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ПРОБЛЕМЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ И ОТЧУЖДЕНИЯ ПРАВА 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИНСТИТУТА 

БАНКРОТСТВА

Բ նա կան պա շար նե րը այն կար ևո րա գույն աղ բյուր ներն են, ո րոն ցից սին թեզ
վում են սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի այլ օբյեկտ նե րը։ Դրանց ար դյու նա վետ կա
ռա վա րու մը կար ևոր մաս նա բա ժին ու նի պե տա կան բյու ջե ի ե կա մուտ նե րի, պե
տու թյու նում աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման, ի նչ պես նաև՝ եր կա րա ժամ կետ տն տե
սա կան զար գաց ման հա մար1։ 

Բ նա կան պա շար նե րի շար քում ա ռանձ նա հա տուկ տեղ է զբա ղեց նում ըն դեր
քը, ո րի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ա ռն չու թյամբ գո յու թյուն ու նի 
եր կու մո տե ցում։ Դրան ցից ա ռա ջի նը հիմն վում է հո ղա մա սի և ըն դեր քի ան բա
ժա նե լի տի րա պետ ման սկզ բուն քի վրա, ի սկ ե րկ րոր դի հիմ քում դր ված է այն 
հայե ցա կար գը, որ հո ղա մա սի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը չի կան
խո րո շում այդ հո ղա մա սի ըն դեր քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը2։ 

Հարկ է նշել, որ հենց ե րկ րորդ մո տե ցումն է որ դեգր ված Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյու նում։ Ը նդ ո րում, ըն դեր քի հան րային կար ևոր նշա նա կու թյամբ պայ
մա նա վոր ված՝ սահ մա նադ րա կան մա կար դա կում՝ նոր խմ բագ րու թյամբ Սահ մա
նադ րու թյան3 10րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սում, ամ րագր վել է ըն դեր քի նկատ մամբ 
պե տու թյան բա ցա ռիկ սե փա կա նու թյու նը։ Այս դրույթն իր ար տա ցո լումն է գտել 
նաև ըն դեր քօգ տա գործ ման ո լոր տը կար գա վո րող հիմն ա կան օ րենսդ րա կան ակ
տում՝ ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քում4։ Մաս նա վո րա պես, Օ րենսգր քի 11րդ 
հոդ վա ծը, սահ մա նե լով, որ ըն դեր քը պե տու թյան բա ցա ռիկ սե փա կա նու թյունն 
է, և դրա տե ղա մա սե րը չեն կա րող լի նել ա ռու վա ճառ քի, գրա վի ա ռար կա կամ 
օ տար վել այլ ձևով, նա խա տե սում է ե րկ րա բա նա կան ու սումն ա սի րու թյուն նե րի 
և օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման նպա տակ նե րով այլ սուբյեկտ նե րի 
կող մից ըն դեր քօգ տա գործ ման հնա րա վո րու թյուն: 

Ըն դեր քի նկատ մամբ պե տու թյան բա ցա ռիկ սե փա կա նու թյան ամ րագ րու մը 
թույլ է տա լիս պե տու թյա նը՝ որ պես հան րային շա հե րի պաշտ պա նի, սահ մա նել 
ըն դեր քօգ տա գործ ման ո րո շա կի կա նոն ներ և, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, որ
պես սե փա կա նա տեր մի ջամ տել ըն դեր քօգ տա գործ ման հա րա բե րու թյուն նե րին5։ 

