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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2016 թվականի 

                                                                                                                 նոյեմբերի 30-ին 

 

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Սույն օրենքը կարգավորում է էկոլոգիական անընդմեջ կրթության և 

դաստիարակության բնագավառում պետական քաղաքականության 

սկզբունքները, իրավական, կազմակերպական և ֆինանսատնտեսական 

հիմքերը: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում բարենպաստ 

էկոլոգիական անվտանգ շրջակա միջավայրում ապրելու՝ մարդու սահմա-

նադրական իրավունքի և կարևորագույն պետական խնդրի՝ էկոլոգիայի 

ապահովման նպատակով շրջակա բնական միջավայրի պահպանության 

գործում յուրաքանչյուրի սահմանադրական պարտականությունների 

իրականացումը  պահանջում է քաղաքացիների էկոլոգիական բարձր 

գրագիտություն, որը ձեռք է բերվում էկոլոգիական անընդմեջ կրթության 

ընթացքում: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 1 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

Հոդված 1. Օրենքի հիմնական հասկացությունները 
 

1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական 

հասկացությունները` 

1) պետական քաղաքականությունն էկոլոգիական անընդմեջ կրթության 

բնագավառում՝ պետական կառավարման լիազորված մարմինների 

գործունեությունն է՝ նպատակաուղղված էկոլոգիական անընդմեջ կրթության 

իրականացման պայմանների ստեղծմանը, պետական մարմինների, 

շահագրգիռ հասարակական կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց 

գործունեությանը, անձի և հասարակության էկոլոգիական մշակույթի 

ձևավորմանը. 

2) էկոլոգիական կրթություն՝ անընդմեջ գործընթաց է՝ նպատակաուղղված 

անձի էկոլոգիական գիտելիքների ուսուցմանը, էկոլոգիական 

դաստիարակությանը, էկոլոգիական մշակույթի արմատավորմանը, 

բնապահպանության, բնօգտագործման և էկոլոգիական անվտանգության 

բնագավառում անձի ճիշտ և խելամիտ կողմնորոշմանը, ունակությունների 

դրսևորմանը և վարքագծի ձևավորմանը. 

3) էկոլոգիական դաստիարակություն՝  էկոլոգիական մշակույթի հիմքն ու 

անբաժանելի մասն է, շրջակա միջավայրի նկատմամբ բարոյագիտակցական 

վերաբերմունքի մակարդակի բարձրացմանը նպատակաուղղված անընդմեջ, 

համակարգված գործընթաց, որը հնարավորություն է տալիս քաղաքացիներին 

ձեռք բերել գիտելիքներ և կարողություններ, ձևավորել հմտություններ և 

բացահայտել ունակություններ, դրսևորել բարոյական չափանիշներ և 

վարքագիծ՝ բնության հետ փոխներգործության ընթացքում. 

4) էկոլոգիական գիտելիք՝  հասարակական իմացության այն ոլորտն է, որը 

նպատակաուղղված է շրջահայաց բնօգտագործմանն ու մարդու առողջության 

համար անվտանգ շրջակա բնական միջավայրի ապահովմանը. 

5) էկոլոգիական գիտելիքների նվազագույն՝  հասարակության ամեն մի 

անձին անհրաժեշտ գիտելիքների նվազագույն ծավալը, որը ծառայում է 

անվնաս ու սակավաթափոն արտադրության, բնական պաշարների և 
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էներգիայի խնայողության, տնտեսական և այլ գործունեության, ինչպես նաև 

շրջակա բնական միջավայրի վերականգնման և դրա նկատմամբ հոգատար 

վերաբերմունքի ձևավորման նպատակին. 

6) էկոլոգիական մշակույթ՝  մարդու և բնության ներդաշնակ 

փոխներգործության զարգացման փուլ, որը բնութագրվում է մարդկության 

կողմից էկոլոգիական հիմնախնդիրների առաջնահերթ լուծման 

գիտակցությամբ ու գիտական հիմնավորվածությամբ, ինչը նպաստում է 

առողջ ապրելակերպին, սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացմանը, երկրի և 

յուրաքանչյուր անձի էկոլոգիական անվտանգությանը: 
 

Հոդված 2. էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության մասին 

օրենսդրությունը    
 

1. Էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության մասին օրենսդրությունը 

բաղկացած է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Սահմանադրությունից, սույն օրենքից, այլ օրենքներից, Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերից և իրավական այլ ակտերից: 
 

Հոդված 3. Օրենքի նպատակը և խնդիրները 
 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում էկոլոգիական անընդմեջ 

կրթության օրենքի նպատակն է՝ 

1) ապահովել մարդուն և հասարակությանը անընդմեջ, համալիր, 

միասնական էկոլոգիական գիտելիքների մատուցումը. 

2) նպաստել էկոլոգիական դաստիարակության և մշակույթի ձևավորմանը, 

մարդու, հասարակության ու շրջակա բնական միջավայրի 

փոխներգործությունների ներդաշնակմանը, էկոլոգիապես գրագետ անձի և 

սերնդի ձևավորմանը: 

2. Օրենքի խնդիրներն են՝ 

1) էկոլոգիական գիտելիքների հաղորդման իրավունքի ապահովումը և 

պաշտպանումը. 

2) էկոլոգիական ուսուցման, դաստիարակման և էկոլոգիական մշակույթի 

ձևավորման ու զարգացման իրավական, սոցիալ-տնտեսական, 

կազմակերպական, հոգեբանական և այլ երաշխիքների ապահովումը. 

3) գոյություն ունեցող տեղեկատվական ու կրթական կառույցների 

համակարգում առաջադրված խնդիրների կենսագործման մեխանիզմների 

ապահովումը: 
 

Հոդված 4. Պետական քաղաքականության սկզբունքներն էկոլոգիական 

անընդմեջ կրթության ոլորտում 
 

1. Էկոլոգիական անընդմեջ կրթության պետական քաղաքականության 

հիմնա-կան սկզբունքներն են՝ 

1) քաղաքացու էկոլոգիական գիտելիքների անհրաժեշտ նվազագույնը 

ստանալու պետական երաշխիքի ապահովումը. 

2) էկոլոգիական կրթության պարտադիր լինելը կրթական համակարգի 

բոլոր մակարդակներում, դրա շարունակականությունը և համալիր բնույթը. 

3) էկոլոգիական կրթության հարցերի ընդգրկումն էկոլոգիական 

նպատակային և ճյուղային բոլոր պետական ծրագրերում. 

4) էկոլոգիական կրթության ուղղվածությունը շրջակա բնական միջավայրի 

պահպանության խնդիրների լուծման ընթացքում. 

5) պետական քաղաքականության իրականացումն էկոլոգիական 

կրթության հարցերում. 

6) էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության բնագավառում 

նորարա-րական գիտական գործունեության խրախուսումը. 

7) սովորողների, մանկավարժների, ինչպես նաև պետական կառավարման, 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների, քաղաքացիական հասարակու-
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թյան, զանգվածային լրատվական միջոցների և հասարակական 

կազմակերպությունների միջև համագործակցության խրախուսումը. 

8) էկոլոգիական կրթության ընդլայնումը կայուն զարգացման այլ 

ոլորտների` տնտեսական, սոցիալական և մշակութային փոխկապակցված 

հիմնախնդիրների ներառմամբ. 

9) էկոլոգիական կրթության որակի շարունակական բարելավումը` 

միջազգային չափանիշներին համապատասխան: 
 

Հոդված 5. Էկոլոգիական կրթական ու տեղեկատվական դաշտը և 

օգտագործման ոլորտները 
 

1. Պետության էկոլոգիական կրթական և տեղեկատվական դաշտի մասն են 

կազմում զանգվածային տեղեկատվական միջոցների համակարգը, 

մարդկային գործունեության տարբեր ոլորտների (արտադրություն և 

ծառայություններ), մշակույթի և հանգստի, զբոսաշրջության և սպորտի, 

բնական (արգելոցներ, արգելավայրեր, բնության հուշարձաններ, ազգային 

պարկեր) և պատմաճարտարապետական համալիրների, քաղաքային և 

գյուղական տարածքների օբյեկտները, որոնք կրթական հաստատությունների 

ցանցի հետ նպատակաուղղված են ստեղծելու համապատասխան պայմաններ 

հասարակության և անհատի էկոլոգիական մշակույթի ձևավորման համար: 

2. Սույն օրենքը տարածվում է պետական մարմինների, պետական և 

հասարակական կազմակերպությունների և միավորումների վրա, որոնք  

իրականացնում են կրթական, արտադրական, բնօգտագործման 

գործունեություն, զանգվածային տեղեկատվական համակարգի, ինչպես նաև 

անհատների և հասարակության այն շերտերի վրա, որոնք զբաղվում են 

էկոլոգիական կրթության հարցերով:  
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ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՆԸՆԴՄԵՋ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԵՎ  

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 
 

Հոդված 6. Էկոլոգիական անընդմեջ կրթության համակարգը 
 

1. Էկոլոգիական անընդմեջ կրթության համակարգը Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության միասնական կրթական համակարգի բաղադրիչն է: Այն 

պետական կրթական չափորոշիչների, կրթական հաջորդականությունն 

ապահովող տարբեր մակարդակի և ուղղվածության կրթական ծրագրերի, 

դասընթացների, ուսումնական հաստատությունների և կրթության 

կառավարման մարմինների փոխկապակցված ամբողջությունն է: 
 

Հոդված 7. Էկոլոգիական անընդմեջ կրթության համակարգի կառուցվածքը 
 

1. Էկոլոգիական անընդմեջ կրթությունը ներառում է հետևյալ 

մակարդակները` 

1) նախադպրոցական էկոլոգիական կրթություն և դաստիարակություն 

(էկոլոգիական կրթությունն ընտանիքում և նախադպրոցական 

հաստատություններում). 

2) միջնակարգ էկոլոգիական կրթություն. 

3) միջին մասնագիտական էկոլոգիական կրթություն. 

4) բարձրագույն մասնագիտական էկոլոգիական կրթություն. 

5) հետբուհական էկոլոգիական կրթություն. 

6) հասարակության լայն խավերի էկոլոգիական կրթություն և 

դաստիարակություն, այդ թվում՝ զինված ուժերում: 

Կրթության համակարգի բոլոր օղակներում էկոլոգիական ուղղվածության 

առարկաների դասավանդումն իրականացվում է պետական կրթական 

չափորոշիչներին, ինչպես նաև կայուն զարգացման սկզբունքներին 

համապատասխան: 
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Էկոլոգիական կրթությունը հանրակրթական (այդ թվում` 

նախադպրոցական) մակարդակում իրականացվում է էկոլոգիական 

ուղղվածություն ունեցող առարկաներում (ուսումնական 

պարապմունքներում) ներառված թեմաների միջոցով:  
 

Հոդված 8. Էկոլոգիական կրթության պետական ծրագրերը 
 

1. Էկոլոգիական կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության 

կազմակերպման հիմքն էկոլոգիական կրթության պետական համալիր 

ծրագիրն է: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում էկոլոգիական 

կրթությունն  իրականացվում է միասնական պետական ծրագրերով: Դրանք 

մշակում են պետական կառավարման լիազորված մարմինները, ինչպես նաև 

հասարակական կազմակերպությունները: Հասարակական 

կազմակերպությունների իրավասությունները սահմանվում են Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Ծրագրերը մշակվում են 

պետական չափորոշիչների պահանջներին համապատասխան: 
 

Հոդված 9. Էկոլոգիական կրթության ֆինանսավորումը 
 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էկոլոգիական կրթության 

պետական համալիր, նպատակային, ճյուղային, տարածքային պետական 

ծրագրերի իրականացման, ֆինանսավորման և արտոնագրման հարցերը 

լուծվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

սահմանած կարգով: Էկոլոգիական կրթության պետական ծրագրերի 

իրականացման ֆինանսավորումը կատարվում է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 
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ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՆԸՆԴՄԵՋ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

Հոդված 10. Էկոլոգիական կրթության բնագավառում Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության իրավասությունները 
 

1. Էկոլոգիական կրթության բնագավառում Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության իրավասություններն են՝ 

1) պետական քաղաքականության հիմնական ուղղությունների մշակումն 

ու դրանց կենսագործման համար պայմանների ստեղծումը, հանրապետական 

մակարդակով էկոլոգիական անընդմեջ կրթության համակարգի 

կազմակերպումը. 

2) էկոլոգիական կրթության պետական համալիր ծրագրի և էկոլոգիական 

կրթության հարցեր բովանդակող նպատակային և ճյուղային պետական այլ 

ծրագրերի մշակումն ու կենսագործումը. 

3) միջազգային էկոլոգիական կրթական ծրագրերի մշակմանը 

մասնակցությունը. 

4) էկոլոգիական կրթության կազմակերպման հարցերի վերաբերյալ 

կրթական հաստատությունների ու կազմակերպությունների գործունեության 

արտոնագրման և պետական հավատարմագրման կարգի սահմանումը. 

5) պետական ծառայողների և շրջակա միջավայրի, մարդու առողջության 

վրա վնասակար ազդեցություն ունեցող գործունեության հետ կապված 

մասնագետների, ինչպես նաև կրթության, առողջապահության, գիտության ու 

մշակույթի համակարգերի աշխատողների էկոլոգիական-մասնագիտական 

պատրաստվածության ստուգման և ատեստավորման կարգի սահմանումը. 

6) էկոլոգիական կրթության համակարգի համար մասնագետ-էկոլոգների, 

գիտական, մանկավարժական կադրերի և պետական ծառայողների 

պատրաստումն ու որակավորման բարձրացումը. 
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7) էկոլոգիական անընդմեջ կրթության համակարգի տեղեկատվական ու 

գիտամեթոդական ապահովումը: 
 

Հոդված 11. Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների իրավասությունները 
 

1. Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների իրավասություններն էկոլոգիական անընդմեջ կրթության 

բնագավառում կարգավորվում են «Կրթության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքին համապատասխան:  
 

     Հոդված 12. Հասարակական կազմակերպությունների և քաղաքացիների             

մասնակցությունն  էկոլոգիական  կրթությանը 

 

1. Էկոլոգիական կրթության բնագավառում հասարակական 

կազմակերպություններն ու քաղաքացիներն իրավունք ունեն՝ 

1) առաջարկություններ նախապատրաստել էկոլոգիական կրթության 

բնագավառում պետական քաղաքականության կատարելագործման ու 

իրագործման վերաբերյալ. 

2) մասնակցել էկոլոգիական կրթության հանրապետական նախագծերի 

մշակման մրցույթներին. 

3) մասնակցել էկոլոգիական կրթության բնագավառի միջազգային 

համագործակցության ծրագրերի նախապատրաստմանը: 

2. Հասարակական կազմակերպությունները և քաղաքացիներն 

էկոլոգիական կրթության գործունեություն են իրականացնում պետական 

արտոնագրով, որն   ստանում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, էկոլոգիական կրթության պետական 

չափորոշիչներին համապատասխան: Էկոլոգիական կրթության 

գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններն ու քաղաքացիներն 

իրավունք ունեն հայտ ներկայացնել և ստանալ էկոլոգիական հավաստի 

տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է կրթական գործընթացն 

իրականացնելու համար: Յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի ստանալ 

էկոլոգիական կրթություն: Ծնողները և նրանց փոխարինող անձինք 

պարտավոր են երեխաների մոտ դաստիարակել հոգատար և 

պատասխանատու վերաբերմունք բնության նկատմամբ: 
 

Հոդված 13. Միջազգային համագործակցությունն էկոլոգիական կրթության 

բնագավառում 
 

1. Էկոլոգիական կրթության բնագավառում միջազգային համագործակցու-

թյունն իրականացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենսդրությանը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերին համապատասխան: Եթե Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերում սահմանված են այլ 

նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում են 

միջազգային պայմանագրերի նորմերը: Միջազգային համագործակցությունն 

իրականացվում է պետական կառույցների բոլոր մակարդակներում՝ 

միջազգային համաձայնագրերին համապատասխան, ինչպես նաև կրթական 

հաստատությունների և ֆիզիկական անձանց հետ՝ պայմանագրերի միջոցով: 
 

Հոդված 14. Օրենքի կիրարկման վերահսկողությունը 
 

1. Օրենքի կիրարկման վերահսկողությունն իրականացնում են գործադիր 

իշխանության հանրապետական մարմինները, որոնք զբաղվում են 

կրթության, շրջակա միջավայրի պահպանության և բնօգտագործման 

հարցերով: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը 

սահմանված կարգով պարբերաբար տեղեկատվություն է հրապարակում 
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էկոլոգիական կրթության պետական ծրագրի իրականացման ընթացքի 

մասին: 
 

Հոդված 15. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը 
 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                     Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

         

       

 

 

2016թ. դեկտեմբերի 14 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-28-Ն 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված է 2016 թվականի 

                                                                                                                  նոյեմբերի 30-

ին 

 

ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 1 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

 Հոդված 1. Սնանկության գործերի քննության կարգը 

 

1. Սնանկության գործերի վարումն իրականացվում է Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքով, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատական 

օրենսգրքով և սույն օրենքով սահմանված կարգով: 

2. Եթե սույն օրենքով սահմանված են այլ կանոններ, քան Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքով, ապա սնանկության  գործի քննությունն իրականացվում է սույն 

օրենքով սահմանված կանոններով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի գործողության սահմանները 

  

1. Սույն օրենքով սահմանված սնանկության վարույթի պարտապան 

կարող է լինել ցանկացած իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, 

բացառությամբ` 

1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության. 

2) համայնքի: 

2. Օրենքով կարող են սահմանվել բարեգործական հիմնադրամների և  

հասարակական կազմակերպությունների անվճարունակության և որպես 

պարտապան դրանց մասնակցությամբ սնանկության վարույթի այլ կանոններ, 

քան սահմանված են սույն օրենքով: 

3. Որպես պարտապան` օտարերկրյա կամ քաղաքացիություն չունեցող 

անձի մասնակցությամբ անվճարունակության (սնանկության) 

հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են սույն օրենքի դրույթները, 

եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով 

այլ բան նախատեսված չէ: 

4. Օտարերկրյա պետությունների դատարանների անվճարունակության 

(սնանկության) գործերով վճիռները (որոշումները) Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունում ճանաչվում են Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան, իսկ 

դրանց բացակայության դեպքում` փոխադարձության սկզբունքով: 

5. Իրավաբանական անձանց առանձին տեսակների անվճարունակության 

(սնանկության) բնագավառի հարաբերությունները կարգավորվում են այլ 

օրենքով: 

 

Հոդված 3. Պարտապանին սնանկ ճանաչելու հիմքերն ու 

անվճարունակության հատկանիշները 

  

1. Պարտապանը կարող է սնանկ ճանաչվել դատարանի վճռով` սեփական 

նախաձեռնությամբ (կամավոր սնանկության  դիմում) կամ պարտատիրոջ 

պահանջով (հարկադրված  սնանկության  դիմում), եթե պարտապանն 

անվճարունակ է: 



10 

 

2. Պարտապանը դատարանի վճռով կարող է սնանկ ճանաչվել` 

1) հարկադրված սնանկության դիմումի հիման վրա, եթե թույլ է տվել 

օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը 

գերազանցող անվիճելի վճարային պարտավորությունների վաթսունօրյա կամ 

ավելի ժամկետով կետանց, և վճռի կայացման պահին նշված կետանցը 

շարունակվում է (փաստացի անվճարունակություն)ֈ Վճարային 

պարտավորությունն անվիճելի է, եթե պարտապանը չի առարկում դրա դեմ, 

կամ եթե առարկում է հիշյալ պարտավորության դեմ, սակայն` 

ա. վճարային պարտավորությունը ճանաչված է օրինական ուժի մեջ մտած 

վճռով կամ դատավճռով, և բացակայում է հաշվանցի հնարավորությունը, 

բ. պահանջը հիմնված է գրավոր գործարքի վրա, և պարտապանը չի 

ապացուցում, որ տվյալ պահանջի դեմ առարկելու բավարար հիմքեր ունի 

(ներառյալ` պահանջի հաշվանցը), 

գ. պահանջը բխում է օրենքով սահմանված հարկեր, տուրքեր կամ 

պարտադիր այլ վճարներ վճարելու պարտապանի պարտավորությունից, և 

պարտապանը չի ապացուցում, որ տվյալ պահանջի դեմ առարկելու բավարար 

հիմքեր ունի (ներառյալ` պահանջի հաշվանցը), 

դ. պահանջի չվիճարկվող մասը գերազանցում է օրենքով սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը. 

2) սեփական նախաձեռնությամբ (կամավոր  սնանկության  դիմում)¸ եթե 

պարտապանի պարտավորություններն օրենքով սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի հազարապատիկի և ավելի չափով գերազանցում են 

պարտապանի ակտիվների արժեքը` իրավաբանական անձի դեպքում` 

հաշվապահական հաշվառման կանոնների հիման վրա կատարված 

գնահատմամբ, ֆիզիկական անձի դեպքում` գնահատման ստանդարտների 

հիման վրա կատարված գնահատմամբ (հաշվեկշռային 

անվճարունակություն)ֈ Ակտիվների արժեքի մեջ չի ներառվում այն 

ակտիվների արժեքը, որոնց վրա օրենքի համաձայն բռնագանձում չի կարող 

տարածվել: 

3. Պարտապանն իրավունք ունի դիմելու դատարան կանխատեսվող 

սնանկության դեպքում, երբ ակնհայտ է, որ առաջանալու են սույն հոդվածի 2-

րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված՝ պարտապանի սեփական սնանկությունը 

ճանաչելու հիմքերը: 

  

 Հոդված 4. Սնանկության գործերի առարկայական ընդդատությունը 

  

1. Սնանկության գործերի վարումն իրականացվում է Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի 

դատարանում (այսուհետ` դատարան)ֈ Դատարանում սնանկության գործերը 

վարվում են դատավորի կողմից միանձնյա: 

2. Սնանկության գործով պարտապանի գույքի կազմում ներառված գույքի և 

իրավունքների առնչությամբ ծագած բոլոր քաղաքացիաիրավական վեճերը, 

որտեղ պարտապանը հանդես է գալիս որպես պատասխանող կամ 

պատասխանողի կողմում հանդես եկող երրորդ անձ, քննվում են նույն 

սնանկության գործի շրջանակում: 

  

   Հոդված 5. Պարտապանի` դատարան դիմելու պարտականությունը 

  

1. Պարտապանը սեփական սնանկության ճանաչման նպատակով 

պարտավոր է դիմել դատարան, եթե առկա են սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-

րդ մասի 2-րդ կետով սահմանված հիմքերըֈ 

2. Պարտապան իրավաբանական անձի լուծարման հանձնաժողովը 

(լուծարողը) պարտավոր է պարտապանին սնանկ ճանաչելու դիմում 

ներկայացնել դատարան, եթե լուծարման ժամանակ պարզվում է, որ 
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լուծարվող իրավաբանական անձի գույքի արժեքն անբավարար է 

պարտատերերի պահանջներն ամբողջովին բավարարելու համար: 

3. Սույն հոդվածով նախատեսված դեպքերում պարտապանին սնանկ 

ճանաչելու դիմումը պետք է դատարան ներկայացվի ոչ ուշ, քան 

համապատասխան հիմքերի հայտնաբերումից հետո` երկամսյա ժամկետում: 

  

Հոդված 6. Պարտատիրոջ կամ այլ անձանց` դատարան դիմելու 

պարտականությունը 

  

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և համայնքի բյուջեների 

նկատմամբ դրամային պարտավորություններով (այդ թվում` հարկերի, 

տուրքերի, պարտադիր այլ վճարումների գծով) համապատասխան իրավասու 

պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինները պարտապանին 

սնանկ ճանաչելու սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված հիմքերի 

առկայության դեպքում պարտավոր են պարտապանին սնանկ ճանաչելու 

պահանջով դիմել դատարան հետևյալ դեպքերում և ժամկետներում` 

1) լիազորված պետական համապատասխան մարմինը` հարկերի, 

տուրքերի, այլ պարտադիր վճարումների կամ վարչարարությունից ծագած 

տուգանքերի գծով վճարումն ուշացնելու դեպքում պարտավորության 

հայտնաբերման պահին հաջորդող երկու տարվա ընթացքում. 

2) համայնքի ղեկավարը` տեղական տուրքերի կամ պարտադիր 

վճարումների, ինչպես նաև համայնքի այլ դրամային պահանջներով 

պարտավորությունների կատարումն ուշացնելու դեպքում` 

պարտավորության հայտնաբերման պահին հաջորդող վեց ամսվա 

ընթացքում: 

2. Եթե գույքի բռնագանձման վերաբերյալ վճռի հարկադիր կատարման 

ընթացքում, պարտապանի ողջ գույքի վրա բռնագանձում տարածելու 

պարագայում, պարզվում է, որ այդ գույքն օրենքով սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի հազարապատիկի և ավելի չափով բավարար չէ 

պարտատիրոջ (պահանջատիրոջ) հանդեպ պարտավորությունների 

ամբողջական կատարումն ապահովելու համար կամ դատական ակտերի 

հարկադիր կատարման ծառայության որևէ կատարողական վարույթով 

(վարույթներով) պարտատիրոջ (պահանջատիրոջ) պահանջը բավարարելու 

դեպքում գույքի օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

հազարապատիկի և ավելի չափով անբավարարության դեպքում անհնարին 

կդառնա այդ կամ այլ կատարողական վարույթով (վարույթներով) որևէ այլ 

պարտատիրոջ (պահանջատիրոջ) հանդեպ պարտավորությունների 

ամբողջական կատարումը, ապա հարկադիր կատարողը պարտավոր է 

անհապաղ կասեցնել կատարողական վարույթը (վարույթները) և առաջարկել 

պարտատիրոջը և պարտապանին նրանցից որևէ մեկի նախաձեռնությամբ ոչ 

պակաս, քան վաթսունօրյա ժամկետում սնանկության հայց ներկայացնել 

դատարանֈ 

Գույքի անբավարարության հիմքով կատարողական վարույթը կասեցնելու 

որոշումը երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում դատական ակտերի 

հարկադիր կատարման ծառայության կողմից հրապարակվում է 

ծառայության համապատասխան էլեկտրոնային կայքէջումֈ 

Եթե կատարողական վարույթը կասեցնելու որոշումը հրապարակելուց 

հետո ի հայտ են գալիս նոր պարտատերեր կամ արդեն հայտնի պարտատերը 

կամ պարտապանը դիմում են հարկադիր կատարողին կատարողական 

վարույթը չվերսկսելու դիմումով, ապա հարկադիր կատարողն առաջարկում է 

նրանց սնանկության հայց ներկայացնել դատարան և կատարողական 

վարույթ չի վերսկսումֈ 

Եթե սույն մասով սահմանված ժամկետում պարտապանի կամ 

պարտատիրոջ կողմից սնանկության հայց չի ներկայացվում դատարան կամ ի 
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հայտ չեն գալիս նոր պարտատերեր, ապա հարկադիր կատարողը վերսկսում 

է կատարողական վարույթըֈ 

Սույն մասի իմաստով գույքն անբավարար է համարվում, եթե 

կատարողական վարույթով (վարույթներով) իրացման ենթակա արգելանք 

դրված և գնահատված գույքի առաջիկա իրացման գնահատված կամ 

մեկնարկային գինն ավելի ցածր է պահանջի (պահանջների) չափիցֈ Պահանջի 

(պահանջների) չափի մեջ հաշվարկվում են նաև կատարողական վարույթի 

իրականացման հետ կապված ծախսերը և գույքի իրացումից ծագող 

անուղղակի հարկային պարտավորություններըֈ 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված պետական մարմինների սահմանած 

ժամկետում սնանկության դիմում չներկայացնելու դեպքում դրանք 

ներկայացնում են դատախազության մարմինները` սույն օրենքով 

սահմանված կարգով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ առկա է տվյալ անձին 

սնանկ ճանաչելու դիմում ներկայացնելուց ձեռնպահ մնալու մասին Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության (այսուհետ` 

կառավարություն) որոշումը: 

4. Սույն հոդվածով նախատեսված պետական մարմինները և 

պաշտոնատար անձինք կարող են հրաժարվել պահանջից, եթե 

պարտավորության կատարման հետևանքով դրա չափը նվազել է սույն օրենքի 

3-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված չափից: 

5. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված պետական մարմինների կողմից 

սնանկության դիմում կարող է չներկայացվել, եթե առկա է տվյալ անձին 

սնանկ ճանաչելու դիմում ներկայացնելուց ձեռնպահ մնալու մասին 

կառավարության որոշումը: 

  

Հոդված 7. Անձնական գույքային պատասխանատվությունը` դատարան 

դիմելու պարտականությունը չկատարելու համար 

  

1. Պարտապանին սնանկ ճանաչելու դիմումը սույն օրենքի 5-րդ հոդվածում 

նշված անձանց կողմից նույն հոդվածում սահմանված դեպքերում և 

ժամկետում չներկայացնելու դեպքում դիմում ներկայացնելու 

պարտականություն ունեցող անձինք պարտատերերի առջև սուբսիդիար 

պատասխանատվություն են կրում պարտապանի այն պարտավո-

րությունների համար, որոնք առաջացել են սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասում սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո: Նույն պատաս-

խանատվությունն առաջանում է նաև հարկադիր կատարողի համար` սույն 

օրենքի 6-րդ հոդվածով վերջինիս համար սահմանված պարտականությունը 

չկատարելու դեպքում: 

2. Սույն օրենքի 6-րդ հոդվածում նշված պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների իրավասու պաշտոնատար անձինք նույն 

հոդվածում նախատեսված դեպքերում և ժամկետում պարտապանին սնանկ 

ճանաչելու դիմում չներկայացնելու դեպքում անձնական գույքային 

պատասխանատվություն են կրում դրա հետևանքով` 

համապատասխանաբար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը և 

համայնքին պատճառված վնասի համար: 

   

 Հոդված 8. Կանխամտածված սնանկությունը 

  

1. Եթե պարտապանը սնանկ է ճանաչվել պարտապանի կանոնադրական 

(բաժնեհավաք, փայահավաք) կապիտալին տիրապետող կամ նրան 

կատարման համար պարտադիր ցուցումներ տալու կամ նրա որոշումները 

կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող այլ անձանց, այդ թվում` 

պարտապանի ղեկավարի մեղքով (ուղղակի կամ անուղղակի 

գործողություններով պարտապանի գործունեությունն ուղղորդելը և այլն 
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(կանխամտածված սնանկություն), ապա պարտապան իրավաբանական անձի 

հիմնադիրները (մասնակիցները) կամ այդ անձինք կրում են համապարտ 

պատասխանատվություն պարտապանի պարտավորություններով` վերջինիս 

գույքի անբավարարության դեպքում: 

  

 Հոդված 9. Պարտապանի հետ փոխկապակցված անձինք 

  

1. Պարտապանի հետ փոխկապակցված են համարվում` 

1) պարտապանի նկատմամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված հիմնական, դուստր կամ կախյալ 

իրավաբանական անձը. 

2) պարտապանի ղեկավարը, ինչպես նաև տնօրենների խորհրդի (դիտորդ 

խորհրդի) անդամը, պարտապանի կոլեգիալ գործադիր մարմնի անդամը, 

գլխավոր հաշվապահը (հաշվապահը), ինչպես նաև սնանկ ճանաչելու դիմում 

ներկայացնելու պահից վերջին մեկ տարվա ընթացքում նշված պաշտոններից 

ազատված անձը. 

3) պարտապանի կանոնադրական (բաժնեհավաք, փայահավաք) 

կապիտալի 20 և ավելի տոկոսին տիրապետող անձը. 

4) պարտապանին կատարման համար պարտադիր ցուցումներ տալու կամ 

նրա որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող անձը կամ 

մարմնի անդամը: 

Պարտապանի նկատմամբ փոխկապակցված է համարվում նաև անձը, որը 

սույն մասում նշված ֆիզիկական անձանց հետ գտնվում է սույն հոդվածի 2-րդ 

մասով սահմանված հարաբերությունների մեջ, իսկ սույն մասի 3-րդ կամ 4-րդ 

կետերի հիմքով իրավաբանական անձի փոխկապակցվածության դեպքում` 

նաև այդ անձի` սույն մասի 2-րդ կետում նշված պաշտոն զբաղեցնող 

ֆիզիկական անձը: 

2. Ֆիզիկական անձ պարտապանի հետ փոխկապակցված են համարվում 

նրա ամուսինը, նրանց հետ երկու աստիճան ուղիղ վերընթաց և վայրընթաց 

ազգակցական կապերի մեջ գտնվող անձինք, եղբայրը, քույրը և նրանց հետ 

ուղիղ վայրընթաց ազգակցական կապերի մեջ գտնվող անձինք, ամուսնու 

եղբայրը, քույրը: 

3. Կառավարչի և պարտատերերի հետ փոխկապակցված անձինք որոշվում 

են սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված կարգով, եթե սույն 

օրենքով այլ բան նախատեսված չէ: 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  2 

ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԴԻՄՈՒՄԸ ԵՎ ԱՅՆ ՎԱՐՈՒՅԹ 

ԸՆԴՈՒՆԵԼԸ 

  

Հոդված 10. Դիմումը ներկայացնելը և հետ վերցնելը 

  

1. Հարկադրված սնանկության դիմում կարող են ներկայացնել մեկ կամ մի 

քանի պարտատերեր համատեղ: 

2. Կամավոր սնանկության դիմում ներկայացնելու և այն հետ վերցնելու 

իրավունք ունեն` 

1) իրավաբանական անձանց անունից` օրենքով կամ կանոնադրությամբ 

վերապահված լիազորությունների սահմաններում գործող նրանց 

մարմինները կամ ներկայացուցիչները (այսուհետ` պարտապանի ղեկավար). 

2) ֆիզիկական անձի անունից` տվյալ ֆիզիկական անձը կամ նրա 

ներկայացուցիչը: 

3. Մեկից ավելի պարտատերերի համատեղ ներկայացրած դիմումը կարող 

է հետ վերցվել միայն բոլոր դիմած պարտատերերի գրավոր 

համաձայնությամբ: 
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Դիմումը կարող է հետ վերցվել մինչև վճիռ կայացնելու համար 

խորհրդակցական սենյակ հեռանալը: 

4. Դիմումը հետ վերցնելու դեպքում տվյալ դիմումի հիման վրա դատական 

վարույթ ընդունված սնանկության գործը կարճվում էֈ 

  

 Հոդված 11.  Դիմումի ձևը և բովանդակությունը 

  

1. Դիմումը դատարան է ներկայացվում Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով 

նախատեսված ձևով և բովանդակությամբ: 

2. Դիմումում պետք է նշվեն նաև` 

1) պարտատիրոջ դրամական պահանջի չափը, պարտքի, վնասների, 

տուժանքի (տուգանքի, տույժի) չափերը` համապատասխան հաշվարկներով. 

2) պարտավորության կամ դրա մասի (մասերի) կատարման ժամկետը. 

3) առաջարկ` ժամանակավոր կառավարչի թեկնածության կամ 

համաձայնություն` ընտրությունը դատարանին թողնելու վերաբերյալ: 

3. Դիմումին կցվում են նաև` 

1) իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող 

պարտապանին սնանկ ճանաչելու դիմումը ներկայացնելու օրվան նախորդող 

30 օրից ոչ ավելի վաղեմություն ունեցող պետական գրանցման տվյալները. 

2) հարկային պետական մարմինների կողմից դիմումը ներկայացվելու 

դեպքում` իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող 

պարտապանի ներկայացրած վերջին շահութահարկի հաշվարկը. 

3) դիմումում ժամանակավոր կառավարչի թեկնածության առաջարկ 

ներկայացնելու դեպքում` այդ թեկնածուի վերաբերյալ սույն օրենքի 33-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պահանջները հիմնավորող 

փաստաթղթերի պատճենները և սնանկության գործին մասնակցող անձանց 

պատճառված վնասի համար թեկնածուի քաղաքացիական 

պատասխանատվության ապահովագրական պոլիսը: 

4. Դիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթերը ներկայացվում են 

բնօրինակով կամ պատշաճ վավերացված պատճենի ձևով: 

Դիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթերը բնօրինակով կամ պատշաճ 

վավերացված պատճենը ներկայացնելու անհնարինությունը պետք է 

հիմնավորվի դիմողի կողմից: 

5. Պարտատիրոջ դիմումը կարող է հիմնվել տարբեր 

պարտավորություններով միավորված պահանջների վրա: 

6. Պարտատերերը կարող են միավորել իրենց պահանջները պարտապանի 

նկատմամբ և մեկ դիմում ներկայացնել դատարան: Նման դիմումը 

ստորագրում են պահանջները միավորած բոլոր պարտատերերը: 

  

Հոդված 12. Պարտապանի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը 

  

1. Պարտապանի կողմից սեփական սնանկությունը ճանաչելու կամ 

սնանկության վտանգի նպատակով դիմում ներկայացնելու դեպքում դիմումին 

կից ներկայացվում են (իսկ սույն օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ 

կետով սահմանված դեպքերում պարտապանը պարտավոր է ներկայացնել) 

հետևյալ փաստաթղթերը` 

1) պարտապանին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի 

ցանկը` համաձայն վերջին գույքագրման արդյունքների (դրա առկայության 

դեպքում), ներառյալ` կապիտալ և ֆինանսական ներդրումները, հիմնական և 

շրջանառու միջոցները, ինչպես նաև ոչ նյութական ակտիվները և նշված 

կազմին չպատկանող այլ միջոցները. 

2) պարտապանի պարտատերերի և պարտապանների (այդ թվում` այն 

քաղաքացիների, որոնց առջև պարտապանը պատասխանատվություն է կրում 
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նրանց կյանքին և առողջությանը վնաս պատճառելու համար) ցուցակը, նրանց 

անունները (անվանումները), բնակության (գտնվելու) վայրը և առանձին 

պարտավորությունների, ներառյալ` արտահաշվեկշռային 

պարտավորությունների բնույթը և չափը: Նշված տեղեկությունները պետք է 

ներառեն նաև այն պարտավորությունները, որոնց ժամկետը չի լրացել, 

ինչպես նաև պարտապանի տված երաշխիքները և ստանձնած այլ 

պարտավորությունները. 

3) պարտապանի վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական 

հաշվետվությունները. 

4) եթե պարտապանը տնտեսական ընկերակցություն է, ապա 

մասնակիցների (լիակատար ընկերների) անունները (անվանումները), 

բնակության (գտնվելու) վայրը և պետական գրանցման տվյալները. 

5) պարտապանի հայտարարությունը` ֆինանսական առողջացման 

մտադրության մասին. 

6) տեղեկություններ (ապացույցներ) այլ գույքային իրավունքների մասին. 

7) սնանկության վտանգի մասին դատարան ներկայացվող դիմումի և կից 

փաստաթղթերի պատճենները բոլոր պարտատերերին ուղարկելու մասին 

ապացույցները, սնանկության գործով կառավարչի վերաբերյալ առաջարկը. 

8) սնանկության վտանգի դիմումի դեպքում՝ սույն օրենքի պահանջներին 

համապատասխան կազմված ֆինանսական առողջացման ծրագիրը: 

2. Եթե պարտապանը մտադիր է ֆինանսական առողջացման ենթարկվել, 

ապա նա կարող է դիմումին կից ներկայացնել նաև սույն օրենքի 

պահանջներին համապատասխան կազմված ֆինանսական առողջացման 

ծրագիրը: 

3. Սույն հոդվածով նախատեսված փաստաթղթերը ներկայացնելու 

անհնարինության դեպքում պարտապանը պարտավոր է դրա վերաբերյալ 

պատճառաբանված հիմնավորում ներկայացնել դատարան: Սույն հոդվածով 

նախատեսված փաստաթղթերը չներկայացնելու կամ թերի ներկայացնելու 

հետ կապված բոլոր ռիսկերը կրում է պարտապանըֈ 

 

Հոդված 13. Սնանկության վերաբերյալ դիմումը վարույթ ընդունելը 

  

1. Սույն օրենքով նախատեսված պահանջների պահպանմամբ 

ներկայացված դիմումը դատավորն ընդունում է վարույթ` դիմումն ստանալու 

օրը: Եթե պարտապանի նկատմամբ սնանկության գործ կա դատարանում, 

ապա նոր դիմողի ներկայացրած սնանկության դիմումը քննվում է որպես 

առանձին վարույթ և ենթակա է կարճման, եթե նախորդ վարույթի գործով 

պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին վճիռ է օրինական ուժի մեջ մտնում: 

2. Դիմումը վարույթ ընդունելու մասին դատավորը կայացնում է որոշում: 

Դիմումը վարույթ ընդունելու հետ միաժամանակ` սույն հոդվածի 3-րդ մասով 

սահմանված կարգով, դատարանը նշանակում է սնանկության 

ժամանակավոր կառավարիչ: Եթե դատարանում առկա սնանկության գործով 

արդեն նշանակված է ժամանակավոր կառավարիչ, ապա նոր ժամանակավոր 

կառավարիչ չի նշանակվում:  

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքում դատարանը որպես 

սնանկության ժամանակավոր կառավարիչ նշանակում է` 

1) հարկադիր սնանկության դիմումով հարուցված գործի դեպքում` 

պարտատիրոջ ներկայացրած թեկնածուին, իսկ եթե թեկնածուն ներկայացված 

չէ, կամ բացակայում են այդ թեկնածուի վերաբերյալ սույն օրենքի 33-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պահանջները հիմնավորող 

փաստաթղթերի պատճենները և սնանկության գործին մասնակցող անձանց 

պատճառված վնասի համար թեկնածուի քաղաքացիական պատաս-

խանատվության ապահովագրական պոլիսը, ապա սույն օրենքի 33-րդ 

հոդվածով սահմանված կարգով ընտրված կառավարչին. 
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2) կամավոր սնանկության դիմումով հարուցված գործի դեպքում` սույն 

օրենքի 33-րդ հոդվածով սահմանված կարգով ընտրված կառավարչին: 

4. Դատարանը սնանկության վերաբերյալ դիմումը վարույթ ընդունելու 

մասին որոշումն անհապաղ ուղարկում է` 

1) պարտապանի պետական գրանցումն իրականացնող պետական 

մարմնին. 

2) գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող 

պետական մարմիններին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 

կենտրոնական դեպոզիտարիա (այսուհետ` կենտրոնական դեպոզիտարիա). 

3) այն հարկային մարմիններին, որտեղ պարտապանը հաշվառված է. 

4) Հայաստանի Հանրապետության մաքսային պետական մարմիններին 

(այսուհետ` մաքսային պետական մարմին). 

5) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին (այսուհետ` 

կենտրոնական բանկ). 

6) դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությանը. 

7) պարտապանին լիցենզիա տված պետական մարմնին (մարմիններին), 

եթե դիմումում առկա է տեղեկատվություն լիցենզիա ունենալու մասին. 

8) աշխատանքի և սոցիալական հարցերով լիազոր պետական մարմնին: 

5. Ժամանակավոր կառավարչի կամ պարտատիրոջ միջնորդությամբ 

դատարանի որոշմամբ կարող է կիրառվել պարտապանի կամ նրա 

տիրապետման կամ օգտագործման ներքո գտնվող գույքի տնօրինման, 

տիրապետման կամ օգտագործման ցանկացած անհրաժեշտ 

սահմանափակում, եթե դրանց չկիրառման արդյունքում կարող է էապես 

նվազել պարտապանի գույքը: 

6. Սնանկության դիմումը վարույթ ընդունելու մասին դատարանի որոշումն 

ստանալու պահից դատական ակտերի հարկադիր կատարման 

ծառայությունը կասեցնում է պարտապանի գույքի բռնագանձման վերաբերյալ 

բոլոր կատարողական վարույթները: 

 

Հոդված 14. Սնանկության կամ սնանկության վտանգի վերաբերյալ 

դիմումի ընդունումը մերժելը 

  

1. Դատավորը մերժում է սնանկության  վերաբերյալ դիմումը վարույթ 

ընդունելը, եթե` 

1) պարտապանի նկատմամբ առկա է անվճարունակ ճանաչելու մասին 

օրինական ուժի մեջ մտած վճիռ. 

2) սնանկ ճանաչելու պահանջի մասին դիմում է բերվել այն անձի դեմ, որը 

սույն օրենքի համաձայն պարտապան չի կարող լինել: 

2. Դատավորը մերժում է սնանկության վտանգի դիմումը վարույթ 

ընդունել՝ 

ա) սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին ենթակետով նախատեսված դեպքում. 

