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Ս նան կու թյան ի նս տի տու տի մի ջո ցով ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյա նը բնու-
թագ րա կան է սնան կու թյան վա րույ թին մաս նակ ցող ան ձանց բազ մաթ վու թյու նը, 
քա նի որ այն ու ղղ ված է ոչ թե ա ռան ձին, այլ քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան 
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մաս նակ ցի ան վճա րու նա կու թյան հետ ևան քով ծա գող բո լոր վե ճե րի կար գա վոր-
մա նը և քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան կա յու նու թյան ա պա հով մա նը1: Ը նդ 
ո րում, սնան կու թյան վա րույ թի մաս նա կից նե րի բազ մաթ վու թյու նը են թադ րում է 
նրանց միջև հա կա դիր շա հե րի առ կա յու թյուն, ո րը դրս ևոր վում է ոչ մի այն պար-
տա պա նի և պար տա տի րոջ, այլև պար տա տե րե րի միջև հա րա բե րու թյուն նե-
րում, քա նի որ պար տա պա նի ֆի նան սա կան վի ճա կը, որ պես կա նոն, բա ցա ռում 
է նրանց բո լոր պա հանջ նե րի ամ բող ջու թյամբ բա վա րա րու մը: Այլ կերպ ա սած՝ 
սնան կու թյան վա րույ թում գոր ծում է « պա տե րազմ՝ բո լո րը բո լո րի դեմ» լա տի նե-
րեն՝ bellum omnium contra omnes սկզ բուն քը2: Միև նույն ժա մա նակ հարկ է նկա-
տի ու նե նալ, որ սնան կու թյան վա րույ թում պար տա տե րե րի պա հանջ նե րը կա րող 
են շո շա փել տա րա տե սակ շա հեր3: Հետ ևա բար, դրանց պաշտ պա նու թյան նկատ-
մամբ մի աս նա կան մո տեց ման ցու ցա բե րու մը կա րող է խնդ րա հա րույց լի նել։  

Այս տե սան կյու նից հատ կա պես ու շադ րու թյան է ար ժա նի աշ խա տող նե րի ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հար ցը, ո րոնք գոր ծա տու ի սնան կու թյան ըն թաց-
քում, որ պես կա նոն, շատ ա վե լի խո ցե լի են, քան մյուս պար տա տե րե րը։ Մաս նա-
վո րա պես, նրանք հիմն ա կա նում չեն ու նե նում ի րենց ի րա վունք նե րը և օ րի նա կան 
շա հերն ար դյու նա վետ պաշտ պա նե լու հնա րա վո րու թյուն ներ և գոր ծա տու ի սնան-
կու թյան դեպ քում կա րող են կորց նել և՛ ի րենց աշ խա տա տե ղը, և՛ վճար ման են թա-
կա աշ խա տա վար ձը, և΄ հա սա նե լիք այլ վճա րումն ե րը4: 

 Հայտ նի է, որ աշ խա տան քի դի մաց վար ձատ րու թյու նը ցան կա ցած աշ խա-
տան քային հա րա բե րու թյան է ա կան պայ ման նե րից մեկն է: Այն, ի թիվս այլ նի, 
ի րա կա նաց նում է աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նու թյան և խթան ման գոր ծա-
ռույթ ներ5, ի նչ պես նաև ու նի կար ևո րա գույն սո ցի ա լա կան նշա նա կու թյուն, քա-
նի որ կոչ ված է ա պա հո վե լու աշ խա տո ղի և նրա ըն տա նի քի ան դամն ե րի ար ժա-
նա պա տիվ գո յու թյու նը: Աշ խա տա վար ձի այս նպա տա կի մա սին շեշ տադ րումն եր 
առ կա են մի շարք մի ջազ գային փաս տաթղ թե րում: Այս պես, օ րի նակ, Մար դու 
ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կագ րի6 23-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը սահ մա-
նում է, որ յու րա քան չյուր աշ խա տող իր և իր ըն տա նի քի մար դա վայել գո յու թյունն 
ա պա հո վող ար դար ու գո հա ցու ցիչ վար ձատ րու թյան ի րա վունք ու նի, ի սկ Տն տե-
սա կան, մշա կու թային և սո ցի ա լա կան ի րա վունք նե րի մի ջազ գային դաշ նագ րի7 
7-րդ հոդ վա ծը որ պես աշ խա տան քի ար դար և նպաս տա վոր պայ ման է դի տար-
կում վար ձատրու թյու նը, ո րն ա պա հո վում է աշ խա տող նե րի և նրանց ըն տա նիք-

1 Տե՛ս Кулахметов Б.Р., Несостоятельность юридических лиц: особенности правового регулирования и 
правоприменительной практики // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе, 
2012, էջ 182:
2 Տե՛ս Фролов И.В., Банкротство как административно-правовой механизм регулирования экономи-
ческих конфликтов: Монография. Новосибирск, 2010, էջ 79։
3 Տե՛ս ЮНСИТРАЛ. Руководство для законодательных органов по вопросам законодательства о несо-
стоятельности, ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, Нью-Йорк, 2005, է ջեր 313-314:
4 Տե՛ս Лютов Н.Л. и др., Межотраслевая координация правового регулирования труда в корпоратив-
ных организациях: монография / под ред. Н.Л. Лютова – М.: Буки Веди, 2016, էջ 152:
5 Տե՛ս Трудовое право России: учебник для бакалавров / отв. ред. Ю.П. Орловский. – М.: Издательство 
Юрайт, 2010, է ջեր 490-491:
6 Ըն դուն վել է 10.12.1948 թ.: Ու ժի մեջ է մտել 10.12.1948 թ.:
7 Ըն դուն վել է 16.12.1966 թ.: Ու ժի մեջ է մտել 03.01.1976 թ.: 
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նե րի հա մար բա վա րար գո յու թյու նը: Նման դրույթ ներ հան դի պում են նաև մի 
շարք ե րկր նե րի Ի տա լի ա, Պոր տու գա լի ա, Իս պա նի ա, Սլո վա կի ա և այլն սահ-
մա նադ րու թյուն նե րում8: 