1 Տե՛ս The economic significance of natural resources: Key points for reforms in Eastern Europe, 
Caucasus, and Central Asia, OECD, 2011, էջ 5 (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝  https://www.oecd.org/
env/outreach/2011_AB_Economic%20significance%20of%20NR%20in%20EECCA_ENG.pdf, 21.04.2021 թ. 
դրությամբ)։ 
2 Տե՛ս Голубченко М.В., Исмаил К.Н., Анализ государственного управления недропользованием в 
странах Европы и Азии // Вестник евразийской науки, Право, 2016, էջ 2։
3 Ընդունվել է 06.12.2015 թ.։ Ուժի մեջ է մտել 22.12.2015թ.։ Տե՛ս ՀՀՊՏ 2015.12.21/Հատուկ թողարկում 
Հոդ 1118: 
4 Ընդունվել է 28.11.2011 թ.։ Ուժի մեջ է մտել 01.01.2012 թ.։ Տե՛ս ՀՀՊՏ 2011.12.21/69(872) Հոդ. 1661: 
Այսուհետ նաև՝ «Օրենսգիրք»։
5 Տե՛ս Клюкин Б.Д., О совершенствовании права собственности на недра // Проблемы горного и 
экологиче ского права в нефтегазовом комплексе, Вып. 1, М., 2001, էջ 20։
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Մյուս կող մից, ըն դեր քօգ տա գոր ծու մը կապ ված է շր ջա կա մի ջա վայ րի նկատ
մամբ ա ռա վել մեծ է կո լո գի ա կան ներ գոր ծու թյան հետ6։ Այս ա ռու մով ևս ըն դեր քի 
նկատ մամբ բա ցա ռիկ սե փա կա նու թյունն ու նի ա կն հայտ ա ռա վե լու թյուն ներ, քա
նի որ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ա ռա վել ար դյու նա վետ ի րա կա նաց նել պե տու
թյան է կո լո գի ա կան գոր ծա ռույ թը7։ 

Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ՝ օ րենս դի րը, հան րային շա հե րը ա պա հո վե լու հրա
մա յա կա նով պայ մա նա վոր ված, սահ մա նել է ըն դեր քի օգ տա գործ ման և պահ պա
նու թյան հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րի ի րա վա կան կար գա վոր ման այն
պի սի կար ևոր հիմն ադ րույթ ներ, ի նչ պի սիք են բնակ չու թյան ան վտան գու թյան և 
շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան ա պա հո վու մը, ըն դեր քի օգ տա գործ ման և 
պահ պա նու թյան նկատ մամբ պե տա կան վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նա ցու մը, ըն
դեր քի ող ջա միտ և հա մա լիր օգ տա գործ ման ա պա հո վու մը, ըն դեր քօգ տա գործ
ման հետ կապ ված գոր ծու նե ու թյան հրա պա րա կայ նու թյու նը, ըն դեր քօգ տա գործ
ման վճա րո վի ու թյու նը և այլն։ 

Հի շա տակ ված հիմն ադ րույթ նե րին հա մա պա տաս խան՝ ըն դեր քօգ տա գործ
ման ո լոր տը կար գա վո րող օ րենսդ րու թյու նը և Կա ռա վա րու թյան 22.03.2012 թ. 
թիվ 437Ն ո րոշ մամբ հաս տատ ված ըն դեր քօգ տա գործ ման պայ մա նագ րի օ րի
նա կե լի ձևե րը8 նա խա տե սում են ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի մի շարք դրա մա կան և 
ոչ դրա մա կան բնույ թի պար տա վո րու թյուն ներ։ Մի ա ժա մա նակ, օ րենսդ րու թյու նը 
պա րու նա կում է ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման նկատ մամբ 
պե տու թյան վե րահս կո ղու թյան մե խա նիզմն եր նա խա տե սող նոր մեր։ 

Ն ման պար տա վո րու թյուն նե րի և վե րահս կո ղա կան ի րա վա կան մե խա նիզմ
նե րի նա խա տես ման նպա տակն է օգ տա գործ ման ի րա վուն քով տրա մադր ված 
հան քա վայ րի շա հա գործ ման կա սեց ման կամ դա դա րեց ման բա ցա ռու մը9։ Ը ստ 
ո րում, աս վա ծը ա մեն ևին չի են թադ րում, որ ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի կող մից իր 
պար տա վո րու թյուն նե րի խախ տու մը չու նի կամ չի կա րող ու նե նալ ըն դե րքօգ տա
գործ ման ի րա վուն քի նկատ մամբ ազ դե ցու թյուն։ 

Խոսքն այն մա սին է, որ ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի կող մից իր պար տա վո րու թյուն
նե րը խախ տե լու հա մար օ րենս դի րը նա խա տե սել է պե տու թյան կող մից ներ գոր
ծու թյան տար բեր մի ջոց ներ, ո րոնց թվին է դաս վում ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա

6 Տե՛ս Дудиков М.В., Понятие и виды мер правового обеспечения публичных интересов при недро
пользовании // Lex Russica, Право, 2016, էջ 109։
7 Պետության էկոլոգիական գործառույթի մասին առավել մանրամասն տե՛ս Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ/ ընդհանուր խմբագրությամբ Գ. 
Հարությունյանի,  Ա. Վաղարշյանի, Ե., «Իրավունք», 2010, էջեր 135138 և Агафонов В.Б., Правовое 
обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при пользовании недрам // 
Lex Russica, Право, 2016, էջ 62։
8 Ուժի մեջ է մտել 20.04.2012 թ.։ Տե՛ս ՀՀՊՏ 2012.04.19/20 (894).1 Հոդ. 463.3:
9 Տե՛ս D. Metcalfe, M. Craggs, “Restructuring in the mining sector/Key Issues in a mining restructuring/
insolvency/ Licences and concessions”, April, 2018 (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://www.
nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/959239ab/restructuringintheminingsector, 
24.04.2021 թ. դրությամբ)։
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վուն քը դա դա րեց նե լու ի նս տի տու տը10: Այն, որ պես կա նոն, կոչ ված է հա մա պա
տաս խան խախ տումն ե րի առ կա յու թյան դեպ քում վա ղա ժամ կետ դա դա րեց նել 
պե տու թյան և ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի հա րա բե րու թյուն նե րը՝ դրա նով ի սկ ա պա
հո վե լով քա ղա քա ցի նե րի և ի րա վա բա նա կան ան ձանց ի րա վունք նե րի, ի նչ պես 
նաև՝ հան րային շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը11։

 Նշյալ հա մա տեքս տում ա ռանձ նա կի հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում ըն
դեր քօգ տա գոր ծո ղի նկատ մամբ սնան կու թյան վա րույ թի հա րու ցու մը, քա նի որ 
այն են թադ րում է ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի կող մից իր պար տա վո րու թյուն նե րը կա
տա րե լու ի րա վա կան և փաս տա կան ան հնա րի նու թյուն12: 

Ս նան կու թյան վա րույ թի կար ևո րա գույն ի նս տի տուտ նե րից է մո րա տո րի ու մը 
կամ պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման սա ռե ցու մը: Այն պար տա պա
նի վճա րու նա կու թյան վե րա կանգ ման մի ջոց նե րից մեկն է, ո րի է ու թյու նը դրս ևոր
վում է նրա նում, որ այն ար գե լում է պար տա պա նի դրա մա կան մի ջոց նե րի օգ տա
գոր ծու մը՝ պար տա պա նի ֆի նան սա կան վի ճա կի բա րե լավ ման հա մար կազ մա
կերպ չա կան և տն տե սա կան մի ջո ցա ռումն եր ի րա կա նաց նե լու հա մար13: Ը ստ է ու
թյան, նման դիր քո րո շում է ար տա հայտ վել նաև Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից, 
ո րի հա մա ձայն. « Պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման սա ռե ցու մը կամ 
մո րա տո րի ու մը պար տա պա նի վճա րու նա կու թյան վե րա կանգն ման նպա տա կին 
հաս նե լու մի ջոց նե րից մեկն է: Այն ա ռաջ նա հերթ ու ղղ ված է  պար տա պա նի գույ քի 
է ա կան նվա զե ցում թույլ չտա լուն»14:

 Մո րա տո րի ու մի բո վան դա կու թյու նը կազ մող սահ մա նա փա կումն ե րը սնան
կու թյան վա րույ թի զար գաց մա նը հա մըն թաց են թարկ վում են ծա վա լային ը նդ
լայն ման և, ը ստ այդմ, Ս նան կու թյան մա սին օ րեն քի15 39րդ հոդ վա ծի 1ին և 
2րդ մա սե րում հա մա պա տաս խա նա բար տար բե րակ ված են սնան կու թյան վե