բ) եթե առկա չեն սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված 

հիմքերը: 

3. Դիմումի ընդունումը մերժելու մասին դատավորը կայացնում է որոշում 

այն ստանալու օրվանից եռօրյա ժամկետում: 

4.Դատավորի որոշումը, դիմումը և դրան կից փաստաթղթերը պատշաճ 

ձևով ուղարկվում են դիմողին: 

5. Դիմումի ընդունումը մերժելու մասին դատարանի որոշումը կարող է 

բողոքարկվել վերաքննիչ դատարան` հայցվորի կողմից այն ստանալուց 

հետո` եռօրյա ժամկետումֈ 

6. Որոշումը վերացվելու դեպքում դիմումը համարվում է դատարանում 

ընդունված սկզբնական ներկայացման օրըֈ 

 

Հոդված 15. Սնանկության կամ սնանկության վտանգի վերաբերյալ 
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դիմումը վերադարձնելը 

  

1. Դատավորը վերադարձնում է սնանկության կամ սնանկության վտանգի 

վերաբերյալ դիմումը, եթե` 

1) չեն պահպանվել սույն օրենքի 11-րդ և 12-րդ հոդվածների պահանջները, 

և դատավորը հիմնավոր չի համարել համապատասխան փաստաթղթերի 

ներկայացման անհնարինությունը. 

2) մեկ դիմումում միացված են մի քանի պարտապաններին սնանկ 

ճանաչելու վերաբերյալ պահանջներ, բացառությամբ եթե պարտապաններն 

ամուսիններ են և դիմողի նկատմամբ օրենքի ուժով համապարտ են. 

3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքով նախատեսված այլ դեպքերում: 

2. Դատավորը վերադարձնում է սնանկության վերաբերյալ դիմումը, եթե 

պարտապանը ներկայացրել է սնանկության վտանգի մասին դիմում, 

բացառությամբ սույն օրենքի 21-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքի: 

3. Դիմումը վերադարձնելու մասին դատավորը որոշում է կայացնում այն 

ստանալու օրվանից եռօրյա ժամկետում: 

4. Դիմումը վերադարձնելն արգելք չէ թույլ տված խախտումները 

վերացնելուց հետո կրկին դատարան դիմելու համար: 

5. Դիմումը վերադարձնելու մասին դատարանի որոշումը կարող է 

բողոքարկվել վերաքննիչ դատարան` հայցվորի կողմից այն ստանալուց 

հետո` եռօրյա ժամկետումֈ 

6. Որոշումը վերացվելու դեպքում դիմումը համարվում է դատարանում 

ընդունված սկզբնական ներկայացման օրըֈ 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3 

ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՎՏԱՆԳԻ ՎԱՐՈՒՅԹԸ 

  

Հոդված 16. Սնանկության վտանգի դիմումի քննության կարգը 

  
1. Դատարանը պարտապանի կողմից ներկայացված սնանկության 

վտանգի դիմումի քննությունն իրականացնում է սույն օրենքով 

նախատեսված՝ սնանկության վարույթի կանոնների համաձայն, այն հատուկ 

կանոնների պահպանմամբ, որոնք սահմանված են սույն գլխի դրույթներովֈ 

  

Հոդված 17.  Սնանկության վտանգի վերաբերյալ դիմումը վարույթ 

ընդունելը 

  
1. Սույն օրենքով նախատեսված պահանջների պահպանմամբ 

ներկայացված սնանկության վտանգի դիմումը դատավորն այն ստանալու օրն 

ընդունում է վարույթ և նշանակում է դատական նիստ մեկամսյա ժամկետում, 

եթե առկա չեն սույն օրենքի 14-րդ և 15-րդ հոդվածներով սահմանված՝ 

սնանկության վտանգի դիմումի ընդունումը մերժելու կամ այն 

վերադարձնելու հիմքերըֈ 

2. Դիմումը վարույթ ընդունելու և դատական նիստ հրավիրելու մասին 

դատավորը կայացնում է որոշում: Դիմումը վարույթ ընդունելու հետ 

միաժամանակ դատարանը կառավարիչ է նշանակում սույն օրենքի 33-րդ 

հոդվածով սահմանված կարգով: 

3. Դատարանը սնանկության վտանգի վերաբերյալ դիմումի վարույթ 

ընդունելու մասին որոշումն անհապաղ ուղարկում է պարտապանին, 

պարտապանի կողմից դիմումում ներկայացված պարտատերերին և 

կառավարչինֈ 

  

Հոդված 18. Պարտապանի սնանկության վտանգի դիմումի 
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քննարկումը 

  
1. Դատական նիստի ժամանակի և վայրի մասին պատշաճ ձևով 

տեղեկացված պարտապանի, պարտատերերի կամ կառավարչի 

չներկայանալն արգելք չէ պարտապանի սնանկության վտանգի դիմումի 

քննության համար: 

2. Ֆինանսական առողջացման ծրագիրը քննարկելու (լրամշակելու, 

փոփոխելու և այլն) նպատակով պարտատիրոջ միջնորդությամբ դատարանը 

կարող է երկարաձգել դիմումի քննարկումը մինչև 90 օր ժամկետովֈ 

3. Դատական նիստում դիմումի, ինչպես նաև առկայության դեպքում` 

պարտատերերի առարկությունների և առաջարկությունների քննարկման 

արդյունքներով դատարանը կայացնում է վճիռ` պարտապանի սնանկության 

վտանգի դիմումը բավարարելու և ֆինանսական առողջացման ծրագիրը 

հաստատելու մասին, եթե պարտապանի ֆինանսական առողջացման 

ծրագիրը համապատասխանում է սույն օրենքի պահանջներին, առկա է 

ֆինանսական առողջացման ծրագրում առկա տեղեկությունների արժանա-

հավատության և ծրագրի կատարման հավանականության վերաբերյալ 

կառավարչի դրական եզրակացությունը, և 

1) պարտատերերը միաձայն համաձայնություն են տվել պարտապանի 

ֆինանսական առողջացման ծրագրին. 

2) պարտապանի ֆինանսական առողջացման ծրագրին հավանություն են 

տվել պարտապանի նկատմամբ պահանջների ընդհանուր ծավալով առնվազն 

60 տոկոս պահանջի իրավունք ունեցող պարտատերերը, առկա է կառավարչի 

և պարտապանի համաձայնությունը, և պարտապանի ֆինանսական 

առողջացման ծրագրով նախատեսված է ծրագրին համաձայնություն չտված 

պարտատերերի պահանջների բավարարում առնվազն այն չափով և 

ժամկետով, ինչը պարտատերերը ողջամտորեն կարող էին ստանալ 

պարտապանի լուծարման դեպքում: 

4. Այն դեպքում, երբ սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված 

ֆինանսական առողջացման ծրագրով նախատեսված է ապահովված 

պարտատիրոջ ապահովված իրավունքի առարկայի օգտագործումը, 

դատարանը կայացնում է վճիռ պարտապանի սնանկության վտանգի դիմումը 

բավարարելու և ֆինանսական առողջացման ծրագիրը հաստատելու մասին, 

եթե ապահովված պարտատիրոջը տրամադրվել է համարժեք 

պաշտպանություն (հոդված 54), որի վերաբերյալ կնքվել է պայմանագիր: 

5. Դատական նիստում դիմումի քննարկման արդյունքներով դատարանը 

կայացնում է վճիռ պարտապանի սնանկության վտանգի դիմումը մերժելու 

մասին, եթե դրա բավարարման համար սույն օրենքով նախատեսված հիմքերն 

առկա չենֈ 

6. Պարտապանի սնանկության վտանգի դիմումը բավարարելու և 

ֆինանսական առողջացման ծրագիրը հաստատելու մասին կամ դիմումը 

մերժելու մասին դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ է մտնում 

հրապարակման պահիցֈ Պարտապանի սնանկության վտանգի դիմումը 

բավարարելու կամ մերժելու մասին վճիռը կարող է բողոքարկվել 

վերաքննության կարգով վճիռը կայացնելու օրվանից 15-օրյա ժամկետումֈ 

  

Հոդված 19. Պարտապանի սնանկության վտանգի վերաբերյալ դիմումը 

բավարարելու հետևանքները 

  
1. Պարտապանի սնանկության վտանգի դիմումը բավարարելու և 

ֆինանսական առողջացման ծրագիրը հաստատելու մասին վճիռն օրինական 

ուժի մեջ մտնելուց հետո դատարանը` 

1) պարտապանի սնանկության վտանգի վերաբերյալ դիմումը 

բավարարելու և կառավարիչ նշանակելու մասին անհապաղ տեղեկացնում է` 
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ա. պարտապանի պետական գրանցումն իրականացնող պետական 

մարմնին, 

բ. անշարժ և պետական գրանցման ենթակա այլ գույքի (իրավունքների) 

պետական գրանցումն իրականացնող պետական մարմիններին, 

գ. այն հարկային մարմիններին, որտեղ պարտապանը հաշվառված է, 

դ. մաքսային պետական մարմիններին, 

ե. կենտրոնական բանկին` բանկերին, այլ վարկային կազմակերպություն-

ներին, կենտրոնական դեպոզիտարիային և վարկային բյուրոներին 

ծանուցելու համար, 

զ. դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությանը, 

է. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն դատարանին` 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բոլոր դատարաններին ծանուցելու 

համար, 

ը. պարտապանին լիցենզիա տված պետական մարմնին (մարմիններին), 

եթե դիմումում առկա է տեղեկատվություն լիցենզիա ունենալու մասին, 

թ. աշխատանքի և սոցիալական հարցերով լիազոր պետական մարմնին: 

Սույն կետով նախատեսված տեղեկացումն ուղարկվում է գրավոր կամ 

առանձին գերատեսչությունների հետ համաձայնեցված կարգով, այդ թվում` 

էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցների գործադրմամբ. 

2) կառավարչին պարտավորեցնում է ոչ ուշ, քան սնանկության վտանգի 

դիմումը բավարարելու մասին վճռի ուժի մեջ մտնելու պահից հինգ օրվա 

ընթացքում պարտապանի սնանկության վտանգի դիմումի բավարարման 

մասին տեղեկությունները հրապարակել իրավաբանական անձանց 

պետական գրանցման մասին տվյալներ հրապարակող մամուլում՝ 

պարտապանի հաշվին, և փակցնել դատարանի շենքում հատուկ հատկացված 

տեղում: 

2. Պարտապանի սնանկության վտանգի դիմումը բավարարելու և 

ֆինանսական առողջացման ծրագիրը հաստատելու մասին դատարանի 

վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու պահից և պարտապանի ֆինանսական 

առողջացման ծրագրի գործողության ժամանակահատվածում, ինչպես նաև 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավարության 

օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում ստուգման կամ ուսումնասիրության 

իրականացման համար դատարանի որոշում չի պահանջվում: 

3. Պարտապանի սնանկության վտանգի դիմումը բավարարելու և 

ֆինանսական առողջացման ծրագիրը հաստատելու մասին դատարանի 

վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու պահից կասեցվում են պարտապանի 

կանոնադրական (բաժնեհավաք, փայահավաք) կապիտալում 

մասնակցություն ունեցող անձանց` օրենքով և պարտապանի 

կանոնադրությամբ սահմանված գույքի կառավարման և տնօրինմանը 

վերաբերող այն լիազորությունները, որոնք պայմանավորված են այդ 

մասնակցությամբ: Նշված լիազորությունների իրականացումը կարող է 

թույլատրվել դատարանի որոշմամբ` ֆինանսական առողջացման ծրագրի 

շրջանակներում: 

4. Սնանկության վտանգի դիմումը բավարարելու և ֆինանսական 

առողջացման ծրագիրը հաստատելու մասին դատարանի վճիռն օրինական 

ուժի մեջ մտնելուց հետո պարտապանի ղեկավարը գործում է կառավարչի 

հսկողության ներքո, իսկ պարտապանի կառավարման մարմինների` 

պարտապանի գույքը կառավարելու և տնօրինելու իրավազորությունները 

կասեցվում են ֆինանսական առողջացման ծրագրի գործողության ժամկետովֈ 

Պարտապանի ղեկավարին արգելվում է պարտապանի գույքը տնօրինելու 

կամ պարտապանի համար գույքային պարտավորություն առաջացնող 

ցանկացած գործողություն կատարել առանց կառավարչի համաձայնությանֈ 

  

Հոդված 20. Պարտատերերի պահանջների բավարարման սառեցումը 
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(մորատորիումը) սնանկության վտանգի վարույթում 

  
1. Սնանկության վտանգի դիմումը բավարարելու և ֆինանսական 

առողջացման ծրագիրը հաստատելու մասին դատարանի վճիռն օրինական 

ուժի մեջ մտնելու պահից՝ 

1) արգելվում է առանց դատարանի որոշման պարտապանի կողմից իր 

ցանկացած պայմանագրային կամ այլ պարտավորություններով 

պարտատերերին դրամական կամ այլ բավարարում տալը այլ կերպ, քան 

ֆինանսական առողջացման ծրագրով նախատեսված կարգով. 

2) արգելվում է պարտապանից գումարի բռնագանձման կամ գույք 

հանձնելու պահանջներով որևէ քաղաքացիական կամ վարչական գործի 

վարույթը սկսելը, որտեղ պարտապանը հանդես է գալիս որպես 

պատասխանող կամ վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջներ 

չներկայացնող պատասխանողի կողմում հանդես եկող երրորդ անձ` 

պարտապանի մասով. 

3) կարճվում է սնանկության վտանգի վարույթին առնչվող կամ դրա 

ընթացքի վրա ազդող պարտապանից գումարի բռնագանձման կամ գույք 

հանձնելու պահանջներով այն քաղաքացիական գործի վարույթը, որտեղ 

պարտապանը հանդես է գալիս որպես պատասխանող կամ վեճի առարկայի 

նկատմամբ ինքնուրույն պահանջներ չներկայացնող պատասխանողի կողմում 

հանդես եկող երրորդ անձ` պարտապանի մասով: 

Սույն կետում նշված քաղաքացիական գործը կարող է վերսկսվել 

սնանկության վտանգի վարույթի ավարտից հետո. 

4) կասեցվում է դրամական պարտավորությունների և պարտադիր 

վճարումների, ներառյալ` հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների 

գծով պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու 

համար հաշվարկման, վճարման կամ գանձման ենթակա տուժանքների և այլ 

ֆինանսական պատժամիջոցների, ինչպես նաև վճարման ենթակա 

տոկոսների հաշվարկումը, վճարումը կամ գանձումը. 

5) կարճվում են գույքային բռնագանձումներով և հայցի ապահովման բոլոր 

կատարողական վարույթները: 

2. Մորատորիումի գործողությունը չի տարածվում` 

1) ալիմենտների բռնագանձման վրա. 

2) ի ապահովումն պարտապանի պարտավորությունների կատարման` 

երաշխիք կամ երաշխավորություն տված անձանց կողմից այդ երաշխիքի կամ 

երաշխավորության գծով դրամական կամ այլ բավարարում տալու կամ դրա 

կատարմանն ուղղված ցանկացած գործողության կամ գործընթացի վրա. 

3) սնանկության վտանգի դիմումը բավարարելու և ֆինանսական 

առողջացման ծրագիրը հաստատելու մասին դատարանի վճիռը կայացնելուց 

հետո ընկած ժամանակահատվածում պարտապանի ստանձնած 

պարտավորությունների վրա. 

4) ապահովված իրավունք ունեցող պարտատիրոջ ապահովված 

իրավունքի առարկայի վրա, եթե դատարանը սույն օրենքով սահմանված 

կարգով պարտատիրոջը թույլատրել է դրա իրացումն արտադատական 

կարգով: Ապահովված իրավունքի առարկայի արտադատական կարգով 

իրացման նկատմամբ կիրառվում են սույն օրենքի 51-րդ և 52-րդ հոդվածներով 

սահմանված կարգավորումները: 

3. Իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր պարտապանի 

սնանկության վտանգի վերաբերյալ դիմումը բավարարելու և ֆինանսական 

առողջացման ծրագիրը հաստատելու մասին դատարանի վճիռն օրինական 

ուժի մեջ մտնելու պահից ֆինանսական և այլ բնույթի հաշվետվություններ 

շարունակում է ներկայացնել պարտապանի ղեկավարը կամ անհատ 

ձեռնարկատերը և կրում է դրանք չներկայացնելու կամ ոչ պատշաճ 
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ներկայացնելու համար օրենսդրությամբ սահմանված պատասխա-

նատվությունը: 

4. Մորատորիումը շարունակվում է մինչև տվյալ սնանկության վտանգի 

վարույթով ֆինանսական առողջացման ծրագրի ավարտի օրըֈ 

  

Հոդված 21. Պարտապանին սնանկ ճանաչելը սնանկության վտանգի 

դիմումի հիման վրա 

  
1. Եթե սնանկության վտանգի դիմումի քննարկման արդյունքում պարզվում 

է, որ պարտապանի մոտ առկա են սույն օրենքին համապատասխան 

պարտապանին սնանկ ճանաչելու հիմքերը, ապա դատարանը կարող է 

սնանկ ճանաչել պարտապանին, եթե պարտապանը համապատասխան 

դիմում է ներկայացնումֈ 

  

Հոդված 22. Ֆինանսական առողջացման ծրագրի պարտադիր 

պայմանները 

 
 1. Սույն օրենքով նախատեսված պայմաններից բացի, սնանկության 

վտանգի վարույթում ներկայացվող պարտապանի ֆինանսական 

առողջացման ծրագիրը պետք է ներառի նաև` 

1) կառավարչի լիազորությունները. 

2) պարտապանի ֆինանսական առողջացման ծրագրի իրականացումը 

ֆինանսավորող անձի պահանջների արտահերթ բավարարման պայման, ընդ 

որում՝ այդ պահանջին պետք է տրվի մնացած բոլոր պարտատերերի 

պահանջների, կառավարչի վարձատրության, վարչական ծախսերի 

նկատմամբ գերակայություն՝ սույն օրենքի 74-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 

պահանջներին համապատասխանֈ 

  

Հոդված 23. Ֆինանսական առողջացման ծրագրի վաղաժամկետ 

դադարեցումը 

  
1. Սույն օրենքով նախատեսված ֆինանսական առողջացման ծրագրի 

վաղաժամկետ դադարեցման հիմքերի առկայության դեպքում դատարանը 

կառավարչի միջնորդությամբ վաղաժամկետ դադարեցնում է ֆինանսական 

առողջացման ծրագիրը և վճիռ է կայացնում պարտապանի սնանկության 

վտանգի վարույթն ավարտելու մասինֈ 

  

Հոդված 24. Ֆինանսական առողջացման ծրագրի ավարտը 

  
1. Եթե սույն օրենքով սահմանված կարգով սնանկության վտանգի 

վարույթով ֆինանսական առողջացման ծրագրի կատարման մասին 

կառավարչի հաշվետվությունը դատարանը մերժում է, ապա վճիռ է 

կայացվում սնանկության վտանգի վարույթն ավարտելու մասինֈ 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  4 

ՍՆԱՆԿ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՀԱՐՑԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

  

Հոդված 25. Սնանկ ճանաչելը կամավոր և հարկադրված սնանկու-

թյան դիմումների հիման վրա 

  

1. Պարտապանի կամավոր սնանկության դիմումը վարույթ ընդունելու 

պահից ոչ ուշ, քան երեք օրվա ընթացքում դատավորն առանց դատական 

նիստ հրավիրելու վճիռ է կայացնում պարտապանին սնանկ ճանաչելու 
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մասին, եթե առկա են սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ  կետով կամ 

5-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հիմքերը: 

2. Հարկադրված սնանկության վերաբերյալ դիմումը վարույթ ընդունելուց 

հետո` 15 օրվա ընթացքում, դատավորը նշանակում է դատական նիստ, որին 

հրավիրվում են պարտապանը և դիմումում նշված պարտատերերը: 

Պատշաճ ծանուցված պարտատերերի և պարտապանի չներկայանալն 

արգելք չէ գործի քննության համար: 

3. Դատական նիստում դիմումի քննարկման արդյունքներով դատարանը 

կայացնում է վճիռ` պարտապանին սնանկ ճանաչելու կամ դիմումը մերժելու 

մասին: 

  

Հոդված 26. Պարտապանին սնանկ ճանաչելը պարտատիրոջ 

(պարտատերերի) դիմումի հիման վրա 

  

1. Հարկադրված սնանկության վերաբերյալ դիմումը վարույթ ընդունելու 

հաջորդ օրը դատարանը պարտապանին է ուղարկում դիմումը վարույթ 

ընդունելու մասին որոշումը` կցելով դիմումի պատճենը: 

Հարկադրված սնանկության վերաբերյալ դիմումը վարույթ ընդունելու 

մասին որոշումը ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում, պարտապանը 

պարտավոր է դատարան ներկայացնել սույն օրենքի 12-րդ հոդվածով 

նախատեսված փաստաթղթերը և կրում է դրանք չներկայացնելու պատճառով 

առաջացող իրավական հետևանքների ռիսկըֈ 

Եթե դատարանի որոշումն ստանալուն հաջորդող 15 օրվա ընթացքում 

պարտապանը գրավոր չի վիճարկում իր սնանկությունը, ապա 

տասնվեցերորդ օրը դատավորն առանց դատական նիստ հրավիրելու վճիռ է 

կայացնում պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին, եթե պարտապանն 

անվճարունակ է կամ առկա են սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ 

կետով նախատեսված հիմքերը: 

2. Եթե դատարանի որոշումն ստանալուն հաջորդող 15 օրվա ընթացքում 

պարտապանը վիճարկում է իր սնանկությունը` այդ մասին գրավոր առարկու-

թյուններ ներկայացնելով դատարան, ապա դատավորն առարկությունները 

ստանալու պահից` տասն օրվա ընթացքում, հրավիրում է դատական նիստ, 

որի ժամանակի և վայրի մասին պատշաճ ձևով ծանուցվում են դիմում 

ներկայացրած անձը (անձինք) և պարտապանը: 

Դատական նիստի ժամանակի և վայրի մասին պատշաճ ձևով 

տեղեկացված պարտապանի չներկայանալն արգելք չէ գործի քննության 

համար: 

3. Եթե դիմումը դատարան ներկայացնելուց հետո պարտքի լրիվ կամ 

մասնակի մարման հետևանքով պարտապանը դադարում է անվճարունակ 

լինելուց կամ սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված հիմքերը 

վերանում են, ապա դիմումը մերժելու մասին վճռով դատարանը 

պարտավորեցնում է պարտապանին փոխհատուցել դատական ծախսերը և 

վճարել ժամանակավոր կառավարչի վարձատրությունը: 

 

Հոդված 27. Դատարանի` սնանկության գործն ըստ էության լուծող 

դատական ակտերի ուժի մեջ մտնելը 

  

1. Դատարանի` սնանկության գործն ըստ էության լուծող դատական 

ակտերը (որոշումները, վճիռները) օրինական ուժի մեջ են մտնում 

հրապարակման պահիցֈ 

  

Հոդված 28. Կողմերի հաշտության համաձայնությունը 
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1. Կողմերը, մինչև դատավորի վճիռ կայացնելու համար խորհրդակցական 

սենյակ հեռանալը, կարող են կնքել հաշտության համաձայնությունֈ 

2. Կողմերի միջև կայացված հաշտության համաձայնությունը 

ձևակերպվում է գրավորֈ 

3. Դատարանը, նախքան հաշտության համաձայնությունը հաստատելը, 

կողմերին պարզաբանում է դրա դատավարական հետևանքներըֈ 

4. Դատարանը չի հաստատում հաշտության համաձայնությունը, եթե այն 

հակասում է օրենքին կամ խախտում է այլ անձանց իրավունքները և 

օրինական շահերըֈ 

5. Պարտապանին սնանկ ճանաչելուց հետո հաշտություն կնքելու բոլոր 

պարտատերերի իրավունքը կարող է իրականացվել բացառապես սույն 

օրենքի պահանջներին համապատասխան առողջացման ծրագրի 

հաստատման միջոցովֈ Պարտապանին սնանկ ճանաչելուց հետո 

առողջացման ծրագրի շրջանակներում առանձին պարտատիրոջ և 

պարտապանի միջև հաշտություն կնքելու իրավունքը կարող է իրականացվել 

տվյալ պարտատիրոջ կողմից միակողմանի պարտքի լրիվ կամ մասնակի 

ներմամբ կամ կատարման ժամկետի միակողմանի երկարաձգմամբֈ 

  

Հոդված 29. Պարտապանին սնանկ ճանաչելու կամ սնանկ ճանաչելու 

դիմումը մերժելու հետևանքները 

 

1. Պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին վճիռն օրինական ուժի մեջ 

մտնելուց հետո դատարանը` 

1) սույն օրենքի 33-րդ հոդվածով սահմանված կարգով անհապաղ 

նշանակում է սնանկության գործով կառավարիչ (այսուհետ` կառավարիչ)` 

դադարեցնելով ժամանակավոր կառավարչի լիազորությունները.  

2) անհապաղ նշանակում է պարտատերերի առաջին ժողովի անցկացման 

ժամանակը և վայրը: Պարտատերերի առաջին ժողովը նշանակվում է սնանկ 

ճանաչելու վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական գրանցման 

մասին տվյալներ հրապարակող մամուլում` հրապարակման օրվանից ոչ ուշ, 

քան 80 օրվա և ոչ շուտ, քան 50 օրվա ընթացքում: 

Պահանջների վերջնական ցուցակը հաստատելու մասին դատարանի 

որոշման բողոքարկումը չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ պարտատերերի 

առաջին ժողովի անցկացման համար, բացառությամբ եթե բողոքարկվում են 

որոշմամբ հաստատված բոլոր պահանջները. 

3) պարտապանին սնանկ ճանաչելու, դիմումը մերժելու կամ դիմումն 

առանց քննության թողնելու մասին անհապաղ տեղեկացնում է` 

ա. պարտապանի պետական գրանցումն իրականացնող պետական 

մարմնին, 

բ. անշարժ և պետական գրանցման ենթակա այլ գույքի (իրավունքների) 

պետական գրանցումն իրականացնող պետական մարմիններին, 

գ.  այն հարկային մարմիններին, որտեղ պարտապանը հաշվառված է, 

դ. մաքսային պետական մարմիններին, 

ե. կենտրոնական բանկին` բանկերին, այլ վարկային կազմակերպու-

թյուններին, կենտրոնական դեպոզիտարիային և վարկային բյուրոներին 

ծանուցելու համար, 

զ. դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությանը, 

է. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն դատարանին` 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բոլոր դատարաններին ծանուցելու 

համար, 

ը. պարտապանին լիցենզիա տված պետական մարմնին (մարմիններին), 

եթե դիմումում առկա է տեղեկատվություն լիցենզիա ունենալու մասին, 

թ. աշխատանքի և սոցիալական հարցերով լիազոր պետական մարմնին: 
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Սույն կետով նախատեսված տեղեկացումն ուղարկվում է գրավոր կամ 

առանձին գերատեսչությունների հետ համաձայնեցված կարգով, այդ թվում` 

էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցների գործադրմամբ. 

4) կառավարչին պարտավորեցնում է ոչ ուշ, քան համապատասխան 

դատական ակտերի ուժի մեջ մտնելու պահից` հինգ օրվա ընթացքում, 

պարտապանին սնանկ ճանաչելու, կառավարիչ և պարտատերերի առաջին 

ժողով նշանակելու մասին տեղեկությունները հրապարակել իրավաբանական 

անձանց պետական գրանցման մասին տվյալներ հրապարակող մամուլում և 

փակցնել դատարանի շենքում հատուկ հատկացված տեղում. 

5) սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում` կառավարչի, պարտատերերի 

խորհրդի, պարտատիրոջ կամ պարտապանի միջնորդությամբ հրավիրում է 

դատական նիստ. 

6) պարտապանին պարտավորեցնում է տասն օրվա ընթացքում 

կառավարչին ներկայացնել սույն օրենքի 12-րդ հոդվածով սահմանված 

փաստաթղթերը, եթե դիմումը ներկայացրել է պարտատերը կամ 

պարտապանի կողմից դիմում ներկայացնելու դեպքում դրանք ներկայացվել 

են թերի. 

7) պարտապանին լուծարելու մասին որոշում կայացնելու պահից 

անհապաղ որոշում է կայացնում պարտապանի գույքը տնօրինելու և 

կառավարելու իրավունքները կասեցնելու մասին. 

8) արգելանք է դնում պարտապանին պատկանող գույքի և դրամական 

միջոցների վրա, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի. 

9) կարճում է նույն պարտապանին սնանկ ճանաչելու պահանջով այլ 

դիմումներով դատարանի վարույթում առկա գործերի վարույթը: 

2. Պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին վճիռն օրինական ուժի մեջ 

մտնելու պահից պարտապանի մոտ ստուգում կամ ուսումնասիրություն 

կարող է իրականացվել միայն դատարանի որոշմամբ: Պարտապանի 

ֆինանսական առողջացման ծրագրի գործողության և լուծարման վարույթում 

գտնվող պարտապանի գործունեության վերսկսման ժամանակահատվածում, 

ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատա-

վարության օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում ստուգման կամ ուսումնա-

սիրության իրականացման համար դատարանի որոշում չի պահանջվում: 

Ստուգման կամ ուսումնասիրության իրականացումը թույլատրելու կամ 

մերժելու մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել վերաքննության կարգով: 

Պարտապանի լուծարման գործընթացը սկսվելուց հետո ստուգում կամ 

ուսումնասիրություն իրականացնելն արգելվում է, բացառությամբ հարկերի և 

պարտադիր վճարների գերավճարների առկայությունը պարզելուն ուղղված 

ուսումնասիրությունների: 

3. Պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին վճիռն օրինական ուժի մեջ 

մտնելու պահից կասեցվում են պարտապանի կանոնադրական 

(բաժնեհավաք, փայահավաք) կապիտալում մասնակցություն ունեցող 

անձանց` օրենքով և պարտապանի կանոնադրությամբ սահմանված գույքի 

կառավարման և տնօրինմանը վերաբերող այն լիազորությունները, որոնք 

պայմանավորված են այդ մասնակցությամբ: Նշված լիազորությունների 

իրականացումը կարող է թույլատրվել դատարանի որոշմամբ` ֆինանսական 

առողջացման ծրագրի շրջանակներում: 

Պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին վճիռն օրինական ուժի մեջ 

մտնելու պահից պարտապանը (ղեկավարը) գործում է սույն օրենքի 60-րդ 

հոդվածի 2-րդ և  3-րդ մասերով նախատեսված կարգով: 

4. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով նախատեսված պետական 

մարմինները պարտավոր են տասնհինգօրյա ժամկետում դատարան 

ներկայացնել պարտապանի գույքի (այդ թվում` իրավաբանական անձանց 

բաժնեհավաք, փայահավաք կամ այլ կապիտալում մասնակցության), ինչպես 

նաև իրավունքների (այդ թվում` պարտապանի գրավառուի իրավունքների) 
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գրանցման մասին, իսկ բանկերը և կենտրոնական դեպոզիտարիան` 

պարտապանի` բանկային հաշիվների և դրանց մնացորդների, ինչպես նաև 

արժեթղթերի նկատմամբ ունեցած իրավունքների մասին տեղեկություններ: 

5. Պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին վճիռն օրինական ուժի մեջ 

մտնելուց հետո պարտատերերը կարող են 

ծանոթանալ սնանկության վարույթի նյութերին: 

6. Պարտապանին սնանկ ճանաչելու դիմումը մերժելու կամ գործի 

վարույթը կարճելու մասին դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը 

հիմք է սույն օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված 

սահմանափակումները և 6-րդ մասով նախատեսված կասեցումները 

վերացնելու համար: 

7. Սնանկության հիմքերի ակնհայտ չլինելու պատճառաբանությամբ 

դիմումի մերժումը չի արգելում նույն անձին նույն դիմումով նույն 

պարտապանի դեմ դիմել դատարան` սնանկության հիմքերի առկայությունն 

ակնհայտ դառնալու պայմաններում: 

 

Հոդված 30. 

 

Սնանկության գործի ընթացքում կայացված ակտերի 

բողոքարկումը 

  

1. Դատարանի` սնանկության գործն ըստ էության լուծող դատական 

ակտերը կարող են բողոքարկվել վերաքննության կարգովֈ Վերաքննիչ բողոք 

կարող է բերվել այդ ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո` 

տասնհինգօրյա ժամկետում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատարանը 

ժամկետի բացթողումը համարում է հարգելիֈ 

2. Պարտապանին սնանկ ճանաչելու կամ սնանկ ճանաչելու դիմումը 

մերժելու մասին դատարանի վճիռը կարող են բողոքարկել պարտապանը, 

պարտատերը (պարտատերերը): 

3. Դատարանի վճռի բողոքարկումը չի 

կասեցնում սնանկության վերաբերյալ գործի վարույթը, ինչպես նաև 

դատարանի նշանակած ժամանակավոր կառավարչի կամ կառավարչի 

գործողությունները: 

4. Uնանկության գործի քննության ընթացքում կայացվող որոշումները 

կարող են բողոքարկվել դրանք կայացվելուց հետո` տասնհինգօրյա 

ժամկետում, վերաքննության կարգով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 

դատարանը ժամկետի բացթողումը համարում է հարգելիֈ 

5. Պահանջների վերջնական ցուցակը հաստատելու մասին դատարանի 

որոշումը կարող է բողոքարկվել ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն` 

առանձին պահանջների մասով: Որոշումը մասնակիորեն բողոքարկվելու 

դեպքում պահանջների վերջնական ցուցակը հաստատելու մասին 

դատարանի որոշումը չբողոքարկված պահանջների մասով մտնում է ուժի 

մեջ: 

 

Հոդված 31. Սնանկության գործով առանձին պահանջների քննության 

կասեցման հիմքերը և կարգը 

  
1. Սնանկության գործի վարույթը առանձին պարտատերերի պահանջների 

մասով կարող է կասեցվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված՝ կասեցման 

հիմքերի առկայության դեպքում, եթե այդ իրավակարգավորումները կիրառելի 

են սնանկության վարույթում առանձին պահանջների քննության նկատմամբ: 

2. Առանձին պահանջների մասով վարույթի կասեցումը չի ընդհատում 

սնանկության վարույթի ընթացքը: 

3. Առանձին պահանջի քննությունը կասեցնելու դեպքում հետագա 

վարույթի ընթացքում նույն հերթի մնացած պահանջները բավարարելուց 
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հետո կասեցված պահանջի չափի համամասնությամբ դրամական միջոցներ 

են սառեցվում սնանկության հատուկ հաշվին: Վարույթը կասեցնելու հիմքը 

վերանալուց և պահանջը հաստատվելուց հետո դատարանի որոշմամբ 

սնանկության հատուկ հաշվին սառեցված դրամական միջոցները 

փոխանցվում են պարտատիրոջը: Եթե պահանջի քննության կասեցման 

հիմքերը վերանալուց հետո կասեցված պահանջը չի հաստատվում, ապա այդ 

հիմքով սնանկության հատուկ հաշվին սառեցված դրամական միջոցները 

բաշխվում են սույն օրենքով սահմանված կարգով՝ դատարանի որոշման 

հիման վրա: 

4. Այն պարտատերը, որի պահանջի քննությունը կասեցվել է, կարող է 

մասնակցել պարտատերերի ժողովներին միայն խորհրդակցական ձայնի 

իրավունքով: Պահանջի քննության կասեցման հիմքերը վերանալու և 

դատարանի կողմից այդ պահանջը հաստատվելու դեպքում պարտատերը 

մասնակցում է պարտատերերի ժողովին քվեարկության իրավունքով՝ սույն 

օրենքով սահմանված կարգով: 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  5 
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Հոդված 32. Ժամանակավոր կառավարիչը 

  

1. Ժամանակավոր կառավարիչ կարող է նշանակվել պետական լիազոր 

մարմնի կողմից կառավարության սահմանած կարգով` 

որպես սնանկության կառավարիչ որակավորված և դատարանում 

հաշվառված այն ֆիզիկական անձը, որը Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով հաշվառված է որպես 

անհատ ձեռնարկատերֈ Ժամանակավոր կառավարչի նշանակումը և 

վաղաժամկետ ազատումը կատարվում է սույն օրենքով կառավարչի 

նշանակման և վաղաժամկետ ազատման համար սահմանված կարգով: 

2. Սնանկության ժամանակավոր կառավարիչը` 

1) միջնորդություն է ներկայացնում դատարան` սույն օրենքի 13-րդ 

հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված սահմանափակումների կիրառման 

համար. 

2) մինչև պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին վճիռն օրինական ուժի 

մեջ մտնելու պահն իրականացնում է սույն օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

5-րդ, 6-րդ և 12-րդ կետերով նախատեսված լիազորությունները: 

3. Ժամանակավոր կառավարչի լիազորությունները դադարեցվում են 

կառավարիչ նշանակելու մասին դատարանի որոշմամբ: 

4. Երբ տվյալ սնանկության գործով կառավարիչ նշանակվել է այլ անձ, 

ժամանակավոր կառավարչի ամսական վարձատրությունը կատարվում է 

պարտապանի հաշվին` վերջին տարում պարտապանի տնօրենի տարեկան 

վաստակի մեկ տասներկուերորդի չափով: 

5. Ժամանակավոր կառավարչի գործողությունները (անգործությունը) 

վիճարկելու կարգը և ժամանակավոր կառավարչի պատասխանատվությունը 

որոշվում են սույն օրենքի 42-րդ և 43-րդ հոդվածներով սահմանված 

կանոններով: 

  

Հոդված 33. Կառավարչի ընտրությունը և նշանակումը 

  

1. Կառավարիչ կարող է նշանակվել պետական լիազոր մարմնի կողմից 

կառավարության սահմանած կարգով` որպես սնանկության կառավարիչ 

որակավորված և դատարանում հաշվառված այն ֆիզիկական անձը, որը 
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Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով 

հաշվառված է որպես անհատ ձեռնարկատերֈ 

2. Պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին վճռի կայացումից հետո` երեք 

աշխատանքային օրվա ընթացքում, պարտապանը և գործին որպես դիմող 

մասնակցած պարտատերը (իսկ եթե պարտատերերը մի քանիսն են, ապա 

բոլոր պարտատերերի համաձայնության դեպքում` պարտատերերը), 

փոխադարձ համաձայնության գալով, պարտապանին սնանկ ճանաչելու 

մասին վճիռ կայացրած դատավորին են ներկայացնում սույն հոդվածի 1-ին 

մասով սահմանված պահանջներին համապատասխանող իրենց նախընտրած 

կառավարչի թեկնածությունը և սնանկության գործին մասնակցող անձանց 

պատճառված վնասի համար թեկնածուի քաղաքացիական 

պատասխանատվության ապահովագրական պոլիսըֈ 

3. Եթե պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին վճիռ կայացնելուց հետո` 

երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, պարտապանը և գործին որպես 

դիմող մասնակցած պարտատերը ժամանակավոր կառավարչին տվյալ 

սնանկության գործով կառավարիչ նշանակելու դեմ առարկություն չեն 

ներկայացնում, ապա դատարանը կարող է որոշում կայացնել տվյալ 

սնանկության գործով ժամանակավոր կառավարչին կառավարիչ նշանակելու 

մասին: 

4. Եթե պարտապանը և պարտատերը (պարտատերերը) կառավարչի 

թեկնածության վերաբերյալ ձեռք չեն բերում փոխադարձ համաձայնություն 

կամ եթե պարտատերը (պարտատերերը) կառավարչի թեկնածության 

վերաբերյալ առաջարկ չի ներկայացնում, կամ գործին որպես դիմող 

մասնակցած մի քանի պարտատերեր թեկնածուի հարցում ձեռք չեն բերում 

փոխադարձ համաձայնություն, կամ սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված 

ժամկետում չեն ներկայացնում իրենց նախընտրած կառավարչի 

թեկնածությունը, կամ նրանց ներկայացրած կառավարչի թեկնածուն չի 

բավարարում սույն հոդվածի 1-ին մասի պահանջներին կամ նրանց 

նախընտրած կառավարչի թեկնածուի վրա տարածվում են սույն օրենքի 34-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի պահանջները, ապա դատարանը որպես կառավարիչ չի 

նշանակում պարտատիրոջ (պարտատերերի) կողմից ներկայացված 

կառավարչի թեկնածուին և նշանակում է սույն հոդվածի 5-րդ մասով 

նախատեսված կարգով ընտրված կառավարչինֈ 

5. Դատարանը համակարգչում ներառում է դատարանում հաշվառված 

բոլոր կառավարիչների (բացառությամբ այն կառավարչի, որի վրա 

տարածվում են սույն օրենքի 34-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջները) 

տվյալները և համակարգչային ծրագրի միջոցով ընտրում է մեկ կառավարիչ: 

6. Կառավարիչը կարող է հրաժարվել կառավարչի 

պարտականություններն ստանձնելուց միայն այն դեպքում, երբ նրա 

գործունեությանը խոչընդոտում են անհաղթահարելի ուժի (ֆորսմաժորային) 

հանգամանքներըֈ Եթե կառավարիչ նշանակված անձը հրաժարվում է 

կառավարչի պարտականություններն ստանձնելուց, իսկ գործով որպես դիմող 

մասնակցած պարտատերը (պարտատերերը) այդ ընթացքում նոր թեկնածու 

չի ներկայացրել, ապա դատարանը կառավարիչ է նշանակում սույն հոդվածի 

5-րդ մասով նախատեսված կարգովֈ 

7. Եթե կառավարչի հրաժարումն անհիմն է, ապա դատարանն այդ մասին 

տեղյակ է պահում պետական լիազոր մարմնինֈ 

  

Հոդված 34. Կառավարչին ներկայացվող պահանջները 

  

1. Կառավարչի որակավորում պետական լիազոր մարմնի կողմից կարող է 

ստանալ 65 տարին չլրացած այն ֆիզիկական անձը, բացառությամբ սույն 

օրենքի 40-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված դեպքի, որն ունի 

բարձրագույն կրթություն և դիմելու օրվան նախորդած վերջին հինգ տարվա 
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ընթացքում առնվազն երեք տարի վարել է որևէ կազմակերպության 

ֆինանսատնտեսական գործունեության կազմակերպման կամ ղեկավարման 

հետ կապված պաշտոններ, կամ անցել է համապատասխան ստաժավորում: 

Ստաժավորումը կազմակերպում, ինչպես նաև դրա անցկացման պայմանները 

որոշում է պետական լիազոր մարմինը: Ստաժավորման ժամկետը 

սահմանում է պետական լիազոր մարմինը, սակայն այն չի կարող պակաս 

լինել վեց ամսից: 

2. Կառավարչի պաշտոնում չի կարող նշանակվել, իսկ նշանակված լինելու 

դեպքում ենթակա է ազատման այն անձը, որը` 

1) փոխկապակցված է պարտատերերի կամ պարտապանի հետ. 

2) պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ծառայող 

է. 

3) քրեական գործով հանդես է գալիս որպես մեղադրյալ կամ 

ամբաստանյալ. 

4) նախկինում դատապարտվել է շահադիտական հանցագործություն 

կատարելու համար, և դատվածությունը մարված կամ հանված չէ. 

5) պարտապանի նկատմամբ ունի պահանջ կամ պարտավորություն. 

6) վերջին հինգ տարիների ընթացքում սնանկ է ճանաչվել որպես 

ֆիզիկական անձ. 

7) սնանկության վերաբերյալ այլ գործերով չի փոխհատուցել կառավարչի 

պարտականությունների կատարման հետևանքով պարտատիրոջը կամ 

պարտապանին պատճառված վնասները. 

8) վերջին մեկ տարվա ընթացքում դատարանի կողմից վաղաժամկետ 

ազատվել է կառավարչի պարտականությունների կատարումից` սույն օրենքի 

43-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված կարգով. 

9) չունի սնանկության կառավարչի որակավորում կամ հաշվառված չէ 

դատարանում կամ հաշվառված չէ որպես անհատ ձեռնարկատեր. 

10) սահմանված ժամկետում չի կատարել իր քաղաքացիական 

պատասխանատվության ապահովագրումը:  

3. Կառավարիչների շարունակական մասնագիտական զարգացումն 

ապահովելու նպատակով պետական լիազոր մարմինը կազմակերպում է 

սնանկության գործով կառավարիչների ամենամյա պարտադիր 

վերապատրաստումներ՝ նվազագույնը 24 ակադեմիական ժամ ընդհանուր 

տևողությամբ: 

 

Հոդված 35. Կառավարչի վարքագծի կանոնները 

  
1. Կառավարիչը պարտավոր է առաջնորդվել վարքագծի հետևյալ 

կանոններով` 

1) ապահովել հարգալից և անկողմնակալ վերաբերմունք պարտապանի և 

պարտատերերի նկատմամբ. 