Միև նույն ժա մա նակ սո ցի ա լա կան ու ղղ վա ծու թյուն ու նե ցող ցան կա ցած պե-
տու թյան խն դիրն է ա պա հո վել քա ղա քա ցի նե րի սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյու-
նը, ո րն ի րե նից ներ կա յաց նում է տն տե սա կան, ի րա վա կան և կազ մա կերպ չա-
կան բնույ թի մի ջո ցա ռումն ե րի ի րա կա նա ցում, ո րոնք ու ղղ ված են ան ձի և նրա 
ըն տա նի քի հա մար սո ցի ա լա պես կար ևոր ի րա դար ձու թյուն նե րի, նե րա ռյալ` սո-
ցի ա լա կան ռիս կե րի բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի կանխ մա նը կամ մեղ մաց մա նը, 
ի նչ պես նաև ան ձի և նրա ըն տա նի քի ան դամն ե րի նյու թա կան և սո ցի ա լա կան 
բա րե կե ցու թյան մա կար դա կի պահ պան մա նը9: 

Ակն հայտ է, որ նման ռիս կեր են ա ռա ջա նում նաև գոր ծա տու նե րի սնան կու-
թյան դեպ քում: Հետ ևա բար, սնան կու թյան մա սին օ րենսդ րու թյամբ պետք է սահ-
ման վեն կա ռու ցա կար գեր` ու ղղ ված գոր ծա տու ի սնան կու թյան հետ ևանք նե րի 
կան խար գել մա նը և աշ խա տող նե րի վրա դրա ազ դե ցու թյան նվա զեց մա նը, ի նչ-
պես նաև նրանց նյու թա կան և սո ցի ա լա կան բա րե կե ցու թյան ըն դու նե լի պայ ման-
նե րի ա պա հով մա նը: Ո ւս տի կազ մա կեր պու թյուն նե րի սնան կու թյու նը կան խար-
գե լե լու և նրանց ֆի նան սա կան խն դիր նե րը լու ծե լու հար ցում օգ նու թյուն ցու ցա բե-
րե լու հետ մեկ տեղ, պե տու թյան ա ռջև դր ված է ոչ պա կաս կար ևոր սո ցի ա լա կան 
խնդիր` այդ կազ մա կեր պու թյուն նե րում աշ խա տող քա ղա քա ցի նե րին ար դյու նա-
վետ օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու և հա սա նե լիք վար ձատ րու թյու նը ստա նա լու հար-
ցում օ ժան դա կե լու: Եվ ե թե կազ մա կեր պու թյուն նե րին ա ջակ ցե լը նպաս տում է 
պե տու թյան տն տե սա կան կա յու նու թյա նը և բար գա վաճ մա նը, ա պա ո րոշ դեպ քե-
րում աշ խա տա վարձ ստա նա լը բա ռա ցի ո րեն կա րող է դառ նալ ան հրա ժեշտ նվա-
զա գույն պայ ման աշ խա տող նե րի և նրանց ըն տա նիք նե րի գո յատև ման հա մար10: 

Մի ջազ գային փոր ձի ու սումն ա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ պե տու թյուն նե րի 
զգա լի մա սի օ րենսդ րու թյուն նե րում այս կամ այն ձևով նա խա տես ված են աշ խա-
տող նե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման ե րաշ խիք ներ: Ը նդ ո րում, դրանց հա մար 
հիմք են հան դի սա ցել այն պի սի մի ջազ գային կար ևոր փաս տաթղ թեր, ի նչ պի սիք 
են «Աշ խա տա վար ձի պաշտ պա նու թյան մա սին» թիվ 95 կոն վեն ցի ան11, « Գոր ծա-
տու ի ան վճա րու նա կու թյան դեպ քում աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րի պաշտ պա-
նու թյան մա սին» թիվ 173 կոն վեն ցի ան12 և Վե րա նայ ված եվ րո պա կան սո ցի ա լա-
կան խար տի ան13: 

8 Տե՛ս Петров А.Я., Заработная плата как экономическая и правовая категория // Право. Журнал 
Высшей школы экономики, 2011, էջ 104: 
9 Տե՛ս Миронова Т.К., К вопросу об определении понятия «социальная защита» (правовой аспект) //
Трудовое право, 2008, №3 հա սա նե լի է հետ ևյալ հղու մով՝ https://center-bereg.ru/c603.html:
10 Տե՛ս Игнатенко А.С., Защита прав работников на оплату труда при несостоятельности работодателя 
// Актуальные проблемы российского права, 2014, է ջեր 1389-1390:
11 Ըն դուն վել է 01.07.1949 թ.: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար ու ժի մեջ է մտել 17.12.2005 թ.:
12 Ըն դուն վել է 03.06.1992 թ.: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար ու ժի մեջ է մտել 18.05.2006 թ.: 
Տե՛ս ՀՀԱԳՆՊՏ 2006.12.28/8162:
13 Ըն դուն վել է 03.05.1996 թ.: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար ու ժի մեջ է մտել 17.12.2005 թ.: 
Տե՛ս ՀՀԱԳՆՊՏ 2004.11.26/614: 
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 Պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման հնա րա վո րու թյու նը կախ վա-
ծու թյան մեջ է ոչ մի այն պար տա տե րե րի քա նա կից կամ նրանց պա հանջ նե րի 
չա փից, այլև պա հան ջի հեր թից։ Վեր ջինս, ը ստ է ու թյան, հան դի սա նում է պար-
տա տե րե րի հա վա սար կար գա վի ճա կի (լա տի նե րեն՝ pari passu) սկզ բուն քից բա-
ցա ռու թյուն, ո րի կի րառ ման հիմ քե րից մեկն այն շա հե րի բնույթն է, ո րոնց պաշտ-
պա նու թյան հա մար հան դես է գա լիս պար տա տե րը14։ 

