոն 

սնանկ ճանաչվողի փաստաթղթերի, հաշվապահական գրքերի, նրա 

հայտարարությունների և հրապարակային ռեգիստրների տվյալների հիման): 

Եթե այդպիսի սահմանափակ ստուգումից հետո պահանջը հիմնավորող 

ապացույցներն անհիմն են, սնանկության կառավարիչը պահանջում է 

պարտատիրոջից մեկշաբաթյա ժամկետում ներկայացնել պահանջը 

հիմնավորող ապացույցները և դրանց բովանդակությունը: 

Կախված պահանջները հիմնավորող ապացույցների ստուգման արդյունքներից 

և սնանկ ճամաչվողի հայտարարությունից՝ սնանկության կառավարիչը 

նախապատրաստում է պահանջների ցուցակը և յուրաքանչյուր պահանջի 

հաստատված լինելու կամ չլինելու վերաբերյալ կատարում է նշում: 

Պահանջները ճանաչելը կամ չճանաչելը կարող է վիճարկվել և՛ սնանկ 

ճանաչվողի, և՛ պարտատերերի կողմից. 
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 պարտատերը կարող է վիճարկել իր պահանջները ճանաչելը մերժելը 

(մասամբ կամ ամբողջությամբ) կամ այլ պարտատիրոջ պահանջը 

ճանաչելը (մասամբ կամ ամբողջությամբ), 

 սնանկ ճամաչվողը կարող է վիճարկել պահանջները ճանաչելը կամ 

չճանաչելը, եթե ճանաչելու կամ չճանաչելու մասին սնանկության 

կառավարչի կոնկրետ որոշումները հակասում են սնանկ ճանաչվողի՝ 

սնանկության վարույթում մինչ այդ արված հայտարարություններին: 

Առարկությունները պետք է ներկայացվեն սնանկության կառավարչի կողմից 

սնանկության դատավորին պահանջների ցուցակը հանձնելու մասին 

հայտարարությունը հրապարակելու օրվանից երկու շաբաթվա ընթացքում: Ի 

տարբերություն պահանջը հիմնավորող ապացույցների (որոնք անվճար են)՝ 

առարկությունները ենթակա են դատական տուրքերի: Դրանք հաշվարկվում են 

վիճարկվող գումարին համամասնորեն և չեն կարող գերազանցել 20000 լեհական 

զլոտին: 

Պահանջների ցուցակի հետ կապված սնանկության կառավարչի կոնկրետ 

գործողությունների դեմ ներկայացված առարկությունները քննության են 

առնվում սնանկության դատավորի կողմից: Դրանք որպես կանոն քննության են 

առնվում դատավորի գրասենյակում, բայց կարող են քննության առնվել նաև 

լսումների ժամանակ: Սնանկության դատավորի որոշումը կարող է բողոքարկվել 

սնանկության դատարան: Այդպիսի վիճարկումը (բողոքը) նույնպես ենթակա է 

դատական տուրքի, որը հաշվարկվում է վիճարկվող գումարին համամասնորեն 

(առավելագույնը 20000 լեհական զլոտի): Առարկության հիմքում կարող են դրվել 

բացառապես պահանջը հիմնավորող ապացույցներում ներկայացված 

հայտարարությունները և հիմնավորումները: Ուշ ներկայացված 

հայտարարությունները և հիմնավորումներն ընդունվում են միայն այն դեպքում, 

երբ պարտատերը հիմնավորում է, որ դրանք չէին կարող ներկայացվել ավելի 

շուտ կամ դրանց անհրաժեշտությունը առաջացել է ավելի ուշ: 

Բոլոր առարկությունները վերջանականապես լուծելուց հետո սնանկության 

դատավորը հաստատում է պահանջների ցուցակը: Մինչ առարկությունները 

լուծելը սնանկության դատավորը կարող է հաստատել պահանջների ցուցակի 

այն մասը, որի վերաբերյալ առարկություններ չեն ներկայացվել: Ցուցակը կամ 

դրա մի մասը հաստատելուց հետո վաճառքից ստացված գումարը բաշխվում է 

պարտատերերի միջև՝ բավարարելով նրանց պահանջները սնանկության 

կառավարչի կողմից կազմված բաշխման ծրագրին (կամ ծրագրերին) 

համապատասխան: 
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Սնանկության դատավորը կարող է ի պաշտոնե լրացուցիչ փոխել պահանջների 

ցուցակը (օրինակ՝ ջնջել որոշակի պահանջները), եթե հաստատվում է, որ 

ցուցակը պարունակում է գոյություն չունեցող կամ մասամբ գոյություն չունեցող 

պահանջներ կամ այն չի ներառում այնպիսի պահանջները, որոնք պետք է 

ներառվեին ի պաշտոնե: Այս որոշումը կարող է բողոքարկվել: 

Որպես կանոն սնանկության վարույթի ընթացքում պարտատերը չի կարող 

սնանկության կառավարչի/սնանկ ճանաչվող անձի դեմ վիճարկել սնանկությանը 

նախորդող պահանջները, եթե նա ուզում է ստանալ բավարարում սնանկության 

զանգվածից: Գոյություն ունի մեկ բացառություն, որը վերաբերում է այն 

դատական վեճերին, որոնք ընթացքի մեջ էին, երբ պարտապան-պատասխանողը 

ճանաչվել էր սնանկ: Այդպիսի դատական վեճերը կասեցվում են և պարտատեր-

հայցվորը իր պահանջը պետք է ներկայացնի սնանկության վարույթում 

(պահանջը հիմնավորող ապացույցներ ներկայացնելու միջոցով): Եթե, 

այնուամենայնիվ, այդպիսի պահանջը պահանջների ցուցակում չի ճանաչվում 

որպես վերջնական և պարտադիր (և պարտատերը ներկայացրել է առարկություն 

ու բողոք այդպիսի չճանաչման դեմ), պարտատերը կարող է շարունակել 

կասեցված դատական վեճը: 

3.5.1 Պահանջների բավարարում 

Պահանջների բավարարումը հիմնականում կախված է երեք հարցից. 

ա. արդյոք ներկայացված պահանջը սնանկությանը նախարդող պահանջ է, 

թե՝ սնանկությանը հաջորդող, 

բ. եթե ներկայացված պահանջը սնանկությանը նախարդող պահանջ է, 

արդյոք պահանջն ապահովված է սնանկ ճանաչվող անձի զանգվածում, 

թե՝ ոչ, 

գ. եթե ներկայացված պահանջը սնանկությանը նախարդող պահանջ է, ապա 

ո՞րն է պահանջի դասը: 

Ինչպես արդեն նշվել է սնանկ ճանաչվելուց հետո ծագած պահանջները պետք է 

բավարարվեն որպես կանոն սնանկության կառավարչի կողմից՝ սահմանված 

ժամկետներում և ամբողջ ծավալով: Սա, այնուամենայնիվ, կարող է լինել 

անհնար, եթե սնանկության զանգվածում առկա չեն բավարար չափով միջոցներ: 

Որպես կանոն ապահովված պարտատերերը, որոնց պահանջները ծագել են 

մինչև սնանկ ճանաչվելը, ունեն արտոնյալ կարգավիճակ սնանկության 

վարույթներում. 
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ա. ծանրաբեռնված գույքի վաճառքից ստացվածը  որպես կանոն առանձին 

բաժանվում է ապահովված պարտատերերի միջև (որոշակի 

բացառություններով հանդերձ, երբ որոշակի արտոնյալ պահանջներ 

որոշակի չափով բավարարվում են առաջին հերթին, օրինակ՝ ալիմենտի 

պահանջները, թոշակի պահանջները և այլն), 

բ. եթե ապահովված/այլ իրավունքները հաստատվում են նշված գույքում, 

պարտատերերը կբավարարվեն առաջնահերթությանը համապատասխան 

(դասը չպետք է շփոթել սնանկությանը նախորդող պահանջի 

սնանկության դասի հետ): Ավելի ցածր առաջնահերթություն ունեցող 

իրավունքով ապահովված պահանջը (դաս, սովորաբար հաստատվում է 

ավելի ուշ) կբավարարվի միայն այն դեպքում, երբ  ամբողջ ծավալով 

հատուցվի ավելի բարձր առաջնահերթություն ունեցող իրավունքով 

ապահովված պահանջը (դաս, սովորաբար հաստատվում է ավելի շուտ), 

գ. ապահովվածությունը մարվում է որպես սնանկության վարույթի 

շրջանակներում իրականացված վաճառքի հետևանք: Եթե ապահովված 

պարտատերերին բավարարելուց հետո մնում են միջոցներ, դրանք 

բաժանվում են չապահովված պարտատերերի միջև: Եթե վաճառքից 

ստացված գումարներից չեն հատուցվել բոլոր ապահովված պահանջները, 

դրանք բավարարվում են որպես չապահովված պահանջներ՝ ըստ դրանց 

սնանկության կանոնավոր դասի, 

դ. ծանրաբեռնված գույքի վաճառքից ստացված գումարի բաժանումը կարող 

է նվազեցվել՝ 1) լուծարման ծախսերի և 2) անվճարունակության 

վարույթների այլ ծախսերի հաշվին: Այս ծախսերը ծածկվում են 

ուղղակիորեն վաճառքի գնով, այնպես որ պարտատերերը որպես կանոն 

պարտավոր չեն ուղղակիորեն վճարել սնանկության զանգվածից, 

ե. ինչ վերաբերում է լուծարման ծախսերին, ապա վաճառքի գնից նվազեցվող 

գումարի չափը օրենքով սահմանված չէ: Այն ներառում է լուծարման 

ծախսերը, որպիսին են իրավական ներկայացուցչության ծախսերը, 

վաճառված գույքի գնահատումը, բայց բացառիկ դեպքերում կարող է 

ներառել նաև սնանկության կառավարչի վարձատրությունը, սնանկության 

վարույթում ընդգրկված գույքի հետ կապված ծախսերը (անշարժ գույքի 

դեպքում անժամկետ ուզուֆրուկտի ծախսերը, կիրառելի հարկերը) և այլն:  