2) կողմերին պարզաբանել սնանկության գործընթացի բնույթը. 

3) պահպանել սնանկության գործի ընթացքում իրեն հայտնի դարձած 

օրենքով պահպանվող գաղտնի տեղեկությունները. 

4) սնանկության գործընթացում իրեն վերապահված լիազորություններն 

իրականացնել հնարավոր սեղմ ժամկետներում. 

5) նպաստել կառավարիչների նկատմամբ վստահության ձևավորմանըֈ 

2. Կառավարչի վարքագծի կանոնները, սույն հոդվածով սահմանված 

կանոնների հիման վրա,  հաստատում է պետական լիազոր մարմինը: 

  

Հոդված 36. Կառավարչի հաշվառումը դատարանում 

  

1. Կառավարիչները, որակավորում ստանալու պահից տասնօրյա 

ժամկետում, պարտավոր են հաշվառվել դատարանում` ներկայացնելով 
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որակավորման վկայականների պատճենները, քաղաքացիական 

պատասխանատվության համապատասխան չափով ապահովագրումն 

ապացուցող տեղեկություններ: Սույն հոդվածով նախատեսված փաստա-

թղթերով սահմանված տվյալների փոփոխության դեպքում կառավարիչներն 

այդ մասին անհապաղ հայտնում են դատարանին: 

 

Հոդված 37. Կառավարչի գույքային պատասխանատվությունը 

  

1. Կառավարիչը դատարանի կողմից սնանկության գործով որպես 

կառավարիչ նշանակվելուց հետո՝ մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, 

պարտավոր է ապահովագրել իր քաղաքացիական 

պատասխանատվությունը սնանկության գործին մասնակցող անձանց 

պատճառված վնասի համարֈ Ապահովագրական գումարի չափը չպետք է 

պակաս լինի նվազագույն աշխատավարձի հինգհազարապատիկիցֈ Եթե 

կառավարիչը սահմանված ժամկետում չի կատարում իր քաղաքացիական 

պատասխանատվության ապահովագրումը, ապա դատարանը որոշում է 

կայացնում տվյալ կառավարչի լիազորությունները վաղաժամկետ 

դադարեցնելու մասին և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում սույն օրենքի 

33-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով նշանակում է նոր կառավարիչֈ 

2. Կառավարչի մեղքով վնաս կրած պարտապանը կամ պարտատերը 

համարվում է ապահովագրական գումարի շահառու: 

Կառավարչի մեղքով շահառուներին պատճառված վնասի 

փոխհատուցումն իրականացվում է կառավարչի ապահովագրական 

գումարից, իսկ դրա անբավարարության դեպքում` կառավարչի գույքից: 

Եթե ապահովագրական գումարի օրենքով սահմանված չափը բավարար չէ 

վնաս կրած բոլոր շահառուների` վնասով պայմանավորված պահանջները 

բավարարելու համար, ապա պահանջների բավարարումն իրականացվում է 

երկու փուլով: 

Առաջին փուլում վնասների հատուցումն իրականացվում է 

ապահովագրական գումարից` տվյալ գումարը վնաս կրած բոլոր 

շահառուների միջև` իրենց վնասով պայմանավորված պահանջներին 

համամասնորեն բաշխելու միջոցով: 

Երկրորդ փուլում վնասների փոխհատուցումն իրականացվում է 

կառավարչի գույքից` վնաս կրած բոլոր շահառուների միջև իրենց վնասով 

պայմանավորված պահանջի ապահովագրական գումարով չծածկված մասով` 

իրենց պահանջներին համամասնորեն: 

 

 Հոդված 38. Կառավարչի լիազորությունները 

  

1. Սնանկության վերաբերյալ գործով նշանակված կառավարիչը` 

1) դատարանի պահանջով, իր նախաձեռնությամբ կամ պարտապանի 

նկատմամբ գրանցված պահանջների 5 տոկոսից ավելի ունեցող 

պարտատերերի պահանջով հրավիրում է պարտատերերի ժողով և 

նախագահում է այն: 

Եթե պարտատերերի ժողով է հրավիրվում կառավարչին ազատելու մասին 

դատարանին միջնորդություն ներկայացնելու հարցով, ապա այն 

նախագահում է ժողովին ներկա, ձայնի իրավունք ունեցող ամենախոշոր 

պարտատերը. 

2) սնանկության գործով դիմում է դատարան` սույն օրենքով 

նախատեսված դեպքերում. 

3) պարտապանի անունից դիմում է դատարաններ` դատական կարգով 

լուծում պահանջող հարցերով, ներգրավվում է պարտապանի այն 

դատավարություններում, որոնցում վերջինս հանդես է գալիս որպես հայցվոր, 

պատասխանող կամ վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջներ 
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ներկայացնող երրորդ անձ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս 

պարտապանի անունից. 

4) իր լիազորությունների կատարումը պատշաճ ապահովելու նպատակով 

ներգրավում է համապատասխան մասնագիտացված կազմակերպություններ 

կամ մասնագետների և այլ աշխատակիցների և նրանց վարձատրում է 

պարտապանի հաշվին. 

5) կազմակերպում է գույքագրում, միջոցներ է ձեռնարկում պարտապանին 

պատկանող գույքի պահպանության ապահովման համար. 

6) վերլուծում է պարտապանի ֆինանսական վիճակը,  սնանկության   

պատճառները, ինչպես նաև պարտապանի ֆինանսական, տնտեսական և 

ներդրումային գործունեությունը և նրա դրությունն ապրանքային շուկայում. 

7) վարում է պարտատերերի պահանջների գրանցամատյանը. 

8) ստուգում է պարտապանին ներկայացվող պահանջների 

հիմնավորվածությունը. 

9) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործող առևտրային 

բանկերից մեկում պարտապանի անունով բացում է սնանկության հատուկ 

հաշիվ և դրան է հաշվեգրում պարտապանի անունով ստացվող բոլոր 

դրամական միջոցները. 

10) պարտապանին պատկանող գույքի և դրամական միջոցների վրա 

դատարանի որոշման հիման վրա արգելանք է դնում կամ հանում արգելանքը. 

11) հսկողություն է իրականացնում պարտապանի ղեկավարի 

պարտականությունների կատարման նկատմամբ. 

12) օրենքով սահմանված կարգով դիմում է շարժական գույքի նկատմամբ 

կիրառված սահմանափակումները գրանցելու համար. 

13) պարտապանի կամ պարտատերերի կամ պարտապանի ֆինանսական 

առողջացման ծրագրով ներգրավված ֆինանսավորողի պահանջով 

վերջիններիս տրամադրում է տեղեկություններ պարտապանի սնանկության 

վարույթի կամ ֆինանսական առողջացման վերաբերյալ պահանջը գրավոր 

ստանալուց հետո՝ առավելագույնը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում. 

14) իրականացնում է օրենքով սահմանված այլ լիազորություններ: 

2. Սույն օրենքով սահմանված իր լիազորությունների շրջանակներում 

դատարաններ ներկայացվող հայցադիմումների, դիմումների, վերաքննիչ և 

վճռաբեկ բողոքների համար կառավարիչն ազատվում է պետական տուրքի 

վճարումներից: 

3. Սույն օրենքով սահմանված լիազորություններն իրականացնելիս 

կառավարիչը գործում է պարտապանի անունից և իր 

պատասխանատվությամբ: 

4. Յուրաքանչյուր կառավարիչ պետք է ունենա իր անուն-ազգանունով 

կնիքֈ 

 

Հոդված 39. Կառավարչի գործունեության կասեցումը 

  
1. Կառավարչի գործունեությունը կասեցվում է` 

1) եթե կառավարիչը դատական կարգով ճանաչվել է սնանկ՝ սնանկության 

վարույթի ողջ ժամանակահատվածում. 

2) եթե կառավարիչը, առանց հարգելի պատճառների, չի մասնակցել 

կառավարիչների վերապատրաստման դասընթացներին մեկ տարվա 

ընթացքում ավելի քան 8 ակադեմիական ժամ տևողությամբ. 

3) օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում, կարգով և ժամկետներում: 

2. Կառավարչի գործունեության կասեցման մասին որոշումը կայացնում է 

պետական լիազոր մարմինը՝ նշելով գործունեության կասեցման 

հիմնավորումները և ժամկետը: 

Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված դեպքում 

կառավարչի գործունեությունը կասեցվում է մինչև համապատասխան 
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քանակով վերապատրաստման դասընթացների մասնակցության ժամերը 

լրացնելը: Սույն մասով նախատեսված կասեցման ժամանակահատվածը չի 

կարող մեկ տարուց ավելի լինելֈ 

3. Կառավարչի գործունեությունը կասեցված է համարվում կասեցման 

մասին որոշումը (հրամանը) նրան հանձնելու օրվան հաջորդող օրվանից: 

4. Գործունեությունը կասեցված կառավարիչն իրավունք չունի մինչև 

կասեցման ժամկետի ավարտը կատարելու կառավարչի լիազորությունները: 

5. Կառավարիչն իրավունք ունի դատական կարգով բողոքարկելու իր 

գործունեության կասեցման մասին որոշումը: 

6. Կառավարչի գործունեության կասեցման դեպքում նրա վարույթում 

գտնվող սնանկության գործերով նշանակվում է նոր կառավարիչ՝ սույն օրենքի 

33-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: 

  

Հոդված 40. Կառավարչի լիազորությունները դադարեցնելը 

  
1. Կառավարչի լիազորությունները դադարեցվում են պետական լիազոր 

մարմնի որոշմամբ, եթե` 

1) կառավարիչը դիմել է այդ մասին. 

2) լրացել է նրա 65 տարին (պաշտոնավարման տարիքը), բացառությամբ 

սույն հոդվածի 5-րդ մասի. 

3) իր գրավոր համաձայնությամբ ընտրվել կամ նշանակվել է այլ 

պաշտոնում կամ անցել է սնանկության գործով կառավարչի գործունեության 

հետ անհամատեղելի այլ աշխատանքի. 

4) ժամանակավոր անաշխատունակության հետևանքով նա ավելի քան վեց 

ամիս անընդմեջ չի ներկայացել աշխատանքի. 

5) դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռի հիման վրա նա ճանաչվել է 

անգործունակ, սահմանափակ գործունակ, անհայտ բացակայող կամ 

մահացած. 

6) օրինական ուժի մեջ է մտել նրա նկատմամբ մեղադրական դատավճիռը, 

որով անձը դատապարտվել է ազատությունից զրկելու հետ կապված պատժի, 

կամ նա դատվածություն ունի պետական ծառայության դեմ ուղղված 

հանցագործության համար. 

7) դատական կարգով ճանաչվել է սնանկ, և սնանկության վարույթը չի 

ավարտվել պարտապանի ֆինանսական առողջացմամբ. 

8) նա թույլ է տվել կառավարչի` օրենքով սահմանված պարտականու-

թյունների կոպիտ կամ պարբերական խախտումներ: Կոպիտ է համարվում 

այն խախտումը, որն անհամատեղելի է կառավարչի վարքագծի կանոնների 

հետ: Պարբերական է այն խախտումը, որը, առանձին վերցրած, թեև կոպիտ 

խախտում չի համարվում, սակայն իր պարբերականությամբ անհամատեղելի 

է կառավարչի վարքագծի կանոնների հետ: 

2. Եթե կառավարիչը սնանկության գործով կառավարչի որակավորում 

ստացել է օրենքի պահանջների խախտմամբ, ապա կառավարչի 

լիազորությունները դադարեցվում են պետական լիազոր մարմնի որոշմամբ:  

Որոշումը կարող է բողոքարկվել դատական կարգով որոշումը ստանալուց 

հետո՝ 15-օրյա ժամկետումֈ 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ կառավարչի լիազորու-

թյունները դադարում են նրա 65 տարին լրանալու հաջորդ օրվանից, իսկ սույն 

հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 3-5-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում` 

որոշման մեջ նշված օրվանից, իսկ 6-7-րդ կետերով նախատեսված 

դեպքերում՝ համապատասխան դատական ակտի օրինական ուժի մեջ 

մտնելու օրվանից: 

4. Լիազորությունները դադարեցված կառավարիչը պարտավոր է ոչ ուշ, 

քան հնգօրյա ժամկետում իր մոտ պահպանվող՝ ընթացիկ սնանկության 
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գործերով փաստաթղթերը և նյութերը հանձնել պետական լիազոր մարմնի 

կողմից լիազորված անձին: 

5. Սնանկության կառավարչի գործունեությամբ զբաղվելու 

պաշտոնավարման տարիքը լրանալու դեպքում պետական լիազոր մարմինը, 

հիմք ընդունելով կառավարչի՝ իր պարտականությունների կատարման 

ունակությունները և կարողությունները, կարող է որոշել թույլատրել 

կառավարչին մինչև հինգ տարի ժամկետով շարունակել զբաղվել 

սնանկության կառավարչի գործունեությամբֈ 

 

Հոդված 41. Կառավարչի վարձատրությունը  

  

1. Կառավարչի վարձատրությունը կատարվում է պարտապանի 

դրամական միջոցներից, պարտապանի, երրորդ անձանց գույքի վաճառքից 

(օտարումից) կամ ակտիվների (այդ թվում` դեբիտորական պարտքերի) 

հավաքագրումից գոյացած միջոցներից՝ չներառելով իրացումից ստացված 

անուղղակի հարկերի գումարը: 

2. Պարտապանի ֆինանսական առողջացման դեպքում կառավարչի 

վարձատրության չափը սահմանվում է ֆինանսական առողջացման ծրագրի 

իրականացման ընթացքում պարտատերերի պահանջների բավարարման 

չափի առնվազն 5 տոկոսի չափով: Իսկ ֆինանսական առողջացման ծրագիրը 

հաջողությամբ ավարտելու և պարտապանի առողջացման դեպքում 

կառավարչին վճարվում է պարգևավճար՝ ֆինանսական առողջացման 

ծրագրով նախատեսված կարգով: 

3. Կառավարչի վարձատրությունը սահմանվում է դատարանի որոշմամբ, 

պարտատերերի պահանջների բավարարման չափի հետևյալ 

տոկոսադրույքներով` 

1) մինչև 25 000 000 ՀՀ դրամ` 10 տոկոս. 

2) 25 000 000 - 50 000 000 ՀՀ դրամ` 2 500 000 ՀՀ դրամին գումարած 

25 000 000  դրամը գերազանցող գումարի 8 տոկոսը. 

3) 50 000 000 – 75 000 000 ՀՀ դրամ` 4 500 000 ՀՀ դրամին գումարած 

50 000 000 ՀՀ դրամը գերազանցող գումարի 7 տոկոսը. 

4) 75 000 000 - 100 000 000 ՀՀ  դրամ` 6 250 000 ՀՀ դրամին գումարած 

75 000 000 ՀՀ դրամը գերազանցող գումարի 6 տոկոսը. 

5) 100 000 000 – 500 000 000 ՀՀ  դրամ` 7 750 000 ՀՀ  դրամին գումարած 

100 000 000 դրամը գերազանցող գումարի 4 տոկոսը. 

6) 500 000 000 ՀՀ դրամից ավելին` 23 750 000 ՀՀ դրամին գումարած 

500 000 000 ՀՀ դրամը գերազանցող գումարի 3 տոկոսը: 

4. Սույն օրենքի 43-րդ հոդվածով սահմանված կարգով վաղաժամկետ 

ազատված կառավարչի աշխատած ժամանակաշրջանին համապատասխան 

վարձատրության տրամադրման և վարձատրության չափին վերաբերող 

հարցերը որոշում է դատարանը` աշխատաժամանակին և կատարած 

աշխատանքին համապատասխան` աշխատանքային օրենսդրության 

սկզբունքներից ելնելովֈ 

5. Եթե պարտապանը չունի գույք, կամ նրա գույքի արժեքը պակաս է 

նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից, ապա սնանկության գործի 

ավարտից հետո` մեկամսյա ժամկետում, կառավարչին վճարվում է 

փոխհատուցում` Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության պետական 

բյուջեից` նվազագույն աշխատավարձի երեսնապատիկի չափով: 

 

Հոդված 42. Կառավարչի գործողությունները (անգործությունը) 

վիճարկելը 

  

1. Պարտապանը և պարտատերը (պարտատերերը) կարող 

են սնանկության գործը վարող դատավորին բողոքարկել կառավարչի 
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գործողությունները կամ անգործությունը: Բողոքը կարող է դատարան 

ներկայացվել այն օրվանից սկսած տասն օրվա ընթացքում, երբ բողոքարկողը 

իմացել է կամ պետք է իմացած լիներ իր իրավունքի խախտման մասին: 

2. Բողոքն ստանալուց հետո` եռօրյա ժամկետում, դատարանը քննում է 

այն և կայացնում համապատասխան որոշում, որի մասին տեղեկացնում է 

բողոքարկողին և կառավարչին: 

3. Բողոքարկումը չի կասեցնում կառավարչի գործողությունները: 

4. Կառավարչի գործողությունները չեն կարող բողոքարկվել այլ դատա-

րաններում: 

 

Հոդված 43.   Կառավարչի պատասխանատվությունը 

 

 1. Պետական լիազոր մարմինը պարտավոր է քննարկել կառավարչի 

գործունեության վերաբերյալ ստացված բողոքը: Բողոքում նշված օրենքի և 

իրավական այլ ակտերի պահանջների կոպիտ խախտումներ հայտնաբերելու 

դեպքում կամ իր իրավասության շրջանակում որևէ այլ հարց քննելիս նման 

փաստի հանդիպելով` պետական լիազոր մարմինը լուծում է տվյալ 

կառավարչի որակավորման վկայականը հետ վերցնելու հարցը, որը պետք է 

լուծվի ոչ ուշ, քան խախտումը հայտնաբերելու կամ դրա մասին տեղեկանալու 

օրվանից մեկ ամսվա ընթացքում: Կառավարչի որակավորման վկայականը 

հետ վերցնելու մասին որոշումը անհապաղ ուղարկվում է տվյալ կառավարչին 

և դատարան: 

2. Դատավորն իր նախաձեռնությամբ, պարտատերերի խորհրդի կամ 

ժողովի կամ պարտատիրոջ կամ պարտապանի միջնորդությամբ պետք է 

վաղաժամկետ դադարեցնի կառավարչի լիազորությունները, եթե վերջինս չի 

կատարում կամ ոչ պատշաճ է կատարում սույն օրենքով սահմանված իր 

լիազորությունները կամ սույն օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

սահմանված ժամկետում չի կատարում իր քաղաքացիական պատասխա-

նատվության ապահովագրումըֈ Դատավորի կողմից կառավարչի 

պարտականությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին որոշում 

ընդունելու դեպքում դատավորն այդ մասին անհապաղ տեղեկացնում է տվյալ 

կառավարչին, պետական լիազոր մարմնին, պարտապանին և 

պարտատերերինֈ Նոր կառավարչի նշանակումը կատարվում է սույն օրենքի     

33-րդ հոդվածով սահմանված կարգովֈ 

3.  Կառավարչի կողմից իր պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ 

պատշաճ կատարելու մասին դատարանի որոշումը կամ սնանկության գործը 

վարելուց անհիմն հրաժարվելը կամ սույն օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

սահմանված ժամկետում քաղաքացիական պատասխանատվության 

ապահովագրումը չկատարելը հիմք է պետական լիազոր մարմնի կողմից 

կառավարչի որակավորման վկայականը հետ վերցնելու համարֈ 

   

Գ Լ ՈՒ Խ  6 
ՊԱՐՏԱՏԵՐԵՐԻ ԺՈՂՈՎԸ ԵՎ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ 

 

Հոդված 44. Պարտատերերի ժողովը 

  

1. Պարտատերերի ժողովին (այսուհետ` ժողով) քվեարկության ձայնի 

իրավունքով կարող են մասնակցել պարտատերերի առաջին ժողովին 

ներկայացած բոլոր պարտատերերը: Մնացած պարտատերերը հետագա 

ժողովներին մասնակցում են խորհրդակցական ձայնի իրավունքով, 

բացառությամբ առաջին ժողովին չներկայացած, սակայն պահանջների 

ընդհանուր ծավալում ամենախոշոր պահանջ հաշվառած պարտատիրոջ` 

սույն հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ պարբերությունում սահմանված դեպքերի: 
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Եթե պարտատիրոջ պահանջն առարկվել է մասնակի, ապա նա կարող է 

մասնակցել առաջին ժողովին: Այդ դեպքում տվյալ պարտատիրոջ ձայնը 

հաշվարկվում է պահանջի չառարկված մասով: 

Ժողովն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում է ձայնի իրավունք ունեցող 

պարտատերերի առնվազն կեսը: 

Եթե սնանկության գործով առկա է մեկ պարտատեր, ապա ժողովի 

իրավասությանը վերաբերող հարցերով որոշումները կայացնում է այդ պար-

տատերը: 

2. Ժողովում պարտապանը պարտավոր է պատասխանել կառավարչի և 

պարտատերերի ցանկացած հարցին` կապված իր ֆինանսատնտեսական 

գործունեության հետ: 

3. Ժողովը հրավիրում և նախագահում է կառավարիչը, բացառությամբ 

սույն օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված դեպքերի: 

4. Ժողովի բացառիկ իրավասությանն են պատկանում` 

1) ֆինանսական առողջացման ծրագրին հավանություն տալը և ծրագրի 

իրականացման ժամկետի երկարաձգման մասին դատարանին 

առաջարկություն ներկայացնելը. 

2) պարտատերերի խորհրդի կազմի հաստատումը և խորհրդի կամ նրա 

առանձին անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը. 

3) իր կանոնակարգի ընդունումը. 

4) սույն օրենքով ժողովի բացառիկ իրավասությանը վերապահված այլ 

որոշումների ընդունումը: 

5. Ժողովի ձայների 100 տոկոսը պատկանում է առաջին ժողովին 

ներկայացած պարտատերերին (պարտատիրոջը), որը բաշխվում է նրանց 

միջև` իրենց հաստատված և գրանցամատյանում հաշվառված պահանջներին 

համամասնորեն: 

Առաջին ժողովին չներկայացած և պահանջների ընդհանուր ծավալում 

ամենախոշոր պահանջ հաշվառած պարտատիրոջ կողմից հետագա 

ժողովներին ներկայանալու դեպքում համապատասխան ժողովում ձայների 

100 տոկոսը պատկանում է առաջին ժողովին ներկայացած պարտատերերին և 

այդ պարտատիրոջը` նրանց պահանջներին համամասնորեն: 

Պարտատիրոջ (պարտատերերի) քվեարկության ձայնի իրավունքը 

պահպանվում է չբավարարված պահանջի մասով: Եթե քվեարկության ձայնի 

իրավունք ունեցող պարտատիրոջ պահանջը լրիվ բավարարվել է, ապա 

պարտատերը կորցնում է քվեարկության ձայնի իրավունքը: Այդ դեպքում 

ժողովի ձայների 100 տոկոսը պատկանում է սույն մասի առաջին և երկրորդ 

պարբերություններում նշված չբավարարված պահանջներով պարտա-

տերերին, որը նրանց միջև բաշխվում է նրանց հաստատված կամ 

գրանցամատյանում հաշվառված պահանջներին համամասնորեն: 

6. Առաջին ժողովի անցկացման վայրի և ժամանակի մասին պատշաճ 

ծանուցման դեպքում ժողովն իրավասու է` անկախ դրանում ներկայացված 

պարտատերերի (պարտատիրոջ) ձայների քանակից: 

Հետագա ժողովներն իրավասու են, եթե դրանց մասնակցում են 

քվեարկության իրավունք տվող ձայների պարզ մեծամասնություն ունեցող 

պարտատերերը (պարտատերը): 

7. Ժողովի նիստերն արձանագրվում են: Ժողովի արձանագրությունն 

ստորագրում է կառավարիչը, և դրա մեկ օրինակը ժողովի անցկացման 

հաջորդ օրը ներկայացվում է դատարան: 

8. Ժողովի արձանագրությանը կցվում են` 

1) ժողովի անցկացման օրվա դրությամբ պարտատերերի պահանջների 

գրանցամատյանը (միայն առաջին ժողովի արձանագրության). 

2) ժողովի մասնակիցների գրանցման թերթիկները. 

3) քվեաթերթիկները. 
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4) ժողովի մասնակիցների լիազորագրերը կամ լիազորությունները 

հավաստող այլ փաստաթղթեր. 

5) ժողովի մասնակիցների կողմից ժողովի քննարկմանը ներկայացված 

փաստաթղթերը. 

6) ժողովի անցկացման վայրի և ժամանակի մասին պարտատերերի 

պատշաճ ծանուցումը հավաստող ապացույցները. 

7) այլ փաստաթղթեր: 

  

Հոդված 45. Ժողովի մասին ծանուցումը 

  

1. Ժողովի անցկացման վայրի և ժամանակի մասին ժողովին ներկա 

գտնվելու իրավունք ունեցող պարտատերերին և պարտապանին 

կառավարիչը պետք է պատշաճ ծանուցի: 

Ծանուցումն ուղարկվում է պատվիրված նամակով` հանձնման մասին 

ծանուցմամբ կամ հաղորդագրության ձևակերպումն ապահովող կապի այլ 

միջոցների օգտագործմամբ կամ հանձնվում է ստացականով, իսկ 

պարտատերերի առաջին ժողովի մասին նաև պատվիրված նամակով 

ծանուցվում են այն քաղաքացիները, որոնց առջև պարտապանը 

պատասխանատվություն է կրում նրանց կյանքին կամ առողջությանը վնաս 

պատճառելու համար (առկայության դեպքում): 

Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող պարտատերերի թիվը 10-ից 

ավելի լինելու կամ ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձի 

ծանուցումն իրականացնելու համար անհրաժեշտ տեղեկությունների 

բացակայության դեպքում, ինչպես նաև ժողովին ներկա գտնվելու իրավունք 

ունեցող (խորհրդակցական ձայնի իրավունք ունեցող) պարտատերերի 

համար պատշաճ ծանուցում է համարվում իրավաբանական անձանց 

պետական գրանցման մասին տվյալներ հրապարակող մամուլում 

հրապարակված հայտարարությունը: 

2. Ժողովին ներկա գտնվելու իրավունք ունեցող անձինք պետք է ծանուցվեն 

ոչ ուշ, քան ժողովի հրավիրման օրվանից երեք օր առաջ, իսկ սույն հոդվածի 1-

ին մասի 3-րդ պարբերությամբ նախատեսված դեպքերում հայտարարությունը 

պետք է հրապարակվի ժողովի հրավիրման օրվանից հինգ օր առաջ: 

3. Ժողովի մասին ծանուցումը պետք է պարունակի` 

1) պարտապանի անվանումը (անունը) և գտնվելու (բնակության) վայրը. 

2) ժողովի գումարման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, ժամանակը և վայրը. 

3) ժողովի օրակարգում ընդգրկված հարցերը. 

4) ժողովում քննարկվող հարցերին վերաբերող տեղեկություններին և 

նյութերին ծանոթանալու կարգը. 

5) ժողովի մասնակիցների գրանցման կարգը: 

  

Հոդված 46. Ժողովի գումարման կարգը 

  

1. Ժողովը գումարվում է կառավարչի կողմից` իր նախաձեռնությամբ կամ 

5 և ավելի տոկոս ձայն ունեցող պարտատիրոջ (պարտատերերի) պահանջով: 

Պարտատիրոջ նախաձեռնությամբ ժողովը հրավիրվում է, եթե պարտատերը 

վճարում է ժողովի կազմակերպման և անցկացման ծախսերը: Կառավարչի 

նախաձեռնությամբ հրավիրված ժողովների ծախսերը վճարվում են 

պարտապանի հաշվին: 

2. Ժողով անցկացնելու պահանջում պետք է նշվեն ժողովի օրակարգում 

առաջարկվող հարցերը, որոնք ընդգրկվում են ժողովի օրակարգում առանց 

քվեարկության: 

Կառավարիչն իրավունք չունի փոխելու պարտատերերի պահանջով 

հրավիրվող ժողովի օրակարգում ընդգրկված հարցերի ձևակերպումները: 
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3. Կառավարիչն անցկացնում է պարտատիրոջ (պարտատերերի) 

պահանջով գումարվող ժողովը ոչ ուշ, քան ժողովի անցկացման պահանջն 

ստանալուց երկու շաբաթվա ընթացքում: Ժողովի անցկացումը պահանջող 

պարտատերը (պարտատերերը) պարտավոր է փոխհատուցել իր պահանջով 

անցկացվող ժողովի ծախսերը ոչ ուշ, քան ժողովի անցկացման պահանջ 

ներկայացնելուց մեկ շաբաթվա ընթացքում` ըստ կառավարչի ներկայացրած 

նախահաշվի: Պարտատիրոջ (պարտատերերի) պահանջով հրավիրված 

ժողովի համար փոխանցված և չօգտագործված միջոցները վերադարձվում են 

պարտատիրոջը (պարտատերերին)` ժողովի ավարտման օրվանից երեք օրվա 

ընթացքում: 

  

Հոդված 47. Ժողովի որոշումների ընդունման կարգը 

  

1. Ժողովի որոշումներն ընդունվում են ժողովին ներկայացած, 

քվեարկության ձայնի իրավունք ունեցող պարտատերերի ձայների պարզ 

մեծամասնությամբ, եթե սույն օրենքով այլ բան նախատեսված չէ: 

2. Կառավարիչը, պարտատերերն ու պարտապանն իրավունք ունեն 

եռօրյա ժամկետում դատարան բողոքարկելու սույն օրենքի, իրավական այլ 

ակտերի պահանջների խախտմամբ ընդունված ժողովի որոշումը: 

Դատարանն իրավունք ունի անվավեր ճանաչելու ժողովի որոշումը, եթե 

խախտվել են օրենքով կամ իրավական այլ ակտերով սահմանված դիմողի 

իրավունքները: Հակառակ դեպքում դատարանը դիմումը մերժում է: 

Դատավորը բողոքը քննում է մեկշաբաթյա ժամկետում: Դատավորն 

իրավունք ունի ուժի մեջ թողնելու ժողովի որոշումը, եթե այդ պարտատիրոջ 

քվեարկության մասնակցելը չէր կարող ազդել քվեարկության արդյունքների 

վրա, և թույլ տրված խախտումներն էական չեն: 

  

Հոդված 48. Քվեարկության քվեաթերթիկը 

  

1. Ժողովում քվեարկությունն իրականացվում է քվեաթերթիկների 

օգտագործման միջոցով: 

2. Քվեաթերթիկները կազմում է կառավարիչը և տրամադրում է ժողովին 

մասնակցող` քվեարկության ձայնի իրավունք ունեցող պարտատերերին: 

3. Քվեաթերթիկը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկությունները` 

1) ժողովի գումարման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, ժամանակը և վայրը. 

2) քվեարկության դրվող յուրաքանչյուր հարցի ձևակերպումը և հարցերի 

քննարկման հերթականությունը. 

3) քվեարկության դրված յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ քվեարկության 

տարբերակները` «կողմ», «դեմ». 

4) ցուցում այն մասին, որ քվեաթերթիկը պետք է ստորագրի պարտատերը. 

5) քվեաթերթիկը լրացնելու կարգի պարզաբանումը: 

4. Քվեարկությունների անցկացման և կազմակերպման կարգը որոշվում է 

ժողովի կանոնակարգով: 

  

Հոդված 49. Պարտատերերի խորհուրդը 

  

1. Պարտատերերի խորհուրդը (այսուհետ` խորհուրդ) ներկայացնում է 

պարտատերերի շահերը և սույն օրենքով սահմանված կարգով 

վերահսկողություն է իրականացնում կառավարչի գործունեության 

նկատմամբ: Հաստատված պահանջներով պարտատերերի թիվը տասից 

պակաս լինելու դեպքում խորհուրդ չի ձևավորվում: Նման դեպքում, ինչպես 

նաև այլ պատճառներով խորհրդի չձևավորման դեպքերում խորհրդի 

լիազորություններն իրականացնում է ժողովը: 
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2. Խորհուրդը ձևավորվում է պարտատերերի առաջին ժողովում: Խորհրդի 

կազմում ընդգրկվում են առավել խոշոր հինգ չապահովված պահանջներ 

ունեցող պարտատերերը` հաստատված պահանջների մեծությանը 

համապատասխան, անկախ ժողովում քվեարկության իրավունք ունենալու 

հանգամանքից: 

3. Խորհրդի կազմում ընդգրկվելու ցանկություն ունեցող չապահովված 

պարտատերերի քանակը հինգից պակաս լինելու դեպքում հաջորդ առավել 

խոշոր չապահովված պահանջ ունեցող պարտատերերն ընդգրկվում են 

խորհրդի կազմում: 

4. Խորհուրդն իրավունք ունի` 

1) կառավարչից պահանջելու տեղեկություններ պարտապանի 

ֆինանսական վիճակի և սնանկության վարույթի մասին. 

2) օրենքով նախատեսված դեպքերում բողոքարկելու կառավարչի 

գործողությունները. 

3) իրականացնելու սույն օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ: 

5. Քվեարկության ժամանակ խորհրդի անդամն ունի միայն մեկ ձայն: 

Խորհրդի անդամի ձայնի փոխանցումն այլ անձի չի թույլատրվում: 

6. Խորհրդի որոշումն ընդունված է համարվում, եթե դրա օգտին քվեարկել 

է խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի կեսից ավելին: Խորհրդի կողմից 

հարցեր քննարկելու և որոշումներ ընդունելու կարգը որոշվում է խորհրդի 

ընդունած կանոնակարգով: Խորհրդի որոշումներն ստորագրում են խորհրդի 

անդամները` նշելով տվյալ որոշմանն իրենց կողմ կամ դեմ լինելը: Եթե տվյալ 

որոշմանը դեմ քվեարկած խորհրդի անդամը հրաժարվում է ստորագրելուց, 

ապա որոշման մեջ նշագրում է կատարվում այդ մասին: Նշագրման 

իսկությունը հավաստվում է խորհրդի մյուս անդամների 

ստորագրություններով: Խորհրդի որոշմանը դեմ քվեարկած խորհրդի անդամը 

կարող է որոշմանը կցել իր կարծիքը: 

7. Խորհրդի նիստերը նախագահում է կառավարիչը` առանց 

քվեարկության ձայնի իրավունքի: 

8. Կառավարիչը, պարտատերերն ու պարտապանն իրավունք ունեն 

եռօրյա ժամկետում գործը վարող դատավորին բողոքարկելու սույն օրենքի, 

իրավական այլ ակտերի պահանջների խախտմամբ ընդունված խորհրդի 

որոշումը: Դատարանն իրավունք ունի անվավեր ճանաչելու խորհրդի 

որոշումը, եթե խախտվել են օրենքով կամ իրավական այլ ակտերով 

սահմանված դիմողի իրավունքները: Հակառակ դեպքում դատարանը դիմումը 

մերժում է: 

Դատավորը բողոքը քննում է եռօրյա ժամկետում: Դատավորն իրավունք 

ունի ուժի մեջ թողնելու խորհրդի որոշումը, եթե այդ պարտատիրոջ 

քվեարկության մասնակցելը չէր կարող ազդել քվեարկության արդյունքների 

վրա, և թույլ տված խախտումներն էական չեն: 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  7 

ՊԱՐՏԱՏԵՐԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

  

Հոդված 50. Պարտատերերի պահանջների բավարարման սառեցումը 

(մորատորիում) 

  

1. Սնանկության վերաբերյալ դիմումը վարույթ ընդունելու պահից` 

1) արգելվում է առանց դատարանի որոշման պարտապանի կողմից իր 

պայմանագրային կամ այլ պարտավորություններով պարտատերերին 

դրամական կամ այլ բավարարում տալը, ի մարումն պարտքի որևէ 

գործողություն կատարելը, բացառությամբ պարտապանի բնականոն ընթացիկ 

գործունեության հետ կապված պարտավորությունների. 
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2) արգելվում է առանց դատարանի որոշման պարտապանի գույքի, ինչպես 

նաև նրա մասնակցի (մասնակիցների) սեփականությունը հանդիսացող 

պարտապան կազմակերպությունում ունեցած բաժնեմասերի 

(բաժնետոմսերի, փայաբաժինների և օրենքներով սահմանված այլ 

արժեթղթերի) օտարումը, վարձակալության տալը, գրավադրումը կամ այլ 

ձևով ծանրաբեռնումը, բացառությամբ սույն օրենքի 68-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասով նախատեսված դեպքերի. 

3) կասեցվում են գույքային բռնագանձումներով բոլոր կատարողական 

վարույթները, արգելվում են կատարողական և այլ փաստաթղթերով 

սահմանված անվիճելի կարգով գանձումները. 

4) արգելվում է պարտատիրոջ` մինչև պարտապանին սնանկ ճանաչելու 

մասին դիմում ներկայացնելը պարտապանի նկատմամբ ստանձնած 

ցանկացած պարտավորության հաշվանցը` պարտապանի նկատմամբ 

ունեցած իր պահանջի հետ: 

2. Պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին վճիռն օրինական ուժի մեջ 

մտնելու օրվանից` 

1) պարտապանի պարտավորությունների կատարման ժամկետները 

համարվում են սկսված. 

2) արգելվում է առանց դատարանի որոշման պարտապանի կողմից իր 

ցանկացած պայմանագրային կամ այլ պարտավորություններով 

պարտատերերին դրամական կամ այլ բավարարում տալը, բացառությամբ 

պարտապանի ֆինանսական առողջացման ծրագրով նախատեսված 

դեպքերի. 

3) դադարում է պարտապանի վճարային, ներառյալ՝ հարկերի, տուրքերի և 

պարտադիր այլ վճարների գծով պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ 

պատշաճ կատարման համար ցանկացած տեսակի տույժերի, տոկոսների և 

տուգանքների հաշվեգրումը. 

4) կարճվում կամ ավարտվում են պարտապանից գումարի բռնագանձման 

կամ գույք հանձնելու պահանջով քաղաքացիական, վարչական կամ միջնորդ 

դատարանի վարույթում գտնվող գործերը, և պարտապանի դեմ 

պարտատերերի պահանջները կարող են ներկայացվել սնանկության 

վարույթի շրջանակներում՝ սույն օրենքով սահմանված ժամկետներում և 

կարգով. 

5) կարճվում է պարտապանի վերաբերյալ հայցի ապահովման, 

բռնագանձման և այլ բնույթի ցանկացած կատարողական վարույթ, 

բացառությամբ սույն օրենքով սահմանված դեպքերի. 

6) վերանում են պարտապանի գույքի վրա դրված արգելանքներն ու 

սահմանափակումները: 

3. Մորատորիումի գործողությունը չի տարածվում` 

1) ալիմենտների բռնագանձման վրա. 

2) միջանկյալ բաշխման ծրագրերով ժամանակավոր կառավարչի 

վարձատրության, վարչական և պարտապանի ընթացիկ գործունեության 

համար անհրաժեշտ այլ ծախսերի վրա. 

3) ապահովված իրավունք ունեցող պարտատիրոջ ապահովված 

իրավունքի առարկայի վրա, եթե դատարանը սույն օրենքով սահմանված 

կարգով պարտատիրոջը թույլատրել է դրա իրացումը արտադատական 

կարգով. 

4) ի ապահովումն սնանկության գործընթացում գտնվող պարտապանի 

պարտավորությունների կատարման` երաշխիք կամ երաշխավորություն 

տված անձանց կողմից այդ երաշխիքի կամ երաշխավորության գծով 

դրամական կամ այլ բավարարում տալու կամ դրա կատարմանն ուղղված 

ցանկացած գործողության կամ գործընթացի վրա: Ընդ որում, 

պարտապանի սնանկության գործընթացը չի ազդում ի ապահովումն 

պարտապանի պարտավորությունների կատարման երաշխիք կամ 
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երաշխավորություն տված անձի` երաշխիքով կամ երաշխավորությամբ 

ստանձնած պարտավորությունների կատարման վրա: 

4. Իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր պարտապանին 

սնանկ ճանաչելու մասին վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու պահից 

ֆինանսական և այլ բնույթի հաշվետվություններ շարունակում է ներկայացնել 

պարտապանի ղեկավարը կամ անհատ ձեռնարկատերը և կրում է դրանք 

չներկայացնելու կամ ոչ պատշաճ ներկայացնելու համար օրենսդրությամբ 

սահմանված պատասխանատվությունը: 

5. Պարտապանի գործունեության կասեցման պահից վերջինիս անունից 

կառավարիչը ներկայացնում է` 

1) տեղեկատվություն հարկային և այլ պարտադիր վճարների 

գծով սնանկության վարույթի ընթացքում լրացուցիչ առաջացած 

պարտավորությունների վերաբերյալ. 

2) պարտապանի գործունեությունը վերսկսվելու դեպքում` Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

ֆինանսական և այլ բնույթի հաշվետվություններ: 

6. Մորատորիումը շարունակվում է մինչև տվյալ սնանկության գործի 

ավարտը: 

 

Հոդված 51. Ապահովված իրավունքի առարկայի իրացման մասին 

դիմումը 

  
1. Այն պարտատերը, որը պարտապանի նկատմամբ ունի ապահովված 

իրավունքներ, և նրանց միջև օրենքով սահմանված կարգով կնքված 

պայմանագրով առկա են այդ իրավունքների արտադատական իրականացման 

պայմաններ, կարող է մինչև պարտատերերի պահանջների ցուցակը 

դատարանի կողմից հաստատվելը դիմում ներկայացնել դատարան՝ 

պահանջի չափը հաստատելու և ապահովված իրավունքների առարկայի 

արտադատական կամ սույն օրենքով նախատեսված կարգով իրացում 

թույլատրելու խնդրանքով: 

2. Ապահովված պարտատիրոջ դիմումը և կից փաստաթղթերը 

ներկայացվում են սույն օրենքի 59-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված 

կարգովֈ 

  

Հոդված 52.  Ապահովված իրավունքի առարկայի իրացման և 

ապահովված պահանջի չափը հաստատելու մասին դիմումի 

քննության կարգը 

  
1. Դատարանը, ստանալով ապահովված պարտատիրոջ դիմումը, դիմումի 

օրինակը երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում հանձնում է 

պարտապանին և կառավարչինֈ Պարտապանը և կառավարիչը պարտավոր 

են դիմումի օրինակը ստանալուց հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում, դիմումի կապակցությամբ գրավոր դիրքորոշում հայտնել: 

2. Եթե պարտապանը կամ կառավարիչը սահմանված ժամկետում 

դիրքորոշում չեն ներկայացնում կամ ներկայացված դիրքորոշմամբ չեն 

առարկում դիմումին, ապա դատարանը դիմումը ստանալուց հետո՝ 11-րդ օրը, 

կայացնում է որոշում ապահովված պարտատիրոջ պահանջի չափը 

հաստատելու և ապահովված իրավունքների առարկայի իրացում 

թույլատրելու մասին: 

3. Եթե պարտապանը կամ կառավարիչը դատարան ներկայացված 

դիրքորոշմամբ առարկում է դիմումին, ապա դատարանը առարկությունը 

ստանալուց հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետում, դատական նիստ է հրավիրում, 

որի մասին պատշաճ կարգով ծանուցվում են դիմողը, պարտապանը և 

կառավարիչը: Առարկությունների քննարկման արդյունքում դատարանը 
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որոշում է պահանջի օրինականությունը, չափը, առաջնահերթությունը և 

ապահովվածությունը: 

4. Եթե պարտապանի կամ կառավարչի առարկությունը պայմանավորված 

է ապահովված իրավունքի առարկայի՝ պարտապանի ֆինանսական 

առողջացման ծրագրում օգտագործելու անհրաժեշտությամբ, ապա 

առարկությանը կից պետք է ներկայացվեն ֆինանսական առողջացման 

ծրագիրը և ապահովված պարտատիրոջը համարժեք պաշտպանություն 

տրամադրելու մասին հայտարարությունը: 

5. Ապահովված պարտատիրոջ՝ ապահովված իրավունքի առարկայի 

արտադատական իրացման մասին դիմումը կարող է դատարանը մերժել, եթե՝ 

1) պարզվում է, որ ապահովված պարտատերը չունի արտադատական 

կարգով գույքն իրացնելու իրավունք. 

