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Հոդված 192. Անօրինական գործողությունները սնանկության ընթացքում 
1. Գույքը կամ գույքային իրավունքները, գույքի, նրա չափի մասին տեղեկությունները, գույքի 

գտնվելու վայրի կամ այլ տեղեկություններ թաքցնելը, պարտապանի կողմից «Սնանկության 
մասին» օրենքով սահմանված կարգով սնանկության կառավարչին հայտարարագիր 
ներկայացնելուց չարամտորեն խուսափելը, ներկայացվող հայտարարագրում տվյալներ 
խեղաթյուրելը, գույքագրմանը խոչընդոտելը, գույքն առանց օրինական հիմքի ուրիշի 
տիրապետմանը հանձնելը, գույքը ոչնչացնելը կամ ակնհայտ անշահավետ պայմաններով 
օտարելը, ինչպես նաև պարտապանի տնտեսական գործունեությունն արտացոլող 
հաշվապահական և այլ փաստաթղթեր թաքցնելը, ոչնչացնելը, կեղծելը, եթե այդ 
գործողությունները կատարվել են պարտապան իրավաբանական անձի ղեկավարի կամ նրա 
հիմնադիրների (մասնակիցների) կամ նրան՝ կատարման համար պարտադիր ցուցումներ 
տալու կամ նրա որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող այլ անձանց կամ 
պարտապան ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից սնանկության կամ 
սնանկության հնարավոր կանխատեսման ընթացքում, և եթե պարտապանին կամ 
պարտատերերին պատճառվել է խոշոր վնաս՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից 
վեցհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով։ 

2. Պարտապանի փաստացի անվճարունակության մասին իմացող պարտապան 
իրավաբանական անձի ղեկավարի կամ նրա հիմնադիրների (մասնակիցների) կամ նրան՝ 
կատարման համար պարտադիր ցուցումներ տալու կամ նրա որոշումները կանխորոշելու 
հնարավորություն ունեցող այլ անձանց կամ պարտապան ֆիզիկական անձի կամ անհատ 
ձեռնարկատիրոջ կողմից առանձին պարտատերերի գույքային պահանջներին ապօրինի 
բավարարում տալը՝ ակնհայտորեն ի վնաս այլ պարտատերերի, հավասարապես՝ 
պարտատիրոջ կողմից նման բավարարումն ընդունելը, եթե վերջինս տեղյակ էր սնանկ 
պարտապանի կողմից ի վնաս այլ պարտատերերի իրեն տրված նախապատվության մասին, և 
եթե պարտապանին կամ պարտատերերին պատճառվել է խոշոր վնաս՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի չորսհարյուրապատիկից 
ութհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը չորս տարի ժամկետով: 

3. Սույն օրենսգրքի 192-րդ, 193-րդ, 194-րդ, 196-րդ, 197-րդ, 198-րդ և 199-րդ հոդվածներում 
խոշոր վնաս է համարվում հանցագործության պահին սահմանված նվազագույն 
աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկը գերազանցող գումարը (արժեքը): 

3. Սույն օրենսգրքի 192-րդ հոդվածում խոշոր վնաս է համարվում հանցագործության 
պահին սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկը գերազանցող 
գումարը (արժեքը): 



 Սույն օրենսգրքի 193-րդ և 194-րդ հոդվածներում խոշոր վնաս է համարվում 
հանցագործության պահին սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը 
գերազանցող գումարը (արժեքը): 

Սույն օրենսգրքի 196-րդ, 197-րդ, 198-րդ և 199-րդ հոդվածներում խոշոր վնաս է համարվում 
հանցագործության պահին սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկը 
գերազանցող գումարը (արժեքը): 

(192-րդ հոդվածը փոփ. 09.06.04 ՀՕ-97-Ն, խմբ., լրաց. 10.06.09 ՀՕ-149-Ն) 
 

Հոդված 193. Կանխամտածված սնանկությունը 
Կանխամտածված սնանկությունը՝ պարտապանի հիմնադիրների (մասնակիցների) կամ 

նրան՝ կատարման համար պարտադիր ցուցումներ տալու կամ նրա որոշումները կանխորոշելու 
հնարավորություն ունեցող այլ անձանց, այդ թվում՝ պարտապանի ղեկավարի, հավասարապես՝ 
նաև ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից անվճարունակության 
հատկանիշների կանխամտածված ստեղծումը կամ դրանց չափի ավելացումը սեփական կամ 
այլ անձանց շահերից ելնելով, և եթե պարտապանին կամ պարտատերերին պատճառվել է 
խոշոր վնաս՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ` երկուսից վեց տարի ժամկետով` որոշակի պաշտոններ 
զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը 
երեք տարի ժամկետով: 