զ. Ինչ վերաբերում սնանկության վարույթի ընդհանուր ծախսերին, ապա 

գույքի վաճառքի գնից հանվող գումարը սահմանափակ է և իրենից 

ներկայացնում է միանվագ գումար: Այն համարժեք է հետևյալ երկու 
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գումարներից նվազագույնին՝ 1) գույքի արժեքի և սնանկության զանգվածի 

ընդհանուր արժեքի համամասնության հիման վրա հաշվարկվող 

ծախսերի մաս, 2) վաճառքից ստացված ընդհանուր գումարի 10%: Եթե, 

օրինակ, կոնկրետ սնանկության վարույթի ծախսերը հավասար են 500000 

լեհական զլոտիի, ծանրաբեռնված գույքն իրենից ներկայացնում է անշարժ 

գույք և կազմում է սնանկության զանգվածի 50%, և այդ անշարժ գույքը 

վաճառվել է 6000000 լեհական զլոտիով, սնանկության վարույթի 

ընդհանուր ծախսերին տրամադրվող մասը կկազմի 250000 լեհական 

զլոտի (50%*500000 լեհական զլոտի): Եվ հակառակը, այն չի կազմի 600000 

լեհական զլոտի (վաճառքից ստացված գումարի 10%), քանի որ այս 

գումարը ոչ միայն կլինի ավելի շատ (ապահովված պարտատերերի 

համար նվազ շահեկան), բայց նաև այն կգերազանցի սնանկության 

վարույթի ընդհանուր ծախսերը:  

Անկախ սնանկությանը նախորդող պահանջի ապահովված լինելու կամ չլինելու 

հանգամանքից՝ դրան տրվում է սնանկության կոնկրետ դաս: Այդպիսի դասից 

ելնելով՝ պահանջը հետագայում բավարարվում է սնանկության վարույթի 

շրջանակներում: Ինչ վերաբերում է ապահովված պահանջներին, ապա դրանց 

դասը կարևոր է, քանի որ դրանք չեն բավարարվում ծանրաբեռնված գույքի 

վաճառքից ստացված գումարներից: Ապահովված պահանջի մնացած մասը 

հետագայում բավարարվում է՝ հիմք ընդունելով դասերի համակարգը: 

Լեհաստանի «Սնանկության մասին» օրենքով կարգավորվող դասերը հետևյալն 

են.  

ա. առաջին դաս՝ որպես կանոն արտոնյալ պահանջներ: Սա ներառում  է ի 

թիվս այլնի սնանկ ճանաչելուն նախորդող ժամանակահատվածի 

զբաղվածության հարաբերություններից բխող պահանջները, ալիմենտի 

պահանջները և թոշակը, որը ծագել է հիվանդության հետևանքով 

պատճառված վնասների, անաշխատունակության, հաշմանդամության 

կամ մահվան հիմքով, սնանկ ճանաչելուն նախորդող երեք տարվա 

սոցիալական ապահովության վճարումների հետ կապված պահանջները և 

որոշակի դեպքերում և որոշակի պայմանների առկայության պարագայում 

պահանջներ, որոնք ծագել են պարտապանի նախկինում իրականացված 

վերակազմակերպման վարույթի ընթացքում կատարված և հետագայում 

դադարեցված գործողություններից: 

բ)  երկրորդ դաս՝ պահանջների ընդհանուր հերթն է: Այն ընդգրկում է այն 

պահանջները, որոնք չեն կարող բավարարվել այլ կատեգորիաների 

(հերթերի) ներքո, մասնավորապես̀  հարկերը և տուրքերը, սոցիալական 
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ապահովագրության վճարներից բխող պահանջները: Սա ընդհանուր 

առմամբ ընդգրկում է նաև առևտրային գործարքներից, ֆինանսավորման 

մասին համաձայնագրերից բխող պահանջները և այլն, 

գ) երրորդ դաս՝ վերոնշյալ հերթերի ներքո ընդգրկված պահանջների 

նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսներ են, որոնք բավարարվում են նույն 

հերթականությամբ, ինչ հիմնական պահանջը (մայր գումարը), ինչպես 

նաև դատական և վարչական տուգանքները, նվիրատվությունից և 

ժառանգությունից բխող պահանջները, 

դ) չորրորդ դաս՝ ընկերության գործընկերների կամ բաժնետերերի այն 

պահանջներն են, որոնք բխում են վարկային պարտավորություններից 

(փոխառությունից) կամ համանման հետևանքներ ունեցող այլ 

գործարքներից, օրինակ̀ ՍՊԸ հանդիսացող պարտապանին սնանկ 

ճանաչելու մասին հայտարարությունից հինգ տարի առաջ պարտապանի 

օգտին կատարված` տարաժամկետ վճարմամբ ապրանքների 

մատակարարումից բխող պահանջները, ներառյալ` տոկոսները: Այս 

հերթը ընդգրկում է նաև պարտապանի հետ փոխկապակցված անձանց 

պարտատերերի որոշակի պահանջները (սահմանափակ դեպքերում): 

Եթե բաշխման համար նախատեսված գումարը բավարար չի լինում բոլոր 

պահանջների ամբողջական բավարարման համար, յուրաքանչյուր հերթի պահանջները 

բավարարվում են միայն նախորդ հերթերի պահանջների ամբողջական բավարարումից 

հետո: Եթե  գումարը բավարար չի լինում միևնույն հերթի բոլոր պահանջների 

ամբողջական բավարման համար, ապա նման պահանջները բավարարվում են 

պարտատերերի պահանջներին համամասնորեն (pari-passu սկզբունքով): 

Պահանջների բավարարումը հաշվանցի միջոցով:  

Պետք է նկատի ունենալ, որ Սնանկության մասին օրենքը սահմանում է հատուկ  

կանոններ, որոնց հիման վրա պարտատերը կարող է հաշվանցել պարտապանի 

հանդեպ իր պահանջները, որոնք ծագել են սնանկությունից առաջ: Ընդհանուր առմամբ`  

- հաշվանցվող երկու պահանջներն էլ պետք է գոյություն ունենան սնանկ 

ճանաչելու օրվա դրությամբ նույնիսկ եթե դրանցից մեկի ժամկետը դեռևս լրացած չի եղե 

- հաշվանց չի թույլատրվում, եթե պարտատերը, որը հանդես է գալիս որպես 

սնանկ ճանաչվածի պարտապան, պահանջի զիջման կամ փոխանցագրի 

(ինդոսամենտի) միջոցով ձեռք է բերել որևէ պահանջ` պարտապանի սնանկ 

ճանաչվելուց հետո կամ դրանից մեկ տարի առաջ ընկած ժամականահատվածում և 

տեղյակ է եղել պարտապանի սնանկության հիմքերի առկայության մասին: 

Միաժամանակ պետք է նկատի ունենալ, որ վերոնշյալ իրավակարգավորումները 

սպառիչ չեն, առկա են համապատասխան բացառություններ: Սույն հավելվածով 
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ներկայացված չեն լրացուցիչ կանոնակարգումները և դրանց մանրամասները:  

 

3.6. ԲԵԼԳԻԱՅԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 

«Կազմակերպությունների գործունեության շարունակականության մասին» 2009 

թվականի հունվարի 31-ի օրենքի, մասնավորապես̀  Հոդված XX39-ի, ինպես նաև 

Սնանկության մասին օրենսգրքի ներքոնշյալ կարգավորումների նպատակն է աջակցել 

բիզնեսի շարունականությանը, որքանով դա տնտեսապես հնարավոր է, սահմանելով 

բիզնեսի առողջացման տարբեր հնարավորություններ: Օրենքը առաջարկում է ճկուն 

լուծումներ թե՛ դատարանի վերահսկողության ներքո, թե՛ կողմերի 

համաձայնությամբ` արտադատական կարգով իրականացման համար: 

3.6.1. Արտադատական կարգով իրականացվող առողջացման ընթացակարգեր 

Պարտապանը կարող է ընտրել արտադատական կարգով հաշտության 

համաձայնություն կնքելու հնարավորությունը, ըստ այդմ` պարտապանը կնքում է 

հաշտության համաձայնագրեր մեկ կամ մի քանի պարտատերերի հետ` ընկերության 

ֆինանսական վիճակը վերականգնելու նպատակով: Այս պարտատերերը հաճախ 

հանդես են գալիս նաև որպես արժեթղթերի վաճառքի սահմանափակման մասին 

համաձայնագրերի (Lock-up Agreement) կողմեր: Նման համաձայությունը չի կարող 

վիճարկվել, նույնիսկ սնանկության հետագա վարույթի ընթացքում:  