Այս կա պակ ցու թյամբ ու շագ րավ են վե րը նշ ված փաս տաթղ թե րի դրույթ նե-
րը։ Մաս նա վո րա պես, «Աշ խա տա վար ձի պաշտ պա նու թյան մա սին» կոն վեն-
ցիայի 11-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը սահ մա նում է, որ սնան կաց ման կամ դա տա կան 
կար գով լու ծար ման դեպ քում այդ ձեռ նար կու թյու նում զբաղ ված աշ խա տող նե րը 
պետք է հա մար վեն ար տո նյալ պար տա տե րեր սնան կաց մա նը կամ դա տա կան 
կար գով լու ծար մա նը նա խոր դող ժամ կե տում նրանց կող մից մա տուց ված ծա ռա-
յու թյուն նե րի դի մաց վճար վե լիք աշ խա տա վար ձե րի կա պակ ցու թյամբ, ազ գային 
օ րենսդրու թյամբ սահ ման ված կար գով, կամ ազ գային օ րենսդ րու թյամբ սահ ման-
ված գու մա րը չգե րա զան ցող աշ խա տա վար ձի  կա պակ ցու թյամբ։ Ը ստ է ու թյան, 
նման լու ծում է պա րու նա կում « Գոր ծա տու ի ան վճա րու նա կու թյան դեպ քում աշ-
խա տող նե րի պա հանջ նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» կոն վեն ցի այի 2-րդ բա-
ժի նը, ո րը ոչ մի այն աշ խա տող նե րին դի տար կում է ար տո նյալ պար տա տե րեր, 
այլև նրանց պա հանջ նե րին գե րա կա յու թյուն է տա լիս այլ ար տո նյալ պա հանջ նե-
րի, այդ թվում՝ պե տու թյան և սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան հա մա կար գե րի պա-
հանջ նե րի նկատ մամբ։ Բա ցի դրա նից՝ կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում 
է, որ դրա նում նա խա տես ված ար տո նու թյուն նե րը ա ռն վազն կի րառ վում ե ն. 

ա) աշ խա տա վար ձի վրա` անվ ճա րու նա կու թյա նը կամ աշ խա տան քային հա-
րա բե րու թյուն նե րի դա դա րեց մա նը նա խոր դող սահ ման ված ժա մա նա կա հատ վա-
ծի հա մար, ո րը պետք է լի նի ոչ պա կաս, քան ե րեք ա միս,

բ) վճա րո վի ար ձա կուրդ նե րի վճա րումն ե րի վրա, ո րի ի րա վուն քը ծա գել է ի նչ-
պես անվ ճա րու նա կու թյան ա ռա ջաց ման կամ աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն-
նե րի դա դա րեց ման տար վա ըն թաց քում, այն պես էլ կապ ված նա խորդ տար վա 
ըն թաց քում կա տար ված աշ խա տան քի հետ,

գ) վար ձատր վող այլ բա ցա կա յու թյուն նե րի դեպ քում վճար ման են թա կա գու-
մար նե րի վրա` անվ ճա րու նա կու թյա նը կամ աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե-
րի դա դա րեց մա նը նա խոր դող սահ ման ված ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար, ո րը 
պետք է լի նի ոչ պա կաս, քան ե րեք ա միս,

դ) աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի դա դա րեց ման հետ կապ ված` 
վճար ման են թա կա ար ձակ ման նպաստ նե րի վրա:

Այս պի սով, գոր ծա տու ի սնան կու թյան դեպ քում աշ խա տող նե րի պա հանջ նե-
րի բա վա րար ման ա ռա ջին ե րաշ խի քը պա հանջ նե րի բա վա րար ման հեր թե րում 
նրանց դիրքն է՝ ի հա մե մատ այլ պար տա տե րե րի15։ Ը նդ ո րում, աշ խա տող նե րի 

14 Տե՛ս Несостоятельность банкротство: Учебный курс. В 2 т. / Под. ред. д.ю.н., проф. С.А. Карелиной. 
Т. 1. – М.: Статут, 2019, է ջեր 300-301: 
15 Տե՛ս Васильева Ю.В. Жукова Т.М., Особенности правового положения работников в деле о 
банкротстве // Вестник Пермского университета. Юридические науки, 2014, էջ 171:  
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պա հանջ նե րը պե տու թյուն նե րի մեծ մա սի օ րենսդ րու թյուն նե րում նե րառ վում են 
ար տո նյալ պա հանջ նե րի շար քում՝ դրա ներ սում այլ պա հանջ նե րի հետ ու նե նա լով 
տա րա տե սակ հա րա բե րակ ցու թյուն16։ Այս ա ռու մով դեռևս 2006 թ. կա տար ված 
ու սումն ա սի րու թյուն նե րը ցույց են տվել հետ ևյալ պատ կե րը.

1. աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րն ու նեն բա ցար ձակ ա ռաջ նա հեր թու թյուն մյուս 
բո լոր, նե րա ռյալ՝ գրա վով ա պա հով ված պա հանջ նե րի նկատ մամբ Չի լի, Կո լում-
բի ա, Ին դո նե զի ա և Մեք սի կա.

2. աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րը մյուս բո լոր պա հանջ նե րի նկատ մամբ ու նեն 
գու մա րային սահ մա նա փա կումն ե րով բա ցար ձակ ա ռաջ նա հեր թու թյուն Չե խի ա 
և Իս պա նի ա.

3. գրա վով ա պա հով ված պա հանջ ներն ա ռաջ նա հերթ են աշ խա տող նե րի պա-
հանջ նե րի նկատ մամբ, ի սկ նրանց պա հանջ նե րը՝ մյուս պա հանջ նե րի նկատ-
մամբ Ավստ րա լի ա, Ա նգ լի ա, Չի նաս տան, Իս րայել, Շոտ լան դի ա, Սին գա պուր, 
Սլո վա կի ա և այլն.

4. բո լոր ա պա հով ված պա հանջ ներն ա ռաջ նա հերթ են աշ խա տող նե րի պա-
հանջ նե րի նկատ մամբ, ի սկ նրանց պա հանջ նե րը՝ չա պա հով ված պա հանջ նե րի 
նկատ մամբ Ավստ րի ա, Կա նա դա, Հուն գա րի ա, Ճա պո նի ա, Նոր վե գի ա, Շվե-
դի ա, Ա ՄՆ և այլն.

5. աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րը չու նեն որ ևէ ար տո նու թյուն և են թա կա են բա-
վա րար ման չա պա հով ված պա հանջ նե րի հետ մեկ հեր թում Գեր մա նի ա և Էս տո-
նի ա17:

Չ նա յած ա կն հայտ դրա կան կող մե րին՝ աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րին ար տո-
նյալ կար գա վի ճակ տա լու մո տե ցումն ու նի ո րո շա կի թե րու թյուն ներ, ո րոն ցից հի-
շա տակ ման են ար ժա նի հետ ևյալ նե րը.

1. աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րին ա ռաջ նա հեր թու թյան տրա մադ րու մը չի 
ե րաշ խա վո րում այդ պա հանջ նե րի լրիվ ծա վա լով բա վա րա րու մը, քա նի որ գոր-
ծա տու ի սնան կու թյան պատ ճառ դար ձած վի ճա կը, որ պես կա նոն, վկա յում է նրա 
ակ տիվն ե րի ան բա վա րա րու թյան մա սին: Բա ցի դրա նից՝ աշ խա տող նե րի պա-
հանջ նե րին ա ռաջ նա հեր թու թյուն տր վում է ոչ թե ամ բողջ ծա վա լով, այլ նա խոր-
դող ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար կամ ո րո շա կի գու մա րի չա փով օ րի-
նակ՝ Ա ՄՆ-ու մ այդ գու մա րը չպետք է գե րա զան ցի 10 000 Ա ՄՆ դո լա րը18.

2. աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րի նույ նիսկ ար տո նյալ հեր թը դեռևս չի նշա-
նա կում դրանց սեղմ ժամ կե տում բա վա րա րում, ին չը աշ խա տո ղի սո ցի ա լա կան 
վի ճա կի ա ռու մով ու նի խիստ բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն: 

Աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման ե րաշ խա վոր ման ա ռու մով մյուս 
կար ևոր մի ջո ցը դրանց բա վա րա րումն է ե րաշ խի քային ֆոն դե րի հաս տա տու-

16 Տե՛ս ЮНСИТРАЛ. Руководство для законодательных органов по вопросам законодательства о 
несостоятельности, ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, Нью-Йорк, 2005, էջ 320։
17 Տե՛ս Игнатенко А.С., Защита требований работников при несостоятельности работодателя: анализ 
мирового опыта и его возможное использование в России // Проблемы экономики и юридической 
практики, 2015, է ջեր 172-173: 
18 Տե՛ս Мажурин П., Особенности соблюдения и защиты трудовых прав работников при банкротстве 
работодателя в США // Журнал «Сравнительное трудовое право», 2014, №12, էջ 8:
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թյուն նե րի մի ջո ցով: Ը նդ ո րում, ի նչ պես ար դա րա ցի ո րեն նշ վում է մաս նա գի տա-
կան գրա կա նու թյան մեջ, այն ի րա վի ճա կում, ե րբ ար տո նյալ հեր թե րով պա հանջ-
նե րի հա մա կար գը չի կա րող լի ո վին ե րաշ խա վո րել աշ խա տո ղի աշ խա տա վարձ 
ստա նա լու ի րա վուն քը գոր ծա տու ի ան վճա րու նա կու թյան դեպ քում, ե րաշ խի քային 
ֆոն դե րի ստեղ ծու մը կա րող է դառ նալ ար դյու նա վետ պե տա կան   ե րաշ խիք աշ-
խա տան քի դի մաց վար ձատ րու թյան վճար ման գոր ծըն թա ցում19: 

Ե րաշ խի քային ֆոն դե րի մի ջո ցով աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րի բա վա րա-
րու մը ե րաշ խա վո րե լու պա հանջ ներ ամ րագր ված են « Գոր ծա տու ի ան վճա րու-
նա կու թյան դեպ քում աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
կոն վեն ցի այի 9-րդ և Վե րա նայ ված եվ րո պա կան սո ցի ա լա կան խար տի այի 25-րդ 
հոդ վա ծում: Նման ան հրա ժեշ տու թյան մա սին նշ վում է նաև տա րա ծաշր ջա նային 
փաս տաթղ թե րում, մաս նա վո րա պես՝ Ա ՊՀ քա ղա քա ցի նե րի սո ցի ա լա կան ի րա-
վունք նե րի և ե րաշ խիք նե րի դաշ նագ րի20 24-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ աշ խա-
տա վար ձից և այլ պար տա վո րու թյուն նե րից բխող պա հանջ նե րի բա վա րար ման 
հա մար ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում այդ պա հանջ նե րը 
բա վա րար վում են հա մա պա տաս խան սո ցի ա լա կան ա պա հո վագ րու թյան ֆոն դե-
րի հաշ վին: 