2) առանց ապահովված իրավունքի առարկայի օգտագործման 

պարտապանի ֆինանսական առողջացման ծրագիրը չի կարող իրականացվել, 

պայմանով, որ ապահովված պարտատիրոջը տրամադրվել է համարժեք 

պաշտպանություն, որի վերաբերյալ կնքվել է պայմանագիրֈ 

6. Ապահովված պարտատերն իրավունք ունի կրկին դիմելու ապահովված 

իրավունքի առարկան իրացնելու մասին դիմումով, եթե գույքն 

արտադատական կարգով իրացնելու մերժման հիմքերը վերացել ենֈ 

Ապահովված պարտատիրոջ կրկին ներկայացված դիմումի քննարկումը և 

լուծումը կատարվում են սույն հոդվածով սահմանված կարգով: 

7. Արտադատական կարգով գույքն իրացնելու իրավունք չունեցող 

ապահովված պարտատիրոջ կողմից դատական կարգով ապահովված 

իրավունքի առարկայի վրա բռնագանձում տարածելու և իրացնելու մասին 

դիմումը ներկայացվում և քննվում է սույն օրենքի 51-րդ և 52-րդ հոդվածներով 

սահմանված կարգով, եթե այդ հոդվածների իրավակարգավորումները 

կիրառելի են տվյալ դիմումի քննության համար՝ պահպանելով Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապա-

տասխան իրավակարգավորումների պահանջները: Սույն մասի հիմքով 

դատարանի վճռով ապահովված իրավունքի առարկայի վրա բռնագանձում 

տարածելու դեպքում ապահովված իրավունքի առարկայի իրացումը 

կատարվում է սնանկության գործի շրջանակներում՝ սույն օրենքով 

սահմանված կարգով: 

 

Հոդված 53. Մորատորիումի ընթացքում որոշակի գործողությունների 

թույլատրումը 

  

1. Շահագրգիռ անձի դիմումով դատարանը որոշում է կայացնում 

մորատորիումի ընթացքում որոշակի գործողությունների կատարումը 

թույլատրելու վերաբերյալ, եթե` 

1) առաջանում է համարժեք պաշտպանություն տալու անհրաժեշտություն. 

2) տվյալ գույքը վաճառքի (իրացման) ենթակա չէ: 

2. Պարտատիրոջ կամ պարտապանի դիմումով դատարանը 

մորատորիումի ընթացքում թույլատրում է պարտապանի և պարտատիրոջ 

միատեսակ հանդիպական պարտավորությունների հաշվանցի կատարումը: 

3. Հաշվանց չի թույլատրվում, եթե` 

1) պարտապանի նկատմամբ ունեցած պահանջը պարտատիրոջն է 

փոխանցվել այլ անձի կողմից` սնանկության դիմում ներկայացնելուն 

նախորդած 90 օրվա ընթացքում, և այդ ընթացքում պարտապանը 

անվճարունակ էր. 

2) պարտատերը պարտապանի նկատմամբ պարտավորությունն ստանձնել 

է  սնանկության դիմում ներկայացնելուն նախորդած 90 օրվա ընթացքում` 

պարտապանի նկատմամբ իր ունեցած պահանջի հետ հաշվանց կատարելու 

նպատակով: 
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4. Մորատորիումի ընթացքում որոշակի գործողությունների կատարումը 

թույլատրելու մասին դիմումն ստանալու հաջորդ օրը դատարանը դիմումի 

պատճենն ուղարկում է պարտապանին և կառավարչին` պարտատիրոջ 

կողմից դիմում ներկայացվելու դեպքում, իսկ եթե դիմումը ներկայացվել է 

պարտապանի (պարտատիրոջ հետ իր ունեցած փոխադարձ 

պարտավորությունների հաշվանցի կատարման նպատակով) կամ կառա-

վարչի կողմից, ապա համապատասխանաբար պարտատիրոջը 

(պարտատերերին) և կառավարչին կամ պարտատիրոջն ու պարտապանին: 

Եթե դիմումի պատճենն ստանալուն հաջորդող յոթ օրվա ընթացքում 

պարտապանը (պարտատերը) գրավոր չի վիճարկում ներկայացված դիմումը, 

ապա ութերորդ օրը դատավորն առանց դատական նիստ հրավիրելու որոշում 

է կայացնում մորատորիումի ընթացքում որոշակի գործողությունների 

կատարումը թույլատրելու մասին: 

Եթե դիմումի պատճենն ստանալուն հաջորդող յոթ օրվա ընթացքում 

պարտապանը (պարտատերը) գրավոր առարկություն է ներկայացնում 

դատարան, ապա դատավորն առարկությունն ստանալու հաջորդ օրը 

հրավիրում է դատական նիստ, որի ժամանակի և վայրի մասին կողմերը 

ծանուցվում են պատշաճ ձևով: 

Առարկությունների քննարկման արդյունքում նույն օրը դատարանը 

որոշում է կայացնում մորատորիումի ընթացքում որոշակի 

գործողությունների կատարումը թույլատրելու կամ դիմումը մերժելու մասին: 

  

Հոդված 54. Համարժեք պաշտպանությունը 

  

1. Համարժեք պաշտպանությունը ֆինանսական առողջացման ծրագրի 

գործողության կամ մորատորիումի ընթացքում որոշակի գործողությունների 

կատարման թույլատրումն է, որն ուղղված է սույն օրենքով նախատեսված 

դեպքերում ապահովված պարտատիրոջ` պահանջի դիմաց գրավադրված 

գույքի արժեզրկման արդյունքում պահանջի ապահովվածության 

պահպանմանը: 

Համարժեք պաշտպանությունը տրվում է այն դեպքերում, երբ 

ֆինանսական առողջացման ծրագրի կամ պարտապանի գործունեության 

վերսկսման շրջանակներում անհրաժեշտություն է առաջանում օգտագործելու 

ապահովված պարտատիրոջ` ապահովված իրավունքի առարկա 

հանդիսացող գույքը: 

2. Համարժեք պաշտպանությունը (տրվում) իրականացվում է ցանկացած 

եղանակով, որը կապահովի ապահովված պարտատիրոջ շահերի 

պաշտպանությունը: Մասնավորապես այն կարող է իրականացվել հետևյալ 

ձևերով` 

1) կառավարչի կողմից իրականացվող կանխիկ վճարումներ` գույքի 

արժեզրկման չափով. 

2) պարտապանի ապահովված իրավունքի առարկա հանդիսացող գույքի 

ավելացում կամ առավել արժեքավոր գույքով փոխարինում. 

3) պարտատիրոջ ապահովված պահանջների ամբողջական բավարարում` 

գույքի հնարավոր իրացման գնի ամբողջ մասով (առանց գույքի պահպանման 

և այլ վարչական ծախսերի վճարման): 

3. Համարժեք պաշտպանություն տալու մասին դիմումն ստանալու հաջորդ 

օրը դատարանը դիմումի պատճենն ուղարկում է պարտապանին: 

Եթե դիմումի պատճենն ստանալուն հաջորդող յոթ օրվա ընթացքում 

պարտապանը գրավոր չի վիճարկում ներկայացված դիմումը, ապա ութերորդ 

օրը դատավորն առանց դատական նիստ հրավիրելու որոշում է կայացնում 

համարժեք պաշտպանություն տալու մասին: 

Եթե դիմումի պատճենն ստանալուն հաջորդող յոթ օրվա ընթացքում 

պարտապանը գրավոր առարկություն է ներկայացնում դատարան, ապա 
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դատավորն առարկությունն ստանալու հաջորդ օրը հրավիրում է դատական 

նիստ, որի ժամանակի և վայրի մասին պատշաճ ձևով ծանուցվում են դիմում 

ներկայացրած անձը և պարտապանը: 

Առարկությունների քննարկման արդյունքում նույն օրը դատարանը 

որոշում է կայացնում համարժեք պաշտպանություն տալու կամ տալը 

մերժելու մասին: 

4. Համարժեք պաշտպանություն կարող է տրվել միայն վարչական 

ծախսերի ամբողջական վճարման դեպքում, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-

րդ մասի 3-րդ կետով սահմանված դեպքերի: 

5. Ֆինանսական առողջացման ծրագրում ապահովված իրավունքի 

առարկան օգտագործելու համար համարժեք պաշտպանությունը 

տրամադրվում է մինչև ֆինանսական առողջացման ծրագրին հավանություն 

տալու հարցի քննարկումը: 

 

 Հոդված 55. Պահանջների հաշվառումը և հաշվարկումը 

  

1. Կառավարիչն իր կողմից վարվող գրանցամատյանում հաշվառում և 

հաշվարկում է պարտապանի նկատմամբ ներկայացված պահանջների 

չափերը և առաջնահերթությունը: Պարտատերերի պահանջների 

գրանցամատյանի վավերապայմանները և վարման կարգը սահմանվում է 

կառավարության որոշմամբ: 

  

Հոդված 56.  Ապահովված պահանջները և դրանց բավարարումը 

  
1. Ապահովված են համարվում ապահովված իրավունքով ծանրաբեռնված 

պահանջները: Ապահովված պարտատերեր են համարվում ապահովված 

իրավունք ունեցող անձինք` այդ պահանջների մասով: 

2. Ապահովված իրավունքի առարկան իրացնելու մասին դիմումը 

բավարարելու վերաբերյալ դատարանի որոշմամբ ապահովված պարտատերը 

չի ընդգրկվում սնանկության գործով պարտատերերի ցանկում, և նրա 

ապահովված պահանջները բավարարվում են բացառապես այդ 

պարտավորության համար ապահովված իրավունքի առարկայի իրացման 

հաշվին: Այդ դեպքում ապահովված պարտատերը, անկախ ապահովված 

պահանջների բավարարման չափից, տվյալ պարտավորության մասով 

հետագայում չի կարող որևէ պահանջ ներկայացնել պարտապանի այլ գույքի 

նկատմամբ: 

3. Երաշխիքով կամ երաշխավորությամբ ապահովված պարտատիրոջ 

պահանջները, այդ թվում` ապահովված պարտավորությունները չկատարելու 

կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պայմանագրով սահմանված 

տուժանքները, տուգանքները և վճարման ենթակա տոկոսները կարող են 

բավարարվել երաշխիք կամ երաշխավորություն տված անձի միջոցների 

հաշվին: Երաշխիք կամ երաշխավորություն տված անձի միջոցները բավարար 

չլինելու կամ երաշխիք կամ երաշխավորություն տված անձին պահանջ 

չներկայացնելու դեպքում ապահովված պարտատերը սույն օրենքի 59-րդ 

հոդվածով սահմանված կարգով ընդգրկվում է սնանկության գործով 

պարտատերերի ցանկում և իր պահանջների բավարարումն ստանում է սույն 

հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված կարգով: Ընդ որում, երաշխիքով կամ 

երաշխավորությամբ ապահովված պարտավորությունների չկատարման կամ 

ոչ պատշաճ կատարման համար պարտապանի սնանկության գործընթացում 

հաշվարկված` պայմանագրով սահմանված տուժանքների, տուգանքների և 

վճարման ենթակա տոկոսների գումարները չեն կարող պահանջվել 

պարտապանից: 

4. Եթե ապահովված պարտատերն ընդգրկվում է սնանկության գործով 

պարտատերերի ցանկում, ապա նա իր ապահովված պահանջների 
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բավարարումը ստանում է սույն հոդվածի 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 9-րդ մասերով 

սահմանված կարգով: 

5. Պարտատերերի ցանկում ընդգրկված ապահովված պարտատերը կարող 

է պահանջել` ապահովված պարտավորությունը առաջնահերթ կերպով 

բավարարել ապահովված իրավունքի առարկայի վաճառքից ստացված 

միջոցների հաշվին: 

6. Պարտատերերի ցանկում ընդգրկված ապահովված պարտատերը չի 

կարող մասնակցել պարտապանին պատկանող իր համապատասխան 

պարտավորության համար չապահովված իրավունքի առարկայի իրացումից 

ստացված միջոցների բաշխմանը մինչև ապահովված իրավունքի առարկայի 

իրացումը, քանի դեռ ապահովված իրավունքի առարկայի արժեքն ավելի կամ 

հավասար է ապահովված պարտատիրոջ պահանջին, բացառությամբ 

դատարանի որոշմամբ համարժեք պաշտպանություն տրամադրելու դեպքերի: 

Եթե ապահովված իրավունքի առարկայի արժեքը (մեկնարկային գինը) 

հրապարակային սակարկություններով իրացման ընթացքում կամ գույքի 

կորստի (ոչնչացման, հափշտակության) կամ վնասելու արդյունքում նվազում 

է ապահովված պահանջի չափից, ապա ապահովված պարտատերը ձեռք է 

բերում քվեարկության ձայնի իրավունք` ապահովված իրավունքի առարկայի 

արժեքի նվազած չափով: 

7. Եթե ապահովված իրավունքի առարկայի իրացումից ստացված 

միջոցները բավարար չեն պարտատերերի ցանկում ընդգրկված ապահովված 

պարտատիրոջ պահանջներն ամբողջովին մարելու համար, ինչպես նաև 

երաշխիքով (երաշխավորությամբ) ապահովված պահանջների չբավարարված 

(այդ թվում` երաշխիք կամ երաշխավորություն տված անձից 

պարտավորության կատարում չպահանջելու հետևանքով չբավարարված) 

մասը (բացառությամբ այդ պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ 

պատշաճ կատարման համար պարտապանի սնանկության գործընթացում 

հաշվարկված` պայմանագրով սահմանված տուժանքների, տուգանքների և 

վճարման ենթակա տոկոսների գումարների) համարվում է չապահովված 

պահանջ, իսկ պարտատերը` չապահովված պարտատեր` չապահովված 

պահանջի չափով: 

8. Եթե ապահովված իրավունքի առարկայի իրացումից ստացված 

միջոցները գերազանցում են համապատասխան ապահովված պահանջի 

գումարը, ապա գերազանցող գումարի մասով այդ միջոցների նկատմամբ 

տարածվում է մորատորիում, և այդ միջոցները բաշխվում են սույն օրենքով 

սահմանված հերթականությամբ, իսկ եթե ապահովված իրավունքի առարկան 

այլ անձի սեփականություն է` փոխանցվում են այդ անձին: 

9. Եթե ապահովված իրավունքի առարկայի մեկնարկային գինը հավասար 

է ապահովված պարտատիրոջ պահանջի գումարին կամ ցածր է դրանից, 

ապա պարտատերերի ցանկում ընդգրկված պարտատերն իրավունք ունի իր 

պահանջի կամ դրա մասի չափով դատարանի որոշմամբ որպես 

սեփականություն իր կամ իր նշած անձի օգտին ստանալու գրավի առարկան` 

փոխհատուցելով այդ գույքի պահպանման և փոխանցման հետ կապված 

ծախսերը, ինչպես նաև կառավարչի վարձատրությունը` գրավի առարկայի 

արժեքի 5 տոկոսի չափով: Այդ դեպքում տվյալ պարտատիրոջ պահանջի չափը 

չի նվազեցվում գույքի պահպանման և փոխանցման ծախսերի և կառավարչի 

վարձատրության համար վճարված գումարի չափով: 

10. Եթե պարտատերերի ցանկում ընդգրկված ապահովված պարտատիրոջ 

պահանջն ապահովված է երրորդ անձի գույքով, ապա այդ անձն իրավունք 

ունի դադարեցնելու իր գույքով պահանջի ապահովումը` սնանկության 

հատուկ հաշվին որպես դեպոզիտ փոխանցելով` 

1) գույքի առաջիկա իրացման համար գնահատված կամ մեկնարկային 

գինը հիմնական ապահովված պարտավորության արժեքի չափը 
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գերազանցելու դեպքում` ապահովված պահանջի, գույքի պահպանման և 

փոխանցման հետ կապված ծախսերը. 

 2) գույքի առաջիկա իրացման համար գնահատված կամ մեկնարկային 

գինը հիմնական ապահովված պարտավորության արժեքի չափից պակաս 

լինելու դեպքում` վերջին չկայացած աճուրդի մեկնարկային գնի չափով: 

11. Երրորդ անձ գրավատուի, երաշխավորի կամ երաշխիք տվող անձի` 

պարտապանի նկատմամբ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահանջ 

ձեռք բերելու դեպքում այդ պահանջը ենթակա է բավարարման` որպես սույն 

օրենքի 95-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետով նախատեսված պահանջ: 

  

Հոդված 57. Չապահովված պահանջները 

  

1. Գրավով կամ երաշխիքով (երաշխավորությամբ) չապահովված բոլոր 

պահանջները կամ ապահովված պահանջների չապահովված մասերը 

համարվում են չապահովված պահանջներ, այդ թվում` պարտապանին սնանկ 

ճանաչելու մասին վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո առաջացած 

պահանջները և պարտապանի գույքի վաճառքի հետ կապված ընթացիկ 

անուղղակի հարկային պարտավորությունները, որոնց առաջնահերթությունը 

սահմանված է սույն օրենքի 95-րդ հոդվածի 1-ին մասով: 

 

Հոդված 58. Կատարման ժամկետը չլրացած 

պարտավորությունները 

  

1. Պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին վճիռն օրինական ուժի մեջ 

մտնելու պահից` երկու ամսվա ընթացքում, կառավարչի միջնորդությամբ, 

դատարանի որոշմամբ կարող են լուծվել պարտապանի կողմից կնքված և 

կատարման ժամկետը չլրացած պայմանագրերը, որոնք երկու կողմից էլ 

ամբողջությամբ դեռ չեն կատարվել: Նշված պայմանագրերը չլուծվելու 

դեպքում գործում են մինչև պարտապանի գործունեության կասեցումը: 

2. Պայմանագրի լուծման դեպքում մինչև լուծման պահը կատարում 

ստացած կողմը պարտավոր է հատուցել չվճարված մասը` պայմանագրով 

որոշված գնով: 

  

Հոդված 59. Պահանջների հաստատումը 

  

1. Պարտատերերն իրենց պահանջները ներկայացնում են դատարան  

սնանկության մասին հայտարարությունից հետո` մեկամսյա ժամկետում: 

2. Պարտատիրոջ պահանջում պետք է նշվեն` 

1) պահանջը ներկայացնող պարտատիրոջ` 

ա. իրավաբանական անձի համար` անվանումը և գտնվելու վայրը, 

բ.  ֆիզիկական անձի համար` անունը և բնակության վայրը. 

2) պարտավորությունը, որից բխում է պահանջը, ինչպես նաև կատարման 

ժամկետը. 

3) պահանջի չափը` առանձին նշելով հիմնական պարտքի, վնասների, 

տուժանքի (տուգանքի, տույժի) չափերը` համապատասխան հաշվարկներով. 

4) պահանջը հիմնավորող հանգամանքները: 

Պահանջին կից ներկայացվում են այն հիմնավորող փաստաթղթերը: 

Պահանջը և նրանց կից փաստաթղթերը ներկայացվում են երեք օրինակից: 

3. Պահանջի ներկայացումը սահմանված կարգով գրանցվում է 

դատարանում: 

4. Պահանջի գրանցումից ոչ ուշ, քան մեկ օրվա ընթացքում դատարանը 

պահանջի և նրան կից փաստաթղթերի օրինակներն ուղարկում է 

կառավարչին` դրա մեկ օրինակը պարտապանին հանձնելու համար: 
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5. Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված ժամկետում 

ներկայացրած բոլոր պահանջները կառավարիչն ընդգրկում է պարտատերերի 

պահանջների նախնական ցուցակում` սույն օրենքի 95-րդ հոդվածով 

սահմանված պահանջների բավարարման հերթականությանը 

համապատասխան: 

6. Պահանջների ներկայացման համար սահմանված ժամկետից հետո` 

եռօրյա ժամկետում, պահանջների նախնական ցուցակը կառավարիչը 

ներկայացնում է դատարան, պարտապանին, առավել մեծ պահանջներ 

ունեցող հինգ պարտատերերին և հրապարակում է իրավաբանական անձանց 

պետական գրանցման մասին տվյալներ հրապարակող մամուլում: Եթե 

հրապարակումից հետո` յոթ օրվա ընթացքում, կառավարիչը, պարտապանը և 

պարտատերերը նախնական ցուցակի դեմ գրավոր առարկություններ չեն 

ներկայացնում դատարան, ապա դատավորը եռօրյա ժամկետում առանց նիստ 

հրավիրելու որոշում է կայացնում պահանջների ցուցակը հաստատելու 

մասին (վերջնական ցուցակ): 

7. Եթե իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին տվյալներ 

հրապարակող մամուլում հրապարակումից հետո` յոթ օրվա ընթացքում, 

կառավարիչը, պարտապանը և պարտատերերը գրավոր առարկություն են 

ներկայացնում պահանջների նախնական ցուցակի առաջնահերթության կամ 

որևէ պարտատիրոջ պահանջի վերաբերյալ, ապա դատավորը, 

առարկությունն ստանալուց հետո` 15 օրվա ընթացքում, հրավիրում է 

դատական նիստ, որի տեղի և ժամանակի մասին կառավարչին, 

պարտապանին և պարտատերերին ծանուցում է իրավաբանական անձանց 

պետական գրանցման մասին տվյալներ հրապարակող  մամուլով՝ նիստից 

առնվազն երեք օր առաջ տրվող հայտարարությամբ կամ ծանուցագիր 

ուղարկելու միջոցով: 

8. Առարկությունների քննարկման արդյունքում դատարանը որոշում է 

պահանջի օրինականությունը, չափը, առաջնահերթությունը, ապահովվածու-

թյունը և որոշում է կայացնում պահանջների վերջնական ցուցակը 

հաստատելու մասին: 

Պահանջների վերջնական ցուցակը հաստատելու մասին որոշումը կարող 

է բողոքարկվել: 

9. Պարտատերերի վերջնական ցուցակը հաստատելու մասին դատարանի 

որոշումից հետո դատարան ներկայացրած նոր պահանջները և պահանջների 

փոփոխությունները դատարանը հանձնում է կառավարչին: Կառավարիչը 

պահանջը կամ պահանջի փոփոխությունն ստանալուց հետո` եռօրյա 

ժամկետում, դրա պատճենն ուղարկում է պարտապանին, պարտատերերին 

կամ այդ մասին ամփոփ տեղեկատվություն է հրապարակում 

իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին տվյալներ 

հրապարակող մամուլում: 

Եթե պահանջի փոփոխության պատճենն ստանալուց կամ 

իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին տվյալներ 

հրապարակող մամուլում տեղեկատվություն հրապարակելուց հետո` յոթ 

օրվա ընթացքում, կառավարիչը, պարտապանը, պարտատերերը պահանջի, 

պահանջի փոփոխության դեմ գրավոր առարկություն չեն ներկայացնում 

դատարան, ապա կառավարիչը պահանջը կամ պահանջի փոփոխությունը 

գրանցում է պահանջների գրանցամատյանում` սույն օրենքի 98-րդ հոդվածին 

համապատասխան: 

10. Եթե պահանջը կամ պահանջի փոփոխությունն առարկվում է, ապա 

դատավորը սույն հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված կարգով հրավիրում է 

դատական նիստ` պահանջի չափը, օրինականությունը, 

առաջնահերթությունը և ապահովվածությունը որոշելու համար: Նիստի տեղի 

և ժամանակի մասին կառավարչին, պարտապանին և պարտատերերին 

դատարանը ծանուցում է իրավաբանական անձանց պետական գրանցման 
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մասին տվյալներ հրապարակող մամուլում` նիստից առնվազն երեք օր առաջ 

տրվող հայտարարությամբ կամ ծանուցագիր ուղարկելու միջոցով: 

Առարկությունների քննարկման արդյունքում դատարանը կայացնում է 

որոշում, որը կարող է բողոքարկվել: 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  8 

ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ԳՈՒՅՔԸ 

 

Հոդված 60. Պարտապանի գույքն ու դրա տնօրինումը 

  

1. Պարտապանի գույքի կազմում է ներառվում պարտապանին պատկանող 

ցանկացած գույք, իրավունք կամ այլ ակտիվ, ներառյալ` մտավոր 

սեփականության օբյեկտ: Ի ապահովումն պարտապանի` սույն օրենքի 56-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված մորատորիում չտարածելու մասին 

դատարանին ծանուցած ապահովված իրավունքով պարտատիրոջ առջև 

ստանձնած պարտավորության համար ապահովված իրավունքի առարկան 

(այդ թվում` երրորդ անձին պատկանող) չի ընդգրկվում պարտապանի գույքի 

կազմում, բացառությամբ դրա իրացումից ստացված միջոցների, որոնք 

պարտապանի գույքի կազմում են ընդգրկվում սույն օրենքի 56-րդ հոդվածի 8-

րդ մասով նախատեսված դեպքում: 

2. Պարտապանին սնանկ ճանաչելուց հետո` մինչև նրա վերաբերյալ 

լուծարելու մասին որոշում ընդունելը, պարտապանի ղեկավարը գործում է 

կառավարչի համաձայնությամբ և նրա հսկողության ներքո: Պարտապանի 

ղեկավարին արգելվում է պարտապանի գույքը տնօրինելու կամ 

պարտապանի համար գույքային պարտավորություն առաջացնող ցանկացած 

գործողություն կատարել առանց կառավարչի թույլտվության: 

3. Պարտապանին պատկանող գույքի տնօրինումը նրա լուծարման մասին 

որոշում կայացնելուց հետո իրականացնում է կառավարիչը` սույն օրենքով 

սահմանված կարգով: Պարտապանի ղեկավարը լուծարումից հետո զրկվում է 

գույքը տնօրինելու և կառավարելու իրավունքներից: 

4. Պարտապանի կողմից սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի պահանջների 

խախտումով կնքված ցանկացած գործարք առոչինչ է: 

  

Հոդված 61. Պարտապանի համագործակցելու պարտավորությունը 

  

1. Պարտապանի ղեկավար մարմինները պարտավոր են կառավարչին 

տրամադրել պարտապանի գործունեության և միջոցների վերաբերյալ բոլոր 

անհրաժեշտ փաստաթղթերը և հավաստի տեղեկությունները, այդ թվում` 

պարտապանին սնանկ ճանաչելուն նախորդած երեք տարվա ընթացքում 

պարտապանի գույքի օտարման կամ ակտիվների այլ ձևով նվազեցման 

մասին: 

2. Սույն հոդվածով նախատեսված համագործակցելու պարտականությունը 

պարտապանի ղեկավարը, ինչպես նաև նյութական պատասխանատու 

անձինք կրում են մինչև  սնանկության գործի ավարտը: Նշված պահանջը 

չկատարելու դեպքում համապատասխան անձինք պատասխանատվություն 

են կրում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

  

Հոդված 62. Պարտապանի կոմունալ ծառայությունների դիմաց 

վճարումը 

  

1. Պարտապանին կոմունալ ծառայություններ (էլեկտրաէներգիա, բնական 

գազ, ջուր, հեռախոսակապ և այլն) մատուցող կազմակերպությունները չեն 

կարող հրաժարվել, մերժել, դադարեցնել իրենց ծառայությունների 

մատուցումը պարտապանին դատարանի կողմից նրան սնանկ ճանաչելու 
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պատճառով, եթե պարտապանը սնանկ ճանաչվելուց հետո ժամանակին 

կատարում է նշված ծառայությունների դիմաց ընթացիկ վճարումները: 

2. Մինչև պարտապանին սնանկ ճանաչելն առաջացած պարտքի 

առկայությունը չի կարող հիմք հանդիսանալ կոմունալ ծառայությունների 

տրամադրման պայմանագրի լուծման կամ ծառայությունների դադարեցման 

համար: 

  

Հոդված 63. Պարտապանի պայմանագրերը 

  

1. Գույքն օտարելու պայմանագրային պարտավորությունները 

պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու 

պահից չեն կարող կատարվել: 

Բացառիկ դեպքերում գույքն օտարելու պարտապանի պարտավորության 

կատարումը, ելնելով պարտապանի գործունեության, գույքի, գործարքի 

առանձնահատկություններից և այլ հանգամանքներից, կառավարչի 

միջնորդության հիման վրա կարող է թույլատրվել դատարանի որոշմամբ: 

Գույքն օտարելու վերաբերյալ դատարանի որոշումը կարող է բողոքարկվել 

վերաքննիչ դատարան: 

Դատարանի որոշման բողոքարկումը չի կասեցնում գույքի օտարումը: 

2. Եթե պարտապանի գույքը գնած անձը մինչև վաճառքի գումարի 

ամբողջական մարումն ստացել է այդ գույքի նկատմամբ սեփականության 

իրավունք, ապա կառավարչի պահանջն ստանալուց հետո` տասնօրյա 

ժամկետում, իր պարտավորության լրիվ կատարման դեպքում գործարքը 

համարվում է ավարտված: 

3. Պարտապանի աշխատանքային պայմանագրերը լուծվում են Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով: 

4. Պայմանագրի կողմը կարող է պահանջել պայմանագրի վաղաժամկետ 

լուծմամբ իրեն պատճառված իրական վնասի հատուցում` իր պահանջը 

ներկայացնելով սույն օրենքով սահմանված կարգով: 

5. Եթե պայմանագրով նախատեսվում են (պարտապանի կողմից) 

պարբերական վճարումներ, ապա կառավարիչը կարող է դրանք կատարել 

միայն սույն օրենքով սահմանված պահանջների ցուցակը և դրանց 

բավարարման հերթականությունը դատարանի կողմից հաստատվելուց հետո: 

6. Սույն հոդվածով սահմանված սահմանափակումները չեն տարածվում 

դատարանի կողմից բավարարված արտադատական կարգով իրացման 

համար նախատեսված գործարքների կամ այդ գործարքի կատարման վրա: 

  

Հոդված 64. Տարանցման վիճակում գտնվող գույքը 

  

1. Եթե պարտատիրոջ կողմից պարտապանին վաճառված գույքի 

նկատմամբ պահանջը գրանցելու պահին պարտապանը ձեռք չի բերել 

սեփականության իրավունք, ապա պարտատերը կարող է այն հետ ստանալ 

կամ չհանձնել պարտապանին: Այդ դեպքում հետ ստանալու կամ չհանձնելու 

հետ կապված բոլոր ծախսերը կրում է պարտատերը` վերադարձնելով նաև 

պարտապանի կատարած վճարները: 

2. Եթե պարտատերն այնուամենայնիվ հանձնում է գույքը պարտապանին 

կամ մինչև պահանջը գրանցելու պահը գույքը հետ ստանալու պահանջ չի 

ներկայացնում, ապա նրա դրամական պահանջը կարող է ընդգրկվել 

ընդհանուր պահանջների ցանկում: 

  

Հոդված 65. Երրորդ անձանց պատկանող գույքի իրացումը 
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1. Եթե պարտապանն իրացնում է երրորդ անձին պատկանող գույքը կամ 

այդ գույքը նրա մոտ է գտնվում այլ պայմանագրային հիմունքներով 

(այսուհետ` երրորդ անձանց պատկանող գույք), ապա պարտապանին սնանկ 

ճանաչելու մասին վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու պահից երրորդ անձն 

իրավունք ունի պարտապանից հետ պահանջելու իր գույքը, եթե 

պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ: 

2. Եթե պարտապանին սնանկ ճանաչելուց հետո երրորդ անձանց 

պատկանող գույքի կամ դրա մի մասի վերադարձը հնարավոր չէ, այդ թվում` 

գույքն իրացված լինելու պատճառով, կամ վերադարձի արդյունքում դրա 

որակական հատկանիշները կարող են էապես վատանալ (արագ փչացող 

ապրանքներ և այլն), ապա այդ գույքի սեփականատիրոջ դիմումով նրա 

պահանջն ընդգրկվում է պահանջների գրանցամատյանում` գույքի 

պայմանագրային արժեքով, իսկ վերջինիս որոշման անհնարինության 

դեպքում` դրա շուկայական արժեքով: 

  

Հոդված 66. Մասնագիտական ծառայությունների մատուցումը 

  

1. Եթե պարտապանին սնանկ ճանաչելուց հետո պայմանագրի մյուս կողմը 

համաձայն է պարտապանի` ծառայություններ մատուցելու պայմանագրային 

պարտավորություններն ընդունել, ապա պարտապանը կարող է կառավարչի 

հսկողությամբ իրականացնել այդ ծառայությունները` մինչև պարտապանի 

լուծարումը: 

2. Եթե կառավարիչը գտնում է ոչ նպատակահարմար պարտապանի` սույն 

հոդվածի     1-ին մասով նախատեսված պայմանագրային 

պարտավորությունների կատարումը, ապա այդ պայմանագրերից բխող 

պահանջները բավարարվում են սույն օրենքով սահմանված կարգով: 

  

Հոդված 67. 

 

Երրորդ անձանց կատարված փոխանցումները և գույքի 

օտարումը 

  

1. Կառավարիչը կարող է պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին վճիռն 

օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում, դիմել և 

դատական կարգով հետ ստանալ՝ 

1) պարտապանի կատարած անհատույց փոխանցումները (այդ թվում` ոչ 

դրամային) պարտապանի հետ փոխկապակցված անձանց, որոնք կատարվել 

են պարտապանին սնանկ ճանաչելուն նախորդող հինգ տարվա ընթացքում. 

2) պարտապանի կատարած անհատույց փոխանցումները ցանկացած 

երրորդ անձանց, որոնք կատարվել են սնանկության վերաբերյալ դիմում 

ներկայացնելուն նախորդող երեք տարվա ընթացքում. 

3) սնանկության դիմում ներկայացնելուն նախորդած 90 օրվա ընթացքում 

(մեկ տարվա ընթացքում, եթե փոխանցումը կատարվել է փոխկապակցված 

անձին) պարտապանի` պարտատիրոջը կամ վերջինիս օգտին նախկինում 

ստանձնած պարտավորության դիմաց կատարած ցանկացած փոխանցում 

(այդ թվում` ոչ դրամային), որը կատարելու պահին պարտապանը 

անվճարունակ էր, և պարտատերը ստացել է էապես ավելին, քան 

կստանար սնանկության վարույթում` պարտապանի լուծարման դեպքում. 

4) պարտապանին սնանկ ճանաչելուն նախորդող երեք տարվա ընթացքում 

կատարված գործարքների, փոխանցումների և գույքի օտարումների 

հետևանքով պարտապանին պատճառված վնասը, որը հետևանք է գույքի, 

ծառայության, աշխատանքի իրացման արժեքի և գործարքի կատարման 

պահի դրությամբ դրա շուկայական արժեքի տարբերության, բացառությամբ 

եթե գործարքը կնքվել է հրապարակային սակարկության հիման վրա: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով նախատեսված դեպքերում 

փոխանցված գույքը կամ դրա արժեքը չի կարող հետ պահանջվել, եթե` 
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1) փոխանցման հետ միաժամանակ պարտատերը պարտապանին է 

փոխանցում համարժեք այլ գույք. 

2) պարտապանի կողմից պարտատիրոջ նկատմամբ նախկինում 

ստանձնած պարտավորության կատարումից հետո պարտատերը գրավի 

առարկա չհանդիսացող նոր գույք է փոխանցել պարտապանին. 

3) պարտապանն իր բնականոն գործունեության իրականացման 

ընթացքում կատարել է պարտատիրոջ նկատմամբ այդ ընթացքում ստանձնած 

պարտավորությունը, եթե այն կատարվել է գործարար շրջանառության 

սովորույթներին համապատասխան. 

4) փոխանցմամբ կատարվել է պարտատիրոջ նկատմամբ ստանձնած 200 

000 ՀՀ դրամը չգերազանցող պարտավորություն. 

5) պարտապանի գույքի գրավի այն պայմանագրերը, որի արդյունքում չեն 

խախտվում չապահովված պարտատերերի իրավունքները (որի արդյունքում 

պարտապանի չապահովված պարտավորությունների արժեքը չի գերազանցի 

նրա գրավով չծանրաբեռնված գույքի արժեքից). 

6) փոխանցմամբ կատարվել են հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր 

վճարների գծով պարտավորությունները, վարչական տուգանքի վճարումները: 

3. Սույն հոդվածով նախատեսված դեպքերում փոխանցված գույքը կամ 

դրա արժեքը չի կարող հետ պահանջվել, եթե դրանք փոխանցվել են բանկի 

կամ վարկային կազմակերպության ապահովված պահանջների 

բավարարման համար այդ գույքի հետ կապված գործարքների կատարման 

արդյունքում: 

 

Հոդված 68. Պարտապանին պատկանող գույքի պահպանումը և իրացումը 

  

1. Կառավարիչը ձեռնարկում է պարտապանին պատկանող գույքի 

պահպանման համար անհրաժեշտ բոլոր միջոցները: 

2. Կառավարիչը, մինչև դատարանի կողմից պարտապանի ֆինանսական 

առողջացման ծրագրի կամ պարտապանի լուծարման մասին որոշման 

ընդունումը, դատարանի որոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուղղակի գործարքով կարող է վաճառել 

միայն` 

1) պարտապանին պատկանող արագ փչացող ապրանքները. 

2) պարտապանին պատկանող գույքի պահպանման էական ծախսեր 

պահանջող գույքը: Պահպանման էական ծախսեր են համարվում մեկ ամսվա 

ընթացքում այդ գույքի արժեքի 5 տոկոսը գերազանցող ծախսերը: 

Պարտապանի ղեկավարը, մինչև վերջինիս գործունեության կասեցումը, 

կառավարչի առաջարկությամբ և դատարանի որոշմամբ կարող է շարունակել 

պարտապանի գործունեության արդյունք հանդիսացող գույքի իրացումը, 

ծառայությունների մատուցումը կամ աշխատանքների կատարումը, եթե նման 

գործառնությունների դադարեցումը կհանգեցնի պարտապանի 

գործունեության խաթարման, դադարման կամ կարող է առաջացնել 

պարտապանի համար այլ անբարենպաստ հետևանքներ: Նման իրացման 

դեպքերի վրա չեն տարածվում սույն օրենքով նախատեսված գույքի օտարման 

սահմանափակումները: 

3. Պարտապանի գույքի պահպանությունն իրականացնելու համար կարող 

են օգտագործվել պարտապանի սնանկության հատուկ հաշվին փոխանցված 

միջոցները: Եթե պարտապանի սնանկության հատուկ հաշվին փոխանցված 

միջոցները բավարար չեն պարտապանի գույքի պահպանությունն 

իրականացնելու համար, ապա կառավարիչը, դատարանի թույլտվությամբ, 

ուղղակի գործարքով կարող է վաճառել պարտապանին պատկանող այլ 

գույքը: Այդ նպատակով վաճառվող գույքի արժեքը չի կարող գերազանցել 

պարտապանին պատկանող ամբողջ գույքի արժեքի 10 տոկոսը: 
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4. Սույն հոդվածով նախատեսված գործարքներից ստացված միջոցները 

փոխանցվում են պարտապանի սնանկության հատուկ հաշվին: 

5. Եթե սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերում վաճառվում է 

գրավի առարկա հանդիսացող գույքը, ապա պարտապանի գույքի 

պահպանությունն իրականացնելու համար կարող է օգտագործվել 

պարտապանի սնանկության հատուկ հաշվին փոխանցված այդ գույքի 

վաճառքից գոյացած միջոցների ոչ ավելի, քան 5 տոկոսը, իսկ գրավառուի 

համաձայնությամբ` 5 տոկոսից ավելին: 

  

Հոդված 69. Պարտապանի գույքի գույքագրումը 

  

1. Պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին վճռի օրինական ուժի մեջ 

մտնելուց հետո` 30 օրվա ընթացքում, կառավարիչն իրականացնում է 

պարտապանի գույքի գույքագրում: Գույքի մեծ ծավալների կամ այլ հարգելի 

պատճառների առկայության դեպքում դատարանը կարող է երկարաձգել 

գույքագրման ժամկետը ողջամիտ ժամկետով: Կառավարչի պահանջով 

պարտապանի համապատասխան աշխատակիցները պարտավոր են ներկա 

լինել և աջակցել գույքագրմանը: 

Պարտապանի գույքի գույքագրման մասին կառավարիչը ծանուցում է 

խորհրդին, իսկ այն ձևավորված չլինելու դեպքում` առավել մեծ պահանջներ 

ունեցող հինգ հայտնի պարտատերերին: Այդ անձինք կարող են ներկա գտնվել 

գույքագրման աշխատանքներին, սակայն նրանց չներկայանալն արգելք չէ 

գույքագրումն իրականացնելու համար: 

2. Գույքագրումը պետք է ընդգրկի պարտապանին պատկանող ամբողջ 

գույքը, ներառյալ` երրորդ անձանց համար կատարված, սակայն չվճարված 

աշխատանքները և ծառայությունները, ինչպես նաև պարտապանի 

տիրապետման ներքո գտնվող իրերը: Վերջիններս չեն կարող օտարվել մինչև 

դրանց սեփականության իրավունքի հարցի պարզումը: Գույքագրման 

փաստաթղթերում նշվում է գույքագրման պահին գույքի հաշվեկշռային 

արժեքը (հայտնի լինելու դեպքում): 

3. Գույքագրման արդյունքներն ամփոփվում են գույքագրման ակտում, որը 

ստորագրում են կառավարիչը և գույքագրմանը մասնակցած պարտապանի 

ներկայացուցիչը: Պարտապանի ներկայացուցչի ստորագրությունը վկայում է, 

որ նա ներկա է եղել գույքագրմանը և երաշխավորում է, որ պարտապանին 

պատկանող ամբողջ գույքը գույքագրվել է: Գույքագրման արդյունքների հետ 

համաձայն չլինելու դեպքում պարտապանի ներկայացուցիչն ստորագրում է 

գույքագրման ակտը` կցելով դրան իր գրավոր առարկությունը: 

  

Հոդված 70. Պարտապանի գույքի գնահատումը 

  

1. Պարտապանի գույքի գնահատումն իրականացնում է կառավարիչը: 

Պարտապանի միջոցների հաշվին կառավարիչն իրավունք ունի հրավիրելու 

անկախ գնահատող պարտապանին պատկանող գույքի գնահատման համար` 

այդ մասին նախօրոք տեղյակ պահելով խորհրդին, իսկ այն ձևավորված 

չլինելու դեպքում` առավել մեծ պահանջներ ունեցող հինգ հայտնի 

պարտատերերին: 

  

Հոդված 71. Պարտապանի ֆինանսական վիճակի վերլուծությունը 

  

1. Պարտապանին սնանկ ճանաչելուց հետո` 35 օրվա ընթացքում, 

կառավարիչը դատարան է ներկայացնում պարտապանի ֆինանսական 

վիճակի վերլուծությունը: Պարտապանի գործունեությունը բազմաբնույթ 

լինելու և մեծ ծավալներ ունենալու կամ այլ հարգելի պատճառների 

առկայության դեպքում դատարանը կարող է երկարաձգել ֆինանսական 
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վիճակի վերլուծության ներկայացման ժամկետը ողջամիտ ժամկետով: 

Պարտապանի ֆինանսական վիճակի վերլուծությունը պետք է պարունակի 

տեղեկություններ` 

1) սնանկության պատճառների մասին, այդ թվում` կեղծ կամ կանխա-

մտածված  սնանկության  հատկանիշների առկայության մասին. 

2) դատական ծախսերի փոխհատուցման և կառավարչի վարձատրության 

համար պարտապանի միջոցների բավարար լինելու մասին. 

3) պարտապանի վճարունակության վերականգնման 

հնարավորությունների մասին. 

4) պարտապանի դեբիտորական պարտավորությունների հավաքագրման 

հնարավորության մասին. 

5) պարտապանի կնքած վիճարկելի գործարքների մասին: 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  9 

ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ 

  

Հոդված 72. Ֆինանսական առողջացման ծրագիրը 

  

1. Ֆինանսական առողջացման ծրագիր է համարվում պարտապանի 

վճարունակությունը վերականգնելու նպատակով նրա նկատմամբ կիրառվող, 

օրենքով չարգելված միջոցառումների համալիրը, որի իրականացման 

դեպքում պարտապանը չի լուծարվելու կամ չի կայացվելու ֆիզիկական 

անձի սնանկության գործը պարտավորությունների կատարումից ազատելով 

ավարտելու մասին վճիռ: 

2. Ֆինանսական առողջացման ծրագրի ժամկետը չի կարող գերազանցել 36 

ամիսը, եթե սույն օրենքով սահմանված կարգով դրա գործողության ժամկետը 

չի երկարաձգվել: 

3. Ֆինանսական առողջացման ծրագրի շրջանակներում կարող են 

իրականացվել հետևյալ միջոցառումները` 

1) պարտապանի ամբողջ գույքի կամ դրա մի մասի վաճառքը. 

2) պարտապանի գույքը պարտատերերին հաշվանցով փոխանցելը. 

3) պարտապանի գույքի գրավադրումը. 

4) շահութաբերություն չապահովող գործունեության դադարեցումը և 

ձեռնարկատիրական գործունեության ոլորտի փոփոխությունը. 

5) անշահավետ գործարքների փոփոխումը կամ դադարեցումը. 

6) պարտքի վերակառուցումը (պարտքի մարման ժամկետների 

հետաձգում, վերաձևակերպում, պարտավորությունների կատարումից 

ազատում). 