Նոր ֆինանսավորում ստանալուն ուղղված, ինչպես նաև ապահովման 

պարտավորությունները ենթակա են կատարման, նույնիսկ եթե ծագել են 

սնանկության վարույթից առաջ` գործարքների վիճարկման ժամանակահատվածում 

(hardening period): Հաշտության համաձայնություն կնքելու համար պետք է առկա լինեն 

գաղտնիության պահանջներ, հանդիպական պարտավորությունների մասին 

դրույթներ, ինչպես նաև համարժեք հիմնավորումներ առ այն, թե ինչպես կարող է 

նման հաշտությունը էական ազդեցություն ունենալ կազմակերպության առողջացման 

(վերակառուցման) համար: Համաձայնագիրը պետք է հաշվառվի սնանկության 

կենտրոնական գրանցամատյանում: Պարտատերերը, որոնք մասնակցում են նման 

արտադատական հաշտության համաձայնագրի կնքմանը, չեն կարող կրել 

պատասխանատվություն դրա չիրականացման համար: Նման համաձայնությունը 

կարող է դառնալ պարտադիր դատարանի կողմից հաստատվելուց հետո և նաև կարող 

է օգտագործվել անդրսահմանային սնանկության վարույթներում: 

3.6.2. Դատական ընթացակարգեր 

Այստեղ գործում է երկու հիմնական պայման: Սնանկության մասին օրենսգրքի 

Հոդված XX 39-ը սահմանում է, որ եթե կազմակերպության շարունակականությունը 

վտանգի տակ է, անկախ նրանից` դադարել է մարել իր պարտքերը, թե ոչ, 

պարտապանը կարող է դիմել դատարան` դատական կարգով վերակազմակերպում 

(առողջացում) իրականացնելու խնդրանքով, և ըստ այդմ` բիզնեսի 

վերակազմակերպումը (առողջացումը)  իրականցվում է դատարանի 
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վերահսկողության ներքո: Պարտապանը պարտավոր չէ ապացուցել իր բիզնեսի 

շարունակականությունը վտանգված լինելու հանգամանքը, այլ բավարար է միայն այդ 

մասին հայտարարություն տրամադրելը: 

Բացի այդ, պարտապանի ոչ իրավաչափ գործողությունները ինքնին հիմք չեն 

կարող հանդիսանալ դատարանի համար̀  մերժելու վերակազմակերպում 

(առողջացում) իրականացնելու պահանջը. Օրենսգիրքը անբարեխիղճ վարքագծի 

բացակայությունը չի դիտարկում որպես պայման, և հետևաբար այն չի կարող հիմք 

հանդիսանալ որոշում կայացնելիս: Այնուամենայնիվ, եթե դատական կարգով 

վերակազմակերպման (առողջացման) պահանջ ներկայացնելու միակ պատճառը 

հանդիսացել է պարտատերերից պաշտպանվելը, ապա նման պահանջը չի կարող 

բավարարվել, քանի որ չի համապատասխանի XX 39 հոդվածին, որը սահմանում է, որ 

դատական կարգով վերակազմակերպման (առողջացման) նպատակը ընկերության 

գործունեության շարունակականությունն ապահովելն է: Դատարանների կողմից 

քննված նման պահանջների մեծամասնության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 

դատական կարգով վերակազմակերպում (առողջացումը) թույլատրվում է միայն այն 

ժամանակ, երբ վտանգված է ընկերության գործունեության շարունակականությունը:  

Այնուամենայնիվ, պետք է նկատի ունենալ, որ դատական կարգով 

վերակազմակերպման (առողջացման) միջնորդություն ներկայացնելը չի կասեցնում 

կալանքի տակ գտնվող շարժական և անշարժ գույքի նախատեսվող վաճառքը 

հրապարակային սակարկություններով, եթե վաճառքը նախատեսվում է իրականացնել 

միջնորդություն ներկայացնելու պահից երկու ամսվա ընթացքում, քանի դեռ 

դատարանը միջնորդություն ներկայացրած կողմի դիմումով այլ որոշում չի կայացրել: 

Սրա նպատակն է՝ խուսափել վաճառքի ծախսերից այն դեպքում, երբ միջնորդությունը 

ներկայացվում է վարույթը հետաձգելու շարժառիթով: 

Սնանկության մասին օրենսգիրքը նախատեսում է դատական կարգով 

վերակազմակերպման (առողջացման)  3 տեսակ՝ 1) վերակազմակերպում 

(առողջացում) հաշտության համաձայնության հիման վրա, 2) վերակազմակերպում 

(առողջացում) կոլեկտիվ պայմանագրի հիման վրա, 3) դատական կարգով միացում 

(փոխանցման ձևով-transfer): Ընթացակարգերը շատ ճկուն են և վերակազմակերպման 

մի եղանակը կարող է փոխարինվել մյուսով կամ տարբեր եղանակների որոշ տարրեր 

համատեղվեն: Վերակազմակերպման ստանդարտ ժամկետը 6 ամիս է, սակայն այն 

կարող է բացառիկ դեպքերում երկարաձգվել ևս վեց ամսով՝ ընկերության մեծությունից 

և գործի բարդությունից, ինչպես նաև աշխատանքային պայմանագրերի 

շարունակականությունն ապահովելու անհրաժեշտությունից ելնելով: 

Այնուամենայնիվ, երկարաձգում չի տրամադրվում այն դեպքերում, երբ պարտապանը 

անգործություն է ցուցաբերում: Երբեմն երրորդ անձինք դատարանին միջնորդում են 

կասեցնելու վեցամսյա ժամկետը, որի ընթացքում կարող են դիմել պարտապանին՝ 

պարտավորությունների կատարման պահանջով: Ըստ էության, դատական կարգով 
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վերակազմակերպման դեպքում պարտապանը պահպանում է գույքի նկատմամբ իր 

իրավունքները (debtor in possession (DIP): 

Պարտապանի պահանջով գործին կարող է ներգրավվել կորպորատիվ 

հաշտարար, որը տրամադրում է խորհրդատվություն ընկերության կայունացմանն 

ուղղված որոշումներ կայացնելիս և օժանդակում է պարտապանին 

վերակազմակերպման ընթացքում: 

Վերակազմակերպման արդյունավետության բարձրացման նպատակով 

պարտապանը կարող է լուծել ծանրաբեռնող պայմանագրերը, բացառությամբ 

աշխատանքային պայմանագրերի: 

Դատական կարգով վերակազմակերպման (առողջացման) տեսակները՝ 

1) Հաշտության համաձայնության հիման վրա իրականացվող 

վերակազմակերպման (առողջացման) գործընթացը հնարավորություն է տալիս 

պարտատերերի հետ կնքել անհատական համաձայնություններ: Եթե 

համաձայնությունը կայացված է, այն ճանաչվում է դատարանի կողմից վճիռ 

կայացնելու միջոցով: Հաշտության համաձայնության պարտադիր հետևանքներ չի 

առաջացնում այն պարտատիրոջ համար, որը մասնակից չի եղել հաշտության 

համաձայնության կնքմանը, և երբ վերակազմակերպման գործընթացի դադարեցումից 

հետո կարող է կրկին իրացնել իր իրավունքները և ներկայացնել իրպահանջները 

պարտապանին: Եթե ընկերությունը դիմում է կոլեկտիվ համաձայնագրի կնքման 

եղանակին, ապա բոլոր պարտատերերի համար այն դառնում է պարտադիր և 

անհատական պարտատիրոջ կողմից իր իրավունքների իրացումը չի կարող վտանգել 

ընկերության շարունակականությանը: 

2) Կոլեկտիվ պայմանագրի հիման վրա իրականացվող վերակազմակերպման 

(առողջացման) շրջանակներում պարտապանը պետք է ներկայացնի ֆինանսական 

առողջացման ծրագիր: Ծրագրով կարող են նախատեսվել տարբեր միջոցառումներ, 

ներառյալ՝ պարտքերի վերակառուցում, պարտքի փոխարինում արժեթղթերովմ 

պարտքերի և դրանց նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսների (մինչև 20 տոկոս) զիջում: 

Ծրագիրն ընդունվում է այն դեպքում, երբ դրան կողմ է քվեարկում պահանջների 

առնվազն կեսին տիրապետող պարտատերերի մեծամասնությունը: Պարտատերերի 

ժողովների ժամանակ պարտատերերը չեն առանձնացվում ըստ դասերի և 

պարտատոմսեր ունեցողների համար հատուկ ընթացակարգեր առկա չեն: 

3) դատական կարգով միացման (փոխանցման ձևով-transfer) դեպքում 

առևտրային դատարանի որոշմամբ կամ նրա հսկողության ներքո պարտապանի 

բիզնեսը կամ դրա մի մասը կամավոր հիմունքներով փոխանցվում է այլ անձի:  

Փոխանցումը լինում է նաև պարտադիր հիմունքներով իրականացվող, որոշակի 

պայմանների առկայության դեպքում՝ դատախազի, պարտատիրոջ կամ այլ 

շահագրգռված անձի պահանջով որը ցանկանում է առաջարկություն ներկայացնել 

սովորական շուկայական գներով: Աշխատողների նկատմամբ ընտրովի մոտեցումը 
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թույլատրելի է պայմանով, եթե այն անհրաժեշտ է տեխնիկական, տնտեսական և 