Ե րաշ խի քային ֆոն դե րի մի ջո ցով աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րի բա վա րար-
ման ե րաշ խա վոր ման հիմն ա կան ա ռա վե լու թյու նը այն է, որ աշ խա տող նե րը 
ի րենց պա հանջ նե րի բա վա րա րու մը ստա նում են ան կախ սնան կու թյան վա րույ թի 
ըն թաց քից, ի նչ պես նաև նրա նից, թե ի րենց պա հանջ նե րը սնան կու թյան վա րույ-
թում որ հեր թում են և ու նի ա րդյոք սնանկ գոր ծա տուն այդ պա հանջ նե րի բա վա-
րար ման հա մար ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ21: Ի հար կե, այս տեղ ևս չի ե րաշ խա վոր-
վում աշ խա տող նե րի բո լոր պա հանջ նե րի ամ բող ջու թյամբ բա վա րա րու մը22: Այս 
հան գա ման քը ու ղ ղա կի ո րեն նշ ված է նաև « Գոր ծա տու ի ան վճա րու նա կու թյան 
դեպ քում աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» կոն վեն ցի ա-
յում, ո րը, ի հա մե մա տու թյուն աշ խա տո ղի ար տո նյալ պա հանջ նե րի, պա հանջ նե-
րի ա վե լի փոքր ծա վալ է նե րա ռել հա տուց ման են թա կա պա հանջ նե րի շր ջա նա կի 
մեջ: Մաս նա վո րա պես, կոն վեն ցի այի 12-րդ հոդ վա ծը ե րաշ խի քային ֆոն դե րի մի-
ջո ցով ե րաշ խա վո րում է ա ռն վազն հետ ևյալ պա հանջ նե րի բա վա րա րու մը.

ա) աշ խա տա վար ձը` ան վճա րու նա կու թյա նը կամ աշ խա տան քային հա րա բե-
րու թյուն նե րի դա դա րեց մա նը նա խոր դող սահ ման ված ժա մա նա կա հատ վա ծի 
հա մար, ո րը պետք է լի նի ոչ պա կաս, քան ու թ շա բաթ,

բ) վճա րո վի ար ձա կուրդ նե րի վճա րումն ե րը, ո րի ի րա վուն քը ծա գել է ան վճա-
րու նա կու թյա նը կամ աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի դա դա րեց մա նը նա-

19 Տե՛ս Герасин И., Гарантии обеспечения получения работником заработной платы в случае 
неплатежеспособности работодателя // Кадровик. Трудовое право для кадровика, 2012, №4, էջ 52:
20 Ըն դուն վել է 29.10.1994 թ.:  
21 Տե՛ս Лютов Н.Л. и др., Межотраслевая координация правового регулирования труда в корпоративных 
организациях: монография / под ред. Н.Л. Лютова – М.: Буки Веди, 2016, էջ 154:
22 Տե՛ս Юрьева Т.В., Пронин Р.И., Интересы персонала при несостоятельности работօдателя и система 
их эффективной защиты // Статистика и экономика, 2009, էջ 45, Хабибуллин А. Особенности 
соблюдения и защиты трудовых прав работников при банкротстве работодателя в Германии // Журнал 
«Сравнительное трудовое право», 2014, №12, էջ 30: 



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՄԱՐՏ-ԱՊՐԻԼ  2020  3-4 (249-250)

96

խոր դող սահ ման ված այն ժա մա նա կա հատ վա ծում կա տար ված աշ խա տան քի 
հետ, ո րը պետք է լի նի ոչ պա կաս, քան վեց ա միս,

գ) վար ձատր վող այլ բա ցա կա յու թյուն նե րի դեպ քում վճար ման են թա կա գու-
մար նե րը` ան վճա րու նա կու թյա նը կամ աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի 
դա դա րեց մա նը նա խոր դող սահ ման ված ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար, ո րը 
պետք է լի նի ոչ պա կաս, քան ու թ շա բաթ,

դ) աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի դա դա րեց ման հետ կապ ված` 
վճար ման են թա կա ար ձակ ման նպաստ նե րը:

 Հաս կա նա լի է, որ ե րաշ խի քային ֆոն դե րի ստեղ ծու մը և գոր ծու նե ու թյու նը 
պա հան ջում են զգա լի ֆի նան սա կան մի ջոց ներ, ո րոնց ներգ րավ ման ա ռն չու-
թյամբ առ կա են տար բեր մո դել ներ: Դրանք ֆի նան սա վոր վում են կա՛մ բա ցա ռա-
պես գոր ծա տու նե րի կող մից ար վող ներդ րումն ե րից (Ա վստ րի ա յում, Դա նի ա յում, 
Նոր վե գի ա յում, Լե հաս տա նում), կա՛մ պե տու թյան հետ հա մա տեղ կա տար վող 
ներդ րումն ե րից (Հու նաս տա նում, Սլո վա կի ա յում): Ո րոշ դեպ քե րում (օ րի նակ, Սլո-
վե նի ա յում, Ա վստ րա լի ա յում) այդ պի սի հաս տա տու թյուն ներն ամ բող ջու թյամբ ֆի-
նան սա վոր վում են պե տա կան բյու ջե ի մի ջոց նե րով23:

 Միև նույն ժա մա նակ ու շադ րու թյան է ար ժա նի և « Գոր ծա տու ի սնան կու թյան 
դեպ քում աշ խա տող նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» Եվ րո պա կան խորհր դա րա-
նի և Եվ րո պայի խորհր դի №2008/94/EC դի րեկ տի վի24 5-րդ հոդ վա ծը, ո րը սահ-
մա նում է ե րաշ խի քային ֆոն դե րի գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ հետ ևյալ մո տե-
ցումն ե րը. 