7) պարտքի փոխարինումը արժեթղթերով. 

8) դեբիտորական պարտավորությունների բռնագանձումը. 

9) նոր վարկի ստացումը. 

10) նոր ներդրումների իրականացումը. 

11) պարտապանի վերակազմակերպումը. 

12) նոր բաժնետոմսերի թողարկումը կամ հետգնումը. 

13) պարտապան կազմակերպության մասնակցի (մասնակիցների) 

սեփականությունը հանդիսացող պարտապան կազմակերպությունում 

ունեցած բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայաբաժինների և օրենքներով 

սահմանված այլ արժեթղթերի) օտարումը, վարձակալության տալը, 

գրավադրումը կամ այլ ձևով ծանրաբեռնումը. 

14) օրենքով չարգելված այլ միջոցառումներ: 

  

Հոդված 73. Ֆինանսական առողջացման ծրագրի ներկայացումը 
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1. Ֆինանսական առողջացման ծրագիր կարող են ներկայացնել 

պարտապանը, կառավարիչը, ապահովված պահանջների առնվազն մեկ 

երրորդին տիրապետող պարտատերերը, չապահովված պահանջների 

առնվազն մեկ երրորդին տիրապետող պարտատերերը, ինչպես նաև 

պարտապանի կանոնադրական (բաժնեհավաք, փայահավաք) կապիտալի 

առնվազն մեկ երրորդին տիրապետող անձինք: 

2. Ֆինանսական առողջացման ծրագիրը պետք է ներկայացվի մինչև 

առաջին ժողովը: Ֆինանսական առողջացման ծրագիր ներկայացնելու 

իրավունք ունեցող անձի միջնորդությամբ դատարանը կարող է երկարաձգել 

ծրագրի ներկայացման ժամկետը ևս 30 օրով: Ֆինանսական առողջացման 

ծրագրի հետ մեկտեղ պարտատերերին, ինչպես նաև առողջացման ծրագրով 

նախատեսված ծրագրի հնարավոր ֆինանսավորողներին ըստ պահանջի 

ներկայացվում են բոլոր այն տեղեկությունները, այդ թվում՝ ֆինանսական, 

որոնք հիմք են ծառայել պարտապանի ֆինանսական առողջացման ծրագրի 

համար: 

 3. Պարտատիրոջ, պարտապանի կանոնադրական (բաժնեհավաք, 

փայահավաք) կապիտալի մեկ երրորդին տիրապետող անձանց առաջարկած 

ֆինանսական առողջացման ծրագրի իրականացման ծախսերը և դրա 

ընդունման համար անհրաժեշտ դատական ծախսերը կատարվում են 

առաջարկողի հաշվին: Կառավարչի կամ պարտապանի առաջարկած 

ֆինանսական առողջացման ծրագրի ծախսերը կատարվում են պարտապանի 

գույքի հաշվին: 

  

Հոդված 74. Ֆինանսական առողջացման ծրագրի պարտադիր 

պայմանները 

  

1. Ֆինանսական առողջացման ծրագիրը պետք է ներառի` 

1) ապահովված, չապահովված և այլ խմբերի պարտատերերի նկատմամբ 

պարտավորությունների մարման ժամանակացույցը, նրանց պահանջների 

դիմաց վճարումների կատարման կարգը, այդ թվում` պահանջների 

բավարարման կարգը պարտապանին պատկանող անշարժ և պետական 

գրանցման ենթակա այլ գույքով. 

2) պարտապանին պարտավորություններից ազատելու, դրանք 

հետաձգելու կամ վերաձևակերպելու կարգը և չափերը. 

3) պարտապանի վճարունակությունը վերականգնելու համար սույն 

օրենքի 72-րդ հոդվածով նախատեսված միջոցառումների բովանդակությունը 

և իրականացման կարգն ու ժամկետները, դրանց իրականացման արդյունքում 

պարտապանի գործունեությունը շարունակելիս պարտատերերի 

պահանջների բավարարման հնարավորությունների ավելացման 

հիմնավորումները, պարտապանին պատկանող գույքի վաճառքի դեպքում` 

վաճառվող գույքի կազմը. 

4) ֆինանսական առողջացման ծրագրի կատարման համար անհրաժեշտ` 

կառավարչի և այլ մասնագետների, պարտապանի ղեկավարի 

վարձատրության և վարչական ծախսերի փոխհատուցման կարգը և չափերը: 

2. Առանց պարտատիրոջ գրավոր համաձայնության ֆինանսական 

առողջացման ծրագիրը չի կարող նախատեսել այդ պարտատիրոջ 

պահանջների բավարարման այլ հերթականություն, քան նախատեսված է 

սույն օրենքովֈ Եթե տվյալ պարտատերը գրավոր այլ համաձայնություն չի 

տվել, ապա պարտատերերից որևէ մեկը չպետք է ֆինանսական առողջացման 

ծրագրի նախատեսված արդյունքում նվազ նպաստավոր պայմաններում 

հայտնվի, քան եթե պարտապանը լուծարվերֈ 

3. Ֆինանսական առողջացման ծրագիրը չի կարող հակասել Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությանը և խախտել այլ անձանց 

շահերը: 
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4. Եթե ֆինանսական առողջացման ծրագրի իրականացման ընթացքում 

պետք է օգտագործվի ապահովված պարտատիրոջ (պարտատերերի) 

պահանջի դիմաց գրավադրված գույքը, ապա ապահովված պարտատիրոջ 

(պարտատերերի) համաձայնությունը ֆինանսական առողջացման ծրագրի 

քննարկման կամ հաստատման համար պարտադիր է: 

5. Եթե ֆինանսական առողջացման ծրագրով նախատեսվում է այլ անձանց 

կողմից պարտապանին ֆինանսավորման տրամադրում, ապա տվյալ ծրագրի 

հաստատման համար ֆինանսավորողի համաձայնությունը պարտադիր է: 

Պարտապանի ֆինանսական առողջացման ծրագրի շրջանակներում 

ֆինանսավորում տրամադրած կամ պարտապանի պարտատոմսեր կամ 

մուրհակներ ձեռք բերած անձանց պահանջներն ունեն բավարարման 

առաջնահերթություն պարտապանի հանդեպ մյուս բոլոր պահանջների 

նկատմամբ և բավարարվում են ֆինանսական առողջացման ծրագրի 

իրականացման ընթացքում պարտապանի գործունեությունից ստացած զուտ 

շահույթից (զուտ եկամտից), եթե այլ բան նախատեսված չէ պարտապանի 

ֆինանսական առողջացման ծրագրով կամ ֆինանսավորողի և 

պարտատերերի գրավոր համաձայնությամբ: 

  

Հոդված 75. Ֆինանսական առողջացման ծրագրի քննարկումը 

  

1. Ֆինանսական առողջացման ծրագիրն ստանալուց հետո` երկու օրվա 

ընթացքում, դատարանը որոշում է ընդունում ֆինանսական առողջացման 

ծրագիրն առանց քննարկման թողնելու մասին, եթե այն չի 

համապատասխանում սույն օրենքով սահմանված պահանջներին: Մինչև 

որոշում ընդունելը դատարանը կարող է ծրագիր ներկայացնող անձից 

պահանջել ներկայացնել ծրագրի վերաբերյալ փորձագետի եզրակացություն: 

2. Եթե ֆինանսական առողջացման ծրագիրն ստանալուց հետո` երկօրյա 

ժամկետում, դատարանը որոշում չի ընդունել ֆինանսական առողջացման 

ծրագիրն առանց քննարկման թողնելու մասին, ապա կառավարչին, 

պարտապանին և իրեն հայտնի բոլոր պարտատերերին ծանուցում է 

դատարանում ֆինանսական առողջացման ծրագրի առկայության և ծրագրին 

նրանց ծանոթանալու իրավունքի մասին: 

3. Կառավարիչը ֆինանսական առողջացման ծրագիր ներկայացնելու` 

սույն օրենքով կամ երկարաձգման մասին դատարանի որոշմամբ սահմանված 

ժամկետի ավարտից հետո ոչ ուշ, քան 20 օրվա ընթացքում հրավիրում է 

ժողով ֆինանսական առողջացման ծրագիրը (ծրագրերը) քննարկելու 

նպատակով, որին հրավիրվում է պարտապանը: 

Ժողովի հրավիրման մասին տեղեկությունը պետք է հրապարակվի 

իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին տվյալներ 

հրապարակող մամուլում` նշելով ծրագիրը (ծրագրերը) ներկայացնողի 

անունը (անվանումը) և ժողովի հրավիրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը: 

  

Հոդված 76. Ֆինանսական առողջացման ծրագրի քվեարկությունը 

  

1. Մեկից ավելի ֆինանսական առողջացման ծրագրեր քննարկվելու 

դեպքում բոլոր ծրագրերի քվեարկությունը պետք է կատարվի մեկ ժողովի 

ընթացքում: 

2. Քվեարկությանը կարող են մասնակցել միայն հաստատված 

պահանջներով պարտատերերը, բացառությամբ ապահովված պահանջներով 

պարտատերերի, սույն օրենքի 95-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետով 

նախատեսված պահանջներով պարտատերերի և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության պետական և համայնքային բյուջեների պահանջներով 

պարտատերերի: 
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3. Ֆինանսական առողջացման ծրագիրը համարվում է ընդունված, եթե 

դրա ընդունման օգտին քվեարկել է պարտատերերի ձայների պարզ 

մեծամասնությունը, ինչի մասին ժողովը կայացնում է որոշում: 

4. Եթե քվեարկվում են մեկից ավելի ծրագրեր, ապա դրանք քվեարկվում են 

ըստ ներկայացման առաջնայնության: Սույն հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` 

ֆինանսական առողջացման ծրագրի ընդունումից հետո մնացած ծրագրերը 

չեն քվեարկվում: 

  

Հոդված 77. Ֆինանսական առողջացման ծրագրի հաստատումը 

  

1. Ֆինանսական առողջացման ծրագիրը` ժողովի որոշմամբ ընդունվելու և 

սույն օրենքով սահմանված պահանջներին համապատասխանելու դեպքում, 

հաստատվում է դատարանի որոշմամբ: Հակառակ դեպքում դատարանը 

որոշում է ընդունում ֆինանսական առողջացման ծրագիրը մերժելու և 

պարտապանին լուծարելու մասին: 

2. Ֆինանսական առողջացման ծրագիրը պարտատերերի ժողովի կողմից 

ընդունվելուց հետո դատարանի հաստատմանը ներկայացնելիս  

պարտապանը պարտավոր է դատարանին ներկայացնել պահանջներ 

չներկայացրած  պարտատերերի ցուցակըֈ Պահանջներ 

չներկայացրած պարտատերերը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով 

ծանուցվում են պարտապանի սնանկության և պարտատերերի պահանջները 

մեկամսյա ժամկետում դատարանին ներկայացնելու անհրաժեշտության 

մասին: Ծանուցագրում նշվում է պահանջ չներկայացնելու իրավական 

հետևանքների մասին: Նշված պահանջները դատարանի կողմից քննարկվում 

են սույն օրենքի 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով:  

Եթե ֆինանսական առողջացման ծրագրի հաստատումից հետո դատարան 

են ներկայացվում պարտատերերի նոր պահանջներ, ապա ֆինանսական 

առողջացման ծրագիր ներկայացնելու իրավունք ունեցող անձը մեկամսյա 

ժամկետում կարող է դատարան ներկայացել նոր ֆինանսական առողջացման 

ծրագիր կամ հաստատված ծրագրի փոփոխություններ: Նոր ֆինանսական 

առողջացման ծրագիրը կամ հաստատված ծրագրի փոփոխությունները 

դատարան են ներկայացվում և հաստատվում սույն օրենքով սահմանված 

կարգով:  

Եթե ծանուցված պարտատերը պահանջ չի ներկայացնում, ապա 

պարտապանի ֆինանսական առողջացման հիմքով սնանկության 

գործն ավարտելուց հետո պարտապանն ազատվում է պարտավորությունիցֈ 

Չծանուցված պարտատերերը պահպանում են պարտապանի դեմ պահանջ 

ներկայացնելու իրավունքը:  

 

Հոդված 78. Ֆինանսական առողջացման ծրագրի հաստատման 

հետևանքները 

  

1. Ֆինանսական առողջացման ծրագրի հաստատումից հետո 

պարտապանի գործունեությունն իրականացվում է միայն ծրագրի 

շրջանակներում, իսկ պարտատերերի պահանջների բավարարումը` ծրագրով 

սահմանված կարգով: 

2. Պարտապանը կառավարչի վերահսկողությամբ պարտավոր է կատարել 

ֆինանսական առողջացման ծրագրով նախատեսված բոլոր միջոցառումները: 

3. Ֆինանսական առողջացման ծրագրի գործողության ընթացքում 

պարտապանի կառավարման մարմինները, այդ թվում` ղեկավարը, գործում 

են ֆինանսական առողջացման ծրագրով նախատեսված իրավասության 

շրջանակներում: 
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4. Կառավարիչն առնվազն երեք ամիսը մեկ դատարան է ներկայացնում 

հաշվետվություն` ֆինանսական առողջացման ծրագրով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ: 

  

Հոդված 79. Ֆինանսական առողջացման ծրագրի ժամկետի 

երկարաձգումը 

  

1. Պարտատերերի ժողովը պարտավոր է քննարկել և որոշել ֆինանսական 

առողջացման ծրագիրը երկարաձգելու կամ դրանում փոփոխություններ 

կատարելու հարցը սույն օրենքի 73-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված 

անձանց կողմից դիմելու դեպքում: 

2. Դատավորը որոշում է ընդունում ֆինանսական առողջացման ծրագրի 

ժամկետը մինչև 12 ամիս երկարաձգելու կամ դրա մեջ փոփոխություններ 

մտցնելու մասին, եթե այդ որոշումն ընդունվել է ֆինանսական առողջացման 

ծրագրի ընդունման վերաբերյալ սույն օրենքով սահմանված պահանջներին 

համապատասխան: 

3. Ֆինանսական առողջացման ծրագրի ընդհանուր տևողությունը 

դատարանի կողմից դրա սկզբնական հաստատումից հետո չի կարող 

գերազանցել 72 ամիսը, իսկ սկզբնական հաստատվող ֆինանսական 

առողջացման ծրագրի տևողությունը չի կարող գերազանցել 36 ամիսը: 

  

Հոդված 80.  Ֆինանսական առողջացման ծրագրի վաղաժամկետ ավարտը 

  

1. Մինչև ֆինանսական առողջացման ծրագրի ժամկետի ավարտը 

պարտատերերի պահանջների բավարարման դեպքում կառավարիչը 

դատարան է ներկայացնում ֆինանսական առողջացման ծրագրի 

վաղաժամկետ ավարտի մասին հաշվետվություն: Ֆինանսական առողջացման 

ծրագրի վաղաժամկետ ավարտման հաշվետվությունը հաստատելու 

դեպքում սնանկության գործը ենթակա է ավարտման: 

2. Եթե պարտատերերի պահանջները հաշվետվության ներկայացման 

պահին բավարարված չեն, ապա դատարանը մերժում է կառավարչի 

հաշվետվության հաստատումը, և ֆինանսական առողջացման ծրագիրը 

շարունակվում է: 

  

Հոդված 81. Ֆինանսական առողջացման ծրագրի վաղաժամկետ 

դադարեցումը 

  

1. Ֆինանսական առողջացման ծրագիրը դատարանը կարող է 

վաղաժամկետ դադարեցնել: Ֆինանսական առողջացման ծրագրի 

վաղաժամկետ դադարեցման հիմքերն են` 

1) ֆինանսական առողջացման ծրագրով նախատեսված 

պարտավորությունների մարման ժամանակացույցի էական խախտումը. 

2) այն հանգամանքների առկայությունը, որոնք վկայում են, որ 

պարտապանն ի վիճակի չէ կատարել պարտավորությունների մարման 

ժամանակացույցը. 

3) ֆինանսական առողջացման ծրագրի հաստատումից հետո դատարան են 

ներկայացվել նոր պահանջներ և մեկամսյա ժամկետում չեն ներկայացվել 

ծրագրի փոփոխություններ, որոնք նախատեսում են նաև նոր ներկայացված 

պահանջների բավարարում, կամ այդ փոփոխությունները ներկայացվել են 

դատարան և դատարանի որոշմամբ մերժվել են: 

2. Ֆինանսական առողջացման ծրագրի վաղաժամկետ դադարեցման 

պահանջով դատարան կարող են դիմել կառավարիչը, պարտապանը, առավել 

խոշոր պահանջներ ունեցող հինգ չապահովված պարտատերերից 



56 

 

յուրաքանչյուրը, ինչպես նաև սույն օրենքի 74-րդ հոդվածի 4-րդ մասում նշված 

ապահովված պարտատերը (պարտատերերը): 

3. Ֆինանսական առողջացման ծրագրի վաղաժամկետ դադարեցման 

հիմքերի առկայության դեպքում դատարանը վաղաժամկետ դադարեցնում է 

ֆինանսական առողջացման ծրագիրը և որոշում է կայացնում պարտապանին 

լուծարելու մասին: Հակառակ դեպքում ֆինանսական առողջացման ծրագրի 

վաղաժամկետ դադարեցումը մերժվում է: 

  

Հոդված 82. Ֆինանսական առողջացման ծրագրի ավարտը 

  

1. Ֆինանսական առողջացման ծրագրի ժամկետի ավարտից ոչ ուշ, քան 15 

օր առաջ կառավարիչը պետք է դատարան ներկայացնի ֆինանսական 

առողջացման ծրագրի կատարման մասին հաշվետվություն: 

2. Կառավարչի հաշվետվությանը կցվում են` 

1) պարտապանի վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական 

հաշվետվությունը. 

2) պարտատերերի պահանջների գրանցամատյանը` նշելով բավարարված 

պահանջները. 

3) պարտատերերի պահանջների բավարարումը հավաստող 

փաստաթղթերը: 

3. Դատավորը ֆինանսական առողջացման ծրագրի կատարման մասին 

հաշվետվությունն ստանալուց ոչ ուշ, քան երկու և ոչ շուտ, քան մեկ շաբաթվա 

ընթացքում նշանակում է նիստ` այդ մասին առնվազն երեք օր առաջ 

ծանուցելով կառավարչին, պարտապանին և պարտատերերին: 

Եթե պարտատերերի թիվը տասից ավելի է, ապա նրանց համար պատշաճ 

ծանուցում է համարվում իրավաբանական անձանց պետական գրանցման 

մասին տվյալներ հրապարակող մամուլում նիստի վայրի և ժամանակի մասին 

հրապարակված հայտարարությունը: Ամենախոշոր հինգ պարտատերերին 

ծանուցումն ուղարկվում է պատվիրված նամակով` հանձնման մասին 

ծանուցմամբ կամ հաղորդագրության ձևակերպումն ապահովող կապի այլ 

միջոցների օգտագործմամբ կամ հանձնվում է ստացականով: 

Կառավարչի, պարտապանի և որևէ պարտատիրոջ չներկայանալն արգելք 

չէ նիստի անցկացման համար: 

4. Ֆինանսական առողջացման ծրագրի կատարման մասին կառավարչի 

հաշվետվության և ֆինանսական առողջացման ծրագրի կատարման 

վերաբերյալ պարտատերերի առարկությունների քննության արդյունքներով 

դատարանը կայացնում է` 

1) վճիռ` ֆինանսական առողջացման ծրագրի կատարման մասին 

կառավարչի հաշվետվությունը հաստատելու և սնանկության վերաբերյալ 

գործն ավարտելու մասին, եթե պարտատերերի պահանջները բավարարվել 

են. 

2) որոշում` ֆինանսական առողջացման ծրագրի կատարման մասին 

կառավարչի հաշվետվության հաստատումը մերժելու և պարտապանին 

լուծարելու մասին, եթե պարտատերերի պահանջները բավարարված չեն: 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  10 

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՐՏԱՊԱՆ ԱՆՀԱՏ 

ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐԸ 

  

Հոդված 83. Պարտապան իրավաբանական անձի լուծարման և 

պարտապան անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության 

դադարեցման վարույթները 
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1. Սույն օրենքով սահմանված ժամկետում ֆինանսական առողջացման 

ծրագիր չներկայացվելու, ներկայացված ծրագրի հաստատումը մերժվելու, 

ֆինանսական առողջացման ծրագիրը վաղաժամկետ դադարեցվելու, 

ֆինանսական առողջացման ծրագրի կատարման մասին կառավարչի 

հաշվետվության հաստատումը մերժվելու դեպքում դատարանը որոշում է 

կայացնում պարտապան իրավաբանական անձի լուծարման կամ 

պարտապան անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության դադարեցման 

վարույթ սկսելու մասին (այսուհետ` պարտապանի լուծարում): 

2. Պարտապանի լուծարման մասին որոշման կայացումից հետո` հինգ 

օրվա ընթացքում, կառավարիչն այն հրապարակում է իրավաբանական 

անձանց պետական գրանցման մասին տվյալներ հրապարակող մամուլում: 

Պարտապանին լուծարելու մասին որոշման մեկ օրինակը դատարանն 

ուղարկում է իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող 

մարմնին` համապատասխան գրառում կատարելու համար: 

3. Պարտապանին լուծարելու մասին որոշման հրապարակումից հետո 

կառավարիչը սույն օրենքով սահմանված կարգով իրականացնում է 

պարտապանի գույքի վաճառքը: 

  

Հոդված 84. Պարտապանի գույքի արգելադրումը 

  

1. Դատավորի կողմից պարտապանի լուծարման վերաբերյալ որոշումը 

կայացնելուց հետո` յոթ օրվա ընթացքում, կառավարիչը դատարանի որոշման 

հիման վրա արգելադրում է պարտապանին սեփականության իրավունքով 

պատկանող գույքը, բացառությամբ այն գույքի, որի վրա, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն, բռնագանձում չի 

կարող տարածվել: 

2. Եթե պարտապանը սեփականության իրավունքով գույք ունի այլ 

երկրներում, ապա կառավարիչը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության համապատասխան դատարանի որոշման 

համաձայն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարության միջոցով դիմում է այդ երկրների դատարաններին` նշված 

գույքն արգելադրելու մասին հանձնարարությամբ: Այլ երկրներում 

պարտապանին պատկանող գույքի արգելադրումը կարող է իրականացվել 

միայն տվյալ երկրների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

 

Հոդված 85. Պարտապանի գործունեության կասեցումը 

  

1. Եթե դատարանը կայացրել է պարտապանին լուծարելու մասին որոշում, 

ապա գույքը կառավարելու կամ տնօրինելու` պարտապանի բոլոր 

իրավունքները կասեցվում են դատարանի որոշմամբ: 

2. Դատավորի որոշմամբ պարտապանի` գույքը կառավարելու կամ 

տնօրինելու իրավունքները կարող են կասեցվել նաև մինչև պարտապանի 

լուծարումը, եթե պարտապանի գործունեությունն ակնհայտորեն անշահավետ 

է, կարող է բերել պարտապանին պատկանող գույքի արժեքի նվազեցմանը, 

կամ ակնհայտ է, որ պարտապանը չի կարող ներկայացնել պարտատերերի 

համար ընդունելի ֆինանսական առողջացման ծրագիր: 

  

Հոդված 86. Պարտապանի գործունեության վերսկսումը 

  

1. Եթե պարտապանի գործունեությունը կասեցվել է սույն օրենքի 85-րդ 

հոդվածով նախատեսված կարգով, ապա կառավարչի միջնորդության հիման 

վրա կայացված դատարանի որոշմամբ պարտապանը կարող է 

ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն վերսկսել իր գործունեությունը մինչև մեկ 
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տարի ժամանակով, եթե պարտապանի գործունեության վերսկսումը կարող է 

ավելացնել պարտատերերի պահանջների բավարարման հնարավորությունը: 

2. Պարտապանի գործունեությունն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն 

վերսկսելու մասին բոլոր պարտատերերը պատշաճ կերպով ծանուցվում են: 

Եթե դատարանի համապատասխան որոշման մասին տեղեկացվելուց 

հետո` յոթ օրվա ընթացքում, պարտատերերից որևէ մեկը գրավոր 

առարկություն է ներկայացնում դատարան, ապա կառավարիչը հրավիրում է 

խորհրդի  նիստ, իսկ վերջինի ձևավորված չլինելու դեպքում` ժողով` 

քննարկման դնելով այդ հարցը: Խորհրդի կամ ժողովի որոշումը և նիստի 

արձանագրությունը կառավարիչն իր միջնորդության հետ ներկայացնում է 

դատարան: 

3. Դատավորն առանց դատական նիստ հրավիրելու որոշում է կայացնում 

միջնորդությունը բավարարելու կամ այն մերժելու մասին: 

Դատավորի որոշումը եռօրյա ժամկետում կառավարիչն ուղարկում է 

պարտատերերին և հարկային համապատասխան մարմնին: 

  

Հոդված 87. Կառավարչի հաշվետվությունը պարտապանի գործունեության 

վերսկսման  դեպքում 

  

1. Կառավարիչը պարտավոր է յուրաքանչյուր ամիս դատարան 

ներկայացնել հաշվետվություն` պարտապանի վերսկսած գործունեության 

վերաբերյալ: 

2. Կառավարչի հաշվետվությունները պարտատերերի ժողովում կամ 

խորհրդում քննարկվում են յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ:  

3. Եթե պարտապանի գործունեության վերսկսման արդյունքում 

բավարարվում են պարտատերերի բոլոր պահանջները, ապա կառավարիչը 

դատարան է ներկայացնում վերջնական հաշվետվություն, որում 

պարունակվում է հիմնավորված միջնորդություն գործն ավարտելու մասին: 

Կառավարչի վերջնական հաշվետվությունը պետք է պարունակի ամփոփ 

տեղեկատվություն պարտապանի ակտիվների հավաքման վերաբերյալ: Հաշ-

վետվությանը կցվում է պարտապանի վերջնական հաշվեկշիռը: 

4. Դատարան ներկայացվող պարտապանի վերջնական հաշվեկշռին 

կցվում են` 

1) պարտատերերի պահանջների գրանցամատյանը` նշելով բավարարված 

պահանջները. 

2) պարտատերերի պահանջների բավարարումը հավաստող 

փաստաթղթերը: 

5. Վերջնական հաշվեկշիռը և հաշվետվությունը դատարան ներկայացնելու 

մասին կառավարիչը ծանուցում է բոլոր պարտատերերին` առաջարկելով 

տասնօրյա ժամկետում ծանոթանալ այդ փաստաթղթերի` իր մոտ 

դեպոնացված օրինակին: 

6. Դատավորը վերջնական հաշվեկշիռն ստանալուց ոչ ուշ, քան 15 և ոչ 

շուտ, քան 10 օրվա ընթացքում նշանակում է նիստ` այդ մասին առնվազն երեք 

օր առաջ ծանուցելով կառավարչին և պարտատերերին: 

Եթե պարտատերերի թիվը տասից ավելի է, ապա նրանց համար պատշաճ 

ծանուցում է համարվում իրավաբանական անձանց պետական գրանցման 

մասին տվյալներ հրապարակող մամուլում նիստի վայրի և ժամանակի մասին 

հրապարակված հայտարարությունը: 

Որևէ պարտատիրոջ չներկայանալն արգելք չէ նիստի անցկացման համար: 

7. Դատավորը, հաստատելով վերջնական հաշվեկշիռը, վճիռ է կայացնում 

լուծարման վարույթը դադարեցնելու և 

պարտապանի սնանկության վերաբերյալ գործն ավարտելու մասին: 

Հակառակ դեպքում դատարանը մերժում է վերջնական հաշվեկշռի 
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հաստատումը և գործն ավարտելու միջնորդությունը` նշելով մերժման 

պատճառները: 

  

Հոդված 88. Պարտապանի գույքի վաճառքը 

  

1. Պարտապանի գույքի վաճառքն իրականացնում է կառավարիչը` իր 

կողմից գույքագրման արդյունքներով ներկայացված և պարտատերերի 

խորհրդի, իսկ խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում՝ պարտատերերի 

ժողովի կողմից հաստատված գույքի վաճառքի ծրագրի համաձայն և 

դատարանի թույլտվությամբ` հրապարակային սակարկություններով կամ 

ուղղակի գործարքով: 

2. Գույքի վաճառքի ծրագիրը պետք է ներառի պարտապանի ամբողջ 

գույքի, ներառյալ՝ պահանջի իրավունքների վերաբերյալ մանրամասն 

տեղեկություններ (անվանումները, նկարագրությունը, քանակը, 

հաշվեկշռային արժեքը), վաճառքի նախատեսվող ձևը, նախնական 

գնահատված արժեքները` ըստ գույքի տեսակիֈ Գույքի վաճառքի ծրագիրը 

պարտատերերի խորհրդի կամ ժողովի կողմից չհաստատվելու դեպքում 

կառավարիչն իրավունք ունի դիմելու դատարան և պահանջելու հաստատել 

գույքի վաճառքի ծրագիրը` կցելով պարտատերերի ժողովի կամ խորհրդի 

որոշումները կամ ժողովի կամ խորհրդի նիստի անցկացման 

անհնարինության հիմքերըֈ Ծրագրի փոփոխությունները կատարվում են 

ծրագրի ընդունման համար սահմանված կարգովֈ 

3. Պարտապանի գույքի վաճառքը թույլատրվում է միայն պարտապանի 

նկատմամբ լուծարման վարույթ սկսելուց հետո, բացառությամբ սույն օրենքով 

սահմանված դեպքերի: 

4. Ֆինանսական առողջացման ծրագրի հաստատման դեպքում 

պարտապանի գույքի վաճառքն իրականացվում է այդ ծրագրով 

նախատեսված կարգով: 

5. Վճարահաշվարկային կազմակերպություններին պատկանող գույքի` 

սույն օրենքով սահմանված վաճառքի կամ այլ ձևով օտարման, 

վարձակալության տալու կամ գրավադրման առանձնահատկությունները 

սահմանվում են օրենքով: 

 

Հոդված 89. Լուծարման ընթացքում պարտապանին պատկանող գույքի 

վաճառքը հրապարակային սակարկություններով 

 

1. Պարտապանի գույքը հրապարակային սակարկություններով վաճառելու 

իր միջնորդությունը կառավարիչը ներկայացնում է դատարան` այդ մասին 

երեք օր առաջ տեղեկացնելով պարտատերերին սույն օրենքի 45-րդ հոդվածի 

1-ին մասով սահմանված կարգով: Միջնորդության մեջ նշվում են գույքի 

գտնվելու վայրը, գույքի նկարագրությունը, աճուրդի առաջարկվող 

մեկնարկային գինը, աճուրդի անցկացման օրը: 

Միջնորդությանը կից ներկայացվում է գույքի գնահատման ակտը (անկախ 

գնահատողի կողմից գնահատված լինելու դեպքում` եզրակացությունը): 

2. Պարտատերերն իրավունք ունեն հրապարակային սակարկություններով 

պարտապանի գույքի վաճառքը թույլատրելու մասին կառավարչի 

միջնորդության դեմ յոթնօրյա ժամկետում գրավոր առարկություն 

ներկայացնելու դատարան և առաջարկելու աճուրդի ավելի բարձր 

մեկնարկային գին` գույքի վաճառքի իր կողմից առաջարկվող մեկնարկային 

գնի 5 տոկոսի, բայց ոչ ավելի, քան հինգ միլիոն դրամի չափով դեպոզիտ 

վճարելով սնանկության հատուկ հաշվին: Առարկությանը կցվում է դեպոզիտի 

վճարումը հավաստող փաստաթուղթը: Եթե առարկություն են ներկայացրել 

մեկից ավելի պարտատերեր, ապա հրապարակային սակարկություններով 
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գույքի իրացումը թույլատրվում է առաջարկվող ամենաբարձր մեկնարկային 

գնով: 

3. Կառավարչի միջնորդությունն ստանալու ութերորդ օրը դատարանը 

կայացնում է հետևյալ որոշումներից մեկը` 

1) գույքի վաճառքը թույլատրելու մասին` բավարարելով կառավարչի 

միջնորդությունը, եթե որևէ պարտատեր սույն հոդվածի 2-րդ մասով 

սահմանված ժամկետում և կարգով առարկություն չի ներկայացրել 

դատարան. 

2) գույքի վաճառքը պարտատիրոջ առաջարկած գնով թույլատրելու 

մասին` չբավարարելով կառավարչի միջնորդությունը, եթե որևէ պարտատեր 

սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված ժամկետում և կարգով առարկություն 

չի ներկայացրել դատարան. 

3) կառավարչի միջնորդությունը մերժելու մասին, եթե կառավարչի կողմից 

չեն պահպանվել սույն օրենքով սահմանված պահանջները: 

4. Պարտապանի գույքը հրապարակային սակարկություններով 

չվաճառվելու դեպքում կառավարչի կողմից գույքի իրացումը հրապարակային 

սակարկություններով (կրկնաճուրդ) շարունակելու վերաբերյալ դատարանի 

լրացուցիչ որոշում չի պահանջվում: Եթե պարտապանի գույքի վաճառքը 

թույլատրվել է պարտատիրոջ առաջարկած գնով և այդ սակարկություններով 

չի վաճառվել, ապա պարտատիրոջ վճարած դեպոզիտի գումարը չի 

վերադարձվում: 

Կառավարչի միջնորդությամբ, դատարանի որոշմամբ ընդհատվում է 

հրապարակային սակարկություններով գույքի իրացումը, եթե տեղի է ունեցել 

վաճառվող գույքի կազմի (նախորդ աճուրդների նկատմամբ), ինչպես նաև 

շուկայական գների կտրուկ փոփոխություն: 

Հրապարակային սակարկություններով գույքի իրացումն ընդհատելու 

մասին դատարանի որոշման վերաբերյալ կառավարիչն անհապաղ 

տեղեկացնում է ամենախոշոր հինգ պարտատերերին: 

Պարտապանի գույքի հրապարակային սակարկություններով իրացումն 

ընդհատվելու դեպքում այն կրկին հրապարակային սակարկություններով 

կարող է իրացվել սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված կարգով 

տրված դատարանի որոշմամբ: 

5. Կառավարիչն իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին 

տվյալներ հրապարակող մամուլում հրապարակում է հայտարարություն` 

պարտապանին պատկանող գույքի հրապարակային սակարկություններով 

վաճառքի մասին, որը փակցվում է նաև դատարանի շենքում` հատուկ 

հատկացված տեղում: 

Կառավարիչը պարտապանին պատկանող գույքի հրապարակային 

սակարկություններով վաճառքի մասին տեղեկությունները կարող է 

հրապարակել նաև զանգվածային լրատվության այլ միջոցներով: 

Պարտապանին պատկանող գույքի վաճառքը կազմակերպվում է ոչ շուտ, 

քան մամուլի միջոցներով տրված վերջին հայտարարությունից 15 օր հետո` 

օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով: 

6. Երկրորդ և յուրաքանչյուր հերթական աճուրդից հետո գույքը (ներառյալ՝ 

դեբիտորական պարտքերը, վճարային պահանջի իրավունք վկայող 

արժեթղթերը և այլ պահանջի իրավունքները) չիրացվելու դեպքում տվյալ 

պահի դրությամբ բավարարում չստացած` պահանջների բավարարման 

առաջիկա հերթում ընդգրկված պարտատերերն իրավունք ունեն պահանջելու 

կառավարչից` չկայացած աճուրդի մեկնարկային գնով գույքը հանձնել իրենց, 

որպես տվյալ խմբի բոլոր պարտատերերի ընդհանուր բաժնային 

սեփականություն, ըստ իրենց գրանցված պահանջներին համամասնական 

բաժինների, պայմանով, որ պարտատերերը նախքան գնման գործարքի 

կնքումն անվճարունակության հաշվին կվճարեն իրացումից ծագող 

անուղղակի հարկերը, տվյալ գույքի պահպանության, իրավունքի ճանաչման 
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(գրանցման), գնահատման ու իրացման համար կատարված ծախսերը, 

կառավարչի հավելյալ վարձատրությունը մեկ տոկոսի չափով և գույքի 

մեկնարկային գնի ու այդ պարտատիրոջ մասով գրանցված պահանջների 

գումարի տարբերությունը, եթե այն առկա էֈ 

7. Կառավարիչը պարտավոր է պարտապանի գույքի կազմում ընդգրկված 

պահանջի իրավունքների (դեբիտորական պարտքերի, վճարային պահանջի 

իրավունք վկայող արժեթղթերի) աճուրդները սկսել ոչ ուշ, քան լուծարման 

որոշումից երկու ամիս հետո և տասնհինգօրյա պարբերականությամբ 

յուրաքանչյուր հերթական աճուրդը կազմակերպել չկայացած աճուրդի 

մեկնարկային գնի 10 տոկոս նվազեցմամբֈ 

8. Պարտապանին պատկանող գույքի վաճառքն իրականացվում է 

«Հրապարակային սակարկությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգովֈ 

  

Հոդված 90. Պարտապանին պատկանող գույքի վաճառքն ուղղակի 

գործարքով 

  

1. Եթե կառավարիչը մտադիր է պարտապանին պատկանող գույքի 

վաճառքն իրականացնել ուղղակի գործարքով, ապա նա հրավիրում է 

խորհրդի նիստ, իսկ վերջինի ձևավորված չլինելու դեպքում` ժողով` 

քննարկման դնելով այդ հարցը: Խորհրդի կամ ժողովի որոշումը` ուղղակի 

գործարքի վերաբերյալ կառավարչի մտադրությանը հավանություն տալու 

կամ չտալու վերաբերյալ, և խորհրդի նիստի արձանագրությունը 

կառավարիչն իր միջնորդության հետ ներկայացնում է դատարան: 

Միջնորդության մեջ նշվում են գույքի գտնվելու վայրը, գույքի 

նկարագրությունը, վաճառքի գինը և հնարավոր գնորդը: 

Դատավորն առանց դատական նիստ հրավիրելու որոշում է կայացնում 

միջնորդությունը բավարարելու կամ այն մերժելու մասին: 

Դատավորը մերժում է միջնորդությունը, եթե առկա է խորհրդի որոշումը` 

ուղղակի գործարքի վերաբերյալ կառավարչի մտադրությանը հավանություն 

չտալու մասին: 

2. Պարտապանի` տվյալ պահին առկա գույքի արժեքի մեկ տոկոսը 

չգերազանցող արժեք ունեցող գույքի ուղղակի գործարքով վաճառքի համար 

խորհրդի նիստի, իսկ վերջինի ձևավորված չլինելու դեպքում ժողովի 

հրավիրումը պարտադիր չէ, բացառությամբ եթե վաճառվող գույքի արժեքը 5 

000 000 ՀՀ  դրամից ավելի է: 

3. Կառավարչի կամ որևէ պարտատիրոջ նկատմամբ փոխկապակցված 

անձին գույքի ուղղակի գործարքով վաճառքն արգելվում է: 

  

Հոդված 91.  Գույքի օգտագործումից ստացված եկամուտը 

  

1. Պարտապանին պատկանող գույքի կառավարումից և տնօրինումից 

ստացված եկամուտը փոխանցվում է պարտապանի սնանկության հատուկ 

հաշվին և բաշխվում է պարտատերերի միջև` գույքի վաճառքից ստացված 

միջոցների հետ միասին: 

  

Հոդված 92. Պարտապանի գույքի վաճառքից ստացված միջոցների 

փոխանցումը 

  

1. Պարտապանի գույքի վաճառքից (օտարումից) ստացված 

(փոխհատուցված) միջոցները փոխանցվում են 

պարտապանի սնանկության հատուկ հաշվին, իսկ անդորրագրերը 

հանձնվում են կառավարչին: 
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Հոդված 93. Գույքի վաճառքից ստացված միջոցների բաշխումը 

  

1. Պարտապանի գույքի վաճառքից (օտարումից) ստացված 

(փոխհատուցված) միջոցները բաշխվում են սույն օրենքով սահմանված 

հերթականությամբ` կառավարչի կողմից հաստատված և պարտատերերի 

կողմից ընդունված (չառարկված) միջանկյալ բաշխման ծրագրին 

համապատասխան: 

2. Պարտապանի պարտավորությունների դիմաց գրավադրված գույքի 

իրացումից ստացված միջոցներից արտահերթ վճարվում են գույքի 

պահպանման և փոխանցման հետ կապված ծախսերը, ինչպես նաև 

կառավարչի վարձատրությունը: 

3. Միջանկյալ բաշխման ծրագրի` իր կողմից հաստատված երկու օրինակ 

կառավարիչը ներկայացնում է դատարան, մեկական օրինակ` պարտապանին 

և պարտատերերին: Պարտատերերի թիվը տասից ավելի լինելու դեպքում 

կառավարիչը բաշխման ծրագիրը դատարան է ներկայացնում այն 

դեպոնացնելու միջնորդությամբ և այդ մասին հայտարարություն է 

հրապարակում իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին 

տվյալներ հրապարակող մամուլում: 

4. Եթե պարտատերերը բաշխման ծրագրի օրինակն ստանալուն կամ 

հայտարարությունը հրապարակելուն հաջորդող  յոթ օրվա ընթացքում 

բաշխման ծրագրի վերաբերյալ գրավոր առարկություն չեն ներկայացնում 

դատարան, ապա կառավարչի հաստատած բաշխման ծրագիրը համարվում է 

պարտատերերի կողմից ընդունված: 

Դատավորը կառավարչի ներկայացրած բաշխման ծրագրի մեկ օրինակը 

վերադարձնում է կառավարչին` օրենքով սահմանված ժամկետում 

առարկված չլինելու նշագրմամբ և կնքված իր կնիքով: 

5. Եթե պարտատերը (պարտատերերը) բաշխման ծրագրի օրինակն 

ստանալուց կամ հայտարարությունը հրապարակելուց հետո` յոթ օրվա 

ընթացքում, բաշխման ծրագրի վերաբերյալ գրավոր առարկություն է 

ներկայացնում դատարան, ապա դատավորն առարկությունն ստանալուց 

հետո` յոթ օրվա ընթացքում, հրավիրում է դատական նիստ, որի տեղի և 

ժամանակի մասին կառավարչին, պարտապանին և պարտատերերին 

ծանուցում է իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին 

տվյալներ հրապարակող մամուլում` նիստից առնվազն երեք օր առաջ տրվող 

հայտարարությամբ կամ ծանուցագիր ուղարկելու միջոցով: 

Ամենախոշոր հինգ պարտատերերին ծանուցումն ուղարկվում է 

պատվիրված նամակով` հանձնման մասին ծանուցմամբ կամ 

հաղորդագրության ձևակերպումն ապահովող կապի այլ միջոցների 

օգտագործմամբ կամ հանձնվում է ստացականով: 

6. Առարկությունների քննարկման արդյունքում դատարանը որոշում է 

կայացնում կառավարչի ներկայացրած միջանկյալ բաշխման ծրագիրն 

անփոփոխ թողնելու, փոփոխելու կամ մերժելու վերաբերյալ: 

  

Հոդված 94. Պարտատերերի պահանջների բավարարման մասին 

հաշվետվությունը 

  

1. Կառավարիչը պարտավոր է պարտապանի լուծարման մասին որոշման 

ընդունման պահից դատարան ներկայացնել հաշվետվություն` պարտապանի 

գույքի վաճառքի, դրանից առաջացած միջոցների բաշխման, պարտատերերի 

պահանջների բավարարման, պարտապանի գույքի և ակտիվների (այդ թվում` 

դեբիտորական պարտքերի) հավաքման ուղղությամբ իր իրականացրած 

միջոցառումների մասին: 

2. Յուրաքանչյուր ամսվա համար հաշվետվությունը ներկայացվում է մինչև 

հաջորդ ամսվա 10-ը ներառյալ: 
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Հոդված 95. Չապահովված  պահանջների  բավարարման  

հերթականությունը 

   

1. Պարտատերերի չապահովված պահանջները բավարարվում են հետևյալ 

հերթականությամբ` 

1) կառավարչի վարձատրությունը և վարչական ծախսերը, այդ թվում` 

ա. գույքի պահպանման և տնօրինման համար անհրաժեշտ ծախսերը 

(սնանկության դիմումը ներկայացնելու օրվանից մինչև ֆինանսական 

առողջացման ծրագրի նախագծի հաստատումն ընկած 

ժամանակահատվածում ֆինանսավորումները), 

բ. վարչական աշխատողների աշխատավարձը, եկամտային հարկի 

վճարումները և պարտադիր սոցիալական վճարները, 

գ. վարչական ապարատը պահպանելու համար այլ անհրաժեշտ ծախսերը, 

դ. պարտադիր սոցիալական վճարները, 

ե. աշխատավարձի, եկամտային հարկի և պարտադիր սոցիալական 

վճարների վերաբերյալ փաստաթղթերի արխիվացման ծախսերը. 

