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Հոդված 15.5. Պարտատերերի պահանջների բավարարման սառեցումը (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 վճարումների, ներառյալ` հարկերի, 

տուրքերի և այլ 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 գույքային բնույթ ունեցող կամ պարտապանի գույքին առնչվող հայցի ապահովման 

վերաբերյալ բոլոր կատարողական վարույթները: 

Պարտապանի մասնակցությամբ ոչ գույքային բնույթ ունեցող կատարողական վարույթները (այդ 

թվում` ոչ գույքային բնույթ ունեցող և պարտապանի գույքին չառնչվող հայցի ապահովման 

վերաբերյալ կատարողական վարույթները) սույն կետի հիմքով կարճման ենթակա չեն: 

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 39.1-ին և 39.2-րդ հոդվածներով սահմանված 

կարգավորումները. 

5) սույն օրենքի 40.1-ին հոդվածով նախատեսված դեպքերում: 

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 ներկայացնելու համար 

օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվությունը: 

4. Մորատորիումը շարունակվում է մինչև տվյալ սնանկության վտանգի վարույթով ֆինանսական 

առողջացման ծրագրի ավարտի օրը։ 

 

Հոդված 39. Պարտատերերի պահանջների բավարարման սառեցումը (մորատորիում) 

  
1. Սնանկության վերաբերյալ դիմումը վարույթ ընդունելու պահից` 

ա) 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. 

բ) 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 55-րդ հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված դեպքերի. 

գ) կասեցվում են գույքային բռնագանձումներով բոլոր կատարողական վարույթները, արգելվում 

են կատարողական և այլ փաստաթղթերով սահմանված անվիճելի կարգով գանձումները. 

դ) արգելվում է պարտատիրոջ` մինչև պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին դիմում 

ներկայացնելը պարտապանի նկատմամբ ստանձնած ցանկացած պարտավորության հաշվանցը` 

պարտապանի նկատմամբ ունեցած իր պահանջի հետ, բացառությամբ սույն օրենքի 40.1-ին 

հոդվածով նախատեսված դեպքերի: 

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 գույքային 

բավարարում տալը, բացառությամբ պարտապանի ֆինանսական առողջացման ծրագրով 

նախատեսված դեպքերի. 



3) դադարում է պարտապանի վճարային, ներառյալ՝ հարկերի, տուրքերի 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 արբիտրաժային տրիբունալի վարույթում գտնվող 

գործերը, և պարտապանի դեմ պարտատերերի գույքային 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 գույքային բնույթ ունեցող կամ պարտապանի գույքին առնչվող 

հայցի ապահովման, գույքային բռնագանձման և գույքային բնույթ ունեցող ցանկացած այլ 

կատարողական վարույթ, բացառությամբ սույն օրենքով սահմանված դեպքերի. 

6) վերանում են պարտապանի գույքի վրա դրված արգելանքներն ու սահմանափակումները: 

3. Մորատորիումի գործողությունը չի տարածվում` 

ա) ալիմենտների բռնագանձման վրա. 

բ) միջանկյալ բաշխման ծրագրերով ժամանակավոր կառավարչի վարձատրության, վարչական և 

պարտապանի ընթացիկ գործունեության համար անհրաժեշտ այլ ծախսերի վրա. 

գ) ապահովված իրավունք ունեցող պարտատիրոջ ապահովված իրավունքի առարկայի վրա, 

եթե դատարանը սույն օրենքով սահմանված կարգով պարտատիրոջը թույլատրել է դրա իրացումը 

արտադատական կարգով. 

դ) 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 երաշխավորություն տված անձի` երաշխիքով կամ երաշխավորությամբ ստանձնած 

պարտավորությունների կատարման վրա. 

ե) սույն օրենքի 40.1-ին հոդվածով նախատեսված դեպքերում։ 

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` 

ա) սնանկության վարույթի ընթացքում հարկերի և (կամ) վճարների գծով լրացուցիչ առաջացած 

պարտավորությունների վերաբերյալ հարկային մարմնի սահմանած ձևով տեղեկատվության, այդ 

թվում` ապահովված պարտատիրոջ կողմից ներկայացված տեղեկատվությունը (որի հիման վրա 

հաշվարկվում են պարտապանի հարկային պարտավորությունները), և դրանք գրանցում է 

պարտատերերի գրանցամատյանում` համապատասխան հերթում. 

բ) պարտապանի գործունեությունը վերսկսվելու դեպքում` Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ֆինանսական և այլ բնույթի հաշվետվություններ: 

6. Մորատորիումը շարունակվում է մինչև տվյալ սնանկության գործի ավարտը: 