ա) ֆոն դե րի ակ տիվն ե րը պետք է ան կախ լի նեն գոր ծա տու ի կա պի տա լից և 
են թա կա չլի նեն բռ նա գանձ ման սնան կու թյան վա րույ թի ըն թաց քում.

բ) ֆոն դե րի կող մից հա տու ցում տրա մադ րե լու պար տա կա նու թյու նը չպետք է 
կախ ված լի նի նրա նից` ա րդյոք ֆոն դին վճա րումն երն ամ բող ջու թյամբ կա տար վել 
են, թե ոչ: 

Աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման ե րաշ խիք նե րի շար քին է դաս-
վում դրանց պաշտ պա նու թյու նը ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մի ջո ցով25: 
Ը նդ ո րում, այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս պե տու թյա նը ա զա տել ե րաշ խի քային 
ֆոն դե րի մի ջո ցով աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման պար տա կա նու-
թյու նից, ե թե ա պա հո վագ րու թյու նը ա պա հո վում է հա մար ժեք պաշտ պա նու թյուն: 
Այս պես, « Գոր ծա տու ի ան վճա րու նա կու թյան դեպ քում աշ խա տող նե րի պա հանջ-
նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» կոն վեն ցի այի 11-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը սահ-
մա նում է, որ կոն վեն ցի այի ան դամ պե տու թյու նը կա րող է թույ լատ րել ա պա հո-

23 Տե՛ս Лютов Н.Л., Защита права работников на заработную плату в случае банкротства работодателя: 
несоответствие российского законодательства международным стандартам // Трудовое право, 2010, 
№1 հա սա նե լի է հետ ևյալ հղ մամբ՝ https://center-bereg.ru/n1616.html:
24 Հա սա նե լի է հետ ևյալ հղմամբ՝ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A320-
08L0094:
25 Տե՛ս Васильева Ю.В., Жукова Т.М., Особенности правового положения работников в деле о банкрот-
стве // Вестник Пермского университета. Юридические науки, 2014, էջ 172, Бычкова К., Особенности 
соблюдения и защиты трудовых прав работников при банкротстве работодателя в Германии // Журнал 
«Сравнительное трудовое право», 2014, №12, էջ 21, Игнатенко А.С., Защита требований работников 
при несостоятельности работодателя: анализ мирового опыта и его возможное использование в Рос-
сии // Проблемы экономики и юридической практики, 2015, էջ 173:
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վագրա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին տրա մադ րել աշ խա տող նե րի պա հանջ նե-
րի բա վա րա րում, ե թե դրանք ա պա հո վում են բա վա րար ե րաշ խիք ներ: 

Աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման քիչ հան դի պող ե րաշ խիք է կի-
րառ վում Բե լա ռու սում և Ղրղզս տա նում, ո րոնց օ րենսդ րու թյամբ գոր ծա տու ի 
սնան կու թյան դեպ քում աշ խա տող նե րին հա սա նե լիք աշ խա տա վար ձե րի վճա-
րումն երն ա պա հո վե լու, ի նչ պես նաև ե րաշ խի քային և փոխ հա տուց ման վճա րում-
ներ կա տա րե լու նպա տա կով գոր ծա տու ից պա հանջ վում է ստեղ ծել պա հուս տային 
աշ խա տա վար ձային ֆոնդ26: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյան ու սումն ա սի րու թյու նը 
վկա յում է, որ այս տեղ ևս առ կա են աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րի բա վա րա-
րու մը ե րաշ խա վո րող ո րոշ դրույթ ներ: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ աշ խա տան քային 
օ րենսգրքի27 «Աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րի բա վա րա րու մը գոր ծա տու ի սնան կու-
թյան դեպ քում» վեր տա ռու թյամբ 196-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ գոր ծա տու ի 
սնան կու թյան դեպ քում աշ խա տող նե րի աշ խա տա վար ձի և դրան հա վա սա րեց-
ված այլ վճա րումն ե րի վճար ման հետ կապ ված պա հանջ նե րը բա վա րար վում են 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով, ի սկ «Ս նան կու թյան մա սին» օ րեն քը28 այդ պա-
հանջ նե րը բա ժա նում է եր կու խմ բի և դրանք հա մա պա տաս խա նա բար 82-րդ և 
83-րդ հոդ ված նե րում դի տար կում է չա պա հով ված և ստո րա դաս չա պա հով ված 
պա հանջ նե րի «գ» հեր թե րում: Ը նդ ո րում, ա ռա ջին խմ բում նե րառ վում են աշ-
խա տան քային  պայ մա նագ րե րից բխող պա հանջ նե րը (նե րա ռյալ` պար տա պա նին 
սնանկ ճա նա չե լու մա սին վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից մինչև լու-
ծա րումն ա ռա ջա ցած), բայց ոչ ա վե լի, քան պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու 
պա հին նա խոր դող 6 ա մի սը, ի սկ ե րկ րոր դում՝ ա ռա ջին խմ բում չնե րառ ված ցան-
կա ցած այլ պա հանջ նե րը: 