10 Ընդերքօգտագործման իրավունքի դադարեցման հետ կապված հարաբերությունների կարգավոր
մանը նվիրված Օրենսգրքի 30րդ հոդվածում առկա է եզրութաբանական շփոթ, քանի որ իրավունքի 
դադարեցում և իրավունքի դադարում հասկացությունները կիրառվում են նույն իմաստով: Մինչդեռ 
«դադարեցումը» որոշակի իրավական գործընթացի հետևանք է, պետաիշխանական լիազորությամբ 
օժտված մարմնի կամաարտահայտման հետևանք, իսկ «դադարումը» ենթադրում է իրավունքի ուժով 
առաջացող իրավական հետևանք (տե՛ս, օրինակ՝ Սահմանադրական դատարանի 29.11.2016 թ. թիվ 
ՍԴՈ1325 որոշումը)։
11 Առավել մանրամասն տե՛ս Спиридонов Д.В., Досрочное прекращение права пользования недрами 
как один из механизмов правового регулирования пользования недрами // Вестник Университета 
имени О.Е. Кутафина, Право, 2017, էջեր 152154:
12 Տե՛ս В.Д. Мельгунов, М.С. Бесланеева, О совершенствовании правового регулирования перехода 
права пользования недрами при несостоятельности (банкротстве) пользователей недрПравовое 
обеспечение, 2018, էջ 1, D. Metcalfe, M. Craggs, “Restructuring in the mining sector/Key Issues in a 
mining restructuring/insolvency/ Licences and concessions”, April, 2018 (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ 
https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/959239ab/restructuringinthemining
sector, 29.04.2021թ. դրությամբ)։ 
13 Տե՛ս Несостоятельность банкротство: Учебный курс. В 2 т. / Под. ред. д.ю.н., проф. С.А. Карели-
ной. Т. 1, М.: Статут, 2019, էջ 680։
14 Տե՛ս, օրինակ՝ Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԿԴ/0469/02/14 քաղաքացիական գործով 17.07.2015 թ. 
և թիվ ԵԿԴ/5306/02/14 քաղաքացիական գործով 13.01.2016թ. որոշումները։
15 Ընդունվել է 25.12. 2006թ.։ Ուժի մեջ է մտել 10.02.2007թ.։ Տե՛ս ՀՀՊՏ 2007.01.31/7(531) Հոդ. 139: 
Այսուհետ նաև՝ Օրենք:
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րա բե րյալ դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու պա հից և սնանկ ճա նա չե լու մա սին վճիռն 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու օր վա նից կի րառ վող սահ մա նա փա կումն ե րը: Ը ստ 
ո րում, եր կու դեպ քե րում էլ օ րենս դի րը, որ պես կա նոն, ար գե լում է պար տա պա նի 
կող մից իր պար տա վո րու թյուն նե րով որ ևէ բա վա րա րում տա լը, ե թե դրա ար դյուն
քում տե ղի կու նե նա պար տա պա նի գույ քային զանգ վա ծի նվա զում: 

Այս պես, Օ րեն քի 39րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի ա կե տի հա մա ձայն՝ սնան կու
թյան  վե րա բե րյալ դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու պա հից ար գել վում է ա ռանց դա
տա րա նի ո րոշ ման պար տա պա նի կող մից իր պայ մա նագ րային կամ այլ պար տա
վո րու թյուն նե րով պար տա տե րե րին դրա մա կան կամ այլ բա վա րա րում տա լը, ի 
մա րումն պարտ քի որ ևէ գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լը, բա ցա ռու թյամբ պար տա պա
նի բնա կա նոն ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված պար տա վո րու թյուն նե րի, 
ի սկ նույն հոդ վա ծի 2րդ մա սի 2րդ կե տի հա մա ձայն՝ պար տա պա նին սնանկ ճա
նա չե լու  մա սին վ ճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու օր վա նից ար գել վում է ա ռանց 
դա տա րա նի ո րոշ ման պար տա պա նի կող մից իր ցան կա ցած պայ մա նագրային 
կամ այլ պար տա վո րու թյուն նե րով պար տա տե րե րին դրա մա կան կամ այլ բա
վա րա րում տա լը, բա ցա ռու թյամբ պար տա պա նի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման 
ծրագ րով նա խա տես ված դեպ քե րի։

Վ կա յա կոչ ված դրույթ նե րի վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս ար ձա նագ րել 
հետևյա լը.