2) այն քաղաքացիների պահանջները, որոնց առջև պարտապանը 

պատասխանատվություն է կրում նրանց կյանքին կամ առողջությանը վնաս 

պատճառելու համար` համապատասխան պարբերական վճարումների 

կապիտալացման հաշվարկի միջոցով, ինչպես նաև պարտապան քաղաքացու 

նկատմամբ ալիմենտների գծով պահանջները (երեխա, անաշխատունակ ծնող, 

անաշխատունակ ամուսին). 

3) աշխատանքային պայմանագրերից բխող պահանջները (ներառյալ` 

պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու 

պահից մինչև լուծարումն առաջացած), բայց ոչ ավելի, քան պարտապանին 

սնանկ ճանաչելու պահին նախորդող վեց ամիսը, հեղինակային 

պայմանագրերով վարձատրությունների վճարումները և սույն հերթի 

պահանջների բավարարումից առաջացած եկամտային հարկի և պարտադիր 

սոցիալական վճարների գումարները. 

4) դատական ծախսերը. 

5) պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին դատարանի վճիռն օրինական 

ուժի մեջ մտնելուց հետո պարտապանի գույքի օտարման հետ կապված 

ընթացիկ անուղղակի հարկային պարտավորությունները. 

6) չապահովված պահանջները, որոնք առաջացել են պարտապանին 

սնանկ ճանաչելու մասին վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու պահից` սույն 

օրենքով սահմանված կարգով իրականացված գործառնությունների (այդ 

թվում` գործունեության վերսկսման) հետևանքով. 

7) չապահովված պարտատերերի պահանջները, ներառյալ` պարտադիր 

սոցիալական վճարները և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

պետական բյուջեի և համայնքների բյուջեների նկատմամբ առաջացած` 

հարկային, պարտադիր այլ վճարների, վարչարարությունից ծագած 

տուգանքների գծով պարտավորությունները, բացառությամբ ստորադաս 

չապահովված պարտատերերի պահանջների. 

8) ստորադաս չապահովված պարտատերերի պահանջները` համաձայն 

սույն օրենքի 96-րդ հոդվածի. 

9) պարտապանի հիմնադիրների (մասնակիցների, բաժնետերերի, 

անդամների կամ գործընկերների) պահանջները: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված վնասի հետ 

կապված պարբերական վճարումների կապիտալացման միջոցով 

իրականացվող վճարումները, ինչպես նաև անաշխատունակ ծնողի ու 

ամուսնու օգտին ալիմենտները հաշվարկվում են մինչև քաղաքացու 70 

տարեկանը լրանալը, սակայն ոչ պակաս, քան տասը տարվա համար, իսկ 

երեխայի օգտին ալիմենտը հաշվարկվում է մինչև չափահաս դառնալը: Եթե 
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քաղաքացու տարիքը գերազանցում է յոթանասունը, ապա վճարումների 

կապիտալացման ժամանակահատվածը կազմում է տասը տարի: Վնասի, 

ալիմենտի հատուցման համար կապիտալացված գումարը վճարվում է 

պարբերական վճարումների ձևով, իսկ հատուցման իրավունք ունեցող անձի 

համաձայնության դեպքում` միանվագ: 

Հատուցման համար գումարների կապիտալացման, ինչպես նաև դրանց 

վճարման չափերը և կարգը սահմանում է կառավարությունը: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում են ներառվում այն անձանց 

պահանջները, որոնք վարկ են տրամադրել կամ պարտապանի 

պարտատոմսեր կամ մուրհակներ են ձեռք բերել դատարանի հաստատած 

ֆինանսական առողջացման ծրագրի իրականացման շրջանակներում, եթե 

ֆինանսական առողջացման ծրագրով տվյալ պահանջը ապահովված չէ գույքի 

գրավով, կամ նախատեսված չէ այդ պահանջի բավարարման առաջնա-

հերթություն` կառավարչի աշխատավարձի և վարչական ծախսերի 

նկատմամբ: 

4. Եթե առկա միջոցները բավարար չեն սույն հոդվածի 1-ին մասով 

սահմանված աշխատողների աշխատավարձն ամբողջությամբ վճարելու 

համար, ապա աշխատավարձի վճարումը կատարվում է համամասնորեն կամ 

աշխատավարձի վճարումն իրականացվում է` հիմք ընդունելով 

աշխատավարձի չափի մեծությունը` փոքրից դեպի ավելի մեծ 

առաջնահերթությամբֈ 

 

Հոդված 96. Ստորադաս չապահովված պահանջները 

  

1. Ստորադաս չապահովված պահանջների խմբին դասվում են` 

1) իրավաբանական անձ պարտապանին իր հիմնադիրների 

(մասնակիցների, բաժնետերերի, անդամների կամ գործընկերների) կողմից 

տրամադրված վարկերից, փոխառություններից կամ այլ ներդրումներից 

առաջացած պահանջները. 

2) պարտապանի կողմից տեղաբաշխված տասը տարի և ավելի ժամկետ 

ունեցող պարտատոմսերով, ինչպես նաև արտոնյալ արժեթղթերով 

ներկայացված պահանջները. 

3) ստորադաս փոխառություններից բխող պահանջները. 

4) աշխատավարձի գծով այլ պահանջներ. 

5) սույն օրենքի 95-րդ և 96-րդ հոդվածներով չնախատեսված այլ 

պահանջներ: 

  

Հոդված 97. Պահանջների բավարարման կարգը 

  

1. Պարտապանի դրամական միջոցներն անբավարար լինելու դեպքում 

համապատասխան հերթի պարտատերերի միջև դրանք բաշխվում են 

բավարարման ենթակա պահանջների գումարներին համամասնորեն: 

2. Յուրաքանչյուր հերթի պահանջները բավարարվում են նախորդ հերթի 

պահանջները լրիվ բավարարվելուց հետո: 

  

Հոդված 98. Սահմանված ժամկետում դատարան չներկայացված 

պահանջների բավարարումը 

  

1. Սույն օրենքի 59-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետում 

դատարան չներկայացված չապահովված պահանջները համարվում են 

ստորադաս չապահովված պահանջներ: 

2. Պահանջները սահմանված ժամկետներում հարգելի պատճառներով 

չներկայացրած պարտատերերի պահանջները կարող են ընդգրկվել տվյալ 

պահանջին համապատասխանող հերթում: Պահանջը սահմանված 
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ժամկետներում չներկայացնելու պատճառների հարգելիությունը և 

պահանջների հիմնավորվածությունը որոշելու համար դատավորը 

հրավիրում է դատական նիստ, որի ժամանակի և վայրի մասին կառավարչին, 

պարտապանին, պարտատերերին ծանուցում է պատշաճ կարգով: Ծանուցվող 

անձանց թիվը տասից ավելի լինելու դեպքում պատշաճ ծանուցում է 

համարվում իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին 

տվյալներ հրապարակող մամուլում հրապարակված հայտարարությունը: 

Պատճառների հարգելիության և պահանջների հիմնավորվածու-

թյան քննարկման արդյունքում դատարանը կայացնում է որոշում, որը կարող 

է բողոքարկվել: 

3. Սույն հոդվածով սահմանված պահանջները ստորադաս չապահովված 

բոլոր պահանջների բավարարումից հետո ներկայացվելու դեպքում 

բավարարման ենթակա չեն: 

  

Հոդված 99. Պահուստավորվող գումարները 

  

1. Դատավորի որոշմամբ կարող են միջոցներ պահուստավորվել 

չապահովված պահանջների դիմաց բաշխման ենթակա միջոցների 5 տոկոսը 

չգերազանցող գումարի չափով: Նշված պահուստավորված միջոցներից կարող 

են բավարարվել` 

1) պարտատերերի այն պահանջները, որոնք վիճարկելի են և դատարանի 

կողմից դեռ չեն հաստատվել. 

2) գույքի պահպանման հետ կապված հետագա ծախսերի փոխհատուցման 

համար անհրաժեշտ գումարները: 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  11 

ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԻ ԱՎԱՐՏԸ 

  

Հոդված 100. Սնանկության գործի ավարտը պարտապանի 

լուծարումով 

  

1. Պարտատերերի հետ հաշվարկներն ավարտելուց ոչ ուշ, քան 15 օր հետո 

կառավարիչը դատարան է ներկայացնում վերջնական հաշվետվությունը: 

2. Դատարան ներկայացվող վերջնական հաշվետվությանը կցվում են` 

1) պարտապանի գույքի վաճառքը հավաստող փաստաթղթերը. 

2) պարտատերերի պահանջների գրանցամատյանը` նշելով բավարարված 

պահանջները. 

3) պարտատերերի պահանջների բավարարումը հավաստող 

փաստաթղթերը: 

Կառավարչի վերջնական հաշվետվությունը պետք է պարունակի ամփոփ 

տեղեկատվություն` պարտապանի ակտիվների հավաքման վերաբերյալ, և 

հիմնավորված միջնորդություն` սնանկության գործն ավարտելու վերաբերյալ: 

3. Վերջնական հաշվետվությունը դատարան ներկայացնելու մասին 

կառավարիչը ծանուցում է բոլոր պարտատերերին` առաջարկելով տասնօրյա 

ժամկետում ծանոթանալ դրանց` իր մոտ դեպոնացված օրինակին: 

4. Դատավորը վերջնական հաշվետվությունը ստանալուց ոչ ուշ, քան 15 և 

ոչ շուտ, քան 10 օրվա ընթացքում նշանակում է նիստ` այդ մասին առնվազն 3 

օր առաջ ծանուցելով կառավարչին և պարտատերերին: 

Եթե պարտատերերի թիվը տասից ավելի է, ապա նրանց համար պատշաճ 

ծանուցում է համարվում իրավաբանական անձանց պետական գրանցման 

մասին տվյալներ հրապարակող մամուլում նիստի վայրի և ժամանակի մասին 

հրապարակված հայտարարությունը: 

Որևէ պարտատիրոջ չներկայանալն արգելք չէ նիստի անցկացման համար: 
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5. Դատավորը, քննելով վերջնական հաշվետվությունը, վճիռ է կայացնում 

պարտապանի լուծարման հետևանքով  սնանկության  վերաբերյալ գործն 

ավարտելու մասին, կամ մերժում է գործն ավարտելու միջնորդությունը` 

նշելով մերժման պատճառները: 

6. Եթե ֆինանսական առողջացման ծրագիրն ավարտվել է պարտապանի 

լուծարմամբ, ապա այն ավարտվում է սույն հոդվածով սահմանված կարգով: 

  

Հոդված 

101.  

Կառավարչի պարտականությունները պարտապանի 

լուծարման հետևանքով սնանկության վերաբերյալ գործն 

ավարտվելու դեպքում 

  

1. Կառավարիչը պարտապանի լուծարման հետևանքով սնանկության 

վերաբերյալ գործն ավարտելու մասին վճռի օրինական ուժի մեջ մտնելու 

պահից ոչ ուշ, քան 45 օրվա ընթացքում պարտապանի` օրենքով և իրավական 

այլ ակտերով պահպանման ենթակա արխիվային փաստաթղթերը 

կարգավորված վիճակում հանձնում է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության  պետական արխիվ, սահմանված կարգով հանձնում է 

պարտապանի կնիքը և իրականացնում է օրենքով սահմանված բոլոր այն 

գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ են պարտապան իրավաբանական 

անձի լուծարման կամ պարտապան անհատ ձեռնարկատիրոջ, այդ թվում՝ 

որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված ֆիզիկական անձի սնանկության 

հետևանքով գործունեության դադարման պետական գրանցման համար: 

2. Պարտապան իրավաբանական անձի լուծարման կամ պարտապան 

անհատ ձեռնարկատիրոջ, այդ թվում՝ որպես անհատ ձեռնարկատեր 

հաշվառված ֆիզիկական անձի սնանկության հետևանքով գործունեության 

դադարման պետական գրանցման համար կառավարիչը պետական 

գրանցումն իրականացնող մարմին է ներկայացնում` 

1) դիմում, որում պետք է նշվի նաև իրավաբանական անձի պետական 

գրանցման (հաշվառման) համարը. 

2) պարտապանի լուծարման հետևանքով սնանկության վերաբերյալ գործն 

ավարտելու մասին դատարանի վճռի պատճենը. 

3) կնիքը հանձնելու մասին համապատասխան փաստաթուղթ. 

4) պարտապանի` արխիվացման ենթակա փաստաթղթերը արխիվ 

հանձնելու մասին փաստաթուղթ: 

3. Կառավարիչը գույքային պատասխանատվություն է կրում սույն 

հոդվածի 2-րդ մասում նշված պարտականությունները չկատարելու 

հետևանքով երրորդ անձանց պատճառած վնասի համար: 

4. Իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող 

մարմնում պարտապան իրավաբանական անձի լուծարման կամ պարտապան 

անհատ ձեռնարկատիրոջ, այդ թվում՝ որպես անհատ ձեռնարկատեր 

հաշվառված ֆիզիկական անձի սնանկության հետևանքով գործունեության 

դադարման գրանցման պահից դադարեցվում են կառավարչի` սույն օրենքով 

սահմանված իրավունքներն ու պարտականությունները: 

   

Հոդված 102. Սնանկության վերաբերյալ գործի ավարտը 

պարտատերերի կողմից պահանջներից հրաժարվելու, 

պահանջներ չներկայացվելու կամ պահանջների 

բավարարման դեպքում 

  

1. Սնանկության գործի ցանկացած փուլում կառավարչի կամ 

պարտապանի միջնորդության հիման վրա գործը կարող է ավարտվել, եթե 

պարտատերերի պահանջները բավարարվել են (այդ թվում` հիմնադիրների, 

մասնակիցների, բաժնետերերի, փայատերերի կողմից պարտապանի 

պարտավորությունների կատարման համար սնանկության հատուկ հաշվին 
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անհատույց դրամական միջոցներ փոխանցելու միջոցով), կամ նրանք 

հրաժարվել են իրենց պահանջներից կամ երկարաձգել են դրանց կատարման 

ժամկետը, կամ պահանջներ չեն ներկայացվել, որի արդյունքում 

պարտավորությունների չափը նվազել է նվազագույն աշխատավարձի 

հազարապատիկից և առկա չէ որևէ պարտավորության գծով 60 օրից ավելի 

կետանցֈ Կառավարչի հաշվետվությունը և վերջնական հաշվեկշիռը 

քննարկվում և դատարանի կողմից վճիռ է կայացվում սույն օրենքի 87-րդ 

հոդվածով սահմանված կարգովֈ 

2. Եթե սույն հոդվածով սահմանված գործի ավարտը կատարվում է 

պարտատերերի պահանջների բավարարմամբ, և կառավարչի կողմից 

հավաքվել են պարտատերերի պահանջների չափը գերազանցող ակտիվներ 

(դեբիտորական պարտքերի հավաքում, պարտապանին պատճառված վնասի 

վերականգնում, այլ անձանց մոտ գտնվող պարտապանի գույքի 

հայտնաբերում, դրա վերադարձ կամ փոխհատուցում), ապա կառավարիչն 

ստանում է նաև պարգևավճար հավաքված ակտիվների` պարտատերերի 

գրանցված (այդ թվում` հրաժարված) պահանջների չափը գերազանցող մասի 

5 տոկոսի չափով: 

 

 Հոդված 103. Սնանկության վերաբերյալ գործի ավարտի 

հետևանքները 

  

1. Իրավաբանական անձ պարտապանը համարվում է լուծարված, իսկ 

պարտապան անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեությունը` դադարած սույն 

օրենքի 101-րդ հոդվածով նախատեսված պետական գրանցման պահից: 

2. Սույն օրենքի 80-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 82-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-

ին կետով, ինչպես նաև 87-րդ և 102-րդ հոդվածներով նախատեսված դեպքե-

րում սնանկության վերաբերյալ գործի ավարտի դեպքում պարտապանը 

համարվում է ֆինանսապես առողջացած և կարող է շարունակել իր 

գործունեությունը: 

Այդ դեպքում գործն ավարտելու պահից վերանում են սույն օրենքի 13-րդ 

հոդվածի 5-րդ և 6-րդ մասերով և 29-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված 

կասեցումները: Միաժամանակ առողջացած անձն ազատվում է բոլոր այն 

պարտավորություններից, որոնցից բխող պահանջները չեն ներկայացվել 

ավարտված սնանկության գործի շրջանակներում, և այդ պարտատերերը 

զրկվում են հետագայում առողջացած անձի նկատմամբ պահանջներ 

ներկայացնելու իրավունքից, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ և 4-րդ 

մասերով նախատեսված դեպքերի: 

3. Եթե սնանկության գործն ավարտվել է սնանկ ճանաչելու մասին վճիռն 

օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո` վեց ամսվա ընթացքում, ապա 

պարտապանը չի ազատվում բոլոր այն պարտավորություններից, որոնցից 

բխող պահանջները չեն ներկայացվել ավարտված սնանկության գործի 

շրջանակներում: 

4. Պարտապանը չի կարող ազատ ճանաչվել` 

1) ալիմենտների վճարումից. 

2) սնանկ ճանաչելու պահին նախորդած մեկ տարվա ընթացքում 

հարկային մարմիններից թաքցրած պարտավորությունների վճարումներից. 

3) կյանքին և առողջությանը պատճառված վնասներից առաջացող 

պարտավորություններից. 

4) հանցագործությամբ պատճառված վնասի հատուցման պարտավո-

րություններից: 

5. Սնանկության վերաբերյալ գործն ավարտելու վերաբերյալ դատարանի 

վճիռը կարող է բողոքարկվել: 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  12 
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Հոդված 104. Ֆիզիկական անձանց սնանկության կարգավորումը 

  

1. Ֆիզիկական անձանց սնանկության հետ կապված հարաբերությունների 

նկատմամբ կիրառվում են սույն օրենքի դրույթները, եթե սույն գլխով այլ բան 

նախատեսված չէ: 

  

Հոդված 105. Ֆիզիկական անձին սնանկ ճանաչելու մասին դիմումը 

  

1. Ֆիզիկական անձին սնանկ ճանաչելու մասին դիմումը դատարան կարող 

է ներկայացնել տվյալ ֆիզիկական անձը կամ նրա ներկայացուցիչը կամ 

պարտատերը: 

2. Ֆիզիկական անձին սնանկ ճանաչելու մասին վճիռն օրինական ուժի մեջ 

մտնելուց հետո ալիմենտների բռնագանձման պահանջներով պարտատերերն 

իրենց պահանջները կարող են ներկայացնել դատարան` սույն օրենքով 

սահմանված կարգով: Նշված պահանջները չներկայացվելու դեպքում 

ֆիզիկական անձի սնանկության գործի ավարտից հետո պահպանում են 

իրենց ուժը: 

  

Հոդված 

106. 
Դատարանի կողմից սնանկության մասին գործի քննությունը 

  

1. Ֆիզիկական անձին սնանկ ճանաչելու մասին վճռով դատարանն 

արգելանք է դնում տվյալ անձի գույքի վրա, բացառությամբ այն գույքի, որի 

վրա օրենքով չի կարող բռնագանձում տարածվել: 

2. Ֆիզիկական անձի միջնորդությամբ դատարանը կարող է ֆիզիկական 

անձի գույքը (գույքի մասը) ազատել արգելանքից՝ երրորդ անձանց կողմից 

երաշխավորության կամ ֆիզիկական անձի պարտավորությունների 

կատարման այլ ապահովում ներկայացվելու դեպքում: 

Դատարանն ազատում է ֆիզիկական անձի գույքն արգելանքից, եթե 

վերջինիս պարտավորությունների կատարման ապահովման նպատակով 

գրավադրվում է պարտապանի պարտավորությունները գերազանցող 

(առնվազն 30 տոկոսով) արժեքով գույք, ներկայացվում է երաշխիք 

կամ սնանկության հատուկ հաշվին որպես դեպոզիտ մուտքագրվում են 

պարտավորությանը համարժեք դրամական միջոցներ: 

3. Ֆիզիկական անձի դիմումով, հայտնի պարտատերերի 

համաձայնությամբ, դատարանը կարող է մինչև մեկ ամիս ժամկետով 

հետաձգել սնանկության մասին գործի քննությունը` ֆիզիկական անձի 

կողմից պարտատերերի հետ վերջնահաշվարկներ կատարելու կամ 

հաշտության համաձայնության հասնելու նպատակով: 

4. Ֆիզիկական անձի օգտին ժառանգության բացման մասին 

տեղեկությունների առկայության դեպքում դատարանի որոշմամբ կարող է 

կասեցվել սնանկության մասին գործի վարույթը` մինչև օրենքով սահմանված 

կարգով ժառանգության հարցի լուծումը: 

5. Եթե սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված ժամկետում ֆիզիկական 

անձը չի ներկայացրել պարտատերերի պահանջները բավարարելու 

ապացույցներ և նշված ժամկետում հաշտության համաձայնություն չի կնքել, 

ապա դատարանը վճիռ է կայացնում ֆիզիկական անձին սնանկ ճանաչելու 

մասին: 

6. Ֆիզիկական անձի սնանկության մասին տեղեկությունների 

հրապարակումն իրականացնում է տվյալ ֆիզիկական անձը, եթե սնանկ 

ճանաչելու դիմումը ներկայացրել է ինքը: 
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Հոդված 107. Ֆիզիկական անձի ֆինանսական առողջացման 

ծրագիրը 

  

1. Ֆիզիկական անձի ֆինանսական առողջացման ծրագիրը հաստատում է 

դատարանը, եթե այն համապատասխանում է սույն օրենքով սահմանված 

պահանջներին, և առկա է պարտապանի և գրանցված պարտատիրոջ 

համաձայնությունը: Ֆիզիկական անձի առողջացման ծրագիրը 

ներկայացնելու, հաստատելու հետ կապված հարաբերությունների 

նկատմամբ տարածվում են իրավաբանական անձանց համար սույն օրենքով 

սահմանված իրավակարգավորումները, եթե այլ բան սահմանված չէ սույն 

հոդվածովֈ 

Ֆիզիկական անձի առողջացման ծրագրի առավելագույն ժամկետը չի 

կարող գերազանցել չորս տարին: 

  

Հոդված 108. Պարտապանի գույքը 

  

1. Ֆիզիկական անձի առողջացման ծրագիր հաստատված լինելու դեպքում 

վերջինիս վաճառքի ենթակա գույքի կազմում ներառվում է նաև այն գույքը, 

որը նա ձեռք է բերել սնանկ ճանաչելու մասին վճիռն օրինական ուժի մեջ 

մտնելուց հետո, սակայն մինչև գործի ավարտը կամ սույն օրենքի 81-րդ 

հոդվածով նախատեսված դեպքի վրա հասնելը: 

2. Ֆինանսական առողջացման ծրագիր հաստատված չլինելու դեպքում 

պարտապան ֆիզիկական անձի վաճառքի ենթակա գույքի կազմում չի 

ներառվում վերջինիս սնանկ ճանաչելու մասին վճիռն օրինական ուժի մեջ 

մտնելուց հետո ձեռք բերված գույքը, բացառությամբ դրան հաջորդող 180 օրվա 

ընթացքում ժառանգությամբ ստացված կամ ժառանգություն բացելու դեպքում 

ստացման ենթակա գույքի, ինչպես նաև այն գույքի, որը ստացվել է 

մինչև սնանկության  դիմում ներկայացնելը պարտապանի կնքած գործարքի 

արդյունքում: 

  

Հոդված 109. Իրացման ոչ ենթակա պարտապանի գույքը 

  

1. Պարտատերերի պահանջների բավարարման նպատակով իրացման 

(օտարման) ենթակա չէ պարտապանի այն գույքը, որի վրա Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չի 

կարող բռնագանձում տարածվել: 

2. Պարտապանի կամ այլ անձանց պահանջով դատարանի որոշմամբ 

բռնագանձում կարող է չտարածվել բռնագանձման ենթակա պարտապանի 

այն գույքի վրա, որի արժեքը էական ազդեցություն չի կարող ունենալ 

պարտատերերի պահանջների բավարարման համար: 

  

Հոդված 110. Ֆիզիկական անձին պարտավորություններից ազատելը 

  

1. Ֆիզիկական անձի  սնանկության գործը պարտավորությունների 

կատարումից ազատելով ավարտելու մասին վճռի օրինական ուժի մեջ 

մտնելուց հետո սնանկ ճանաչված ֆիզիկական անձն ազատվում է բոլոր 

դրամական պարտավորությունների կատարումից, բացառությամբ` 

1) սույն օրենքի 103-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված 

պարտավորությունների. 

2) սնանկության դիմում ներկայացնելուն նախորդած 90 օրվա ընթացքում 

ստանձնած և 100 000 ՀՀ դրամը գերազանցող պարտավորությունների. 

3) ուսման վարկավորման գումարը վերադարձնելու պարտավորության. 

4) պարտատերերի պահանջներից սնանկության վարույթի ընթացքում 

գույք թաքցրած լինելու դեպքում` թաքցված գույքի արժեքի չափով: 
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Հոդված 111. Կառավարչի լիազորությունների դադարեցումը 

  

1. Ֆիզիկական անձի սնանկության գործն ավարտելու մասին վճռի 

օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո սնանկության գործով կառավարչի 

լիազորությունները դադարում են: 

  

Հոդված 112.   Ֆիզիկական անձի կրկնակի սնանկության 

սահմանափակումը 

  

1. Ֆիզիկական անձի  սնանկության  գործը պարտավորությունների 

կատարումից ազատելով ավարտելու մասին վճռի օրինական ուժի մեջ 

մտնելուց հետո` հինգ տարվա ընթացքում, նույն ֆիզիկական անձը չի կարող 

կամավոր սնանկության դիմում ներկայացնել սնանկ ճանաչվելու համար, իսկ 

նման դիմում ներկայացնելու դեպքում դիմումի ընդունումը ենթակա է 

մերժման սույն օրենքով սահմանված կարգով: 

  

Հոդված 113. Անհատ ձեռնարկատիրոջ սնանկության  

առանձնահատկությունները 

  

1. Անհատ ձեռնարկատիրոջ սնանկության վարույթում 

ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված 

պարտավորություններով նրա պարտատերերը, ինչպես նաև անձնական 

բնույթի այլ պահանջներով պարտատերերն իրավունք ունեն ներկայացնելու 

իրենց պահանջները սույն օրենքով սահմանված կարգով: Եթե սնանկ 

ճանաչված ֆիզիկական անձը նաև անհատ ձեռնարկատեր է, ապա նրա՝ 

որպես անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության հետ կապված 

պարտավորություններով պարտատերերն իրավունք ունեն ներկայացնելու 

իրենց պահանջները սույն օրենքով սահմանված կարգով: 
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Հոդված 114.  Լուծարվող պարտապանի գործի քննության առանձնահատ-

կությունները 

  

1. Եթե լուծարվող իրավաբանական անձ-պարտապանի գույքի արժեքը 

բավարար չէ պարտատերերի պահանջները բավարարելու համար, ապա 

իրավաբանական անձը լուծարվում է սույն օրենքով սահմանված կարգով: 

2. Եթե լուծարման հանձնաժողովն իրականացրել է օրենքով սահմանված 

բոլոր միջոցառումները պարտատերերի հայտնաբերման ուղղությամբ, ապա 

նրա ներկայացրած պարտատերերի ցուցակը հիմք է դատարանի կողմից 

պարտատերերի պահանջների վերջնական ցուցակը հաստատելու համար: 

3. Եթե ապահովված չէ սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված 

պայմանը, ապա պարտատերերն իրավունք ունեն ներկայացնելու իրենց 

պահանջները լուծարվող պարտապանի նկատմամբ` լուծարվող 

պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին հայտարարության հրապարակման 

պահից մեկ ամսվա ընթացքում: Այս դեպքում պարտատերերի պահանջների 

վերջնական ցուցակը հաստատվում է սույն օրենքով սահմանված ընթա-

ցակարգով: 

4. Լուծարման հանձնաժողովը չի կարող ներկայացնել ֆինանսական 

առողջացման ծրագիր: 

5. Լուծարման հանձնաժողովի լիազորությունները դադարում են 

լուծարվող պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին վճիռն օրինական ուժի 
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մեջ մտնելու պահից: Լուծարման հանձնաժողովը պարտավոր է 

սնանկության գործով կառավարչին հանձնել պարտապանի ողջ գույքը, 

հաշվապահական և այլ փաստաթղթերը, կնիքը: 

 

 Հոդված 115. Բացակայող պարտապանի սնանկությունը 

  

1. Եթե ֆիզիկական անձ պարտապանը, փաստացի իր գործունեությունը 

դադարեցրած անհատ ձեռնարկատեր պարտապանը կամ իրավաբանական 

անձ պարտապանի ղեկավարը բացակայում են և նրանց գտնվելու 

(բնակության) վայրը բացահայտել հնարավոր չէ (այսուհետ` բացակայող 

պարտապան), ապա դատարանն իր նախաձեռնությամբ հետախուզում է 

հայտարարում պարտապանի (պարտապանի ղեկավարի) և նրա գույքի, 

ինչպես նաև հաշվապահական և այլ փաստաթղթերի նկատմամբ: 

2. Բացակայող պարտապանի նկատմամբ հայտարարված հետախուզման 

վարույթի ավարտից հետո, եթե չի հայտնաբերվում պարտապանի որևէ 

ներկայացուցիչ, ապա դատարանը ծանուցում է բացակայող պարտապանին 

նրա վերջին հայտնի` գտնվելու կամ բնակության վայրի հասցեով: Նշված 

հասցեով ծանուցումը բավարար է գործի վարույթը շարունակելու համար: 

3. Եթե ծանուցումն ուղարկելուց հետո` ինն օրվա ընթացքում, 

պարտապանը գրավոր չի վիճարկում իր սնանկությունը, ապա տասներորդ 

օրը դատավորն առանց դատական նիստ հրավիրելու վճիռ է կայացնում 

բացակայող պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին` սույն օրենքի 3-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հատկանիշների առկայության դեպքում: 

4. Բացակայող պարտապանի և (կամ) նրա գույքի հայտնաբերման դեպքում 

կառավարչի միջնորդությամբ դատարանը կարող է որոշում կայացնել` սնան-

կության պարզեցված ընթացակարգի դադարեցման և սույն օրենքով 

նախատեսված սնանկության ընդհանուր ընթացակարգերին անցնելու մասին: 

  

Հոդված 

116. 

Վերագրանցում չանցած իրավաբանական 

անձանց սնանկության առանձնահատկությունները 

  

1. Իրավաբանական անձինք, որոնք օրենսդրության պահանջներին 

համապատասխան չեն անցել վերագրանցում, և որոնց վերագրանցման 

ժամկետը լրացել է սնանկության վերաբերյալ գործը հարուցելու պահին, 

ենթակա չեն ֆինանսական առողջացման և պետք է լուծարվեն սույն օրենքի 

83-րդ հոդվածով սահմանված կարգով` առանց  83-րդ  հոդվածի 1-ին մասի 

պայմանների: 

  

Հոդված 

117.  

Սնանկության վերաբերյալ գործի ավարտը կառավարչի 

ներկայացմամբ 

  

1. Սնանկության վարույթի ցանկացած փուլում դատավորը, կառավարչի 

կամ պարտատիրոջ ներկայացմամբ և պարտատերերի առարկությունների 

բացակայության դեպքում, առանց դատական նիստ հրավիրելու վճիռ է 

կայացնում սնանկության վերաբերյալ գործի ավարտի մասին, եթե` 

1) պարտապանը չունի որևէ գույք. 

2) պարտապանի գույքը հայտնաբերել հնարավոր չէ. 

3) պարտապանի գույքն այնքան փոքրարժեք է, որ ողջամիտ չէ սնանկու-

թյան հետագա ընթացակարգերի իրականացումը. 

4) պարտապանի գույքի հայտնաբերման կամ ակտիվների հավաքման 

ուղղությամբ իրականացվելիք ծախսերը չեն արդարացնում  սնանկության հե-

տագա ընթացակարգերի իրականացումը: 

2. Եթե պարտատերը (պարտատերերը) առարկում 

է սնանկության վերաբերյալ գործի ավարտի դեմ, ապա 
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սնանկության վերաբերյալ գործը կարող է շարունակվել առարկող 

պարտատիրոջ (պարտատերերի) հաշվին: Նման դեպքերում առարկող 

պարտատերը (պարտատերերը) պարտավոր է դատարանի որոշմամբ 

սահմանված չափով դեպոզիտ վճարել սնանկության հատուկ հաշվին` ի 

ապահովումն  սնանկության  գործի վարույթի հետ կապված ծախսերի 

հատուցման: 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  14 

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԵՎ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

Հոդված 118. Անցումային դրույթներ 

  

1. Մինչև իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին 

տվյալներ հրապարակող մամուլի հրապարակումը սույն օրենքով 

սահմանված հրապարակումները և ծանուցումները հրապարակվում են 

«Գնումների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով 

սահմանված կարգով ընտրված մամուլի միջոցով, իսկ այդպիսին չլինելու 

դեպքում` առնվազն 500 տպաքանակ ունեցող մամուլի միջոցով: 

2. Սույն օրենքի 103-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջը գործում է սույն 

օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո ավարտված գործերով պարտապանների 

նկատմամբ: 

  

Հոդված 119. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը 

  

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը: 

2. Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը սահմանված կարգով հարուցված և 

դատարանի վարույթում գտնվող սնանկության վերաբերյալ գործերի 

քննությունը շարունակվում է սույն օրենքով սահմանված կարգով: 

3. Սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասով և 96-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-

ին կետով սահմանված կանոնները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

նկատմամբ կիրառվում են սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից երեք տարի 

հետո: 

4. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել 

«Անվճարունակության (սնանկության) մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2005 թվականի հոկտեմբերի  19-ի ՀՕ-224 օրենքը: 

  

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                             Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2016թ. դեկտեմբերի 14 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-29-Ն 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված է 2016 թվականի 

                                                                                                                 նոյեմբերի 30-ին 

 

 

«ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Հողի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

1998 թվականի հոկտեմբերի 19-ի ՀՕ-28 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 61-ին 

հոդվածի 3-րդ պարբերությունն «առաջանում են» բառերից հետո լրացնել 

«(նախկին սեփականատիրոջ համար դադարում են)» բառերով: 
 

Հոդված 2. Օրենքի 10-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  
 

«Հոդված 10. Հողի հարկից ազատվում են՝ 

ա) բյուջետային հիմնարկներն ու կազմակերպությունները, ինչպես նաև 

պետական արգելանոցները և արգելավայրերը, ազգային և ծառաբանական 

զբոսայգիները, բուսաբանական այգիները և պատմամշակութային 

նշանակության հողերը, բացառությամբ վարձակալության և ծառայողական 

օգտագործման տրված հողերի, 

բ) բնակավայրերում պետական սեփականություն հանդիսացող ընդհանուր 

օգտագործման հողերը (հրապարակներ, փողոցներ, անցումներ, 

ճանապարհներ, զբոսայգիներ, պուրակներ, ջրամբարներ և այլն), 

գ) մասնագիտական տեխնիկական ուսումնարաններին և դպրոցներին կից 

ուսումնաարտադրական և փորձարարական հողամասերը, 

դ) նոր հիմնված և երիտասարդ խաղողի և պտղատու այգիները, մինչև 

տնկարկների լրիվ պտղաբերությունը (յուրաքանչյուր սորտի համար 

ագրոտեխնիկական ցուցումներով սահմանված ժամկետում)՝ դրանց 

տարածքը 0,1 հեկտար և ավելի լինելու դեպքում. 

ե) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում վերաբնակվող 

ընտանիքներին մշտական օգտագործման իրավունքով տրամադրված 

գյուղատնտեսական նշանակության հողերը՝ 5 տարի ժամկետով. 

զ) փոստային կապի ազգային օպերատորը: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած 

կարգով համայնքի ավագանին կարող է սահմանել հողի հարկի գծով 

արտոնություններ: 

 Համայնքի ավագանու սահմանած արտոնության գումարը չի կարող 

գերազանցել տվյալ տարվա համար հողի հարկի գծով համայնքի բյուջեում 

հաստատված եկամուտների 10 տոկոսը: 

Համայնքի ավագանու կողմից հողի հարկի գծով սահմանված 

արտոնությունների գումարի դիմաց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

պետական բյուջեից համայնքի բյուջեին լրացուցիչ դոտացիաներ չեն 

տրամադրվում:  

Օրենքով կարող են սահմանվել հողի հարկի գծով այլ արտոնություններ:»: 
 

Հոդված 3. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերությունը «հաշվարկները» 

բառից հետո լրացնել ««Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի «գ» կետով սահմանված 

եղանակներով» բառերով: 
 

Հոդված 4. Օրենքի 16-րդ հոդվածի`  
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1) 1-ին պարբերությունում «եռամսյակային» բառը փոխարինել 

«կիսամյակային» բառով, «եռամսյակ» բառը`  «կիսամյակ», իսկ «եռամսյակին 

հաջորդող ամսվա 25-ը» բառերը` «կիսամյակին հաջորդող ամսվա 20-ը» 

բառերով. 

2) 2-րդ պարբերության 2-րդ նախադասությունը հանել: 
 

Հոդված 5. Օրենքի 18-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

պարբերությամբ. 

«Սույն օրենքով սահմանված հողի հարկի վճարման գծով խախտումներ 

հայտնաբերվելու դեպքում հողի հարկի գծով հարկային 

պարտավորություններ չեն կարող առաջանալ, եթե տվյալ խախտումը 

կատարելուց հետո անցել է տասը տարի:»: 
 

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հունվարի 1-ից: 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                        Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

 

 

2016թ. դեկտեմբերի 14 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-30-Ն 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված է 2016 թվականի 

                                                                                                                 նոյեմբերի 30-ին 

 
«ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Գույքահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2003 

թվականի նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-72 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 8-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասում՝  

1) 2-րդ կետում «հարկվող օբյեկտը» բառերից հետո լրացնել «(բացառությամբ 

փոխադրամիջոցների)» բառերը, իսկ «առաջանում է» բառերից հետո` «(նախկին 

սեփականատիրոջ համար դադարում է)» բառերը. 

2) 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«5) ֆիզիկական անձանց պատկանող հարկվող օբյեկտ համարվող 

փոխադրամիջոցը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով խոտանելու դեպքում գույքահարկի պարտավորությունը 

դադարում է: Ֆիզիկական անձի դիմումի համաձայն` սույն կետով սահմանված 

փոխադրամիջոցները լիազոր մարմնում վերահաշվառելու դեպքում, այդ 

փոխադրամիջոցների համար մինչև խոտանման ամսվան հաջորդող  ամսվա 1-ը 

դադարած  գույքահարկի պարտավորությունները հակադարձվում են և ենթակա են 

կատարման` սույն օրենքով սահմանված կարգով և չափերով: 

 Սույն կետով սահմանված արտոնությունների տրամադրման հետևանքով 

համայնքների եկամուտների նվազեցումը պետության կողմից փոխհատուցման 

ենթակա չէ.». 

3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6-րդ կետ. 

«6) ֆիզիկական անձանց պատկանող հարկվող օբյեկտ համարվող 

փոխադրամիջոցի օտարման օրվան հաջորդող ժամանակաշրջանի համար 

վճարումների առկայության դեպքում հաշվառող մարմնի կողմից այդ գումարները 

հաշվանցվում են հարկ վճարողի գույքահարկի գծով այլ փոխադրամիջոցների 

պարտավորությունների հաշվին, իսկ դրանց բացակայության դեպքում ֆիզիկական 

անձի դիմումի հիման վրա վերադարձվում են ոչ ուշ, քան դիմումը ստանալուց հետո՝ 

30 օրվա ընթացքումֈ»ֈ  

 

 Հոդված 2. Օրենքի 9-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 9. Կազմակերպությունների գույքահարկի հաշվարկման կարգը 

 

1.Կազմակերպությունների համար գույքահարկի հաշվետու ժամանակաշրջան է 

համարվում հաշվետու տարվա կիսամյակը: 

2. Գույքահարկ վճարող կազմակերպությունները հարկային մարմնի հաստատած 

ձևով գույքահարկի կիսամյակային հաշվարկը մինչև հաշվետու կիսամյակին 

հաջորդող ամսվա 20-ը (ներառյալ) «Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի «գ» կետով սահմանված եղանակներով 

ներկայացնում են` 

1) հարկվող օբյեկտ համարվող շինությունների մասով` շինության գտնվելու վայրի 

համապատասխան հաշվառող մարմին. 

2) հարկվող օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցների մասով` իրենց գտնվելու 

վայրի համապատասխան հաշվառող մարմին:»: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 13-րդ հոդվածի` 

1) 1-ին մասում «եռամսյակ» բառը փոխարինել «կիսամյակ» բառով, իսկ 

«եռամսյակին հաջորդող երկրորդ ամսվա 1-ը» բառերը` «կիսամյակին հաջորդող 

ամսվա 20-ը» բառերով. 

2) 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  
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«2. Ֆիզիկական անձինք գույքահարկի տարեկան գումարը սույն հոդվածի 3-րդ 

մասով սահմանված կարգով համապատասխան բյուջե են վճարում մինչև հաշվետու 

տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ, իսկ փոխադրամիջոցի օտարման դեպքում՝ մինչև 

փոխադրամիջոցի օտարման պայմանագրից ծագող սեփականության իրավունքը 

գրանցելըֈ 

Ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների տարեկան տեխնիկական զննության 

կատարման ժամանակ ներկայացնում են փոխադրամիջոցների համար գույքահարկի 

գծով ժամկետանց հարկային պարտավորությունների բացակայության վերաբերյալ 

տեղեկանք: 

Հաշվառող մարմնի կողմից փոխադրամիջոցների գծով հարկային պարտավորու-

թյուններ չունենալու վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման կարգը սահմանում 

է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունըֈ». 

3) 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  

«4. Ֆիզիկական անձանց պատկանող հարկվող օբյեկտ համարվող 

փոխադրամիջոցը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով խոտանելու դեպքում փոխադրամիջոցի գույքահարկի 

պարտավորության դադարեցման (հաշվառող մարմնի կողմից գույքահարկի 

պարտավորությունների վերահաշվարկման) համար հիմք են հանդիսանում 

փոխադրամիջոցների հաշվառում վարող լիազոր մարմնի կողմից սույն օրենքի 14-րդ 

հոդվածով սահմանված կարգով ներկայացված տեղեկությունները կամ գույքահարկ 

վճարողին տրված` խոտանումը հիմնավորող փաստաթուղթը: Ֆիզիկական անձի 

դիմումի համաձայն` փոխադրամիջոցները լիազոր մարմնում վերահաշվառվում են 

գույքահարկ վճարողին հաշվառող մարմնի կողմից տրված` տվյալ փոխադրամիջոցի 

գծով գույքահարկի պարտավորություններ չունենալու տեղեկանքի հիման վրա:»: 

Հոդված 4. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի վերջում վերջակետը փոխարինել 

միջակետով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5-րդ և 6-րդ կետեր. 

«5) սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ պայմաններով 

ավտոմեքենաներ ստացած հաշմանդամները` այդ ավտոմեքենաների մասով: Հաշման-

դամներին սեփականության իրավունքով պատկանող` սույն կետում նշված ավտոմե-

քենաների մասով սահմանված հարկային արտոնությունների տրամադրման 

հետևանքով համայնքների եկամուտների նվազեցումը պետության կողմից փոխհա-

տուցման ենթակա չէ. 

6) փոստային կապի ազգային օպերատորը:»: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 17-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակութամբ 4-րդ մասով. 

«4. Սույն օրենքով սահմանված գույքահարկի վճարման գծով խախտումներ 

հայտնաբերվելու դեպքում գույքահարկի գծով հարկային պարտավորություններ չեն 

կարող առաջանալ, եթե տվյալ խախտումը կատարելուց  հետո անցել է տասը տարի:»: 

 

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հունվարի 1-ից: 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                     Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

 

2016թ. դեկտեմբերի 14 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-31-Ն 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված է 2016 թվականի 

                                                                                                                 նոյեմբերի 30-ին 

 

 

«ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1. «Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

1998 թվականի հունիսի 16-ի ՀՕ-23 օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին 

պարբերությունը «լրանալուց հետո» բառերից հետո լրացնել «, բացառությամբ 

«Գույքահարկի մասին» և «Հողի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքներով սահմանված դեպքերի» բառերով: 

 

Հոդված  2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հունվարի 1-ից: 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                       Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2016թ. դեկտեմբերի 14 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-32-Ն 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2016 թվականի 

                                                                                                                 նոյեմբերի 30-ին 

 

«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 

  

Հոդված 1. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի մարտի 24-ի ՀՕ-66 օրենքի 

(այսուհետ` Օրենք) 37-րդ հոդվածում՝  

1) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ը» կետ. 

«ը) գույքի բռնագանձման վերաբերյալ վճռի հարկադիր կատարման ընթացքում 

պարտապանի ողջ գույքի վրա բռնագանձում տարածելու պարագայում պարզվում 

է, որ այդ գույքը օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հազարապա-

տիկի և ավելի չափով բավարար չէ պարտատիրոջ (պահանջատիրոջ) հանդեպ 

պարտավորությունների ամբողջական կատարումն ապահովելու համար կամ 

դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության որևէ կատարողական 

վարույթով (վարույթներով) պարտատիրոջ (պահանջատիրոջ) պահանջը բավա-

րարելու դեպքում գույքի օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

հազարապատիկի և ավելի չափով անբավարարության դեպքում անհնարին 

կդառնա այդ կամ այլ կատարողական վարույթով (վարույթներով) որևէ այլ պար-

տատիրոջ (պահանջատիրոջ) հանդեպ պարտավորությունների ամբողջական 

կատարումըֈ». 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր մաս. 

«Հարկադիր կատարողը չի կասեցնում կատարողական վարույթը 

«Սնանկության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 50-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ և 4-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում:»: 
 

Հոդված 2. Օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ը» կետը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«ը) պարտապանը դատարանի վճռով ճանաչվել է սնանկ, բացառությամբ 

օրենքով նախատեսված դեպքերի.»: 
 

Հոդված 3. Օրենքի 68-րդ հոդվածում՝ 

1) 2-րդ մասի «ա» կետը «5 տոկոսի չափով» բառերից հետո լրացնել «, բայց ոչ 

ավելի, քան բռնագանձման ենթակա գումարի 5 տոկոսը» բառերը. 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին մաս. 

«2.1. Այն դեպքում, երբ պարտապանից բռնագանձված գումարը բավարար չէ 

պահանջատիրոջ պահանջները և կատարողական գործողությունների կատար-

ման ծախսը լրիվությամբ բավարարելու համար, ապա սույն հոդվածի 2-րդ մասի 

«ա» կետով նախատեսված կատարողական գործողությունների կատարման 

ծախսը գանձվում է փաստացի բռնագանձված գումարից՝ այդ գումարին 

համամասնորեն:»: 
 

Հոդված 4. Օրենքի 70-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչելֈ 
 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օր-

վան հաջորդող տասներորդ օրըֈ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                      Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

2016թ. դեկտեմբերի 14 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-33-Ն 



79 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված է 2016 թվականի 

                                                                                                                 նոյեմբերի 30-ին 

 
«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին 

մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ժէ.1» կետով` 

«ժէ. 1) սնանկության կառավարիչները` «Սնանկության մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված իրենց 

լիազորությունների շրջանակներում դատարաններ ներկայացվող 

հայցադիմումների, դիմումների, վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների համար.»: 

  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրըֈ 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2016թ. դեկտեմբերի 14 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-34-Ն 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված է 2016 թվականի 

                                                                                                                 նոյեմբերի 30-ին 

 

 

«ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

1998 թվականի հունիսի 16-ի ՀՕ-23 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 19-րդ հոդվածը 

«տալ համապատասխան բացատրություններ» բառերից հետո լրացնել «, 

բացառությամբ «Սնանկության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքին համապատասխան պարտապանի 

գործունեության կասեցման պահից վերջինիս անունից կառավարչի կողմից 

հարկային մարմին ներկայացրած` հարկային և այլ պարտադիր վճարների 

գծով սնանկության վարույթի ընթացքում լրացուցիչ առաջացած պարտա-

վորությունների վերաբերյալ հարկային մարմնի սահմանած ձևով տեղե-

կատվության, որի հիման վրա հաշվարկվում են պարտապանի հարկային 

պարտավորությունները» բառերով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 30-րդ հոդվածի երրորդ պարբերությունն ուժը կորցրած 

ճանաչել: 

  

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                                   

Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ                                                                                       

 

 

 

2016թ. դեկտեմբերի 14 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-35-Ն 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

16 դեկտեմբերի 2016թ.                                                                      N 819-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 900-Ն ԵՎ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2-Ի N 34-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական 

բյուջեի մասին» Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 9-րդ 

հոդվածին, «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասին և «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային  Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.  
1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական 

բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի  N 1 հավել-

վածում կատարել վերաբաշխում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2015 թվականի  դեկտեմբերի 28-ի «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահո-

վող միջոցառումների մասին» N 900-Ն  որոշման N 2 հավելվածի ցուցանիշնե-

րում կատարել փոփոխություններ` համաձայն  հավելվածի: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2016 

թվականի փետրվարի 2-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 

թվականի պետական բյուջեով նախատեսված գյուղատնտեսական ծրագրերի 

և միջոցառումների մասին» N 34-Ա որոշմամբ հաստատված հավելվածի՝  

1) 11-րդ կետում «1 814 185,4» թիվը փոխարինել «1 842 123,91» թվով. 

2) 11-րդ կետի երրորդ տողում «245 000,0» թիվը փոխարինել «272 938,51» 

թվով.  

3) 14-րդ կետում «218 280,0» թիվը փոխարինել «205 483,59» թվով. 

4) 14-րդ կետի 3-րդ տողում «133 280,0» թիվը փոխարինել «120 483,59» թվով. 

5) 15-րդ կետում «186 720,0» թիվը փոխարինել «171 577,9» թվով: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 819-Ն որոշման 

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 

ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 

900-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

 
 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                    Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (հազար ՀՀ դրամ) 
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Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

         ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ  - - - - 

         այդ թվում`          

04 

  

 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
- - - 27 938.51 

 2 

 

 Գյուղատնտեսություն, անտառային 

տնտեսություն, ձկնորսություն և 

որսորդություն 

- - - 27 938.51 

  1  Գյուղատնտեսություն    27 938.51 

 

  

12 Գյուղատնտեսական միջոցառում-

ների իրականացման ծրագրեր 
- - - 27 938.51 

 

  

 ԼՂՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
- - - 27 938.51 

06  

  

 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒ-

ԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

- - - (27 938.51) 

  3    Ջրամատակարարում - - - (27 938.51) 

   1  Ջրամատակարարում  - - - (27 938.51) 

   01 Խմելու և ոռոգման ջրի մատակա-

րարման ծառայությունների 

սուբսիդավորում 

- - - (12 796.41) 

    ԼՂՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
- - - (12 796.41) 

   02 Ջրամբարների, ջրանցքների, 

ջրատարների վերանորոգում, 

վերականգնում և պահպանում 

   (15 142,1) 

    ԼՂՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
- - - (15 142,1) 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

19 դեկտեմբերի 2016թ.                                                                      N 823-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԶՈՐԱԿՈՉԸ  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ի կատարումն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի  

2016 թվականի նոյեմբերի 16-ի «2017 թվականի ձմեռային զորակոչ 

անցկացնելու և զորացրում կատարելու մասին» ՆՀ-255-Ն հրամանագրի՝ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի ձմեռային 

զորակոչի ընդհանուր ղեկավարումն ապահովելու նպատակով ստեղծել 

հանրապետական զորակոչային հանձնաժողով՝ համաձայն N1 հավելվածի: 

2. Հաստատել հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովին կից 

բժշկական հանձնախմբի կազմը՝ համաձայն N 2 հավելվածի: 

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի 

ղեկավարներին, Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝  

1) 2017 թվականի ձմեռային զորակոչն անցկացնելու նպատակով 

սահմանված կարգով ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

շրջանների և Ստեփանակերտ քաղաքի զորակոչային հանձնաժողովներ. 

2) Ստեփանակերտ քաղաքի և շրջանների զորակոչային հանձնաժո-

ղովների գործունեության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը 

հանձնարարել հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովի նախագահին: 

4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարին՝ 

1) 2017 թվականի ձմեռային զորակոչն անցկացնել սահմանված կարգով՝  

2017 թվականի հունվար ամսին. 

2) զորակոչից խուսափող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

քաղաքացիներին վերաբերող նյութերն ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության ոստիկանության համապատասխան կառուցվածքային 

ստորաբաժանումներ. 

3) ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինվորական 

կոմիսարիատների կողմից զորակոչիկների սահմանված կարգով 

ներկայացումը կցագրված բժշկական օգնություն և սպասարկում 

իրականացնող կազմակերպություններ` կանխարգելիչ պատվաստումներ 

ստանալու համար՝ առնվազն մեկ ամիս առաջ մինչև զորակոչը: 

5. Առաջարկել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատա-

խազին` զորակոչից խուսափող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

քաղաքացիների նկատմամբ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով քրեական 

հետապնդում հարուցելու, ինչպես նաև այդ բնույթի գործերով 

հետաքննության և նախաքննության օրինականության նկատմամբ 

հսկողություն իրականացնելու ուղղությամբ աշխատանքների 

կազմակերպումը վերցնել անմիջական վերահսկողության տակ: 

6. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախարարությունների, 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 

պետական կառավարման մարմինների և կազմակերպությունների (անկախ 

կազմակերպական-իրավական ձևից) ղեկավարներին՝ 

  1) քրեական պատասխանատվության կանչված և հետախուզման մեջ 

գտնվող զորակոչիկների ցուցակները ստանալուց հետո ապահովել նրանց 
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նկատմամբ աշխատանքային, տնտեսական և այլ ոլորտներում՝ Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված 

սահմանափակումների կիրառումը և գտնվելու վայրի մասին անհապաղ 

իրազեկել իրավասու պետական մարմիններին. 

2) իրավասության սահմաններում ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության զորակոչային տարիքի քաղաքացիների ներկայանալը 

զինվորական կոմիսարիատներ: 

7. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի 

ղեկավարներին և Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ 

1) 2017 թվականի ձմեռային զորակոչի անցկացման համար զինվորական 

կոմիսարիատներն ապահովել զորակոչային տեղամասերով, սպասարկող 

անձնակազմերով, ինչպես նաև նյութական և ավտոտրանսպորտային 

միջոցներով. 

2) զինվորական կոմիսարների ներկայացմամբ հաստատել տարածքային 

զորակոչային հանձնաժողովների կազմերը (ըստ զինվորական 

կոմիսարիատների կողմից սպասարկվող տարածքների)՝ դրանցում 

ընդգրկելով վարչատարածքային միավորի սահմաններում գործող բժշկական 

հաստատությունների առաջատար բժիշկ-մասնագետներին, իսկ 

Ստեփանակերտում, անհրաժեշտության դեպքում, նաև՝ հանրապետական 

ենթակայության բժշկական հաստատությունների բժիշկ-մասնագետներին: 

8. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարին՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարության ներկայացրած հայտով կազմակերպել ֆլյուրո (ռենտգեն) 

զննում, ինչպես նաև կանխարգելիչ պատվաստումներ կատարելու 

նպատակով հանձնարարել համակարգի բուժկանխարգելիչ 

հաստատություններին՝ ապահովել անհրաժեշտ քանակով 

պատվաստանյութերով և ֆլյուրո (ռենտգեն) ժապավեններով: 

9. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության պետին՝ 

1) ապահովել զորակոչիկների անվտանգ փոխադրումը և հասարակական 

կարգի պահպանումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զորակոչային 

տեղամասերում. 

2) ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքից դուրս՝ զորակոչից 

խուսափող զորակոչիկների որոնումն ու նրանց ներկայանալը զորակոչային 

տեղամասեր. 

3) զորակոչի ընթացքում զորակոչիկներին Ստեփանակերտի 

սահմաններից դուրս փոխադրող ավտոբուսներն ուղեկցելու համար 

հանրապետական հավաքակայանին կցել Ճանապարհային ոստիկանության 

համապատասխան անձնակազմ: 

10. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին՝ 

ապահովել զորակոչիկների փոխադրումը զինվորական կոմիսարիատներից 

հանրապետական հավաքակայան՝ ըստ զինվորական կոմիսարիատների 

ներկայացրած հայտերի: 

11. Սահմանել, որ զորակոչի կազմակերպման ծախսերը փոխհատուցվում 

են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարության միջոցների հաշվին՝ բացառությամբ սույն որոշման 8-րդ 

կետով կատարվող ծախսերի: 

12. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության պետին, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվ-

տանգության ծառայության տնօրենին՝ զորակոչից խուսափելու դեպքերը 

կանխելու նպատակով ձմեռային զորակոչի ընթացքում ուժեղացնել վերահս-

կողությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանային  հաղոր-
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դակցության  ուղիներում, զորակոչային տարիքի Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության քաղաքացիների Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյունից մեկնումը թույլատրել միայն զինվորական գրքույկներում 

ժամկետային զինվորական ծառայությունն ավարտելու կամ հիվանդության 

պատճառով պահեստազորում գտնվելու, իսկ ամրակցման (նախնական 

հաշվառման) վկայականներում՝ պարտադիր զինվորական ծառայության 

զորակոչից տարկետման իրավունքից օգտվելու մասին զինվորական 

կոմիսարիատների համապատասխան նշումների առկայության դեպքում: 

13. Սույն որոշման կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը 

վերապահել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարին և հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովին: 

14. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 19-ի N 823-Ն որոշման 

 

Կ Ա Զ Մ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

 

 

Մխիթար Էդուարդի 

Ավշառյան 

-   Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինվորական 

կոմիսար, հանձնաժողովի նախագահ 

 

Սամվել Կառլենի 

Մելքումյան 

- «Արևիկ» մանկական բուժմիավորում փակ բաժնետիրական 

ընկերության վիրաբուժական բաժանմունքի պետ, 

հանձնաժողովի անդամ 

 

Ժիրայր Մելսիկի 

Միրզոյան 

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

աշխատակազմի տարածքային կառավարման և 

վերաբնակեցման վարչության պետ, հանձնաժողովի անդամ 

 

Արամայիս Գալուստի 

Ավագյան 

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր 

դատախազի տեղակալ, արդարադատության երկրորդ դասի 

պետական խորհրդական, հանձնաժողովի անդամ 

 

Գրիգորի Վլադիմիրի 

Աբրահամյան 

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարու-

թյանն առընթեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

ոստիկանության հասարակական կարգի ապահովման 

բաժնի պետ, հանձնաժողովի անդամ 

 

Էրիկ Արտյոմի 

Ծատրյան 

-  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինվորական 

կոմիսարիատի զորակոչի բաժանմունքի պետ, հանձնա-

ժողովի քարտուղար 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2 

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 19-ի N 823-Ն որոշման 

 

Կ Ա Զ Մ 

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ ԿԻՑ  

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԽՄԲԻ 

 

Կարինե Էդուարդի Բաղյան  - թերապևտ 

Արմո Հակոբի Միրզոյան  - հոգեբույժ 

Սրբուհի Ռոմիկի Բաղդասարյան  - նյարդաբան 

Անժելա Շահենի Դանիելյան - քիթ-կոկորդ-ականջաբան 

Էդվարդ Ռաֆայելի Ստեփանյան - վիրաբույժ 

Սևակ Էմիրջանի Ասլանյան  - ակնաբույժ 

Լեոնիդ Եղիշեի Համբարձումյան  - մաշկաբան 

Վարդան Վլադիմիրի Լալայան            - սրտաբան 

Կարեն Դմիտրիի Դավթյան                   - վնասվածքաբան    

Աիդա Երեմի Հարությունյան  - ատամնաբույժ        

  

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                         Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում                      Քրեական նյութ ԸԻԴ N 0007/18/2016թ. 

Քրեական նյութ ԸԻԴ N 0007/18/2016թ. 

Նախագահող դատավոր` Հ.Գրիգորյան 

Դատավորներ`                    Հ.Աբրահամյան                  

                                                Հ.Խաչատրյան 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

ՀԱՆՈՒՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

ք.Ստեփանակերտ                                                              1-ին դեկտեմբերի 2016թ. 

 

    ԼՂՀ Գերագույն դատարանը (այսուհետ` Գերագույն դատարան)  վճռաբեկու-

թյան կարգով. 

             նախագահությամբ` դատավոր              Ի.Կարապետյանի 

                                           դատավորներ`             Գ.Արզումանյանի 

                                                                              Ա.Հայրապետյանի 

        քարտուղարությամբ`    Ի.Արզումանյանի 

            մասնակցությամբ` դատախազ`     Լ.Բարսեղյանի 

 

ԼՂՀ ոստիկանության քրեակատարողական  

վարչության քրեակատարողական  

տեսչության պետ`                                                                      Հ.Մաթևոսյանի 

  

դռնբաց դատական նիստում քննելով դատապարտյալ Աքսել Վագիֆի Միխաելյանի 

նկատմամբ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելու և հետախուզում 

հայտարարելու մասին ԸԻԴ N 0007/18/2016թ. քրեական նյութով ԼՂՀ վերաքննիչ 

դատարանի 2016 թվականի սեպտեմբերի 30-ի որոշման դեմ ԼՂՀ գլխավոր դատախազ 

Ա.Մոսիյանի վճռաբեկ բողոքը, 
                                                       

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 
  

1. Դատավարական նախապատմությունը  

ՀՀ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2015 

թվականի սեպտեմբերի 3-ի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով Աքսել 

Միխաելյանը մեղավոր է ճանաչվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 358.1-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասով և նշանակվել է պատիժ՝ կալանք 1 ամիս 15 օր ժամկետով: Նույն օրենսգրքի 70-

րդ հոդվածի կիրառմամբ դատարանը որոշել է Աքսել Միխաելյանի նկատմամբ 

նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառել՝ սահմանելով փորձաշրջան` 1 

տարի ժամկետով: 

2016 թվականի օգոստոսի 22-ին ԼՂՀ ոստիկանության քրեակատարողական 

վարչության քրեակատարողական տեսչության /այսուհետ` նաև Տեսչություն/ պետ 

Հ.Մաթևոսյանը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան՝ դատապարտյալ Աքսել 

Միխաելյանի նկատմամբ կալանքի ձևով նշանակված պատիժը պայմանականորեն 

չկիրառելը վերացնելու, նրա նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու մասին: 

ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի /այսուհետ՝ Առաջին 

ատյանի դատարան/ 2016 թվականի սեպտեմբերի 8-ի որոշմամբ միջնորդությունը 

բավարարվել է մասնակիորեն՝ հետախուզում հայտարարելու մասով, իսկ մնացած 

մասով միջնորդությունը մերժվել է:  

Վերոնշված որոշման դեմ ԼՂՀ գլխավոր դատախազ Ա.Մոսիյանի բերած վերաքննիչ 

բողոքը ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի /այսուհետ՝ Վերաքննիչ դատարան/ 2016 

թվականի սեպտեմբերի 30-ի որոշմամբ մերժվել է: 

Վերաքննիչ դատարանի որոշման դեմ 2016 թվականի հոկտեմբերի 14-ին վճռաբեկ 

բողոք է ներկայացրել ԼՂՀ գլխավոր դատախազ Ա.Մոսիյանը: 

Գերագույն դատարանի 2016 թվականի հոկտեմբերի 28-ի որոշմամբ վճռաբեկ 

բողոքն ընդունվել է վարույթ:   

Դատավարության մասնակիցների կողմից վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի 

ներկայացվել:    
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2. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը 

Վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի սահմաններում` ներքոհիշյալ 

հիմնավորումներով. 

Ըստ վճռաբեկ բողոքի` Առաջին ատյանի դատարանը Տեսչության միջնորդությունը 

մասնակիորեն բավարարելով, իսկ Վերաքննիչ դատարանը` ստորադաս դատարանի 

որոշումն օրինական ուժի մեջ թողնելով, թույլ են տվել նյութական և դատավարական 

իրավունքի խախտումներ, ինչն ազդել է գործի ելքի վրա: 

Նշված պնդումը բողոքի հեղինակը հիմնավորում է հետևյալ փաստարկներով. 

Վերաքննիչ դատարանը, սխալ մեկնաբանելով ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 5-րդ 

հոդվածով սահմանված օրինականության սկզբունքի այն պահանջը, համաձայն որի` 

արարքի հանցավորությունը, դրա պատժելիությունը և քրեաիրավական այլ 

հետևանքները որոշվում են միայն քրեական օրենքով, պատիժը պայմանականորեն 

չկիրառելը վերացնելը  դիտել է որպես քրեաիրավական այլ հետևանք և գտել, որ այդ 

հարցը ենթակա է լուծման ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի շրջանակներում: 

Մինչդեռ, ԼՂՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 2-րդ և 132-րդ հոդվածներից հետևում է, 

որ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելիս փորձաշրջանի ընթացքում անձի կողմից 

վերահսկողությունից խուսափելու դեպքում Տեսչությունը պարտավոր է միջնորդու-

թյուն ներկայացնել դատարան` պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելու և 

դատավճռով նշանակված պատիժը կատարելու համար: Այսինքն`  Վերաքննիչ դատա-

րանի դիրքորոշումն այն մասին, որ անձի կողմից վերահսկողությունից խուսափելը չի 

կարող ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի շրջանակներում անձի նկատմամբ 

կալանքի, ազատազրկման կամ կարգապահական գումարտակում պահելու ձևով 

նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելու ինքնուրույն հիմք 

հանդիսանալ, անհիմն է, ու Վերաքննիչ դատարանն իր որոշմամբ,  փաստորեն, 

սահմանափակել է Տեսչության` օրենքով նախատեսված  լիազորությունները: 

Ավելին, Վերաքննիչ դատարանն արձանագրելով, որ անձի կողմից 

վերահսկողությունից խուսափելը չի կարող ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 

շրջանակներում անձի նկատմամբ կալանքի, ազատազրկման կամ կարգապահական 

գումարտակում պահելու ձևով նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը 

վերացնելու ինքնուրույն հիմք հանդիսանալ, միևնույն ժամանակ, օրինական ուժի մեջ է 

թողել հետախուզում հայտարարելու մասին Առաջին ատյանի դատարանի որոշումը` 

նման «անհիմն» միջնորդության քննությանը դատապարտյալի մասնակցությունն 

ապահովելու նպատակով: 

Առաջին ատյանի դատարանը, Աքսել Միխաելյանին համարելով պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելու դեպքում վերահսկողությունից խուսափող անձ, 

վերջինիս նկատմամբ հայտարարել է հետախուզում` այն դեպքում, երբ ԼՂՀ 

քրեակատարողական օրենսգրքի 132-րդ հոդվածի բովանդակությունից հետևում է, որ 

վերահսկողությունից խուսափող անձի նկատմամբ, նախ` պետք է քննարկվի պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելու հարցը, որից հետո միայն դատարանն 

իրավունք ունի դատավճռով նշանակված պատիժը կատարելու ընթացքում պատժի 

կրումից խուսափող անձի նկատմամբ հայտարարել հետախուզում, ինչը բխում է նաև 

ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 450-րդ հոդվածից, համաձայն որի` 

դատարանն իրավունք ունի հայտարարելու պատժի կրումից խուսափող 

դատապարտյալի հետախուզում դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ 

վերահսկողություն իրականացնող իրավասու մարմնի միջնորդությամբ:   

Բողոքաբերի կարծիքով` չնայած ազատազրկման ձևով նշանակված պատժի 

պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելու և պատիժն ի կատար ածելու վերաբերյալ 

միջնորդությունը դասվում է դատական որոշման կատարման հետ կապված հարցերի 

շարքին, որի լուծման կարգը սահմանված է ԼՂՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 50-րդ գլխում զետեղված 453-րդ հոդվածով, այնուամենայնիվ, այս դեպքում 

դատական նիստին դատապարտյալի պարտադիր մասնակցության պահանջն 

անտրամաբանական է: Դա ակնհայտ երևում է պատժի կրումից խուսափող 

դատապարտյալին հետախուզում հայտարարելու հարցը կարգավորող ԼՂՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 450-րդ հոդվածի բովանդակությունից: Ավելին, նույն 

օրենսգրքի 453-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` եթե հարցը վերաբերում է 

դատական որոշման քաղաքացիական հայցի մասը կատարելուն, ապա 

դատապարտյալի չներկայանալը գործի քննությանը խոչընդոտ չէ:  

Այսինքն` դատական որոշումների կատարման փուլում դատական նիստին 

դատապարտյալի մասնակցությունը պարտադիր բնույթ չի կրում: Մինչդեռ, Առաջին 

ատյանի դատարանը մերժել է պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելու 
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մասին միջնորդությունը` կարևորելով դատական նիստին դատապարտյալի 

պարտադիր մասնակցությունը: Նման դիրքորոշման պարագայում ստեղծվում է 

քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու և քրեական դատավարության 

օրենսդրության խնդիրների չիրականացման  հնարավորություն ԼՂՀ սահմանները 

լքած դատապարտյալների համար: Առկա իրավակարգավորման պայմաններում 

բացակայում է պատիժը պայմանականորեն չկիրառելիս սահմանված փորձաշրջանի 

ժամկետի կասեցման կամ ընդհատման հնարավորություն, ինչի արդյունքում 

վերահսկողությունից փաստացի խուսափող դատապարտյալի նկատմամբ 

սահմանված փորձաշրջանի ժամկետը լրանալուց հետո չի կարող պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելը վերացվել, և ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 83-րդ հոդվածի 

4-րդ մասի 1-ին կետի ուժով նա կհամարվի դատվածություն չունեցող անձ:  

Ըստ վճռաբեկ բողոքի` ի տարբերություն քրեական օրենսդրության, քրեական 

դատավարությունում անալոգիա կիրառելը չի արգելվում, «հաշվի առնելով, որ 

պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելու հետ կապված հարցերն 

անալոգիայի  կարգով  քննարկվում  են  ԼՂՀ  քրեական  դատավարության  օրենսգրքի 

50-րդ գլխով սահմանված կանոններով, որտեղ կան բացառություններ դատական 

որոշումների կատարման փուլում դատական նիստին դատապարտյալի պարտադիր 

մասնակցության դեպքերից, դրանցից է պատժի կրումից խուսափող անձի նկատմամբ 

հետախուզում հայտարարելու միջնորդության քննարկումը», ուստի վերահսկո-

ղությունից խուսափող անձի նկատմամբ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը 

վերացնելու միջնորդությունը  նույնպես պետք է քննել պատժի կրումից խուսափող 

անձի նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու միջնորդության քննության 

կանոններով: 

Ըստ բողոքաբերի` առանց պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելու և 

դատապարտյալի նկատմամբ ազատությունից զրկելու հետ կապված դատական ակտի 

ի կատար ածման, հետախուզում հայտարարելու մասին որոշումն ինքնին կրելու է 

ձևական բնույթ: Հետևաբար` ԼՂՀ սահմաններից դուրս գտնվող դատապարտյալի 

ներկայությունը ԼՂՀ դատարաններ ապահովելու համար, հետախուզում 

հայտարարելու որոշման հետ միասին, պետք է լինի անձին արգելանքի վերցնելու 

մասին համապատասխան դատական ակտ: 

Վերոգրյալի հիման վրա` բողոքաբերը խնդրել է ամբողջությամբ բեկանել 

Վերաքննիչ դատարանի 2016 թվականի սեպտեմբերի 30-ի և Առաջին ատյանի 

դատարանի 2016 թվականի սեպտեմբերի 8-ի որոշումները և ամբողջությամբ 

բավարարել Տեսչության միջնորդությունը:  

  

3. Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը. 

Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ 

փաստերը. 

ՀՀ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2015 

թվականի սեպտեմբերի 3-ի դատավճռով Աքսել Միխաելյանը մեղավոր է ճանաչվել ՀՀ 

քրեական օրենսգրքի 358.1-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և նշանակվել է պատիժ՝ կալանք 1 

ամիս 15 օր ժամկետով: Նույն օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի կիրառմամբ դատարանը  

որոշել է Աքսել Միխաելյանի նկատմամբ նշանակված պատիժը պայմանականորեն 

չկիրառել՝ սահմանելով փորձաշրջան` 1 տարի ժամկետով: Աքսել Միխաելյանի 

նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը` հրամանատարության հսկողությանը 

հանձնելը, թողնվել է անփոփոխ` մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը: 

Դատավճիռը չի բողոքարկվել, մտել է օրինական ուժի մեջ: 

Դատավճռով, պատիժը պայմանականորեն չկիրառելիս, Աքսել Միխաելյանի  վրա  

որևէ  պարտականություն չի դրվել: 

2016 թվականի ապրիլի 19-ին Աքսել Միխաելյանի վերաբերյալ ԼՂՀ ՊԲ-ում 

կազմված թիվ 6 անձնական գործը մուտք է եղել Տեսչություն,  ու  նույն օրը 

դատապարտյալը վերցվել է հաշվառման` նրա վարքի նկատմամբ վերահսկողությունը 

շարունակելու նպատակով:  

«Ստորագրություն վերցնելու մասին» 20.04.2016թ. կազմված արձանագրության 

համաձայն` դատապարտյալը պարտավորվել է Տեսչություն ներկայանալ ամիսը 2 

անգամ՝ յուրաքանչյուր ամսվա 5-ին և 20-ին: Աքսել Միխաելյանը ստորագրությամբ 

հավաստել է այն մասին, որ իրեն պարզաբանվել են ԼՂՀ օրենսդրությամբ սահմանված 

իր  իրավունքներն ու  պարտականությունները, ինչպես նաև պատասխանա-

տվությունը` դրանք չկատարելու համար /անձն. գործ, թերթ 19/: 
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Միաժամանակ,  Աքսել Միխաելյանը  պարտավորվել է մինչև պատժի կրման 

ավարտը չլքել ԼՂՀ սահմանները` առանց Տեսչությանը տեղյակ պահելու /անձն. գործ, 

թերթ 20/: 

 2016 թվականի օգոստոսի 22-ին Տեսչության պետը միջնորդություն է ներկայացրել 

դատարան` դատապարտյալ Աքսել Միխաելյանի նկատմամբ կալանքի ձևով 

նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելու, նրա նկատմամբ 

հետախուզում հայտարարելու մասին:  

Ըստ միջնորդության` դատապարտյալը Տեսչության կողմից իր նկատմամբ 

սահմանված վերահսկողությունից խուսափում է, ինչը հիմնավորվել է հետևյալ կերպ. 

29.06.2016թ. ըստ բնակության վայրի հսկողություն իրականացնելու նպատակով, 

Տեսչության տեսուչ Ռ.Մկրտչյանը և ոստիկանության տեղամասային տեսուչ 

Հ.Սարգսյանն այցելել են դատապարտյալ Աքսել Միխաելյանի ժամանակավոր 

բնակության վայր` ք.Ստեփանակերտ, Զորգե 2 հասցեում գտնվող տուն, որտեղ նրա 

մայրը` Լիանա Միխաելյանը, հայտնել է, որ դատապարտյալը 27.06.2016թ.  մեկնել է 

Ռուսաստանի Դաշնություն: Հաշվի առնելով, որ 05.07.2016թ. դատապարտյալը 

պարտավոր էր ներկայանալ Տեսչություն, ծանուցագիր է փոխանցվել նրա մորը, 

որպեսզի վերջինս  դատապարտյալին տեղեկացնի մինչև նշված օրը ԼՂՀ  

վերադառնալու և տեսչություն ներկայանալու պահանջի մասին: 

Հաշվի առնելով, որ դատապարտյալ Աքսել Միխաելյանը Տեսչություն չի 

ներկայացել, 05.07.2016թ. տեսուչ Ռ.Մկրտչյանը վերստին ներկայացել է 

դատապարտյալի բնակության վայր, որտեղ նրա մայրը հայտնել է, որ ստեղծված 

իրավիճակի մասին հեռախոսով տեղեկացրել է որդուն: Դատապարտյալին 

փոխանցելու համար կրկին ծանուցագիր է փոխանցվել նրա մորը, սակայն 

դատապարտյալը չի վերադարձել:   

Ըստ միջնորդության` 2016 թվականի հուլիսի 26-ին դատապարտյալը ՌԴ-ից 

հեռախոսով կապվել է Տեսչության տեսուչի հետ, վերջինս պահանջել է անհապաղ 

վերադառնալ` տեղեկացնելով, որ հակառակ դեպքում միջնորդություն կներկայացվի 

դատարան՝ նրա նկատմամբ նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը 

վերացնելու, հետախուզում հայտարարելու և պատիժն ի կատար ածելու համար:   

Ըստ միջնորդության` կատարված ստուգմամբ պարզվել է, որ դատապարտյալ 

Աքսել Միխաելյանը  2016 թվականի հունիսի 17-ին ԼՂՀ ոստիկանության ԱՎ բաժնից 

ստացել է արտերկիր մեկնելու թույլտվություն և, ըստ ՍԵԿՏ համակարգչային ծրագրի 

տվյալների, 2016 թվականի հունիսի 22-ին ժամը 18:54-ին ՀՀ պետական սահմանային 

անցակետով դուրս է եկել ՀՀ տարածքից:  

 

4. Գերագույն դատարանի իրավական վերլուծությունները, պատճառաբանու-

թյունները և եզրահանգումը.   

Վճռաբեկ բողոքում նշված հիմքերի սահմաններում վերլուծելով նյութերը` 

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ վճռաբեկ բողոքը պետք է բավարարել 

մասնակիորեն` հետևյալ պատճառաբանությամբ. 

Առաջին ատյանի դատարանը վարույթի նյութերով հաստատված է համարել, որ 

Աքսել Միխաելյանը 2016 թվականի հունիսի 22-ին առանց Տեսչությանը տեղյակ 

պահելու, ինքնակամ լքել է բնակության վայրը և միջնորդությունը դատարան 

ներկայացնելու դրությամբ 30 օրից ավելի է, ինչ նրա գտնվելու վայրի վերաբերյալ 

տեղեկություններ չկան, «որը  բավարար է փաստելու, որ  Աքսել Միխաելյանը, ԼՂՀ 

քրեակատարողական օրենսգրքի 132-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն, համարվում է 

պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու դեպքում վերահսկողությունից խուսափող 

անձ, որն օրինականության և պատասխանատվության անխուսափելիության  

սկզբունքների կենսագործման առումով բավարար հիմք է վերջինիս նկատմամբ 

հետախուզում հայտարարելու մասով միջնորդությունը բավարարելու համար»: Ինչ 

վերաբերում է պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելու, պատիժն ի կատար 

ածելու մասով միջնորդությամբ ներկայացված պահանջներին, ապա  «տվյալ դեպքում, 

հիմք ընդունելով ԼՂՀ քրեական դատավարության  օրենսգրքի  444-րդ հոդվածի 1-ին և 

3-րդ մասերի պահանջները, համաձայն որի` դատական որոշումն ի կատար ածելու 

փուլում ապահովվում է դատապարտյալի իրավունքների դատական 

պաշտպանությունը` կապված  դատական որոշումներն ի կատար ածելու, հանձնման 

և կատարման հետ, այն, որ դատական որոշումներն ի կատար ածելու հետ կապված 

հարցերը դատարանի կողմից քննելիս դատապարտյալն իրավունք ունի մասնակցել 

դատական նիստին և տալ ցուցմունքներ, ներկայացնել ապացույցներ, հարուցել 

միջնորդություններ և հայտնել բացարկներ, ծանոթանալ գործի բոլոր նյութերին, 
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բողոքարկել դատարանի գործողությունները և որոշումները, ապա դրանք  բավարար 

են նշված  պահանջների մասով միջնորդությունը մերժելու համար»:  

Վերաքննիչ դատարանը մերժել է ԼՂՀ գլխավոր դատախազի վերաքննիչ բողոքը և 

օրինական ուժի մեջ թողել Առաջին ատյանի դատարանի որոշումն այն 

պատճառաբանությամբ, որ «ԼՂՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 132-րդ հոդվածի 2-

րդ և 4-րդ մասերում ամրագրված՝ անձի կողմից վերահսկողությունից խուսափելը չի 

կարող ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի շրջանակներում անձի նկատմամբ 

կալանքի, ազատազրկման կամ կարգապահական գումարտակում պահելու ձևով 

նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելու ինքնուրույն հիմք 

հանդիսանալ: Քանի որ ԼՂՀ քրեական օրենսգիրքը, ի դեմս 69-րդ հոդվածի, 

դատարանին չի վերապահել անձի վերահսկողությունից խուսափելու հիմքով պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելու լիազորություն, ուստի դատարանն 

իրավասու չէ կատարելու այդ գործողությունը, հակառակ պարագայում այն կհամարվի 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 5-րդ հոդվածով սահմանված օրինականության սկզբունքի 

խախտում»:  

Վերաքննիչ դատարանը նաև  նշել է, որ դատապարտյալի նկատմամբ 

հետախուզում հայտարարելը քրեադատավարական ինստիտուտ է, իսկ 

միջնորդության մյուս պահանջները, ըստ էության, իրենցից ներկայացնում են 

քրեական օրենսդրության խնդիրներից բխող քրեաիրավական ինստիտուտներ, որոնք 

օրենսդիրը կարգավորել է քրեական օրենսդրությամբ, և ոչ մի պարագայում դրանք չեն 

կարող նույնացվել` նույն եղանակով ու կարգով քննարկման ենթակա լինելու 

տեսանկյունից:  

Սույն վճռաբեկ բողոքում բարձրացված իրավական հարցը հետևյալն է` արդյո՞ք, 

օրինական, հիմնավորված  և պատճառաբանված է դատապարտյալ Աքսել 

Միխաելյանի նկատմամբ նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը 

վերացնելու միջնորդությունը մերժելու և դատապարտյալի նկատմամբ հետախուզում 

հայտարարելու միջնորդությունը բավարարելու մասին Առաջին ատյանի դատարանի 

որոշումն օրինական ուժի մեջ թողնելու մասին Վերաքննիչ դատարանի որոշումը:  

Գերագույն դատարանը, նախ` անհրաժեշտ է համարում անդրադառնալու 

վերաբերելի օրենսդրական կարգավորումներին ու դրանց  վերլուծությանը: 

ԼՂՀ Սահմանադրության 22-րդ հոդվածն ամրագրում է. «1. Յուրաքանչյուր ոք ունի 

անձնական ազատության իրավունք: 2. Անձը կարող է զրկվել ազատությունից միայն 

օրենքով սահմանված կարգով` հետևյալ դեպքերում. 

2.1) դատարանի կողմից անձը դատապարտվել է հանցագործություն կատարելու 

համար. 

2.2) անձը չի կատարել դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած կարգադրությունը. 

2.3) օրենքով սահմանված որոշակի պարտականությունների կատարումն 

ապահովելու նպատակով ...»: 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 1-ին հոդվածը սահմանում է. «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության քրեական օրենսդրությունը բաղկացած է սույն օրենսգրքից: 

Քրեական պատասխանատվություն նախատեսող նոր օրենքներն ընդգրկվում են 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում»: 

Նույն օրենսգրքի 5-րդ հոդվածը սահմանում է. «1.Արարքի հանցավորությունը, դրա 

պատժելիությունը և քրեաիրավական այլ հետևանքները որոշվում են միայն քրեական 

օրենքով: 2.Քրեական օրենքն անալոգիայով կիրառելն արգելվում է»: 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն՝ եթե դատարանը 

կալանքի, ազատազրկման կամ կարգապահական գումարտակում պահելու ձևով 

պատիժ նշանակելով, հանգում է հետևության, որ դատապարտյալի ուղղվելը 

հնարավոր է առանց պատիժը կրելու, ապա կարող է որոշում կայացնել այդ պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելու մասին: Նույն հոդվածի 6-րդ կետի համաձայն` եթե 

դատապարտյալը փորձաշրջանի ընթացքում չարամտորեն խուսափում է պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելիս դատարանի կողմից նրա վրա դրված 

պարտականությունները կատարելուց՝ դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ 

վերահսկողություն իրականացնող մարմնի միջնորդությամբ, ինչպես նաև անզգույշ 

կամ ոչ մեծ ծանրության դիտավորյալ հանցանք կատարելու դեպքում պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելու վերացման հարցը լուծում է դատարանը: 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի համաձայն՝ պատժի կատարման կարգը և 

պայմանները սահմանվում են օրենքով: 

ԼՂՀ   քրեակատարողական   օրենսգրքի    2-րդ   հոդվածը   սահմանում   է. «1. 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքի խնդիրներն 
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են՝ սահմանել քրեական պատիժներ կատարելու և պատժի կատարման հետ միացված 

բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու և կրելու կարգն ու 

պայմանները, ապահովել դատապարտյալի ուղղման համար անհրաժեշտ պայմաններ, 

պաշտպանել նրա իրավունքները և ազատությունները: 2. Սույն օրենսգրքի խնդիրներն 

իրականացնելու համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

քրեակատարողական օրենսգիրքն ամրագրում է պատժի կատարման հիմքը, 

քրեակատարողական օրենսդրության սկզբունքները, դատապարտյալի իրավական 

վիճակը, նրա իրավունքները և ազատություններն ապահովելու երաշխիքները, պատժի 

կատարման հետ միացված բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու, 

առանձին պատժատեսակներ կատարելու, պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու 

դեպքում փորձաշրջան նշանակելու և փորձաշրջանի ընթացքում վերահսկողություն 

իրականացնելու, ինչպես նաև պատժից ազատելու կարգը»ֈ 

Վերոնշված իրավանորմերից ուղղակիորեն հետևում է, որ ԼՂՀ 

քրեակատարողական օրենսգրքի խնդիրներն էականորեն տարբերվում են ԼՂՀ 

քրեական օրենսգրքի խնդիրներից:  

ԼՂՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 132-րդ հոդվածի 2-դ մասի համաձայն` 

պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու դեպքում փորձաշրջանի ընթացքում անձի 

կողմից դատարանի դատավճռով իր վրա դրված պարտականությունները 

պարբերաբար կամ չարամտորեն չկատարելու կամ վերահսկողությունից խուսափելու 

դեպքերում նրա վարքագծի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմնի 

ղեկավարը միջնորդություն է ներկայացնում դատարան՝ պատիժը պայմանականորեն 

չկիրառելը վերացնելու և դատավճռով նշանակված պատիժը կատարելու մասինֈ 

Նույն հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն` պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու 

դեպքում անձը վերահսկողությունից խուսափող է համարվում, եթե նրա գտնվելու 

վայրը չի բացահայտվում 30 օրվա ընթացքումֈ 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ԼՂՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 

132-րդ հոդվածի 2-դ մասը հակասության մեջ է հայտնվել ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-

րդ հոդվածի 6-րդ մասի հետ, մասնավորապես, այն առումով, որ, ի տարբերություն 

նյութական քրեական իրավունքի, պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելու 

և դատավճռով նշանակված պատիժը կատարելու հիմք է համարում ոչ միայն 

դատապարտյալի կողմից դատարանի դատավճռով իր վրա դրված 

պարտականությունները չարամտորեն չկատարելը, այլև այդ պարտականությունները 

պարբերաբար չկատարելը ու վերահսկողությունից խուսափելը: Ընդ որում, օրենսդիրը 

դատապարտյալի կողմից դատարանի դատավճռով իր վրա դրված 

պարտականությունները չարամտորեն չկատարելու բովանդակությունը չի 

բացահայտում: Միևնույն ժամանակ, ակնհայտ է, որ ԼՂՀ քրեակատարողական 

օրենսգրքի 132-րդ հոդվածի 1-ին մասում թվարկված հիմքերն ունեն բովանդակային 

տարբեր ծանրաբեռնվածություն:  

 Գերագույն դատարանը, նկատի ունենալով վերոնշվածը, և որ ԼՂՀ 

քրեակատարողական օրենսգրքով ընդամենը սահմանված են պատժի կատարման 

կարգը և պայմանները, համաձայնում է Վերաքննիչ դատարանի  դիրքորոշմանը, որ 

անձի կողմից վերահսկողությունից խուսափելն ինքնին չի կարող հիմք հանդիսանալ 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի շրջանակներում անձի նկատմամբ կալանքի, 

ազատազրկման կամ կարգապահական գումարտակում պահելու ձևով նշանակված 

պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը  վերացնելու համար: 

Գերագույն դատարանը, միևնույն ժամանակ, գտնում է, որ Տեսչության 

միջնորդությունն ակնհայտ անհիմն է նաև փաստական առումով. բացակայում են 

անգամ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելու և դատավճռով 

նշանակված պատիժը կատարելու` ԼՂՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 132-րդ 

հոդվածի 1-ին մասում թվարկված հիմքերը: 

Այսպես, վարույթի նյութերում բացակայում են դատարանի դատավճռով որևիցե 

պարտականություն դատապարտյալ Աքսել Միխաելյանի վրա դրված լինելու, և 

վերջինիս կողմից դրանք պարբերաբար կամ չարամտորեն չկատարելու, 

դատապարտյալի գտնվելու վայրը 30 օրվա ընթացքում չբացահայտվելու մասին 

վկայող  ապացույցներ:  

Ընդհակառակը, Տեսչության միջնորդությանը կցված նյութերից հետևում է, որ 

դատապարտյալ Աքսել Միխաելյանը 2016 թվականի ապրիլ-հունիս ամիսներին 

պարբերաբար  գտնվել է ԼՂՀ ՊԲ մարտական դիրքերում, որ դատապարտյալը 2016 

թվականի հունիսի 17-ին ԼՂՀ ոստիկանության ԱՎ բաժնից ստացել է արտերկիր 

մեկնելու թույլտվություն, որ  դատապարտյալը 2016 թվականի հունիսի 20-ին 



94 

 

ներկայացել է Տեսչություն, որ դատապարտյալը  2016 թվականի հունիսի 22-ին ՀՀ 

պետական սահմանային անցակետով դուրս է եկել ՀՀ տարածքից, որ դատապարտյալը 

ՌԴ-ից հեռախոսով կապվել է տեսուչի հետ:  Իսկ դատապարտյալի մայր Լիանա 

Միխաելյանի` նյութերում առկա բացատրության համաձայն` Աքսել Միխաելյանը 2016 

թվականի հունիսի 27-ին մեկնել է ՌԴ Ստավրոպոլ քաղաք` հիվանդ հորը տեսակցելու 

նպատակով և ճանապարհները փակ լինելու պատճառով չի կարողացել վերադառնալ: 

Այսինքն` անվիճելի և բավարար ապացույցներ այն մասին, որ դատապարտյալը 

խուսափել է պատիժը կրելուց,  նյութերում առկա չեն: 

Ավելին` նյութերից հետևում է, որ դեռևս 2016 թվականի օգոստոսի 16-ին Առաջին 

ատյանի դատարանում քննվել է Տեսչության պետ Հ.Մաթևոսյանի միջնորդությունը՝  

Աքսել Միխաելյանի նկատմամբ «կալանքի ձևով պատժի պայմանականորեն 

չկիրառելը վերացնելու, նրա նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու և պատիժն ի 

կատար ածելու մասին», ու դատարանը պատժի պայմանականորեն չկիրառելը 

վերացնելու մասով միջնորդությունը թողել է առանց քննության, իսկ հետախուզում 

հայտարարելու մասով՝  մերժել: Այդ որոշումը չի բողոքարկվել, մտել է օրինական ուժի 

մեջ, սակայն մի քանի օր անց Տեսչության պետը վերստին միջնորդություն է 

ներկայացրել դատարան` նույն պահանջով ու նույն փաստական և իրավական 

հիմնավորումներով:  

Գերագույն դատարանը հարկ է համարում նաև նշել, որ պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելիս անձի նկատմամբ նշանակված փորձաշրջանը չի 

հանդիսանում ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված պատժատեսակ. ներառված 

չէ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 48-րդ հոդվածում սպառիչ թվարկված պատժատեսակների 

շարքում: 

ԼՂՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասը հռչակում է. «Պետական և 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են 

կատարել միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են 

Սահմանադրությամբ և օրենքներով»:  

Այսպիսով, Վերաքննիչ դատարանի որոշումը՝  Աքսել Միխաելյանի  նկատմամբ 

նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելու մասին 

միջնորդությունը մերժելու մասով, օրինական, հիմնավորված և պատճառաբանված է: 

Առաջին ատյանի դատարանի որոշումն այդ մասով օրինական ուժի մեջ թողնելով` 

Վերաքննիչ դատարանը նյութական կամ դատավարական նորմերի խախտում թույլ չի 

տվել: Հետևաբար` վճռաբեկ  բողոքն այդ հիմքով անհիմն է:  

ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 450-րդ հոդվածի համաձայն` 

դատարանն իրավունք ունի հայտարարելու պատժի կրումից խուսափող 

դատապարտյալի հետախուզում` դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ 

վերահսկողություն իրականացնող իրավասու մարմնի միջնորդությամբ: 

Քանի որ բացակայում են Աքսել Միխաելյանի նկատմամբ պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելու հիմքերը, հետևաբար` բացակայում են նաև 

նրան հետախուզում հայտարարելու հիմքերը: Այսինքն`ստորադաս դատարանների 

կողմից  խախտվել է ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 450-րդ հոդվածը, ու 

վճռաբեկ բողոքն այդ հիմքով հիմնավոր է, ինչն էլ Գերագույն դատարանին հիմք է 

տալիս, ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 436-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ 

կետի ուժով, Առաջին ատյանի դատարանի որոշումն օրինական ուժի մեջ թողնելու 

մասին Վերաքննիչ դատարանի 2016 թվականի սեպտեմբերի 30-ի որոշումը 

մասնակիորեն բեկանել և փոփոխել` Տեսչության միջնորդությունը մերժել նաև 

հետախուզում հայտարարելու մասով:  

Գերագույն դատարանը վճռաբեկ բողոքի մնացած փաստարկներին չի 

անդրադառնում` վերոնշված հիմնավորումները բավարար համարելով: 

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 

436, 438-440 հոդվածներով` Գերագույն դատարանը 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 

1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել մասնակիորեն: Դատապարտյալ ԱքսելՎագիֆի 

Միխաելյանի նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու վերաբերյալ ԼՂՀ ընդհանուր 

իրավասության առաջին  ատյանի դատարանի 2016 թվականի սեպտեմբերի 8-ի 

որոշումն օրինական ուժի մեջ թողնելու մասին ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի 2016 

թվականի սեպտեմբերի 30-ի որոշումը մասնակիորեն բեկանել և փոփոխել. ԼՂՀ 

ոստիկանության քրեակատարողական վարչության քրեակատարողական տեսչության 
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պետ Հ.Մաթևոսյանի միջնորդությունը` Աքսել Վագիֆի Միխաելյանի նկատմամբ 

հետախուզում հայտարարելու մասով, մերժել: 

  ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի որոշումը` մնացած մասով, թողնել 

օրինական ուժի մեջ: 

2. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի դահլիճում 

հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման: 

 

 

 

 

      ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ     ստորագրություն       Ի.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

      ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ   ստորագրություն       Գ. ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

                                      ստորագրություն      Ա.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 
ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում                           Վարչական գործ ԸԻԴ 0096/05/16թ. 