Դժ վար չէ նկա տել, որ այս կերպ օ րենս դի րը քն նարկ վող պա հանջ նե րը հա-
մա րել է ար տո նյալ, ը նդ ո րում, ա վե լի եր կար ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար, քան 
ամ րագր ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ստանձ նած մի ջազ գային պար-
տա վո րու թյուն նե րում: Այ նու ա մե նայ նիվ, «Ս նան կու թյան մա սին» օ րեն քի 82-րդ 
հոդ վա ծում կի րառ վող «աշ խա տան քային պայ մա նագ րե րից բխող պա հանջ ներ» 
ար տա հայ տու թյու նը հս տա կեց ման կա րիք ու նի, քա նի որ ա կն հայտ է, որ աշ խա-
տո ղի մի շարք պա հանջ ներ օ րի նակ՝ ար ձակ ման նպաս տը, այլ հա տու ցումն եր 
և այլն բխում են ոչ թե աշ խա տան քային պայ մա նագ րից, այլ աշ խա տան քային 
օ րենսդ րու թյու նից: Ը նդ ո րում, դրանց ե րաշ խա վոր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը 
բխում է նաև վե րո հի շյալ մի ջազ գային փաս տաթղ թե րից: Բա ցի դրա նից՝ «Ս նան-
կու թյան մա սին» օ րեն քի 82-րդ և 83-րդ հոդ ված նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծու-
թյու նից կա րող է տպա վո րու թյուն ստեղծ վել, որ 82-րդ հոդ վա ծում խոս քը մի այն 
հա մա պա տաս խան ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար աշ խա տա վար ձի հետ կապ-

26 Տե՛ս Лютов Н.Л., Защита права работников на заработную плату в случае банкротства работодателя: 
несоответствие российского законодательства международным стандартам // Трудовое право, 2010, 
№1 հա սա նե լի է հետ ևյալ հղ մամբ՝ https://center-bereg.ru/n1616.html:
27 Ըն դուն վել է 09.11.2004 թ.: Ու ժի մեջ է մտել 21.06.2005 թ.: Տե՛ս ՀՀՊՏ 2004.12.21/69368: 
28 Ըն դուն վել է 28.02.2005 թ.: Ու ժի մեջ է մտել 02.04.2005 թ.: Տե՛ս ՀՀՊՏ 2005.03.23/19391 Հոդ. 
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ված պա հան ջի մա սին է, ո րով հետև 83-րդ հոդ վա ծում խոս վում է աշ խա տա-
վար ձի գծով այլ պա հանջ նե րի մա սին: Հետ ևա բար, այս դրույ թը ևս են թա կա է 
ճշգրտման:

 Մի ա ժա մա նակ, հարկ է նկա տել, որ աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րի հա մար միայն 
ար տո նյալ հեր թի սահ մա նու մը ա կն հայ տո րեն չի կա րող բա վա րար ե րաշ խիք դի-
տարկ վել նրանց ի րա վունք նե րի լի ար ժեք և ար դյու նա վետ պաշտ պա նու թյու նը ե րաշ-
խա վո րե լու ա ռու մով: Այս եզ րա հան գու մը բխում է այն ի րո ղու թյու նից, որ սնան կու-
թյան վա րույ թում պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րար վա ծու թյան աս տի ճա նը 
Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանուր առմամբ բա վա կա նին ցածր է օ րի-
նակ՝ 2017 թ. կազ մել է 36,4 տո կոս29, 2018 թ.՝ 38,2 տո կոս30, ի սկ 2019 թ.` 39,2 տո-
կոս31: Նման պայ ման նե րում առ կա է աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման 
մյուս ե րաշ խի քի՝ ե րաշ խի քային ֆոն դե րի ներդր ման ան հրա ժեշ տու թյուն: 

Այս կա պակ ցու թյամբ ու շագ րավ է այն հան գա ման քը, որ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյու նը, ու նե նա լով վե րա պա հում ա նե լու հնա րա վո րու թյուն, այնումենայնիվ, 
«Գոր ծա տու ի ան վճա րու նա կու թյան դեպ քում աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րի 
պաշտ պա նու թյան մա սին» կոն վեն ցի ան կից հայ տա րա րու թյամբ վա վե րաց նե լու 
մա սին» թիվ Ն-171-3 ո րոշ մամբ32 ստանձ նել է ոչ մի այն աշ խա տող նե րին ար տո-
նյալ պար տա տեր դի տար կե լու, այլև ե րաշ խի քային ֆոն դե րի մի ջո ցով աշ խա տող-
նե րի պա հանջ նե րի բա վա րա րու մը ե րաշ խա վո րե լու պար տա վո րու թյուն: 

Այս պի սով՝ գոր ծա տու ի սնան կու թյան դեպ քում աշ խա տող նե րի պա հանջ
նե րի պաշտ պա նու թյան հիմ ա հար ցե րի վե րա բե րյալ կա րե լի է կա տա րել 
հետ ևյալ եզ րա հան գում ե րը.