(193-րդ հոդվածը փոփ. 15.06.06 ՀՕ-145-Ն, խմբ. 10.06.09 ՀՕ-149-Ն, փոփ. 17.06.16 ՀՕ-
106-Ն) 

 
Հոդված 194. Կեղծ սնանկությունը 

Կեղծ սնանկությունը՝ պարտապանի հիմնադիրների (մասնակիցների) կամ նրան՝ 
կատարման համար պարտադիր ցուցումներ տալու կամ նրա որոշումները կանխորոշելու 
հնարավորություն ունեցող այլ անձանց, այդ թվում՝ պարտապանի ղեկավարի, հավասարապես՝ 
նաև ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից սնանկության հատկանիշների 
բացակայության պայմաններում սեփական սնանկության ճանաչման մասին հայցադիմում 
ներկայացնելը՝ պարտատերերին մոլորեցնելու և նրանց պահանջների բավարարման 
հետաձգում, տարաժամկետում, նվազեցում, սառեցում կամ մորատորիում ստանալու, 
հավասարապես նաև պարտքերի չվճարման նպատակով, և եթե պարտապանին կամ 
պարտատերերին պատճառվել է խոշոր վնաս՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկից 
երկուհազարապատիկի չափով կամ կալանքով` 1-3 ամիս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ 
առավելագույնը երեք տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի 
գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով։ 

(194-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 15.06.06 ՀՕ-145-Ն, 10.06.09 ՀՕ-149-Ն) 
 
 
 