1. սնան կու թյան վե րա բե րյալ դի մու մը վա րույթ ըն դուն վե լու պա հից մինչև 
սնանկ ճա նա չե լու հար ցի լու ծու մը պար տա պա նը ա ռանց դա տա րա նի ո րոշ ման 
կա րող է կա տա րել մի այն բնա կա նոն ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված 
պար տա վո րու թյուն նե րը,

2. պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու  մա սին վ ճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ
նե լու օր վա նից պար տա պա նը ա ռանց դա տա րա նի ո րոշ ման կա րող է կա տա րել 
միայն ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րով նա խա տես ված պար տա վո րու
թյուն նե րը,

3. այլ պար տա վո րու թյուն նե րը պար տա պա նը կա րող է կա տա րել մի այն դա
տա րա նի ո րոշ մամբ։ 

Ն ման պայ ման նե րում ա ռաջ նա հերթ է այն հար ցի պար զա բա նու մը, թե 
ա րդյոք սնան կու թյան վե րա բե րյալ դի մու մը վա րույթ ըն դուն վե լու պա հից մինչև 
սնանկ ճա նա չե լու հար ցի լու ծու մը պար տա պան ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի պար տա
վո րու թյուն նե րը, այդ թվում՝ պե տա կան բյու ջե ի օգ տին օ րեն քով նա խա տես ված 
վճա րումն ե րի մա սով, կա րող են դի տարկ վել որ պես նրա բնա կա նոն ըն թա ցիկ 
գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված պար տա վո րու թյուն ներ։

 Հարկ է նկա տել, որ Օ րեն քը չի պա րու նա կում « պար տա պա նի բնա կա նոն ըն
թա ցիկ գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված պար տա վո րու թյուն» հաս կա ցու թյան սահ
մա նու մը, ի սկ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շումն ե րի ու սումն ա սի րու թյու նը ցույց է 
տա լիս, որ այս հար ցը չի ստա ցել իր լու ծու մը նաև Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից։

 Մի ջազ գային փոր ձի ու սումն ա սի րու թյան ար դյուն քում պարզ է դառ նում, որ 
օ տա րերկ րյա դա տա կան պրակ տի կա յում ձևա վոր վել են պար տա վո րու թյան ըն
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թա ցիկ բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված լի նե լը ո րո շե լու հետ ևյալ մե
թոդ նե րը.

1) Ո ւղ ղա հա յաց հար թու թյան թես տը (պար տա տի րոջ ըն կա լու մը)։ Տվյալ պար
տա վո րու թյան՝ բնա կա նոն ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված լի նե լու հան
գա ման քը ո րոշ վում է հի պո թե տիկ պար տա տի րոջ տե սան կյու նից՝ հետ ևյալ հար
ցադր ման ձևա կերպ մամբ. ա րդյո՞ք պար տա վո րու թյու նը իր բնույ թով այն պի սին 
է, որ պար տա տե րը կա րող էր ող ջամ տո րեն են թադ րել կամ ա կն կա լել այդ պար
տա վո րու թյան կա տա րու մը պար տա պա նի ըն թա ցիկ գոր ծա րա րա կան գոր ծու նե
ու թյան ըն թաց քում16։

2) Հո րի զո նա կան հար թու թյան թես տը (հա մադ րե լի գոր ծա րա րա կան գոր ծու
նե ու թյուն ներ)։ Այս դեպ քում պար տա վո րու թյան բնույ թը ո րոշ վում է տվյալ գոր
ծա րա րա կան գոր ծու նե ու թյան՝ նմա նա տիպ գոր ծա րա րա կան գոր ծու նե ու թյուն նե
րի հետ հա մե մա տու թյան հա մա տեքս տում17։ 

Այլ կերպ ա սած՝ բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված պար տա վո րու
թյուն ներ են հա մար վում գոր ծա րա րա կան գոր ծու նե ու թյան ա մե նօ րյա պահ պան
ման և կա ռա վար ման հետ կապ ված ծախ սե րը (operating costs)18։