1. Գոր ծա տու ի սնան կու թյան դեպ քում աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րի բա
վա րար ման հիմ ա կան ե րաշ խիք ներն են աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րի ար
տո նյալ հեր թի սահ մա նու մը, պա հանջ նե րի բա վա րա րու մը ե րաշ խի քային 
ֆոն դե րի և ա պա հո վագ րա կան ընկերություն նե րի մի ջո ցով,

2. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րի 
պաշտ պա նու թյան առ կա ե րաշ խի քը այս պա հանջ նե րի հա մար ար տո նյալ 
հեր թի սահ մա նում է: Ը նդ ո րում, աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րը ար տո նյալ 
հեր թում պետք է դի տարկ վեն ոչ մի այն աշ խա տան քային պայ մա նագ րից, այլև 
աշ խա տան քային օ րենսդ րու թյու նից բխե լու դեպ քում, 

3. Աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րի լի ար ժեք պաշտ պա նու թյու նը ե րաշ խա վո
րե լու նպա տա կով ան հրա ժեշտ է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ներդնել 
աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րի բա վա րա րում ա պա հո վող ե րաշ խի քային 
ֆոն դի ի նս տի տու տը, ո րը բխում է նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ստանձնած մի ջազ գային պար տա վո րու թյուն նե րից: 

29 Տե՛ս Գործարարությամբ զբաղվելը 2018 զեկույց, էջ 57 հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ http://
documents.worldbank.org/curated/en/737981509608795479/pdf/120823-WP-PUBLIC-DC18-ARM.pdf): 
30 Տե՛ս Գործարարությամբ զբաղվելը 2019 զեկույց, էջ 49 հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ http://
documents.worldbank.org/curated/en/688381541075133271/pdf/131604-WP-DB2019-PUBLIC-Armenia.
pdf): 
31 Տե՛ս Գործարարությամբ զբաղվելը 2020 զեկույց, էջ 56 հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://
www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/armenia/ARM.pdf): 
32 Ընդունվել է 28.02.2005 թ.: Ուժի մեջ է մտել 02.04.2005 թ.: Տե՛ս ՀՀՊՏ 2005.03.23/19391 Հոդ. 
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Annotation. The article discusses the issues of the protection of employee’s claims in the event 
of bankruptcy of the employer. Accordingly, the guarantees set forth in a number of international 
documents on the protection of employee’s rights in the event of bankruptcy of the employer, as 
well as the experience of other countries in ensuring the satisfaction of workers’ requirements are 
analyzed. In particular, mechanisms such as setting priorities of satisfaction of employee’s claims, 
creating guarantee institutions (funds) and guaranteeing satisfaction through insurance companies 
are being discussed. In addition, the article discusses measures envisaged in the legislation of the 
Republic of Armenia on the protection of the claims of employees in the event of bankruptcy of 
the employer, their effectiveness and gaps in the legislation, especially in the light of international 
obligations of the Republic of Armenia. As a result of the analysis, it is concluded that, according to 
the legislation of the Republic of Armenia, not only the requirements arising from the labor contract, 
but also from the labor law should be considered as privileged, and in order to guarantee the full 
protection of employee’s claims, it is necessary to introduce the institution of guarantee funds in 
accordance with international obligations of the Republic Armenia.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы защиты требований работников при 
банкротстве работодателя. Соответственно, анализируются гарантии, изложенные в ряде 
международных документов о защите прав трудящихся в случае банкротства работодателя, а 
также опыт других стран в обеспечении удовлетворения требований работников. В частности, 
обсуждаются такие механизмы, как установление приоритетов для удовлетворения требований 
работников, создание гарантийных учреждений (фондов) и гарантирование удовлетворения 
требований через страховые компании. Кроме того, анализируются меры, принятые законо-
дательством РА, для защиты требований работников в случае банкротства работодателя, их 
эффективность, а также пробелы в законодательстве, особенно в свете международных обяза-
тельств РА. В результате анализа делается вывод о том, что по законодательству РА привилеги-
рованными должны считаться не только требования, истекающие из трудового договора, но и 
из трудового законодательства, а для гарантирования полной защиты требований работников 
необходимо ввести институт гарантийного фонда в соответствии с международными обязатель-
ствами, принятыми Республикой Армения.

 Բա նա լի բա ռեր  գոր ծա տու, սնան կու թյուն, վար ձատ րու թյուն, աշ խա տող նե րի պա հանջ
ներ, պա հանջ նե րի բա վա րա րում, «pari passu», պա հանջ նե րի ա ռաջ նա հեր թու թյուն, ար տո նյալ 
պա հանջ ներ, ե րաշ խի քային հաս տա տու թյուն ներ (ֆոն դեր), ա պա հո վագ րու թյուն։

Keywords: employer, bankruptcy, salary, claims of employees, satisfaction of claims, pari passu, 
priority of claims, privileged claims, guarantee institutions (funds), insurance.

Ключевые слова: работодатель, банкротство, заработная плата, требования работ
ников, удовлетворение требований, pari passu, приоритет требований, привилегированные 
требования, гарантированные учреждения (фонды), страхование.

 
Տ. Մար կո սյան  - ԵՊՀ ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի ու սա նո ղա կան ի րա վա բա նա կան 

խորհր դատ վու թյան կենտ րո նի դա սա խոս-կոոր դի նա տոր, ՀՀ ՏՄՊՊՀ ան դամ, ի.գ.թ., էլ. 
հասցե՝ tigranmarkosyan@ysu.am

 Տ. Դա դունց  - ԵՊՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան ամ բի ո նի աս պի րանտ, ՀՀ ԱՆ 
«Օ րենսդ րու թյան զար գաց ման և ի րա վա կան հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն» հիմն ադ րա մի 
տնօ րեն, էլ. հասցե՝ tigran.dadunts@ysu.am

Ներկայացվել է խմբագրություն 14.05.2020 թ., տրվել է գրախոսության 14.05.2020 թ., 
երաշխավորվել է ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դասախոս, ի.գ.թ. Տ. 
Վարդազարյանի կողմից, ընդունվել է տպագրության 22.05.2020 թ.:


