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ՎԱՐՍԵՆԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ԱՆՎՃԱՐՈւՆԱԿՈւԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԿԱՌՈւՑԱ-
ԿԱՐԳԱՅԻՆ ԵՎ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈւՄՆԵՐԻ 

ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

Անվճարունակության կանխարգելմանն ուղղված միջոցառում-
ներ. սանացիա

Կազմակերպությունների՝ որպես տնտեսության առանցքային 
կազմակերպական օղակի, անվճարունակ դառնալու հանգաման-
քը պայմանավորված է դրանց իմունային համակարգի անբավա-
րարությամբ: Վերջինս դրսևորվում է մրցակցային բնականոն զար-
գացումների հորձանուտում՝ գործարարությունում մնալու կարո-
ղությամբ, որն էլ, իր հերթին, հետևանք է ինչպես օբյեկտիվ, այն-
պես էլ խտրական ոչ նպաստավոր պայմանների: Այդ պայման-
ների շարքում են, նախևառաջ, տնտեսաիրավական կարգավո-
րումները: Ուստի, հիմնախնդրի՝ կազմակերպությունների սնան-
կության կանխարգելման, օրենսդրական և կառուցվածքային բա-
րելավումների վերաբերյալ բավարար լուծումների առաջադրումը 
խիստ կարևորվում է: Կազմակերպությունների անվճարունա-
կության կանխարգելումը տնտեսության ֆինանսական կայու-
նության և տնտեսապես ակտիվ գործունեության կարևոր նախա-
պայմաններից է: Անվճարունակության կանխարգելմանն ուղղված 
միջոցառումներից կարելի է առանձնացնել պետական  բյուջեից և 
օտարերկրյա ներդրումներից հատկացումները, պարտապանների 
հետ փոխշահավետ համաձայնագրերի կնքումը, այդ թվում նաև  
երաշխիքների, վարկերի տրամադրումը և օրենքով սահմանված 
կարգով սուբսիդավորումը:

Կազմակերպությունների, ֆինանսապես հզոր բանկերի սնան-
կացումը կանխելու կամ արդյունավետությունը բարձրացնելու 
նպատակով կիրառվող ծրագրերից է նաև  սանացիան (Sanatio 
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/լատ./ - բուժում, առողջացում), որն իրենից ներկայացնում է միջո-
ցառումների համակարգ` ուղղված  նոր բաժնետոմսերի թողարկ-
ման կրճատմանը, դրանց փոխանակմանը, սուբսիդիաների, ինչ-
պես նաև վարկերի, արտոնյալ փոխառությունների տրամադրմա-
նը:1 Սանացիայի ընթացակարգերն անհրաժեշտ են այն դեպքում, 
երբ կազմակերպության ակտիվները կարող են գործադրվել միայն 
նեղ մասնագիտական ուղղություններով, և դրանց վաճառքը այլ 
գործարարությունում օգտագործելու նպատակով անհնար է, ինչը 
բնորոշ է արդյունաբերական կազմակերպություններին: Դա ստեղ-
ծում է գործող կազմակերպության կապիտալացման մակարդակի 
բարձրացում նրա գույքի արժեքի համեմատ, երբ գույքն առանձին 
է վաճառվում: Ներկայում սնանկության գործերը և վճիռները 
վճռաբեկության կարգով վերանայումից և բեկանումից հետո 
քննվում են միանձնյա: Ըստ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին  օրենքի 
նախագծի՝ 2019 թ. հունվարի 1-ից գործելու են սնանկացման 
դատարանները:2

Ինչպես հայտնի է՝ ֆինանսական առողջացման ծրագիր է 
համարվում պարտապանի վճարունակությունը վերականգնելու 
նպատակով նրա նկատմամբ կիրառվող՝ օրենքով չարգելված 
միջոցառումների համալիրը, որի արդյունքում պարտապանը չի 
լուծարվում:3 Հետևաբար, ֆինանսական առողջացման ծրագիրը, 
որը մշակվում է ՀՀ օրենսդրությամբ, պետք է ներառի պարտա-
տերերի նկատմամբ պարտավորությունների մարման ժամանա-
կացույցը, վճարումների կատարման կարգը, պարտապանին 

                                                
1 http://www.armdict.com/dictionary/foreign-languages,19.02.2018թ. :
2  «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարե-
լու մասին  ՀՀ օրենքի նախագիծ, https://www.e-draft.am/projects/442, 22.02.2018 թ.:
3 ՀՀ օրենքը «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին, http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=65019, 
21.02.2018 թ.:
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պարտավորություններից ազատելու, վճարունակությունը վերա-
կանգնելու ծրագրերի իրականացման ժամկետները: Կազմակեր-
պության ֆինանսական առողջացմանն ուղղված ֆինանսական 
հոսքերի կառավարման տնտեսական արդյունավետության բարձ-
րացումը, որը ներառված է սնանկացման և սանացիայի ընթացա-
կարգերում, ապահովվում է արդյունավետ հակաճգնաժամային 
կառավարման կառուցակարգերի ստեղծմամբ, որոնց տարբե-
րակիչ առանձնահատկություններն են՝
 անվճարունակության ախտորոշման մեթոդաբանության կա-

տարելագործումը՝ ակտիվներով պարտավորությունների ապա-
հովման ցուցանիշի տարբերակում, ձեռնարկության գործու-
նեության արտաքին ու ներքին պայմանների ուսումնասի-
րություն պարբերաշրջանային զարգացման և ցուցանիշների
փոփոխման հաշվարկով,

 տնտեսական պայմանների առողջացումը (հարկային  վճարում-
ների դադարեցում առողջացման ընթացքում, վարկերի տրա-
մադրում վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքով և այլն),

 իրավական կարգավորման կատարելագործումը (անվճարու-
նակության և սնանկացման ճշգրտված հասկացությունների ամ-
րագրում, պարտքի ամբողջական գումարի վերականգնում և
այլն),

 կառավարիչների գործունեության կազմակերպման արդյունա-
վետության բարձրացում, այն է՝ աշխատանքի վճարման հա-
մակարգի ընտրություն և սկզբունքների փոփոխություն, ֆինան-
սական պատասխանատվության վերականգնում գործունեութ-
յան արդյունքների հաշվին՝ դրա պահպանման համակարգի
ստեղծմամբ,

 անվճարունակ ձեռնարկատերերի աշխատակիցների սոցիալա-
կան պաշտպանության մակարդակի բարձրացում:

Սնանկացման վերակազմակերպման և սնանկացման ընթա-
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ցակարգերի միջև ընտրությունը պետք է իրականացվի եկամուտ-
ների գնահատականի չափանիշի հիման վրա՝ ձեռնարկության 
ընթացիկ գործունեությունից ստացված և դրա մեծության հա-
մադրումով ձեռնարկության ակտիվների լիկվիդացիոն արժեքի 
հետ: Վերջինս կարող է հաշվարկվել դրանց մաս-մաս վաճառքից: 
Բացի այդ, անհրաժեշտ է կատարել վարկատուների պահանջների 
մշտադիտարկում և ընթացիկ ծախսերի վերահսկում, ինչը կա-
ռավարչին թույլ կտա կայացնել հիմնավորված որոշումներ և 
բացահայտել վարկատուների պահանջների բավարարման հնա-
րավորությունները:

«Սնանկության մասին»  ՀՀ օրենքի վերլուծություն: «Սնանկութ-
յան մասին» ՀՀ օրենքն իրականացնում է երկու առաքելություն՝ 
կանխարգելել իմունային անբավարարություն ունեցող «հիվանդ»
կազմակերպությունների սնանկացումը, իսկ արդեն սնանկության 
փուլում հայտնված կազմակերպություններին՝ հեռացնել տնտե-
սական շրջանառությունից: Այլ կերպ, նշանակում է, որ պետք է 
լուծարել այն պարտապաններին, ովքեր դադարեցրել են իրենց 
գործունեությունը և առողջացնել այն պարտապաններին, որոնք 
ժամանակավորապես հայտնվել են անվճարունակության կարգա-
վիճակում: Հարկ է նշել, որ օրենքի սուբյեկտներ են հանդիսանում 
ՀՀ տնտեսավարող սուբյեկտները և ՀՀ քաղաքացիները1, և օրենքի 
յուրաքանչյուր փոփոխություն անմիջական ազդեցություն է 
ունենալու  երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վրա:

Սնանկության ինստիտուտը պարբերաբար փոփոխվող ինս-
տիտուտ է, և նրանում կատարվող յուրաքանչյուր նորամու-
ծություն ցանկալի կլինի` բարելավվի այնպես, որ համապատաս-
խանի ՀՀ գործնական կյանքի միջավայրին` հաշվի առնելով 

                                                
1 ՀՀ օրենքը «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին, http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=65019, 
21.02.2018 թ.:
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օրենսդրական ակտերին ներդաշնակեցնելու պահանջը: «Սնան-
կության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին օրենքի նախագծի (այսուհետև՝ Օրենքի նա-
խագիծ) քննական վերլուծությունը թույլ է տալիս ամրագրել, որ 
նախագիծն ակնկալում է սնանկության վարույթն ավարտել ֆի-
նանսական ամջողջացմամբ, սակայն, իրականում, օրենքի նախա-
գիծը մասամբ բացառում և դժվարեցնում է ֆինանսական առող-
ջացման ծրագիրը: Կարծում ենք, որ «Սնանկության մասին» ՀՀ 
օրենքի ցանկացած նորովի վերլուծությունը և ներկայացումը 
պետք է նպատակ ունենա բարելավելու տվյալ ոլորտի գործարար 
արդյունավետությունը:

Հարկ է նշել, որ օրենքի նախագծում գլխավոր շեշտը դրվում է 
կառավարչի իրավասությունների և լիազորությունների սահմա-
նափակումների վրա: Նկատենք, որ օրենքի նախագծի նոր մշակ-
ված տարբերակում ամրագրված է այն սկզբունքը, որ կառավա-
րիչը կախման մեջ է պարտատերերից, չնայած նախկինում նշվում 
էր, որ  նա պետք է լինի անկախ, պահպանի պարտատերերի շա-
հերը և  միևնույն ժամանակ պաշտպանի պարտապանների իրա-
վունքները: Այս գործոնն առաջին հայացքից թվում է, թե սահ-
մանափակում է կառավարիչների իրավասությունները: Սակայն 
սնանկության թափանցիկ և անկողմնակալ գործընթացի համար 
կարևոր նախապայման է. կառավարիչ-պարտատեր երկուստեք 
համագործակցությունը, ինչը չի խոչընդոտի կառավարչին իր 
իրավասությունների լիակատար կատարմանը և ինքնուրույն 
որոշումների կայացմանը:

Օրենքի նախագիծը հիմնվում է այն կանխադրույթի վրա, որ 
կազմակերպություններն ավելի հաճախ ֆինանսապես կառող-
ջանան, իսկ սնանկացման դեպքերը կկրճատվեն: Նախատեսվող 
փոփոխությունները հստակեցնում են կառավարիչների կողմից 
կատարվող որոշ գործողությունների ժամկետները, որոնք դեռևս 
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սահմանված չեն գործող օրենքում: Թեև ընթացակարգերի  ժամ-
կետների հստակեցումը դեռևս չի ենթադրում դրանց կիրա-
ռությունը գործնական կյանքում. այն վերաբերում է գույքագրման, 
ֆինանսական վիճակի վերլուծության, գնահատման, և պարտա-
պանի գույքի վաճառքի ներկայացման գործընթացներին: Միևնույն 
ժամանակ, պետք է նշել, որ գործընթացի ողջ պատասխա-
նատվությունը կրում է սնանկության կառավարիչը, և տարբեր 
գերատեսչությունների, դատական համակարգի միջամտությամբ 
սնանկության վարույթի ձգձգման ծանրաբեռնվածությունը կրում է 
կառավարիչը:

Օրենքի նախագիծը ենթադրում է, որ սնանկության գործով 
կառավարիչները հնարավորություն ունեն ավտոմատ կարգով 
կամ էլեկտրոնային եղանակով ստանալ  տեղեկատվություն, որը 
խթան կհանդիսանա սնանկության գործընթացի արդյունավետ 
ավարտի և ժամկետների կրճատման համար: 

Օրենքի նախագծում նշվում է, որ ՀՀ արդարադատության 
նախարարության արտաբյուջետային հաշվին կատարվում է վճա-
րում սնանկության կառավարիչներին հաշվառելու համար: Ի դեպ, 
հարկ է նշել, որ վճարումը ֆիզիկական անձանց համար նվազա-
գույն աշխատավարձի տասնապատիկն է կազմում, իսկ աուդի-
տորական կազմակերպությունների համար քսանապատիկի չա-
փով: Նկատենք, որ վճարման նման համադրությունը հակասական 
է, քանի որ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքը հիմնված է ան-
կողմնակալության և անաչառության սկզբունքների վրա, իսկ 
այստեղ օրենքը գործում է ի նպաստ աուդիտորական կազմակեր-
պությունների:

Սնանկության գործով վարույթի ժամանակ յուրաքանչյուր կա-
ռավարիչ շահագրգիռ է գործը շուտ հասցնել ավարտին և ստանալ 
իր հասանելիք գումարը: Օրենքի նախագծում կառավարիչների 
կողմից իրականացվող ծախսերի մասին դրույթներն անտեսված 
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են: Պետք է հաշվի առնել այն, որ սնանկության գործով կառավա-
րիչների համար նախատեսված չէ ամսական կայուն աշխատա-
վարձ, և վարույթի ընթացքում առաջացած վերադիր ծախսերը 
կատարվում են անձնական միջոցների հաշվին: Ինչ վերաբերում է 
վարույթի ժամկետներին, ապա հարկ է նշել, որ պրակտիկայում 
այն կախված է գործի բարդությունից և արտաքին այլ գործոն-
ներից: Կառավարչի յուրաքանչյուր աշխատանք վերահսկվում է 
դատարանի կողմից, և ժամկետների մասին հավաստի տեղեկատ-
վություն կարող են տրամադրել սնանկության գործերը վարող 
դատավորները: Փաստորեն, նվազեցնելով սնանկության գործով 
կառավարչի վարձատրությունը, կարելի է ենթադրել, որ կստեղծվի 
ոչ բարենպաստ պայմաններ նրանց աշխատանքի և մոտիվացիայի 
համար, ինչն էլ կխոչընդոտի աշխատանքի արդյունավետությանը:

Օրենքի նախագիծը նախատեսում է սնանկության կառավա-
րիչների վարձատրության նվազում, իսկ ֆինանսական առող-
ջացման դեպքում՝ պարգևատրում: Պետք է նկատենք, որ սնանկ 
ճանաչված անձի առողջացումը ենթադրում է հիվանդ կազմա-
կերպության առողջացում: Բնական է՝ հարց է առաջանում՝ արդյոք 
սնանկության կառավարիչների աշխատավարձը պետք է կախված 
լինի կազմակերպության ֆինանսական առողջացումից՝ հաշվի 
առնելով նաև այն, որ սնանկության գործն ավարտելու որևէ 
հստակ ժամկետ չկա: Փաստորեն, այս համատեքստում նախագիծն 
ուղղված է ՀՀ արդարադատության նախարարության լիազո-
րությունների մեծացմանը: Միաժամանակ, սնանկության կառա-
վարիչը ՀՀ արդարադատության նախարարությանը հաշվետ-
վություն ներկայացնելու պարագայում խախտում է դատարանի 
անկախությունը, քանի որ հաշվետվությունն ինքնին ենթադրում է 
դատական գործի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում:
Օրենքի նախագծում քննության են առնվել նաև խոշոր հարկ 
վճարողների սնանկության գործընթացները: Առկա փոփո-
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խություններով ակնհայտ է դառնում, որ խոշոր հարկ վճարողների 
համար անհրաժեշտ են որակավորված կառավարիչներ, աուդի-
տորական կազմակերպություններ, որոնց գործողությունների պա-
տասխանատվության որևէ նորմ չի բերվում առաջարկվող նա-
խագծում: Հայտնի չէ, թե աուդիտորական կազմակերպության 
փորձը սնանկության վարույթն իրականացնելիս ուսումնասիրվել 
է, թե ոչ: Օրենքի նախագծում նվազեցվել է կառավարիչների ինք-
նակարգավորվող կազմակերպության ազդեցությունը սնան-
կության կառավարիչների գործունեության վրա: Նշենք, որ ներ-
կայում վերահսկողությունն իրականացնում է ՀՀ արդարադա-
տության նախարարությունը: Պետք է նկատենք, որ, ըստ օրենքի 
տրամաբանության, կառավարիչների ինքնակարգավորվող կազ-
մակերպությունը պատրաստակամ է յուրաքանչյուր հարցով օգնել 
և աջակցել սնանկության գործընթացին, ինչպես նաև պաշտպանել  
կառավարիչների շահերը: Այդ առումով նպատակահարմար կլի-
ներ, որ նախագիծը պարունակեր այնպիսի դրույթներ, որոնք 
կսահմանափակեին կոռուպցիոն ռիսկերը: Սնանկության ոլոր-
տում առկա խնդիրների լուծումը թաքնված է կառավարչի վար-
ձատրության կամ խոշոր հարկատուների մասով կառավարչի գոր-
ծառույթները աուդիտորական կազմակերպություններին պատվի-
րակելով: Վերջինս պարունակում է շահերի բախման և կոռուպ-
ցիոն ռիսկեր: Չնայած գործելով դատարանի հսկողության ներքո՝ 
առաջին հերթին  նվազեցնում ենք կոռուպցիոն ռիսկերը, այնուա-
մենայնիվ, նոր փոփոխությունը, այն է՝ ՀՀ արդարադատության 
նախարարության կողմից սնանկության կառավարչի գործու-
նեությանը միջամտելը, վերահսկողության կառուցակարգեր է 
կիրառում սնանկացման գործընթացի բարելավման համար: Միև-
նույն ժամանակ սնանկության գործընթացի ձգձգման համար կա-
ռավարիչը չի կարող պատասխանատու լինել, որ պարտապանը 
կամ պարտատերը, օգտվելով իրենց իրավունքներից, բողոքարկել 
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են  դատական ակտերը, ինչի հետևանքով սնանկության գործըն-
թացի ժամկետները ձգձգվել են: Կառավարչի համար նման ան-
բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու արդյունքում կարող են 
առաջանալ կոռուպցիան ռիսկեր: Այս դեպքում ցանկալի կլինի 
կառավարչի վարձատրության տոկոսադրույքը հաշվարկել սնան-
կության գործի ընթացքում կուտակված գումարից, այլ ոչ թե պար-
տատերերի բավարարված պահանջի չափից: Չնայած, հարկ է նշել, 
որ Օրենքի նախագիծը դեռևս չի նախատեսել որևէ բանաձև կամ 
հաշվարկ, որով հնարավոր կլինի հաշվարկել սնանկության հաշ-
վին առկա գումարը:

Այսպիսով, սնանկության գործընթացի ժամանակ պարտապա-
նի սնանկ ճանաչելու մասին վճիռը և նմանատիպ այլ փաստա-
թղթեր, որոնք ներկայացվում են պարտապանի կողմից, լիար-
ժեքորեն չեն նպաստում սնանկության վարույթում գույքագրման 
արդյունավետությանը, մինչդեռ կարելի է համապատասխան 
ծրագրի միջոցով անարգելք և արագ տեղեկատվություն տրա-
մադրել պարտապանի գույքի կազմի և քանակի մասին, այսինքն՝ 
կրճատել պարտապանի գործոնը1:

Սնանկության կառավարիչների ընտրությունը կատարվում է 
համակարգչային ծրագրի միջոցով, այնուհետև այդ տվյալները 
փոխանցվում են ՀՀ արդարադատության նախարարություն (սահ-
մանվում է սպասարկման վճար): Փաստորեն, այստեղ նկատում 
ենք ՀՀ արդարադատության նախարարության անմիջական մի-
ջամտություն և վերահսկողություն, ինչը նպատակ է հետապնդում 
գործընթացի արդյունավետ ավարտին: Բարձրացնելով սնան-
կության վարույթի ճկունությունը և այն դարձնելով ավելի մրցակ-
ցային՝ պարտատերերը ևս կարող են ներազդել վարույթի վրա:

                                                
1 Անհրաժեշտ է իրավական պաշտպանական կառուցակարգերի միջոցով իրակա-
նացնել պարտապանի ակտիվների վաճառքի համար պարտատերերի կողմից
գործարքի հաստատման (իրականացման) պահանջների քննություն:
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Օրենքի նախագծով, ինչպես նշվեց վերևում, նվազեցվում է կա-
ռավարիչների վարձատրությունը, քանի որ վերջիններս «մոտի-
վացված չեն»  ֆինանսական առողջացման ավարտով և սնանկութ-
յան վարույթով ֆինանսական առողջացման տանելը դարձնում է 
անիրատեսական: Առողջացման ծրագրի իրագործման համար 
ցանկալի կլինի պետության միջամտությունը և աջակցությունը 
սնանկության վարույթներով գործերի քանակը հնարավորինս 
նվազեցնելու և առողջացումների դեպքերն ավելացնելու համար:

Անդրադառնալով կանխամտածված սնանկություններով գործի 
վարույթին՝ հարկ է նշել, որ այս դեպքում հարուցվում է քրեական 
գործ, պարտատիրոջ կողմից բացվում է հաշիվ և գանձվում է 
որոշակի վճար: Վերոգրյալ դրույթների ուսումնասիրությունից 
ակնհայտ է դառնում, որ սա հակասում է «Սնանկության մասին»
ՀՀ օրենքին և պարունակում է կոռուպցիոն ռիսկ: Կանխամտած-
ված սնանկության ժամանակ առաջին հերթին վնաս է հասցվում 
հենց սնանկ ճանաչված ընկերությանն ակտիվների կանխամտած-
ված նվազեցման կամ պարտավորությունների ավելացման միջո-
ցով, որի հետևանքով կազմակերպությունը չի կարողանում կա-
տարել իր պարտավորությունները, և դրամական բոլոր մուտքերը 
ուղղվում են սնանկության հատուկ հաշիվ: Այսինքն` մի պար-
տատիրոջ մոտ պարտքը մարվում է, մյուսի մոտ՝ ոչ:

Այսպիսով, ընդհանրացնելով «Սնանկության մասին» ՀՀ օրեն-
քում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրեն-
քի  դրույթների քննական վերլուծությունը, պետք է նկատել, որ նա-
խագծի լրամշակման համար անհրաժեշտ է ստեղծել մասնա-
գետների խումբ, որտեղ ներգրավված կլինեն սնանկության գործեր 
քննող դատավորներ, սնանկության գործով կառավարիչներ և 
այնպիսի մասնագետներ, ովքեր առավել սերտ են առնչվում տվյալ 
օրենքի շրջանակներում իրականացվող խնդիրներին: Շատ 
կարևոր են գնահատումները, թե փոփոխված նոր համակարգը ինչ 
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տնտեսական արդյունք կապահովի, ինչ կարձանագրի երկրի 
սոցիալ-տնտեսական, իրավական և դատական համակարգի վրա: 
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում ցանկացած փոփոխություն 
կամ լրացում պետք է ուղղորդվի այնպիսի դրույթների կատա-
րելագործմանը, որոնք հնարավորություն կտան սնանկության վա-
րույթի մասնակիցներին առավելագույնս պաշտպանել իրենց իրա-
վունքները, կատարել իրենց պարտականությունները, իսկ ներ-
մուծված նորմերը կիրառման տեսանկյունից՝ լինեն ողջամիտ: 1

ՎԱՐՍԵՆԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի ասպիրանտ

ԱՆՎ ՃԱՐՈւՆԱԿՈւԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԿԱՌՈւՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ 
ԵՎ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈւՄՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

Երկրի տնտեսության ֆինանսական կայունության ապահովման գոր-
ծառույթներից են կազմակերպությունների սնանկացման կարգավորումն 
ու կառավարումը: «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծում կա-
տարված լրացումները նոր մոտեցումներ են պարունակում ներկայիս 
տնտեսական անկատարությունները շտկող տնտեսաիրավակարգավո-
րումների միջոցով հավասարակշռված լուծումներ գտնելու առումով:

Բանալի բառեր. սնանկության գործով կառավարիչ, սանացիա, 
ֆինանսական կայունություն, կոռուպցիոն ռիսկ։

                                                
1 Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել տ.գ.դ., պրոֆ. Հ. Սարգսյանը, գրա-
խոսել` տ.գ.դ., պրոֆ. Վ. Բոստանջյանը:
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НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОС ТИ

Одной из функций обеспечения финансовой стабильности экономики 
страны является регулирование и управление банкротством организаций. 
Внесенные поправки и дополнения к законопроекту РА “О банкротстве”
содержат новые подходы к поиску сбалансированных решений посредст-
вом экономико-правового регулирования, устраняющего нынешние эконо-
мические недостатки.
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THE INSTITUTIONAL AND LEGISLATIVE IMPROVEMENTS ISSUES
OF INSOLVENCY PREVENTION

One of the functions of ensuring financial stability of country is regulating 
and managing bankruptcy of organizations. The amendments made in the RA 
draft law on “Bankruptcy”’ contain new approaches in finding balanced 
solutions through legal adjustments that correct the current economic 
imbalances
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