Վարչական գործ ԸԻԴ 0096/05/16թ.  

Նախագահող դատավոր` Կ.Սաղյան 

Դատավորներ`                    Հ.Գրիգորյան 

                                                Ն.Գրիգորյան 

               

ՈՐՈՇՈՒՄ 

ՀԱՆՈՒՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

  

ք.Ստեփանակերտ                                                     14-ին դեկտեմբերի 2016թ. 

 

ԼՂՀ Գերագույն դատարանը (այսուհետ` Գերագույն դատարան)` 

վճռաբեկության կարգով. 

նախագահությամբ` դատավոր      Գ.Գրիգորյանի 

                                    դատավորներ`     Վ.Հովսեփյանի 

                                                                     Գ.Արզումանյանի 

 

դռնբաց դատական նիստում քննելով ըստ հայցի Վոլոդյա Արտաշեսի 

Վերդյանի ընդդեմ Վիտալի Արտաշեսի Վերդյանի և ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի 

Պատարա համայնքի աշխատակազմի՝ ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Պատարա 

համայնքի ղեկավար Կ.Արզումանյանի կողմից համայնքի տնտեսական գրքից 

Վիտալի Վերդյանի անվամբ 2004թ. հոկտեմբերի 4-ին տրված քաղվածքի առ 

ոչինչ լինելը ճանաչելու մասին վարչական գործով ԼՂՀ վերաքննիչ 

դատարանի 2016 թվականի հոկտեմբերի 14-ի որոշման դեմ հայցվորի 

ներկայացուցիչ Ա.Մադաթյանի վճռաբեկ բողոքը, 
  

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 
 

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը. 

2016թ. փետրվարի 4-ին Վոլոդյա Արտաշեսի Վերդյանը /այսուհետ՝ նաև 

Հայցվոր/ իր ներկայացուցիչ Ա.Մադաթյանի միջոցով դիմել է ԼՂՀ ընդհանուր 

իրավասության առաջին ատյանի /վարչական/ դատարան /այսուհետ` նաև 

Վարչական դատարան/ ընդդեմ Վիտալի Արտաշեսի Վերդյանի /այսուհետ՝ 

նաև Պատասխանող/ և ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Պատարա համայնքի 

/այսուհետ՝ նաև Համայնք/ աշխատակազմի, երրորդ անձինք՝ ԼՂՀ 

կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 

աշխատակազմի, Լենա Արտաշեսի Վերդյանի և Լարիսա Արտաշեսի 

Վերդյանի՝ Համայնքի ղեկավար Կ.Արզումանյանի կողմից Համայնքի 

տնտեսական գրքից Վիտալի Վերդյանի անվամբ 2004թ. հոկտեմբերի 4-ին 

տրված քաղվածքի առ ոչինչ լինելը ճանաչելու մասին պահանջով: 

Վարչական դատարանի 2016թ. փետրվարի 11-ի որոշմամբ հայցադիմումի 

ընդունումը մերժվել է: 

Նշված որոշման դեմ 2016թ. մարտի 1-ին վերաքննիչ բողոք են ներկայացրել 

Հայցվորի ներկայացուցիչներ Արտյոմ Վերդյանը և Ա.Մադաթյանը, որի 

վերաքննության արդյունքում Վերաքննիչ դատարանի 2016թ. մարտի 14-ի 

որոշմամբ Վարչական դատարանի 2016թ. փետրվարի 11-ի որոշումը 

վերացվել է և նյութն ուղարկվել նույն դատարան՝ օրենքով սահմանված 

կարգով ընթացքավորելու համար:  

Վարչական դատարանի 2016թ. մարտի 31-ի որոշմամբ հայցադիմումն 

ընդունվել է վարույթ և հարուցվել վարչական գործ: 

Վարչական դատարանի 2016թ. հունիսի 16-ի որոշմամբ ԼՂՀ 

կառավարության աշխատակազմը վարչական գործով ներգրավվել է որպես 

երրորդ անձ՝ պատասխանողի կողմում: 
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Վարչական դատարանի 2016թ. օգոստոսի 10-ի վճռով վարչական գործի 

վարույթը կարճվել է: 

Հայցվորի ներկայացուցիչ Ա.Վերդյանի վերաքննիչ բողոքի քննության 

արդյունքում Վերաքննիչ դատարանի 2016թ. հոկտեմբերի 14-ի որոշմամբ 

վերաքննիչ բողոքը մերժվել է՝ Վարչական դատարանի 2016թ. օգոստոսի 10-ի 

վճիռը թողնելով անփոփոխ: 

Սույն գործով 31.10.16թ. վճռաբեկ բողոք է բերել Հայցվորի ներկայացուցիչ 

Ա.Մադաթյանը:  

Գերագույն դատարանի 2016թ. նոյեմբերի 17-ի որոշմամբ վճռաբեկ բողոքն 

ընդունվել է վարույթ: 

Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել: 

 

2. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը. 

Բողոքը բերվել է նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերի 

խախտումների հիմքով. 

Ըստ բողոքաբերի՝ ստորադաս դատարանը խախտել է ԼՂՀ վարչական 

դատավարության օրենսգրքի /այսուհետ՝ նաև Օրենսգիրք/ 113-րդ և 117.12-րդ 

հոդվածների 1-ին մասերի պահանջները, որի արդյունքում «Վարչարարու-

թյան հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼՂՀ օրենքի /այսուհետ՝ 

նաև Օրենք/ 53-րդ հոդվածի սխալ մեկնաբանմամբ կիրառել է Օրենսգրքի 90-

րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի պահանջները: Վերաքննիչ դատարանը, 

կողմերի միջև նույն վեճի առարկայի վերաբերյալ հակառակ նախկինում 

արտահայտած իր դիրքորոշմանը և Օրենսգրքի 117.13-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

2-րդ կետի ու Օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի պահանջները 

կիրառելու փոխարեն, անհիմն կերպով օրինական ուժի մեջ է թողել 

Վարչական դատարանի վճիռը: 

Բողոք բերած անձը նշված պնդումը հիմնավորում է հետևյալ 

փաստարկներով. 

Վերաքննիչ դատարանը, օրինական ուժի մեջ մտած իր 2016թ. մարտի 14-ի 

որոշման մեջ նշելով, որ Համայնքի ղեկավարի կողմից Հայցվորի անվամբ 

2004թ. հոկտեմբերի 4-ին տնտեսական գրքից կատարված քաղվածքը կարող է 

վիճարկվել վարչական դատավարության կարգով, միևնույն ժամանակ իր 

2016թ. հոկտեմբերի  14-ի որոշման մեջ հակառակ կարծիքն է արտահայտել, 

ըստ որի՝ տնտեսական գրքից կատարված քաղվածքը վարչական ակտ չի 

հանդիսանում: 

Վերաքննիչ դատարանը բողոքարկվող որոշման մեջ չի պատճառաբանել, 

որ, եթե Հայցվորի պահանջն ընդդատյա չէ Վարչական դատարանին, ապա 

այն ո՞ր դատարանին է ընդդատյա: Այդ առումով, Վերաքննիչ դատարանը չի 

հիմնավորել, թե ինչու՞ միևնույն իրավական նորմերի մեկնաբանման 

պարագայում, առաջին անգամ քաղվածքի վիճարկումը դիտել է որպես 

Վարչական դատարանին ընդդատյա պահանջ, իսկ երկրորդ անգամ՝ ոչ: 

Բողոքաբերը նշել է նաև, որ ստորադաս դատարանները ճիշտ չեն որոշել 

գործի համար նշանակություն ունեցող փաստերի շրջանակը՝ վկայակոչելով 

գործի լուծման համար որևէ առնչություն չունեցող հանգամանքներ, բայց 

քննարկման առարկա չդարձնելով վճռաբեկ բողոքում մատնանշված գործի 

համար կարևոր նշանակություն ունեցող փաստերի մի մասը: 

Վերոշարադրյալի հիման վրա բողոքաբերը խնդրել է բեկանել և փոփոխել 

Վերաքննիչ դատարանի 2016թ. հոկտեմբերի 14-ի որոշումը և կայացնել նոր 

դատական ակտ՝ հայցապահանջը բավարարելու մասին կամ գործն ուղարկել 

Վարչական դատարան՝ նոր քննության:   

 

3. Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեցող փաստերը. 

Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն  

հետևյալ փաստերը.  
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1. Արտաշես և Ռազմիկա Վերդյանները բնակվել են ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի 

Պատարա գյուղում, որտեղ ունեցել են անձնական սեփականության 

իրավունքով պատկանող բնակարան և տնամերձ հողամաս: Համաձայն 

Համայնքի տնտեսական գրքերի՝ Վերդյան ամուսիններից բացի նրանց 

ընտանիքի կազմում այլ անձանց վերաբերյալ տվյալներ չկան: 

2. Վոլոդյա և Վիտալի Վերդյանները հարազատ եղբայրներ են և 

հանդիսանում են իրենց ծնողներ Արտաշես և Ռազմիկա Վերդյանների 

առաջին հերթին ժառանգներ: 

3. 2004թ. նոյեմբերի 11-ին ՔԿԱԳ Ասկերանի տարածքային բաժնում 

գրանցված թիվ 128 մահվան տեղեկանքի համաձայն՝ Արտաշես Վերդյանը 

մահացել է 2004թ. հոկտեմբերի 1-ին: 

4. Չնայած Պատասխանող Վիտալի Վերդյանը Համայնքի անդամ չի 

հանդիսացել և նրա անունը համայնքի տնտեսական գրքերում չի 

հիշատակված, սակայն նրան 2004թ. հոկտեմբերի 4-ին տրվել է Համայնքի 

տնտեսական գրքից կատարված քաղվածք, որի համաձայն՝ Պատասխանողին 

1998թ. հոկտեմբերի 17-ին հատկացվել է 0,06 հա տնամերձ հողամաս: 

5. Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման թիվ 031615 

վկայականի համաձայն՝ Համայնքի 02-006-020-001 ծածկագրի տակ գտնվող 

117.50 քմ մակերեսով բնակելի տան, 23.50 քմ մակերեսով օժանդակ շինության 

և 0.1179 հա մակերեսով տնամերձ հողամասի նկատմամբ գույքի նկատմամբ 

իրավունքի պետական գրանցման միասնական 4-1 մատյանի 005298 համարի 

տակ 2006թ. սեպտեմբերի 20-ին գրանցվել է Վիտալի Վերդյանի 

սեփականության իրավունքը: 

6. Վիտալի Վերդյանի սեփականության իրավունքը գրանցվել և անշարժ 

գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման թիվ 031615 վկայականը տրվել 

է Համայնքի ղեկավարի կողմից 04.10.2004թ. տրված տնտեսական գրքից 

քաղվածքի և կադաստրային քարտեզի հիման վրա: 

7. 2014թ. օգոստոսի 19-ին ՔԿԱԳ Ասկերանի տարածքային բաժնում 

գրանցված թիվ 104 մահվան տեղեկանքի համաձայն՝ Ռազմիկա Վերդյանը 

մահացել է 2014թ. օգոստոսի 6-ին: 

8. Ըստ հայցի Վոլոդյա Արտաշեսի Վերդյանի ընդդեմ ԼՂՀ 

կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 

աշխատակազմի և Վիտալի Արտաշեսի Վերդյանի, պատասխանող կողմում 

հանդես եկող երրորդ անձինք Լենա Արտաշեսի Վերդյանի և Լարիսա 

Արտաշեսի Վերդյանի՝ սեփականության իրավունքի պետական գրանցումն 

անվավեր ճանաչելու պահանջի մասին ԸԻԴ 0019/05/15թ. վարչական գործով 

Վերաքննիչ դատարանի 2015թ. դեկտեմբերի 2-ի օրինական ուժի մեջ մտած 

որոշման համաձայն՝ տնտեսական գրքից կատարված քաղվածքը, որպես 

իրավահաստատող փաստաթուղթ, վիճարկված չէ և գործող օրենսդրության 

համաձայն օժտված է իրավաբանական ուժով:  

9. ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի դատախազության՝ քրեական գործի հարուցումը 

մերժելու մասին 2016թ. հունվարի 8-ի որոշմամբ հիմնավորվել է, որ Վերդյան 

ամուսիններին պատկանող բնակելի տան նկատմամբ Վիտալի Վերդյանի 

իրավունքի գրանցման համար հիմք հանդիսացած փաստաթուղթը՝ Համայնքի 

տնտեսական գրքից քաղվածքը տրվել է սահմանված կարգի խախտմամբ: 

  

4. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը. 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն գործով վճռաբեկ բողոքը 

վարույթ ընդունելը պայմանավորված է Օրենսգրքի 118.8-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 1-ին կետով նախատեսված հիմքի առկայությամբ, այն է՝ բողոքում 

բարձրացված հարցի վերաբերյալ Գերագույն դատարանի որոշումը կարող է 

էական նշանակություն ունենալ օրենքի միատեսակ կիրառության համար, և 

գտնում է, որ Համայնքի տնտեսական գրքից քաղվածքի վերաբերյալ 

Գերագույն դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումները կարևոր 
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նշանակություն կունենան նմանատիպ գործերով միասնական և 

կանխատեսելի  դատական պրակտիկա ձևավորելու համար:  

Վերոգրյալով պայմանավորված՝ Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է 

համարում անդրադառնալ  հետևյալ  իրավական  հարցադրմանը.  արդյո՞ք  

համայնքի տնտեսական գրքից քաղվածքը Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության իրավական համակարգում վարչական ակտ է և այդ 

քաղվածքի վերացման պահանջը ենթակա է քննության դատարանում: 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼՂՀ 

օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն՝ նույն օրենքում օգտագործվող հիմնական 

հասկացություններն ունեն հետևյալ իմաստները. 

վարչական մարմիններ՝ ԼՂՀ գործադիր իշխանության մարմիններ՝ ԼՂՀ 

նախարարություններ և ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր մարմիններ, 

տարածքային կառավարման մարմիններ՝ ԼՂՀ շրջանների վարչակազմերի 

ղեկավարներ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ՝ համայնքի 

ավագանի և համայնքի ղեկավար, քաղաքապետ՝ քաղաքային համայնքում, 

գյուղապետ՝ գյուղական համայնքում, նույն օրենքի իմաստով 

վարչարարություն իրականացնող այլ մարմիններ, 

վարչարարություն՝ վարչական մարմինների արտաքին ներգործություն 

ունեցող գործունեություն, որը եզրափակվում է վարչական կամ նորմատիվ 

ակտերի ընդունմամբ, ինչպես նաև գործողություն կամ անգործություն, որն 

անձանց համար առաջացնում է փաստական հետևանքներ: 

«Վարչական ակտ» հասկացության բնորոշումը տրված է Օրենքի 53-րդ 

հոդվածով, որի համաձայն՝ վարչական ակտն արտաքին ներգործություն 

ունեցող այն որոշումը, կարգադրությունը, հրամանը կամ այլ անհատական 

իրավական ակտն է, որը վարչական մարմինն ընդունել է հանրային 

իրավունքի բնագավառում կոնկրետ գործի կարգավորման նպատակով և 

ուղղված է անձանց համար իրավունքներ և պարտականություններ 

սահմանելուն, վերացնելուն կամ ճանաչելուն: Վարչական ակտը կարող է 

ուղղված լինել նաև որոշակի անհատական չափանիշներով առանձնացված 

անձանց որևէ խմբի: 

Վարչական ակտին ներկայացվող պահանջները սահմանված են Օրենքի 

55-րդ հոդվածով: Այդ առումով Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ 

Օրենքի իրավակարգավորումների շրջանակներում վարչական ակտը 

սահմանված է որպես արտաքին ներգործություն ունեցող որոշում, 

կարգադրություն, հրաման կամ այլ անհատական իրավական ակտ, որը 

վարչական մարմինն ընդունել է հանրային իրավունքի բնագավառում 

կոնկրետ գործի կարգավորման նպատակով, և ուղղված է անձանց համար 

իրավունքներ և պարտականություններ սահմանելուն, փոփոխելուն, 

վերացնելուն կամ ճանաչելուն: 

Հետևաբար, յուրաքանչյուր գործով վարչական ակտի հատկանիշների 

պարզաբանման համար դատարանը պետք է գնահատի վիճարկվող ակտի 

անհատական ակտ լինելու, վարչական մարմնի կողմից ընդունված լինելու, 

արտաքին ներգործություն ունենալու, հանրային իրավունքի բնագավառում 

ընդունված լինելու, կոնկրետ գործի կարգավորման նպատակ հետապնդելու, 

անձի համար իրավունքներ և պարտականություններ սահմանելու 

հանգամանքների միաժամանակյա առկայությունը: 

Այսպիսով, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ վարչական ակտին բնորոշ 

են հետևյալ հատկանիշները.  

1/ վարչական ակտն անհատական իրավական ակտ է. այն ունի 

հստակորեն որոշված հասցեատեր, 

2/ վարչական ակտն ընդունվում է վարչական մարմինների՝ ԼՂՀ գործադիր 

իշխանության հանրապետական, տարածքային կառավարման, տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև վարչարարություն 

իրականացնող այլ պետական մարմինների կողմից, 
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3/ վարչական ակտն ունի արտաքին ներգործություն. նրա հասցեատերն 

այնպիսի ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ է, որը կազմակերպական, 

աշխատանքային, ներքին ենթակայական կամ որևէ այլ ուղղակի կապի մեջ չի 

գտնվում այն ընդունած մարմնի հետ, 

4/ վարչական ակտն ընդունվում է հանրային իրավունքի բնագավառում. 

այն հանրային իշխանությամբ օժտված մարմնի՝ համապատասխան 

ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձին ուղղված միակողմանի 

կարգադրություն է, որը հիմնված է ի սկզբանե հանրային իշխանությամբ 

օժտված մարմնի կողմից իրագործվելու նպատակով ընդունված իրավական 

նորմերի վրա, 

5/ վարչական ակտն ընդունվում է կոնկրետ գործի կարգավորման 

նպատակով. այն ուղղված է հանրային իշխանությամբ օժտված մարմնի 

կողմից հանրային իրավունքի ոլորտում կոնկրետ անձին առնչվող կոնկրետ 

հարցի կարգավորմանը, 

6/ վարչական ակտն ուղղակի իրավական հետևանքներ է առաջացնում իր 

հետ կազմակերպական, աշխատանքային, ներքին ենթակայական կամ որևէ 

այլ ուղղակի կապի մեջ չգտնվող համապատասխան ֆիզիկական կամ 

իրավաբանական անձի համար. դրանով վարչական մարմինը սահմանում, 

փոփոխում, վերացնում կամ ճանաչում է իրավունքներ և պարտականություն-

ներ համապատասխան ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի համար: 

Գերագույն դատարանի գնահատմամբ թվարկված որակական 

հատկանիշներից յուրաքանչյուրն անհրաժեշտ, իսկ դրանց համակցությունը 

բավարար է փաստաթուղթը վարչական ակտ որակելու համար. այդ 

հատկանիշներից որևէ մեկի բացակայության դեպքում փաստաթուղթը չի 

կարող դիտարկվել որպես վարչական ակտ: 

Օրենսդիրը, Օրենսգրքի 64-րդ հոդվածում ամրագրելով, որ վարչական 

դատարանում գործ հարուցելու հիմքը հայցն է, Օրենսգրքի մյուս 

հոդվածներում սահմանել է հանրային իրավահարաբերություններից ծագող 

գործերով իրավասու սուբյեկտների կողմից վարչական դատարան դիմելու 

հայցատեսակները՝ որպես վարչական գործի հարուցման հիմքեր: Վարչական 

դատարանում գործի հարուցման հիմք հանդիսացող առանձին 

հայցատեսակներից է Օրենսգրքի 68-րդ հոդվածով սահմանված ճանաչման 

հայցը, որով հայցվորը կարող է պահանջել ճանաչելու որևէ 

իրավահարաբերության առկայությունը կամ բացակայությունը, եթե նա չի 

կարող հայց ներկայացնել նույն Օրենսգրքի 65-67-րդ հոդվածներին 

համապատասխան: 

Օրենսգրքի համաձայն՝ հայցի երեք տեսակներից մեկն էլ այն է, երբ 

հայցվորը կարող է պահանջել ճանաչել վարչական ակտի առ ոչինչ լինելը: 

Իսկ վարչական ակտն առ ոչինչ լինելու հիմքերը նախատեսված են Օրենքի 62-

րդ հոդվածով, որի 1-ին մասի 4-րդ կետի համաձայն՝ առ ոչինչ է այն 

վարչական ակտը,... որով դրա հասցեատիրոջը տրամադրվում է ակնհայտ ոչ 

իրավաչափ իրավունք: 

Անդրադառնալով դատական կարգով վարչական ակտն առ ոչինչ 

ճանաչելուն՝ Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ նման հայցով 

դատական պաշտպանությունից օգտվելը չի կարող լինել ինքնանպատակ, այլ 

այն պետք է ուղղված լինի անձի խախտված իրավունքների վերականգնման 

ապահովմանը: Ուստի, դիմելով վարչական դատարան՝ անձը ոչ միայն պետք 

է հիմնավորի, որ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների և 

դրանց պաշտոնատար անձանց վարչական ակտերն ընդունվել, 

գործողությունները կամ անգործությունը կատարվել են օրենքի խախտմամբ, 

այլ նաև պետք է մատնանշի իր այն իրավունքներն ու ազատությունները, 

որոնք խախտվել են: 

Վերոգրյալ իրավական վերլուծություններից հետևում է, որ ճանաչման 

հայցի հիման վրա հարուցված վարչական գործերի քննության ընթացքում 
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առաջին հերթին անհրաժեշտ է պարզել, թե արդյոք ներկայացված 

հայցապահանջի նյութական օբյեկտը վարչական ակտ է, թե՝ ոչ: Այլ կերպ 

ասած՝ ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսդրությամբ սահմանված 

ճանաչման հայցատեսակով որևէ փաստաթուղթ առ ոչինչ ճանաչելու 

պահանջի քննությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, թե արդյոք այդ 

փաստաթուղթը ԼՂՀ իրավական համակարգում հանդիսանում է վարչական 

ակտ, թե՝ ոչ: 

Սույն գործի փաստերի համաձայն՝ Ասկերանի շրջանի Պատարա 

համայնքի ղեկավարի կողմից 2004թ. հոկտեմբերի 4-ին համայնքի 

տնտեսական գրքից կատարված քաղվածքի տվյալներն իրականությանը չեն 

համապատասխանում, քանի որ համայնքի 2001-2005թթ. տնտեսական գրքում 

Պատասխանող Վիտալի Վերդյանի անվամբ ընդհանուր անձնական հաշիվ և 

գրառում չկա և քաղվածքը տալու դրությամբ տնտեսական գրքում Արտաշես 

Վերդյանի մահից հետո մնացել է հաշվառված միայն նրա կինը՝ Ռազմիկա 

Վերդյանը: Վերջինիս մահից /06.08.14թ./ հետո, Հայցվորը տեղեկանալով, որ 

ծնողներին պատկանող բնակելի տունը դեռևս 2006 թվականից գտնվում է 

Պատասխանողի սեփականության ներքո և համարելով, որ դրանով իսկ նա 

զրկվել է բնակելի տան նկատմամբ ըստ օրենքի ժառանգության իրավունք 

ձեռք բերելու հնարավորությունից, ուստի ԼՂՀ Սահմանադրության 44-րդ, 45-

րդ  և  Օրենսգրքի 3-րդ հոդվածների ուժով, դատական և արտադատական 

կարգով, վիճարկել է վերականգնելու իր խախտված իրավունքները: 

Վերը նշված իրավական դիրքորոշումների լույսի ներքո համադրելով սույն 

գործի փաստերը և գնահատելով Վերաքննիչ դատարանի եզրահանգումները՝ 

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ դրանք անհիմն են հետևյալ 

պատճառաբանությամբ. 

21.03.2000թ. ուժի մեջ մտած «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 

գրանցման մասին» ԼՂՀ օրենքի 21-րդ հոդվածով /իրավահարաբերության 

ծագման պահին գործող խմբագրությամբ/ սահմանված է եղել. «Անշարժ գույքի 

յուրաքանչյուր միավորի համար կազմված կադաստրային գործն իր մեջ 

ընդգրկում է անշարժ գույքի առանձին միավորների նկատմամբ իրավունքներ 

և սահմանափակումներ հաստատող հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

ա/ անշարժ գույքի սուբյեկտներին հատկացված և որպես սեփականություն 

կամ օգտագործման անցած հողերի /տնամերձ, այգեգործական 

/ամառանոցային/, բնակելի տան շինարարության և դրա սպասարկման, 

գյուղացիական կամ գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություն վարելու, 

ինչպես նաև քաղաքաշինական գործունեություն ծավալելու համար/ և 

շենքերի, շինությունների մասին. /.../»: 

ԼՂՀ կառավարության 26.11.2002թ. թիվ 59 որոշմամբ հաստատվել է 

կադաստրային քարտեզագրումն ավարտված տարածքներում անշարժ գույքի 

նկատմամբ իրավունքների առաջին պետական գրանցման կարգը  /այսուհետ՝ 

Կարգ/, որի 2-րդ կետի համաձայն՝ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների 

առաջին պետական գրանցման աշխատանքներն իրականացվում են անշարժ 

գույքի նկատմամբ իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի և կադաստրային 

քարտեզների հիման վրա:  

Կարգի 3-րդ կետի համաձայն՝ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքը 

հաստատող փաստաթղթեր են հանդիսանում հողային բարեփոխումների և 

սեփականաշնորհման հանձնաժողովների որոշումները՝ կնքված համապա-

տասխան համայնքների ղեկավարների կողմից, հողի սեփականության 

իրավունքի ժամանակավոր վկայականները, հողի սեփականության 

իրավունքի պետական ակտերը, անշարժ գույքի սեփականության 

/օգտագործման/ իրավունքի գրանցման վկայականները, շենքերի 

սեփականության վկայագրերը, այգեգործների անդամատոմսերը, ԼՂՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասերի ձեռքբերման վերաբերյալ 

փաստաթղթերը և հողամասերի հատակագծերը՝ տրված իրավասու 
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պետական մարմինների կողմից, ԼՂՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

կնքված օտարման, սեփականաշնորհման, վարձակալության մասին 

պայմանագրերը, անշարժ գույքի բռնագանձման վերաբերյալ վճիռներն ու 

դատավճիռները, կտակի, ըստ օրենքի իրավահաջորդության կամ 

ժառանգման վերաբերյալ փաստաթղթերը, գյուղական բնակավայրերում 

տնտեսությունների գրքերից /ծխամատյաններից/ քաղվածքները, անշարժ 

գույքի նկատմամբ իրավունքը հաստատող, ԼՂՀ օրենսդրությամբ սահմանված 

այլ փաստաթղթեր: 

Կարգի 13-րդ կետի համաձայն՝ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների 

առաջին պետական գրանցման աշխատանքներն իրականացվում են ԼՂՀ 

կառավարության 30.03.1999թ. «Անշարժ գույքի պետական միասնական 

կադաստրի վարման կարգի և անշարժ գույքի համակարգված 

դիտարկումների /մոնիտորինգ/ իրականացման մասին» թիվ 63 որոշմամբ 

հաստատված կարգին համապատասխան: 

ԼՂՀ կառավարության 30.03.1999թ. թիվ 63 որոշմամբ հաստատվել է 

«Անշարժ գույքի պետական գրանցման կարգը», որի 9-րդ կետի համաձայն՝ 

անշարժ գույքի, հողի և ամրակայված օբյեկտի համար կազմվում է 

կադաստրային գործ, որի մեջ, ի թիվս այլնի.  ընդգրկվում են նաև հետևյալ 

փաստաթղթերը՝ ԼՂՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի 

հատկացման վերաբերյալ փաստաթղթեր, անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավազորություններ հաստատող այլ փաստաթղթեր: Նույն կարգի 11-րդ 

կետի համաձայն՝ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավազորություններ ունեցող 

սուբյեկտները ԼՂՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անշարժ գույքի 

պետական միասնական կադաստր վարող մարմնի տարածքային մարմիններ 

են ներկայացնում անշարժ գույքի պետական գրանցման ենթակա 

փաստաթղթերը: Անշարժ գույքի նկատմամբ պետական միասնական 

կադաստր վարող մարմիններն ստուգում են ներկայացված փաստաթղթերի 

համապատասխանությունը ԼՂՀ օրենսդրությանը: Անհամապատասխանու-

թյան դեպքում՝ ներկայացված փաստաթղթերը հնգօրյա ժամկետում 

վերադարձվում են՝ թերությունների մասին պարտադիր նշումներով: 

Փաստաթղթերի ստուգումից հետո կազմվում է անշարժ գույքի վերաբերյալ 

կադաստրային գործ և գրանցում է կատարվում անշարժ գույքի պետական 

միասնական մատյանում: 

Վկայակոչված իրավանորմերի բովանդակությունից հետևում է, որ 

տնտեսությունների գրքից քաղվածքը՝ որպես անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ, հիմք է հանդիսանում այդ գույքի 

նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցման համար: 

Գերագույն դատարանի գնահատմամբ՝ տնտեսությունների գրքից քաղվածքը, 

այլ տվյալներից բացի, պարունակում է նշում այն անձանց մասին, ում 

սեփականության իրավունքը ենթակա է պետական գրանցման տվյալ անշարժ 

գույքի նկատմամբ: Ընդ որում, տնտեսությունների գրքից քաղվածքում նշվում 

են միայն այն անձանց անունները, ովքեր գրանցված /հաշվառված/ են 

տնտեսությունների գրքում՝ որպես սեփականատեր: Հետևաբար՝ 

տնտեսությունների գրքում որոշակի անձի տվյալների վերաբերյալ 

կատարված քաղվածքը /գրառումը/ այդ անձին ընձեռում է տվյալ գույքի 

նկատմամբ սեփականության իրավունք ձեռք բերելու իրավական 

հնարավորություն: Այլ կերպ ասած, տնտեսությունների գրքում կատարված 

քաղվածքը /գրառումը/ արտացոլվում է այդ գրքից տրված քաղվածքում, ինչն 

էլ, որպես անշարժ գույքի առանձին միավորի նկատմամբ իրավունք 

հաստատող փաստաթուղթ, հիմք է հանդիսանում սեփականության 

իրավունքի պետական գրանցում կատարելու համար: 

Վերոգրյալ իրավական վերլուծությունների արդյունքում Գերագույն 

դատարանն արձանագրում է հետևյալը. 
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1/ ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Պատարա համայնքի տնտեսական գրքից 

04.10.2004թ. կատարված քաղվածքը /գրառումը/ անհատական ակտ է, քանի որ 

վերաբերում է որոշակի ֆիզիկական անձի, այսինքն՝ ունի հստակորեն 

որոշված հասցեատեր. այն ուղղված է Վիտալի Արտաշեսի Վերդյանին, 

2/ Համայնքի տնտեսական գրքից կատարված քաղվածքը /գրառումը/ ունի 

արտաքին ներգործություն, քանի որ առնչվում է ֆիզիկական անձի, ով 

կազմակերպական, աշխատանքային, ներքին ենթակայական կամ որևէ այլ 

ուղղակի կապի մեջ չի գտնվում այն ընդունած մարմնի հետ, այսինքն՝ 

կարգավորում է վարչական մարմնի և ֆիզիկական անձի միջև ծագած 

իրավահարաբերությունները, 

3/ Համայնքի տնտեսական գրքից կատարված քաղվածքը /գրառումը/ 

ընդունվել է հանրային իրավունքի բնագավառում, քանի որ այն հանրային 

իշխանությամբ օժտված մարմնի, այն է՝ Ասկերանի շրջանի Պատարա 

համայնքի ղեկավարի կողմից իրավական նորմերի հիման վրա կատարված 

միակողմանի կարգադրություն է՝ ուղղված Վիտալի Վերդյանին, 

4/ Համայնքի տնտեսական գրքից կատարված քաղվածքը /գրառումը/ 

ընդունվել է կոնկրետ գործի կարգավորման նպատակով. այն ուղղված է 

հանրային իշխանությամբ օժտված մարմնի կողմից հանրային իրավունքի 

ոլորտում կոնկրետ անձի՝ Վիտալի Վերդյանին առնչվող կոնկրետ հարցի 

կարգավորմանը, այն է՝ Ասկերանի շրջանի Պատարա համայնքում գույքի 

նկատմամբ սեփականության իրավունք ձեռք բերելու՝ վերջինիս իրավական 

հնարավորության ճանաչմանը,  

5/ Համայնքի տնտեսական գրքից կատարված քաղվածքը /գրառումը/ 

ուղղակի իրավական հետևանքներ է առաջացնում իր հետ կազմակերպական, 

աշխատանքային, ներքին ենթակայական կամ որևէ այլ ուղղակի կապի մեջ 

չգտնվող ֆիզիկական անձի համար, քանի որ դրանով վարչական մարմինը, 

ճանաչելով անձի մոտ անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք 

ձեռք բերելու իրավունքի առկայությունը, դրանով իսկ բարելավել է 

Պատասխանող Վիտալի Վերդյանի իրավական և փաստացի դրությունը և 

դրանով նրան տրամադրվել է ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք և 

միաժամանակ վատթարացրել Հայցվոր Վոլոդյա Վերդյանի իրավական և 

փաստացի դրությունը, քանի որ այդ գրանցման արդյունքում Հայցվորը զրկվել 

է Ասկերանի շրջանի Պատարա համայնքում գտնվող և սեփականության 

իրավունքով իր ծնողներին պատկանող բնակելի տան նկատմամբ ըստ օրենքի 

ժառանգության իրավունք ձեռք բերելու հնարավորությունից: 

Ամփոփելով վերոգրյալ իրավական և փաստական վերլուծությունները՝ 

Գերագույն դատարանը հանգում է այն եզրակացության, որ Համայնքի 

տնտեսական գրքից քաղվածքը /գրառումը/ ԼՂՀ իրավական համակարգում 

վարչական ակտ է, քանի որ այն համապատասխանում է վարչական ակտին 

բնորոշ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼՂՀ 

օրենքով սահմանված բոլոր որակական հատկանիշներին: Այսինքն՝ Համայնքի 

տնտեսական գրքից քաղվածքի /գրառման/ վերացման պահանջը կարող է 

հանդիսանալ ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 68-րդ հոդվածով 

սահմանված ճանաչման հայցի առարկա ու քննվել այդ հայցատեսակին 

համապատասխան: Հետևաբար սույն վարչական գործի վարույթը ենթակա չէր 

կարճման ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 90-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 1-ին կետի հիմքով, ինչն անտեսվել է Վերաքննիչ դատարանի կողմից: 

Այսպիսով, սույն վճռաբեկ բողոքի հիմքի առկայությունը Գերագույն 

դատարանը համարում է բավարար՝ ԼՂՀ վարչական դատավարության 

օրենսգրքի 118.9-րդ հոդվածի ուժով Վերաքննիչ դատարանի որոշումը 

բեկանելու համար:  

Միաժամանակ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ սույն գործով 

անհրաժեշտ է կիրառել ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 118.15-

րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով սահմանված՝ ստորադաս դատարանի 
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դատական ակտը փոփոխելու Գերագույն դատարանի լիազորությունը 

հետևյալ հիմնավորմամբ. 

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանու-

թյան մասին» Եվրոպական կոնվենցիայի /այսուհետ`Կոնվենցիա/ 6-րդ 

հոդվածի համաձայն`  յուրաքանչյուր ոք ունի  ողջամիտ ժամկետում իր գործի 

քննության իրավունք: Գերագույն դատարանը գտնում է, որ գործը ողջամիտ 

ժամկետում քննելը հանդիսանում է Կոնվենցիայի նույն հոդվածով 

ամրագրված անձի արդար դատաքննության  իրավունքի տարր, հետևաբար, 

գործի անհարկի ձգձգումները վտանգ են պարունակում նշված իրավունքի 

խախտման տեսանկյունից: Տվյալ դեպքում, Գերագույն դատարանի կողմից  

ստորադաս դատարանի դատական ակտը փոփոխելը բխում է 

արդարադատության  արդյունավետության շահերից, քանի որ սույն գործով  

վերջնական դատական  ակտ կայացնելու  համար նոր հանգամանք 

հաստատելու  անհրաժեշտությունը  բացակայում է: 

Դատական ակտը  փոփոխելիս Գերագույն դատարանը հիմք է ընդունում  

սույն որոշման պատճառաբանությունները, ինչպես նաև գործի նոր քննության  

անհրաժեշտության  բացակայությունը: 

 

5. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները 

դատական ծախսերի բաշխման վերաբերյալ.  

ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

դատական ծախսերը կազմված են պետական տուրքից և գործի քննության 

հետ կապված այլ ծախսերից: 

ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 

համաձայն՝ եթե պատասխանող է հանդիսացել պետական կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմինը կամ պաշտոնատար անձը, ապա դատական 

ծախսերը դրվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կամ 

համապատասխան համայնքի վրա, եթե պատասխանողի որոշումը, 

գործողությունը կամ անգործությունը դատարանը ճանաչել է ոչ իրավաչափ: 

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ վարչական դատավարության 

օրենսգրքի 118.15-118.18-րդ հոդվածներով՝ Գերագույն դատարանը 
    

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 
 

1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել: ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի 2016թ. 

հոկտեմբերի 14-ի որոշումը բեկանել և փոփոխել: Հայցը բավարարել.  ԼՂՀ  

Ասկերանի շրջանի Պատարա համայնքի ղեկավարի կողմից համայնքի 

տնտեսական գրքից Վիտալի Արտաշեսի Վերդյանի անվամբ 2004թ. 

հոկտեմբերի 4-ին տրված քաղվածքը ճանաչել առ ոչինչ: 

2. ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Պատարա համայնքից հօգուտ Հայցվորի 

ներկայացուցիչ Արտյոմ Վոլոդյայի Վերդյանի բռնագանձել 34.000 

/երեսունչորս հազար/ ՀՀ դրամ, որից 4000 /չորս հազար/ ՀՀ դրամ՝ որպես 

հայցադիմումի, 10.000 /տասը հազար/ ՀՀ դրամ՝ որպես վերաքննիչ բողոքի և 

20.000 /քսան հազար/ ՀՀ դրամ՝ որպես վճռաբեկ բողոքի համար վճարված 

պետական տուրքի գումար: 

3. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի դահլիճում 

հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման:   

          

 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ     ստորագրություն      Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ                                                                                                                                                            

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ   ստորագրություն       Վ.ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 

                               ստորագրություն       Գ.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 
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