կազմակերպչական անհրաժեշտությունից ելնելով և խտրական չէ պաշտպանված 

աշխատողների նկատմամբ:  

Փոխանցումը, որն իրականացվում է զուտ բաժնետերերի շահերից ելնելով, չի 

թույլատրվում: Բիզնեսի գնորդը կարող է առաջարկել փոխանցվող իրավունքների մեջ 

ներառել նաև գոյություն ունեցող պայմանագրերը, որի պարագայում գնորդն 

ավտոմատ կերպով ձեռք է բերում այդ պայմանագրերով փոխանցողի իրավունքները՝ 

առանց պայմանագրի մյուս կողմերի հաստատման: 

 

3.7. ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ 

Ընդհանուր առմամբ, եթե պարտապանը կամավոր չի կատարում իր 

պարտավորությունները, պարտատիրոջ համար գոյություն ունի մի քանի 

հնարավորություն պարտապանի հանդեպ իր պահանջները ներկայացնելու համար, 

մասնավորապես՝ 

1) Պարտատերը նոտարի մոտ կարող է նախաձեռնել վճարման կարգադրություն 

արձակելու վարույթ (“fizetési meghagyás”): Եթե պարտապանը 15 օրյա ժամկետում 

առարկություն չի ներկայացնում, այն դառնում է վերջնական և պարտադիր և կարող է 

ներկայացվել հարկադիր կատարման: Վճարման կարգադրությունը դարձել է 

պարտքերի հավաքագրման ամենատարածված եղանակը և համեմատաբար պարզ է, 

արագ և քիչ ծախսատար: Այս ընթացակարգը կարող է կիրառվել մինչև 30 միլիոն 

ֆյորինտ (95000 եվրո) պահանջների դեպքում: Այնուամենյանիվ, եթե պարտապանը 

առարկում է վճարման կարգադրության դեմ, ընթացակարգը կարող է քննվել 

դատարանում և վերածվել երկար դատական պրոցեսի: 

2) Պարտատերը կարող է հայց ներկայացնել իրավասու դատարան՝ 

պարտապանին իր պարտքը վճարելուն պարտավորեցնելու պահանջով: Նման 

դատավարությունը ավարտվում է դատարանի եզրափակիչ և պարտադիր դատական 

ակտի կայացմամբ, որը հետագայում կարող է ներկայացվել հարկադիր կատարման:  

3) Եթե պարտատիրոջ պահանջը հաստատվել է նոտարական ակտով (ինչն 

ընդունված պրակտիկա է տեղական բանկերի համար), որում հատուկ նշվել է, ի թիվս 

այլնի՝ ա) պահանջի չափը, բ) պահանջի իրավական հիմքը, գ) վճարման 

պարտավորության կատարման ժամկետը, ապա վ-արման ժամկետը լրանալուց հետո 

պարտատերը կարող է արագացված հարկադիր վարույթ (“közvetlen végrehajtás”) 

նախաձեռնել այդ նոտարական ակտի հիման վրա: Սա նշանակում է, որ պարտատերը 

ստիպված չէ սկսել դատական հայց ներկայացնել պարտապանի դեմ և ստանալ 

դատարանի եզրափակիչ և պարտադիր դատական ակտ: 

4) Ապահովված պարտավորության դեպքում պարտատերը նաև կարող է 

բավարարում ստանալ ապահովված իրավունքների իրացման միջոցով՝ դատական 

կամ արտադատական կարգով բռնագանձում տարածելով: 
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5) Պարտատերերը կարող են դիմել լուծարման պահանջով: Լուծարման 

վարույթները բացառիկ վարույթներ են, ինչը նշանակում է, որ դրանց զուգահեռ 

պարտքերի հավաքագրմանն ուղղված այլ գործընթացներ չեն կարող իրականացվել: 

Լուծարման վարույթները սահմանային (վերջնական) բնույթի վարույթներ են, ինչը 

նշանակում է, որ, ընդհանուր առմամբ, դրանք հանգեցնում են պարտապանի 

գործունեության դադարեցմանը և գույքի վաճառքին: Պարտապանը և իր բաժնետերերը 

կորցնում են գույքի տիրապետման և կառավարման իրավունքները և ամբողջ 

ընթացակարգը ղեկավարում է դատարանի կողմից նշանակված լուծարման 

կառավարիչը (“felszámoló”), իսկ դատարանն իրականացնում է պետական 

վերահսկողություն: 

6) Ի տարբերություն լուծարման, վերակազմակերպման (նաև՝ առողջացման 

իմաստով) վարույթը (հայտնի է նաև որպես մորատորիում (“csődeljárás”)) կարող է 

նախաձեռնվել միայն պարտապանի կողմից` իր իսկ նկատմամբ, և պարտատերերը 

պարտապանի վերակազմակերպման պահանջ ներկայացնելու իրավունք չունեն: Նման 

վարույթի կիրառման դեպքում պարտապանը, որը դեռևս անվճարունակ չէ, սակայն 

ունի ֆինանսական խնդիրներ, փորձում է մորատորիումի (պահանջների ավտոմատ 

սառեցման) ընթացքում համաձայնության գալ պարտատերերի հետ` իր պարտքերի 

վերակառուցման և գործունեության վերակազմակերպման հարցերի շուրջ: 

Պարտապանը և իր բաժնետերերը շարունակում են ղեկավարել պարտապանի 

գործունեությունը̀  դատարանի կողմից նշանակված սնանկության կառավարչի 

(“vagyonfelügyelő”)  և դատարանի հսկողության ներքո: 

 

3.8. ՍԼՈՎԵՆԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Սլովենիայի Անվճարունակության մասին օրենքի համաձայն, ընդհանուր 

առմամբ, գոյություն ունեն անվճարունակ կազմակերպության մասնակցությամբ 

իրականացվող երկու վարույթներ: Առաջինը սնանկության վարույթն է, որի նպատակն 

է, ըստ էության, սնանկ ճանաչված պարտապանի ղեկավարումը ու գույքի վաճառքը 

իրականացնելը. ստացված միջոցների (սնանկության գույքակազմի) բաշխումը 

հասարակ, առաջնային և ապահովված պարտատերերի միջև, վարույթի արդյունքում 

առաջացած ծախսերի հատուցումը և ընկերության գործունեության դադարեցումը: 

Սնանկության կառավարիչը նշանակվում է դատարանի կողմից և գործում է որպես 

պարտապանի ղեկավար և լիազոր ներկայացուցիչ: Կարող է ստեղծվել պարտատերերի 

խորհուրդ` սնանկության վարույթի նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու 

նպատակով, որի նկատմամբ էլ հսկողությունն իրականացնում է դատարանը̀  

Անվճարունակության մասին օրենքին համապատասխան: 

Անվճարունակության վարույթի մեկ այլ տեսակ է նաև հարկադիր 

կարգավորման վարույթը (compulsory settlement proceeding): Հիմնական 

տարբերությունն այստեղ այն է, որ այս վարույթը պարտքի վերակառուցման եղանակ է, 
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սակայն առանց ընկերության որպես իրավաբանական անձի գործունեության 

դադարեցման: Այս վարույթի կիրառման դեպքում դատարանը նշանակում է հարկադիր 

կարգավորման կառավարիչ (պարտատերերի կողմից թեկնածու ներկայացվելու 

դեպքում նշանակվում է այդ թեկնածուն), սակայն վերջինս չի ղեկավարում 

ընկերության գործունեությունը. ընկերության ղեկավարները, որպես կանոն, 

պահպանում են իրենց կարգավիճակը, այնուամենայնիվ, նրանց լիազորությունները և 

ընկերության ընդհանուր գործունեության շրջանակները ենթակա են 

սահմանափակման: 

Բացի վերոնշյալ երկու տեսակներից, Անվճարունակության մասին օրենքը, 

սկսած 2013թ. փոփոխություններից, նախատեսում է նաև կանխարգելիչ 

վերակազմակերպման վարույթը: Նման վարույթը նախատեսված է այն դեպքերի 

համար, երբ առկա է առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում անվճարունակ դառնալու 

հավանականությունը: 

3.8.1. Դատարանի իրավասությունը և գործառույթները 

Շրջանային դատարանն օժտված է անվճարունակության գործերը քննելու 

իրավասությամբ: Այդ գործերը վարում է միանձնյա դատավորը: Լյուբլյանայի 

Բարձրագույն դատարանը ունի տարածքային իրավասություն քննելու 

անվճարունակության բոլոր ընթացակարգերի կապակցությամբ բերված բողոքները: 

3.8.2. Կառավարչի նշանակումը և նրա լիազորությունները 

Սնանկության կառավարիչն իրականցնում է իր լիազորությունները և կատարում 

է իր գործառույթները սնանկության ընթացակարգերում` պարտատերերի շահերը 

պաշտպանելու նպատակով: Սնանկության կառավարիչը նշանակվում է հարկադիր 

կարգավորման և սնանկության ընթացակարգերում: Սնանկության կառավիրչը 

նշանակում է դատարանի կողմից` վարույթ հարուցելու մասին որոշմամբ: Մեծ, միջին և 

փոքր ձեռնարկությունների դեմ տարվող հարկադիր կարգավորման 

ընթացակարգերում վարույթ հարուցելու մասին միջնորդությունը ստանալու հաջորդ 

օրը դատարանը իր հատուկ որոշմամբ նշանակում է կառավարիչ: 

Հարկադիր կարգավորման վարույթներում կառավարիչը ղեկավարում է 

պարտապանի բիզնես գործունեությունը: Այս նպատակով անվճարունակ 

պարտապանը պետք է կառավարչին տրամադրի բիզնեսի ղեկավարման համար 

անհրաժեշտ ողջ տեղեկությունները և թույլատրի իրականացնել գործունեության 

արձանագրումների և փաստաթղթերի ստուգում: Այս վարույթների դեպքում 

պարտապանի իրավունակությունը  սահմանափակվում է: Վարույթի հարուցումից հետ 

պարտապանը կարող է իրականացնել միայն ընթացիկ գործունեություն, որն առնչվում 

է իր գործունեության ոլորտին և բիզնես գործունեության հետ կապված 

պարտավորությունների մարմանը: Վարույթի հարուցումից հետո պարտապանը 

կարող է տնօրինել իր գույքը միայն այն չափով, որն անհրաժեշտ է իր բնականոն 

բիզնես գործունեության համար և չի կարող ձեռք բերել վարկեր և ստանձնել 
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փոխառություններ, տալ երաշխիքներ և հանդես գալ որպես երաշխավոր, կնքել 

այնպիսի պայմանագրեր կամ գործարքներ, որոնք կարող են հանգեցնել 

պարտատերերի հանդեպ ոչ հավասար վերաբերմունքի կամ խոչընդոտել ֆինանսական 

առողջացմանը: Հարկադիր կարգավորման վարույթի հարուցումից հետո, բացի 

ընթացիկ պայմանագրերից, դատարանի համաձայնությամբ պարտապանը կարող է 

վաճառել իր գույքը, որն անհրաժեշտ չէ բիզնես գործունեության համար, եթե գույքի 

վաճառքը նախատեսված է ֆինանսական առողջացման ծրագրում: Պարտապանը 

կարող է ձեռք բերել վարկեր և ստանձնել փոխառություններ̀  լիկվիդային ակտիվների 

ընդհանուր արժեքի չափով, եթե դա անհրաժեշտ է իր բնականոն բիզնես 

գործունեության և վարույթի ծախսերի հատուցման համար: Դատարանն իր որոշմամբ 

կարող տալ իր համաձայնությունը̀  կառավարչի կամ պարտատերերի խորհրդի 

դիրքորոշման հիման վրա: 

Իրավաբանական անձի նկատմամբ սնանկության վարույթի հարուցումից հետո 

պարտապանի ներկայացուցիչների, գործակալների և պարտապանին ներկայացնելու 

լիազորություն ունեցող այլ անձանց, ինչպես նաև պարտապանի ղեկավարների̀  

բիզնեսի կառավարմանն ուղղված լիազորությունները դադարեցվում են: Սնանկության 

կառավարիչը ձեռք է բերում սնվճարունակ պարտապանի բիզնեսի կառավարման 

լիազորությունները սնանկության վարույթի ընթացում` վարույթի կարիքներին 

համապատասխան և ներկայացնում է պարտապանին` 

 պահանջների ստուգմանը, իրավունքների առանձնացմանը և բացառմանն 

ուղղված դատավարական և այլ իրավաբանական գործողություններ 

կատարելիս, 

 պարտապանի գործողությունների վիճարկման գործերով դատավարական և այլ 

իրավաբանական գործողություններ կատարելիս, 

 գույքակազմի իրացմանն ուղղված պայմանագրեր և այլ գործարքներ կնքելիս, 

 սնանկության վարույթի հարուցման հետևանքով պահանջներից հրաժարվելիս և 

պարտապանի այլ իրավունքներն իրացնելիս, 

 անվճարունակ պարտապանի կողմից օրենքով նախատեսված այլ գործարքներ 

կատարելիս: 

Ֆիզիկական անձի հանդեպ սնանկության վարույթի հարուցումից հետո 

պարտապանի իրավունակությունը սահմանափակվում է հետևյալ կերպ` 

 Նա չի կարող կնքել պայմանագրեր կամ կատարել գործարքներ, որոնք առնչվում 

են սնանկության գույքակազմում ներառված գույքին 

 Առանց դատարանի համաձայնության չի կարող`  

 ձեռք բերել վարկեր, ստանձնել փոխառություններ, տալ երաշխիքներ,  

 բացել բանկային հաշիվներ կամ  

 հրաժարվել ժառանգությունից (իրավահաջորդությունից) կամ այլ 

գույքային իրավունքներից 
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Պարտապանի կողմից կնքված գործարքը կամ կատարված իրավաբանական այլ 

գործողությունը, որը հակասում է նշված կանոններին, իրավաբանական ուժ չունի, 

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ գործարքի կնքման կամ գործողության կատարման 

պահին գործարքի մյուս կողմը չգիտեր և չէր կարող իմանալ պարտապանի հանդեպ 

հարուցված սնանկության վարույթի առկայության մասին և եթե այդպիսի գործարքի 

կամ գործողության առարկան հանդիսացել է սնանկության գույքակազմում ներառված 

պարտապանի գույքի օտարումը: Համարվում է, որ, որպես կանոն, կողմը կարող էր 

իմանալ վարույթի առկայության մասին, եթե պայմանագիրը կամ այլ գործարքը կնքվել 

է սնանկության վարույթի հարուցման մասին հայտարարությունը համապատասխան 

ինտերնետային կայքերում հրապարակելու օրվանից ավելի քան 8 օր հետո, և այդ 

դեպքում հակառակն ապացուցել հնարավոր չէ:  

Կանխարգելիչ վերակազմակերպման վարույթների դեպքում Սնանկության 

կառավարիչ չի ներգրավվում և պարտապանի իրավունակությունը չի 

սահմանափակվում: Կառավարիչը չի մասնակցում նաև պարզեցված հարկադիր 

կարգավորման վարույթներին: 

3 .8.3. Սնանկության կառավարչի լիցենզիան 

Անվճարունակության և հարկադիր լուծարման վարույթներում կառավարչի 

լիազորությունները կարող է իրականացնել միայն իրավական հարցերով իրավասու 

նախարարի կողմից տրամադրված` գործող լիցենզիա ունեցող անձը: 

 

3.9. ՍԵՐԲԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Անվճարունակության վարույթներ 

Գործում են անվճարունակության երկու վարույթներ: Առաջինը սնանկության 

վարույթն է, որի նպատակն է, ըստ էության, սնանկ ճանաչված պարտապանի 

ղեկավարումը ու գույքի վաճառքը իրականացնելը, ստացված միջոցների (սնանկության 

գույքակազմի) բաշխումը հասարակ, առաջնային և ապահովված պարտատերերի միջև, 

վարույթի արդյունքում առաջացած ծախսերի հատուցումը և ընկերության 

գործունեության դադարեցումը: Սնանկության կառավարիչը նշանակվում է 

դատարանի կողմից և գործում է որպես պարտապանի ղեկավար և լիազոր 

ներկայացուցիչ: Կարող է ստեղծվել պարտատերերի խորհուրդ` սնանկության 

վարույթի նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու նպատակով, որի նկատմամբ էլ 

հսկողությունն իրականացնում է դատարանը̀  Անվճարունակության մասին օրենքին 

համապատասխան: 

Անվճարունակության վարույթի մյուս տեսակը է հարկադիր կարգավորման 

վարույթն է (compulsory settlement proceeding): Հիմնական տարբերությունն այստեղ այն 

է, որ այս վարույթը պարտքի վերակառուցման եղանակ է, սակայն առանց ընկերության 

որպես իրավաբանական անձի գործունեության դադարեցման: Այս վարույթի 

կիրառման դեպքում դատարանը նշանակում է հարկադիր կարգավորման կառավարիչ 
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(եթե կառավարիչը չի ներկայացրել առողջացման ծրագիր), սակայն վերջինս չի 

ղեկավարում ընկերության գործունեությունը (ընկերության ղեկավարները, որպես 

կանոն, պահպանում են իրենց կարգավիճակը) և ունի վերահսկողական 

գործառույթներ: 

Բացի վերոնշյալ վարույթներից, առկա է նաև նախապես պատրատսված 

առողջացման ծրագիր լրացնելու և ներկայացնելու հնարավորությունը, ինչը, որպես 

կանոն, իրականացնում են երրորդ անձինք (սեփականատեր, պարտատեր և այլն): 

Նման վարույթն ուղղված է այն իրավիճակներին, երբ առկա է հավանականություն, որ 

պարտապանը կդառնա անվճարունակ: 

Դատարանի իրավասությունը և գործառույթները 

Համապատասխան շրջանային դատարանն օժտված է անվճարունակության 

գործերը քննելու իրավասությամբ: Դատարանի դատավորը նախագահում է վարույթը և 

նշանակում է սնանկության կառավարչին: Բելգրադի Վերաքննիչ առևտրային 

դատարանը ունի տարածքային իրավասություն քննելու անվճարունակության բոլոր 

ընթացակարգերի կապակցությամբ բերված բողոքները: 