	2. Պարտապանին սնանկ ճանաչելու կամ սնանկ ճանաչելու դիմումը մերժելու մասին դատարանի վճռի դեմ վերաքննիչ բողոք բերելու իրավունք ունեն պարտապանը, պարտատերը (պարտատերերը):
	3. Սնանկ ճանաչելու դիմումը մերժելու կամ սնանկության գործի վարույթը կարճելու մասին դատական ակտերի դեմ վերաքննիչ բողոք բերելու իրավունք ունի նաև սնանկության ժամանակավոր կառավարիչը (կառավարիչը)՝ իր վարձատրության մասով:
	4. Դատարանի վճռի բողոքարկումը չի կասեցնում սնանկության վերաբերյալ գործի վարույթը, ինչպես նաև դատարանի նշանակած կառավարչի գործողությունները, եթե վերաքննիչ դատարանը չի կասեցրել դատական ակտի կատարումը:
	5. Պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին վճիռը բեկանվելու և նոր քննության ուղարկվելու դեպքերում սնանկության վարույթի ընթացքում բոլոր գործողությունները և ժամկետները կասեցվում են և շարունակվում են պարտապանին սնանկ ճանաչելու պահից: Պարտապանին սնանկ ճանաչելու...
	6. Սնանկության գործի քննության ընթացքում կայացվող որոշումները կարող են բողոքարկվել վերաքննության կարգով` դրանք կայացվելուց հետո` 15-օրյա ժամկետում,  բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վերաքննիչ դատարանը ժամկետի բացթողումը համարում է հարգելի։ Որոշումների բ...
	7. Պարտատերերի պահանջների վերջնական ցուցակը, ինչպես նաև առանձին պահանջները հաստատելու մասին դատարանի որոշումը կարող է բողոքարկվել ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն` առանձին պահանջների կամ դրանց մի մասով: Որոշումը մասնակիորեն բողոքարկվելու դեպքում պահանջն...
	8. Սնանկության գործի ընթացքում կայացվող որոշման դեմ բերված բողոքը քննվում և որոշում է կայացվում միջանկյալ դատական ակտերի դեմ բերված բողոքի քննության համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կանոններով:
	Հոդված 23. Կառավարչի որակավորումը
	1.  Որպես կառավարիչ կարող է որակավորվել 63 տարին չլրացած այն անձը, որն ունի բարձրագույն կրթություն, որակավորման համար դիմելու օրվան նախորդած վերջին 5 տարվա ընթացքում ունի իրավաբանական, հաշվապահական կամ այլ տնտեսագիտական գործունեության ոլորտում առնվազն...
	2. Անձը որպես կառավարիչ չի կարող որակավորվել, եթե՝
	3. Որակավորումն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը: Որակավորումն իրականացվում է որակավորման ստուգման միջոցով, որն անցկացնում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին կից խորհրդակցական մարմին հանդիսացող ...
	4. Որակավորման ստուգում անկացնելու մասին հայտարարությունը հրապարակվում է որակավորման ստուգումն անցկացնելուց ոչ ուշ, քան մեկ ամիս առաջ:
	5.  Որակավորման ստուգմանը մասնակցելու համար դիմումը և պահանջվող փաստաթղթերը, ներառյալ՝ որակավորման ստուգմանը մասնակցելու համար պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթը, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն են ներկայացվում որակավ...
	6. Դիմումի մեջ կամ դրան կից փաստաթղթերում թերությունների առկայության դեպքում որակավորման ստուգման անցկացման օրվանից ոչ ուշ, քան հինգ աշխատանքային օր առաջ դիմողը տեղեկացվում է այդ մասին` նրան հնարավորություն ընձեռելով տեղեկացվելուց հետո երեք աշխատանքայ...
	7. Որակավորման ստուգմանը դիմողի մասնակցության դիմումը Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից մերժվում է, եթե`
	1) դիմողի ներկայացրած փաստաթղթերում առկա են ակնհայտ կեղծ կամ խեղաթյուրված տեղեկություններ.
	2) դիմողի տվյալները չեն բավարարում սույն հոդվածի 1-ին մասի պահանջները.
	Հոդված 26.1. Կառավարիչների վերապատրաստումը
	1. Կառավարիչների շարունակական մասնագիտական զարգացումն ապահովելու նպատակով կառավարիչների ինքնակարգավորվող կազմակերպությունը կազմակերպում և իրականացնում է կառավարչի որակավորում ունեցող անձանց ամենամյա պարտադիր վերապատրաստումներ՝ նվազագույնը 24 ակադեմիակ...
	2. Անձը կարող է համարվել  սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պարտադիր վերապատրաստումներն անցած, եթե Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի սահմանած կարգով նախատեսված դեպքերում մասնակցել է այլ համարժեք դասընթացների, կուրսերի կամ վերապատրաստո...
	3. Ամենամյա պարտադիր վերապատրաստումներ անցկացնելու կարգը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտով:
	1. Կառավարչի գործունեությունը կասեցվում է, եթե կառավարիչը`
	1) անցել է հանրային ծառայության` հանրային ծառայության մեջ գտնվելու ժամկետով, բայց ոչ ավելի, քան 5 տարի ժամկետով.
	2) զորակոչվել է ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մինչև ծառայության ժամկետի լրանալը.
	3) մեկ տարուց ավելի ժամանակով առողջական վիճակի պատճառով ի վիճակի չէ կատարելու իր մասնագիտական պարտականությունները, եթե առկա են առողջական վիճակը հավաստող համապատասխան փաստաթղթեր, բայց ոչ ավելի, քան 5 տարի ժամկետով.
	4) օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել է անհայտ բացակայող.
	5) դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռով ճանաչվել է սնանկ.
	6) սահմանված ժամկետում չի կնքել ապահովագրության պայմանագիրը.
	7) իր դիմումի համաձայն դուրս է եկել կառավարիչների ինքնակարգավորվող կազմակերպությունից և մեկամսյա ժամկետում չի դարձել կառավարիչների որևէ ինքնակարգավորվող կազմակերպության անդամ.
	8) կառավարիչների ինքնակարգավորվող կազմակերպության ընդհանուր ժողովի որոշմամբ հեռացվել է կառավարիչների ինքնակարգավորվող կազմակերպությունից.
	9) որպես անհատ ձեռնարկատեր հանվել է հաշվառումից:
	2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-3-րդ և 5-9-րդ կետերով նախատեսված հիմքերի առկայության մասին կառավարիչը պարտավոր է տասնօրյա ժամկետում տեղեկացնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը և կառավարիչների ինքնակարգավորվող կազմակերպությանը՝ կցել...
	3. Կառավարչի գործունեությունը կասեցնում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը: Կառավարչի գործունեությունը կասեցնելու մասին որոշումն այն կայացնելուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում ուղարկվում է համապատասխան կառավարչին, կառավարիչների ինքնակարգավորվ...
	4. Կառավարչի գործունեությունը կասեցնելու դեպքում կառավարչի որակավորման վկայականի գործողությունը համարվում է կասեցված:
	5. Կառավարչի գործունեության կասեցման մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել դատարան՝ որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում:
	6. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հիմքերը վերանալուց հետո կառավարիչը կարող է դիմել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն իր գործունեությունը վերականգնելու համար՝ կցելով համապատասխան փաստաթղթերը: Կառավարչի գործունեությունը վերակա...