Կառավարչի նշանակումը և նրա լիազորությունները 

Սնանկության կառավարիչն իրականացնում է իր լիազորությունները և 

կատարում է իր գործառույթները սնանկության ընթացակարգերում` պարտատերերի 

շահերը պաշտպանելու նպատակով: Սնանկության կառավարիչը նշանակվում է 

հարկադիր կարգավորման և սնանկության ընթացակարգերում: Նշանակումը 

կատարվում է դատարանի կողմից` վարույթ հարուցելու մասին որոշմամբ` գործող 

կառավարիչների ցանկից պատահական ընտրություն կատարելու միջոցով:   

Գոյություն ունի հարկադիր կարգավորման վարույթի 3 տեսակ̀ առողջացում 

(բիզնեսի մաքուր վերակազմակերպում), լուծարում (ամբողջ գույքի վաճառք, որից 

հետո ընկերությունը շարունակում է գործել), ինչպես նաև նշված երկու տեսակների 

համադրված եղանակը: Հարկադիր կարգավորման վարույթին ընթացք տալու համար 

պետք է ընդունվի վերակազմակերպման (նաև` առողջացման իմաստով) ծրագիր 

(փաստաթուղթ է, որը սահմանում է պարտատերերի հանդեպ պարտավորությունների 

կատարման պայմանները նախքան վարույթ սկսելը): Սնանկության կառավարիչների 

դերակատարումը վարույթում կախված է նրանից, թե ով է ներկայացնում ծրագիրը: 

Օրենքի համաձայն` վերակազմակերպման ծրագիր կարող է ներկայացվել կամ 

կառավարչի կամ երրորդ անձի կողմից: Երբ ծրագիրը ներկայացնում է կառավարիչը, 

վերջինիս գործառույթը ծրագիրը կազմելն է, որը պետք է քննարկվի և ընդունվի 

քվեարկությամբ: Մյուս դեպքում, երբ ծրագիրը ներկայացնում են երրորդ անձինք, 

կառաավրիչը վերահսկում է պարտապանի գործունեությունը: Այս նպատակով 

անվճարունակ պարտապանը պետք է կառավարչին տրամադրի բիզնեսի ղեկավարման 

համար անհրաժեշտ ողջ տեղեկությունները և թույլատրի իրականացնել 

գործունեության արձանագրումների և փաստաթղթերի ստուգում: 



| Ս ՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

| 114  

 

Վերակազմակերպման ծրագրի ընդունումից հետո պարտապանը շարունակում 

է գործունեություն ծավալել և պարտքերը մարվում են ծրագրով նախատեսված 

միջոցառումներին համապատասխան: Հարկադիր կարգավորման վարույթի 

հարուցումից հետո, բացի ընթացիկ պայմանագրերից, դատարանի համաձայնությամբ 

պարտապանը կարող է վաճառել իր գույքը, որն անհրաժեշտ չէ բիզնես գործունեության 

համար, եթե գույքի վաճառքը նախատեսված է ծրագրում: Պարտապանը կարող է ձեռք 

բերել վարկեր և ստանձնել փոխառություններ̀  լիկվիդային ակտիվների ընդհանուր 

արժեքի չափով, եթե դա անհրաժեշտ է իր բնականոն բիզնես գործունեության և 

վարույթի ծախսերի հատուցման համար: Դատարանն իր որոշմամբ կարող տալ իր 

համաձայնությունը̀  կառավարչի կամ պարտատերերի խորհրդի դիրքորոշման հիման 

վրա: 

Իրավաբանական անձի նկատմամբ սնանկության վարույթի հարուցումից հետո 

պարտապանի ներկայացուցիչների, գործակալների և պարտապանին ներկայացնելու 

լիազորություն ունեցող այլ անձանց, ինչպես նաև պարտապանի ղեկավարների̀  

բիզնեսի կառավարմանն ուղղված լիազորությունները դադարեցվում են: Սնանկության 

կառավարիչը ձեռք է բերում սնվճարունակ պարտապանի բիզնեսի կառավարման 

լիազորությունները սնանկության վարույթի ընթացում` վարույթի կարիքներին 

համապատասխան և ներկայացնում է պարտապանին` 

 պահանջների ստուգմանը, իրավունքների առանձնացմանը և բացառմանն 

ուղղված դատավարական և այլ իրավաբանական գործողություններ 

կատարելիս, 

 պարտապանի գործողությունների վիճարկման գործերով դատավարական և այլ 

իրավաբանական գործողություններ կատարելիս, 

 գույքակազմի իրացմանն ուղղված պայմանագրեր և այլ գործարքներ կնքելիս, 

 սնանկության վարույթի հարուցման հետևանքով պահանջներից հրաժարվելիս և 

պարտապանի այլ իրավունքներն իրացնելիս, 

 անվճարունակ պարտապանի կողմից օրենքով նախատեսված այլ գործարքներ 

կատարելիս: 

Նախապես կազմված վերակառուցման ծրագրի դեպքում կառավարիչը 

ներգրավվում է որպես անկախ փորձագետ: Որպես փորձագետ կառավարիչը 

նշանակվում է դատարանի կողմից և կարող է վիճարկել ծրագիրը և դրանով 

նախատեսված միջոցառումները: 

Սնանկության կառավարչի լիցենզիան 

Կառավարչի լիազորությունները կարող է իրականացնել միայն համապատասխան 

նախարարի կողմից տրամադրված` գործող լիցենզիա ունեցող անձը: 

 

4. Սնանկության կառավարչի հասանելիությունը բանկային գաղտնիքին. 

իրավական կարգավորումները, մեխանիզմները 
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4 .1. ՉԵԽԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Չեխիայի ֆինանսական կազմակերպությունները պարտավոր են անվճար 

հիմունքներով համագործակցել սնանկության կառավարչի հետ և վերջինիս 

խնդրանքով տրամադրել`1) տեղեկություններ պարտապանի գույքի վերաբերյալ, 

ինչպես նաև գույքի կառավարման համար անհրաժեշտ տեղեկություններ, 2) 

ներկայացնել պարապանի գույքի հայտնաբերման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

և այլ նյութեր: 

  Բանկերը հատկապես պարտավոր են տրամադրել տեղեկություններ 

պարտապանի հաշվեհամարների, դրանց կարգավիճակի, հաշվի դրամական հոսքերի 

և հաշիվների ակտիվության, պարտապանի էսքրու հաշիվների և խնայողական 

գրքույկների վերաբերյալ: 

Կառավարիչը պարտավոր է պահպանել իր լիազորությունների իրականացման 

ընթացքում իրեն հայտնի դարձած տեղետկությունների և փաստական տվյալների 

գաղտնիությունը: Տեղեկությունների նկատմամբ գաղտնիության ռեժիմը կարող է 

հանվել միայն սնանկության դատարանի որոշմամբ կամ այն անձի կողմից, ի շահ որի 

իրականացված լիազորության արդյունքում ստացվել է այդ տեղեկությունը:  

 

4 .2. ՌՈՒՍԱՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ՌԴ սնանկության մասին օրենսդրությունը սնանկության կառավարչին 

հնարավորություն է տալիս ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից, պետական 

մարմիններից, պետական ոչ բյուջետային ֆոնդերից և տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններից պահանջել անհրաժեշտ տեղեկություններ պարտապանի, նրա ղեկավար 

և վերահսկող անձանց, նրանց գույքի (գույքային իրավունքների), պայմանագրային 

գործընկերների և պարտապանի պարտավորությունների վերաբերյալ, ներառյալ`  

պետական, առևտրային և բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկություններ: Բանկային 

գաղտնիք կազմող տեղեկությունները կարող են ստացվել կառավարչի կողմից բանկին 

ներկայացվող դիմումի հիման վրա: 

 

4.3. ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Սնանկության վարույթում ընդգրկված իրավաբանական անձանց վերաբերյալ 

անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալու նպատակով սնանկության կառավարիչը 

(պաշտպանության վարույթի կամ դատական կարգով վերակազմակերպման վարույթի 

դեպքում) կամ լուծարման կառավարիչը (դատական կարգով լուծարման վարույթի 

դեպքում) կարող է դիմել տարբեր անձանց, ներառյալ՝ բանկերին՝ պարտապանի 

սոցիալ-տնտեսական և ֆինանսական վիճակի վերաբերյալ (Ֆրանսիայի Առևտրային 

օրենսգրքի L.622-6 և L641-4 հոդվածներ): Բանկային գաղտնիքը, որպես այդպիսին, չի 

կիրառվում: 
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Անհրաժեշտության դեպքում կառավարիչը կարող է՝ 1) հարցումներ կատարել 

բանկային հաշիվների ազգային ռեգիստր (Ficoba)՝ պարզելու համար պարտապանի 

կողմից բացված հաշիվների վերաբերյալ տեղեկությունները, 2) խնդրել բանկերին 

տրամադրել անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը (օրինակ՝ ընկերության՝ վերջին 12 

ամիսների բանկային հաշվի քաղվածքները): 

 

4 .4. ՌՈՒՄԻՆԻԱ 

Սնանկության կառավարիչը ունի անսահմանափակ հասանելիություն 

պարտապանի հաշիվների վերաբերյալ տեղեկություններին՝ 

անվճարունակության/սնանկության վարույթների շրջանակներում իր 

լիազորությունների իրականացման շրջանակներում, որն ապահովվում է գրավոր 

դիմումի ներկայացմամբ՝ դիմումի մեջ նշելով տեղեկատվություն պահանջելու 

իրավական հիմքերը և տեղեկատվություն հայցելու նպատակը և դիմումին կցելով 

դատարանի որոշումը, որով նա նշանակվել է որպես կառավարիչ: 

 

4.5. ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Սնանկության կառավարիչը պարտապանին սնանկ ճանաչելու 

հայտարարության մասին ծանուցում է բանկերին և այն կազմակերպություններին, 

որոնք սնանկ ճանաչված պարտապանի համար վարում են անհատական 

պահատուփեր կամ բանկային հաշիվներ: Ծանուցման նպատակն է` կանխել 

պարտապանի կողմից հաշվին առկա գումարների և պահատուփերում գտնվող 

շարժական գույքի տնօրինումը (բանկերին և կազմակերպություններին ծանուցել այն 

մասին, որ պարտապանն իրավունք չունի տնօրինել դրանք): 

Սնանկ ճանաչելու մասին որոշման հրապարակման պահից բանկերը 

պարտավոր են սնանկության դատավորին տեղեկացնել պարտապանի բանկային 

հաշիվների և անհատական պահատուփերի առկայության մասին: Բանկերի կողմից 

ստացված տեղեկությունների հիման վրա դատարանը տեղեկացնում է սնանկության 

կառավարչին՝ թե որ բանկում է պարտապանը վարում իր հաշիվները կամ ունի 

անհատական պահատուփեր: 

Ինչ վերաբերում է բանկային գաղտնիքին առնչվող կարգավորումներին, ապա 

դրանք, որպես այդպիսին, դրանք չեն անդրադառնում բանկային գաղտնիք կազմող 

տեղեկությունները սնանկության կառավարչին տրամադրելու հարցերին: 

Այնուամենայնիվ, ծանոթ չեն իրավիճակներ, երբ բանկերը մերժել են կառավարչին 

նման տեղեկություն ստանալու հարցում՝ հիմք ընդունելով այն, որ բանկերը 

սնանկության կառավարչին դիտարկում են որպես նման իրավասություններով 

օժտված անձի՝ հաշվի առնելով իր լիազորություններն ու պարտականությունը՝ 

կառավարելու սնանկության գույքակազմը պարտապանի (նրա կառավարման 

մարմինների) փոխարեն: 
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4.6. ԲԵԼԳԻԱՅԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Դատարանի կողմից նշանակված կառավարիչը իրավասու է կառավարել 

պարտապանի և պարտատերերի անունից կառավարել պարտապանի գույքը: Այդ 

նպատակի իրականացման համար սնանկության կառավարիչը, որպես պարտապանի 

ներկայացուցիչ, իրավունք ունի տարբեր կազմակերպություններից, ներառյալ՝ 

բանկերից, ձեռք բերել տեղեկություններ պարտապանի հարկային, սոցիալ-

տնտեսական և ֆինանսական վիճակի վերաբերյալ: Բանկային գաղտնիքը որպես 

այդպիսին կիրառելի չէ:  

 

4.7. ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ  

Վերակազմակերպման և լուծարման վարույթների առնչությամբ Բանկերի մասին 

օրենքը սահմանում է բացառություններ սնանկության և լուծարային կառավարիչներին, 

ինչպես նաև դատարանին բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկությունների 

տրամադրման հարցում: Սնանկության և լուծարային կառավարիչները տեղեկություն 

ստանալու պահանջը սովորաբար ներեկայացնում են գրավոր ձևով, որոնք պետք է 

կատարվեն բանկերի կողմից (կառավարչի նշանակման փաստը և լիազորությունների 

ծավալը ստուգելուց հետո): 

 

4.8. ՍԼՈՎԵՆԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Անվճարունակության վարույթներում բանկային գաղտնիքի հարցը 

խնդրահարույց է: Սա կարգավորում է անվճարունակության մասին օրենքով, որի 

համաձայն՝ բանկը պարտավոր է բացահայտել իր պահանջին առնչվող ողջ 

տեղեկությունները և տրամադրել բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը:  

Պահանջի ներկայացումը պետք է ներառի՝ 

 Վարույթի ընթացքում պահանջների ճանաչման միջնորդություն 

 Պահանջը հիմնավորող փաստերի նկարագրությունը և վերաբերելի 

ապացույցները 

  

Պահանջների ճանաչման միջնորդությունը ներառում է`  

 Պահանջի հիմնական գումարի չափը 

 պարտքի վճարման ժամկետից մինչև սնանկության վարույթի հարուցումն ընկած 

ժամանակահատվածի համար հաշվարկված տոկոսների չափը, եթե 

անվճարունակության վարույթներում ներգրավված պարտատերը, ի հավելումն 

հիմնական պահանջի, պահանջում է նաև տոկոսներ  

 եթե անվճարունակության վարույթներում ներգրավված պարտատերը, ի 

հավելումն հիմնական պահանջի, պահանջում է նաև մինչև վարույթ հարուցելը 

իրականացված՝ դատական կամ այլ կարգով իրավունքների պաշտպանության 

հետ կապված ծախսերը, ապա նաև այդ ծախսերի չափը 
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 եթե պարտատերը ներկայացնում է իր պահանջը որպես արտոնյալ պահանջ՝ 

հատուկ միջնորդություն այն մասին, որ պահանջը պետք է դիտվի արտոնյալ՝ 

պահանջների բավարարման ժամանակ 

 եթե պարտատերը պայմանով պահանջ է ներկայացնում՝ հանգամանքների 

մանրամասն նկարագրությունը, որոնց ի հայտ գալը հանգեցնում է պահանջի 

հետ կապված պայմանական կամ վճռորոշ պայմանի բավարարումը: 

 

4.9. ՍԵՐԲԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Անվճարունակության ընթացակարգերի դեպքում բանկային գաղտնիքի հետ 

կապված խնդիրներ առկա չեն: Սա կարգավորում է Սնանկության մասին օրենքով որի 

համաձայն բանկը պարտավոր է բացահայտել իր պահանջի հետ կապված 

տեղեկությունները և ներկայացնել պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը:    

 

5. Պարտապանի գույքի հայտնաբերման հարցում պետական և ոչ 

պետական մարմինների օժանդակությունը. միջազգային լավագույն փորձը 

 

5 .1 ՉԵԽԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Սնանկության կառավարչի հետ համագործակցելու պարտականությունը չի 

վերաբերում միայն ֆինանսական կազմակերպություններին: Հանրային իշխանության 

մարմինները, մասնավորապես, Հողային կադաստրի գրասենյակները, 

տրանսպորտային միջոցների գրանցման մարմինները և այլ վարչական մարմիններ, 

ինչպիսիք են՝ նոտարական գրասենյակները և հարկադիր կատարողները, արժեթղթերի 

ռեեստրը, ֆինանսական հաստատությունները, հեռահաղորդակցության ոլորտի 

օպերատորները, փոստային ծառայությունների օպերատորները և 

բեռնափոխադրումներով զբաղվող անձինք, հրատարակչական և առաքման 

ծառայություններ մատուցողները պարտավոր են կառավարչի գրավոր պահանջով 

սահմանված կարգով առանց անհիմն ուշացումների համագործակցել վերջինիս հետ: 

Սնանկության կառավարիչը կարող է պահանջել պատապանի գույքի 

վերաբերյալ տվյալներ և այլ տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են կառավարման 

գործառույթների իրականացման համար: Իշխանության մարմինները և այլ անձինց 

պարտավոր են տրամադրել տեղեկատվություն այն սահմաններում, ինչ պարտավոր 

էին տրամադրել պարտապանին: 

Պետական մարմինները և այլ անձինք, որոնք տիրապետում են փաստաթղթերի 

կամ այլ նյութերի, որ կարող են օգտագործվել պարտապանի գույքի բացահայտման 

համար, պետք է կառավարչի պահանջով անհապաղ տրամադրեն վերջինիս: Պետական 

մարմինների կողմից տեղեկատվությունը տրամադրվում է անվճար: Ոչ պետական 

մարմինները և անձինք իրավունք ունեն պահանջելու տեղեկատվության տրամադրման 

համար կատարված փաստացի ծախսերի փոխհատուցում: 
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5.2. ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ՌԴ սնանկության մասին օրենսդրությունը հնարավորություն է տալիս 

կառավարչին անհրաժեշտ տեղեկություններ ձեռք բերել պետական մարմիններից և 

կազմակերպություններից: ՌԴ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

օրենսգիրքը վարչական պատասխանատվություն է նախատեսում այն անձանց և 

կազմակերպությունների համար, որոնք չեն արձագանքում կառավարչի 

հարցումներին: Գործնականում պետական մարմինները ժամանակին պատասխանում 

են կառավարչի հարցումներին, իսկ կազմակերպությունները շատ հաճախ անտեսում 

են դրանք: 

 

5.3. ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Ֆրանսիական օրենսդրության համաձայն, կառավարիչը կարող է ստանալ 

տեղեկություններ պարտապանի գույքի վերաբերյալ՝ համապատասխան 

գրանցամատյաններում ստուգելու միջոցով, ինչպիսիք են ընկերության գլխամասային 

գրասենյակի գտնվելու վայրի առևտրային դատարանի ռեգիստրը, անշարժ գույքի 

հիփոթեքի ռեգիստրը և Ֆրանսիայի արդյունաբերական սեփականության ազգային 

ինստիուտի ռեգիստրը: Գույքի նկատմամբ պարտատիրոջ գույքային իրավունքները, 

որոնց վերաբերյալ գրառում է հրապարակված, ավտոմատ ճանաչվում է կառավարչի 

կողմից: 

Եթե գույքային իրավունքը գրառված չէ, գույքի սեփականատեր հանդիսացող 

պարտատերը, ում գույքը գտնվում է պարտապանի մոտ, սնանկության վարույթի 

հարուցումից հետո̀  երեք ամսվա ընթացքում պետք է ծանուցի կառավարչին իր 

սեփականության իրավունքի մասին: 

 

 

5.4. ՌՈՒՄԻՆԻԱ 

Սնանկության կառավարիչը կարող է պետական մարմիններից և 

կազմակերպություններից պահանջել և ստանալ տեղեկություններ պարտապանի 

գտնվելու վայրի, ստորաբաժանումների, և այլ վայրերի մասին, որտեղ պարտապանը 

գործունեություն է իրականացնում կամ ունի գույքի, այլ տեղեկություններ 

պարտապանի ղեկավար կազմի, գույքի մասին, ինչպես նաև պարտապանի 

գործունեությանն առնչվող փաստաթղթեր: Պետական մարմինները նման 

տեղեկությունները պետք է տրամադրվեն առանց վճարների գանձման: 

Այնուամենայնիվ, պրակտիկայում որոշ մարմիններ, ինչպես օրինակ Հողի կադաստրի 

գրասենյակը, կառավարչին նման տեղեկություններ տրամադրում են 

համապատասխան վճարի դիմաց: 

Տեղեկություններ և աջակցություն ստանալու վերաբերյալ սնանկության 
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կառավարչի պահանջը պետք է լինի հիմնավորված՝ կառավարիչ նշանակվելու մասին 

դատարանի որոշմանը համապատասխան: Բացի այդ, կառավարչի պահանջով 

իրավակիրառ մարմիննները օրենսդրությանը համապատասխան կամ դատարանի 

որոշմամբ պետք է օժանդակեն կառավարչին իր գործառույթների իրականացման 

ժամանակ: 

 

5.5. ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Սնանկության կառավարիչը կառավարության աշխատակազմից 

(Նախարարների խորհրդից, վարչապետից, նախարարներից, Ոստիկանությունից, 

Հրդեհային պետական ծառայությունից, հարկային մարմիններից, հարկային 

տեսուչների գրասենյակներից և այլ մարմիններից, հանձնաժողովներից և 

խորհուրդներից, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմիններից 

(Կոմունաների խորհուրդ, Շրջանային խորհուրդ, քաղաքապետ) կարող է պահանջել 

տրամադրելու անհրաժեշտ տեղեկություններ պարտապանի գույքի վերաբերյալ:  

Այս կառուցակարգն էականորեն օգնում է կառավարիչին պարտապանի՝ 

սնանկության գույքակազմի մեջ ներառված գույքի հայտնաբերման հարցում: 

Կառավարիչը կարող է, օրինակ, հարցում ուղարկել Հողային ռեգիստրի 

ստորաբաժանում, եթե պարտապանը վերջին 5 տարվա ընթացքում ունի կամ ունեցել է 

անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք կամ Հաղորդակցության 

ստորաբաժանում՝ ստուգելու պատապանի անունով հաշվառված տրանսպորտային 

միջոցների առկայությունը: 

Բացի դրանից, սնանկ ճանաչված պարտապանը պարտավոր է իր գույքն ու 

փաստաթղթերը փոխանցել կառավարչին և կառավարչին ու սնանկության դատավորին 

տրամադրել իր գույքին վերաբերող ողջ տեղեկատվությունը: Վերոնշյալ 

պարտականությունների չկատարման դեպքում պարտապանները (նրանց ղեկավար 

կազմի ներկայացուցիչները), ընդհանուր առմամբ, ենթակա են քրեական 

պատասխանատվության: 

 

5.6. ԲԵԼԳԻԱՅԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Սնանկության կառավարիչը ունի հասանելիություն պարտապանի վերաբերյալ 

տեղեկություններ վարող հետևյալ ռեգիստրներին՝ 

ա. Պարտապանի գլխամասային գրասենյակի գտնվելու վայրի առևտրային 

դատարանի ռեգիստր, 

բ. Բելգիայի ազգային բանկի հաշվապահական հաշիվների կենտրոնական 

վարչության կայք, 

գ. կազմակերպությունների առցանց ռեգիստր, 

դ. Իրական շահառուների ռեգիստր, 

ե. Հիփոթեքի ռեգիստր, 
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զ. Հողի ռեգիստր, 

է. Գրավի առցանց ռեգիստր, 

 զ. Սահմանափակումների (կալանքների) ռեգիստր, 

է. Բելգիայի ազգային բանկի կենտրոնական կորպորատիվ վարկային ռեգիստր, 

ը.  Շրջակա միջավայրի տարածաշրջանային ռեգիստրներ (OVAM և այլն),  

թ. աշխատողների հաշվառումն իրականացնող Սոցիալական ապահովության 

ազգային գրասենյակի առցանց ռեգիստրներ (DIMONA, LIMOSA), 

ժ. Դոմեյնային անվանումների և արտոնագրերի ռեգիստրներ,  

ժա. Անձնական տվյալների պաշտպանության մարմնի ռեգիստր: 

 

5.7. ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ 

Վերակազմակերպման վարույթներ (“csődeljárás”) 

Հաշվի առնելով այն, որ վերակազմակերպման վարույթները նպատակաուղղված 

են պարտապանի հանդեպ պարտատիրոջ պահանջների բավարարմանը և ուղղված չեն 

պարտապանի գույքի վաճառքին, դրանց դեպքում սնանկության կառավարիչը 

պարտապանի գույքի հայտնաբերմանը և հանրային ռեգիստրներից տեղեկություններ 

ստանալուն ուղղված որոշակի իրավունքներով օժտված չէ: 

Պարտապանի հաշիվները վարող բանկերը պարտապանի կողմից 

վերակազմակերպման համար դիմում ներկայացնելու դեպքում ծանուցվում են այդ 

մասին, որի ուժով բանկերը ձեռնպահ են մնում այնպիսի գործողություններից, որոնք 

կարող են վտանգել պարտապանի վերակառուցման պրոցեսը: 

Սնանկության կառավարիչները պետք է հաստատեն մորատորիումի ընթացքում 

պարտապանի կողմից իրականացվող ցանկացած վճարում, հետևաբար գործնականում 

կառավարիչները և հաշիվները վարող բանկերը պետք է բավարար չափով 

համագործակցեն, հակառակ դեպքում պարտապանի բիզնես գործընթացները կարող 

են հանդիպել դժվարությունների: 

Լուծարման վարույթներ (“felszámolási eljárás”) 

Պարտապանի գույքի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալու 

համար լուծարային կառավարիչը հարցումներ է կատարում հանրային ռեգիստրներին: 

Վերջիններս պարտավոր են համագործակցել կառավարչի հետ և 15 օրյա ժամկետում 

տրամադրել պահանջվող տեղեկությունները̀  առանց պետական տուրքի գանձման:  

Կառավարիչը Սնանկության օրենսգրքի համաձայն կարող է մուտք գործել 

պարտապանի ցանկացած շինություն, խուզարկել և ստուգել պարտապանի գույքը: 

Պարտապանը պարտավոր է անհապաղ կատարել փակ սենյակները, տարածքները և 

առարկաները (կահույք և նմանատիպ այլ գույք) բացելու վերաբերյալ կառավարչի 

պահանջները և պարտավոր է տրամադրել իր գույքի մասին պահանջվող 

տեղեկատվությունը: 

Պարտապանի պաշտոնատար անձինք ունեն կառավարչի հետ 
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համագործակցելու որոշակի պարտականություններ: Նման պարտականությունները 

չկատարելու դեպքում պաշտոնատար անձը կարող է տուգանվել կամ ենթարկվել 

որոշակի գույքային պատասխանատվության: 

 

5.8. ՍԼՈՎԵՆԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Սլովենիայում, քիչ թե շատ, բոլոր ռեգիստրները հասանելի են հանրությանը, 

սակայն սնանկության կառավարիչը կարող է խնդրել դատարանի աջակցությունը̀  

հատկապես ֆիզիկական անձանց սնանկության վարույթների դեպքում: 

 

5.9. ՍԵՐԲԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Սերբիայում, քիչ թե շատ, բոլոր ռեգիստրները հասանելի են հանրությանը, 

սակայն որոշակի փաստաթղթեր ձեռք բերելիս խնդիրներ առաջանալու դեպքում 

սնանկության կառավարիչը կարող է խնդրել դատարանի աջակցությունը: 

 

 

 

 

 

 