 Պար տա վո րու թյան՝ ըն թա ցիկ բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված 
լի նե լու հար ցը քն նար կե լիս ու շադ րու թյան է ար ժա նի նաև Կա ռա վա րու թյան 
11.03.2010թ. թիվ 235Ն ո րոշ մամբ19 հրա պա րակ ված ֆի նան սա կան հաշ վետ վու
թյուն նե րի մի ջազ գային ստան դարտ նե րի ու ղե ցույց նե րի 69րդ կե տը, ը ստ ո րի՝ 
կազ մա կեր պու թյու նը պար տա վո րու թյուն նե րը պետք է դա սա կար գի ըն թա ցիկ, 
ե րբ ա կն կա լում է պար տա վո րու թյու նը մա րել կազ մա կեր պութ յան սո վո րա կան 
գոր ծառ նա կան փու լի ըն թաց քում, պա հում է պար տա վո րու թյու նը հիմն ա կա նում 
ա ռևտ րա կան նպա տակ նե րով, պար տա վո րու թյու նը են թա կա է մար ման հաշ վե
տու ժա մա նա կաշր ջա նից հե տո տաս ներ կու ա մս վա ըն թաց քում, կամ չու նի ան
վե րա պահ ի րա վունք՝ հե տաձ գե լու պար տա վո րու թյան մա րու մը հաշ վե տու ժա մա
նա կաշր ջա նից հե տո նվա զա գույ նը տաս ներ կու ա միս: 

Շա րադր վա ծի հի ման վրա կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ բա ցա կա յում է պար տա
պա նի ըն թա ցիկ բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված պար տա վո րու թյան 
հա մա պար փակ սահ մա նում, և այս հար ցին յու րա քան չյուր դեպ քում պետք է պա
տաս խա նել՝ ել նե լով պար տա պա նի գոր ծու նե ու թյան ո լոր տի ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րից, տվյալ պար տա վո րու թյան բնույ թից, ի նչ պես նաև՝ ան հրա ժեշ տու
թյան դեպ քում, սնան կու թյան գոր ծի շր ջա նակ նե րում ներ կա յաց ված կոնկ րետ 

16 Տե՛ս M. S. Leib, Is it or isn’t it: Ordinary course of business, էջ 41, B. Weintraub and A. N. Resnick, 
From the Bankruptcy Courts: The Meaning of “Ordinary Course Of Business” Under the Bankruptcy Code
Vertical and Horizontal Analysis, 19 UCC L.J. 364 (1987), էջ 366 (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://
scholarlycommons.law.hofstra.edu/faculty_scholarship/826, 21.04.2021թ. դրությամբ)։
17 Տե՛ս B. Weintraub and A. N. Resnick, From the Bankruptcy Courts: The Meaning of “Ordinary Course 
Of Business” Under the Bankruptcy CodeVertical and Horizontal Analysis, 19 UCC L.J. 364 (1987) , էջ 
367 (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://scholarlycommons.law.hofstra.edu/faculty_scholarship/826, 
22.04.2021թ. դրությամբ):
18 Տե՛ս https://www.investopedia.com/terms/o/operatingcost.asp, 19.04.2021թ. դրությամբ։
19 Ուժի մեջ է մտել 03.04.2010թ.։ Տե՛ս ՀՀՊՏ 2010.03.24/12(746) Հոդ.316: 
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ա պա ցույց նե րից։ Հետ ևա բար, ա ռա վել ըն դու նե լի է թվում այն մո տե ցու մը, որ 
մինչև սնանկ ճա նա չե լու հար ցի լու ծու մը ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղը կա րող է ա ռանց 
դա տա րա նի ո րոշ ման կա տա րել իր պար տա վո րու թյուն նե րը՝ դրանց՝ իր բնա կա
նոն ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված լի նե լու հիմ քով։ 

Քն նարկ ման են թա կա հա ջորդ հար ցը վե րա բե րում է դա տա րա նի ո րոշ մամբ 
ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու մը թույ լատ րե լուն, ո րի 
ան հրա ժեշ տու թյու նը կա րող է ա ռա ջա նալ ի նչ պես մինչև սնանկ ճա նա չե լու հար
ցի լու ծու մը, ե րբ որ ևէ պատ ճա ռով այդ պար տա վո րու թյուն նե րը չեն դի տարկ վի 
որ պես ըն թա ցիկ բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված, այն պես էլ այն ի րա
վի ճակ նե րում, ե րբ սնանկ ճա նաչ վե լուց հե տո դեռևս չի լուծ վել ֆի նան սա կան 
ա ռող ջաց ման ծրա գիր ներ կա յաց նե լու կամ ներ կա յաց ված ծրա գի րը հաս տա տե
լու հար ցը։ 

Այս հար ցի կար գա վոր ման ը նդ հան րա կան հիմ քե րը նա խա տես ված են Օ րեն
քի 55րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սում, ո րի հա մա ձայն՝ պար տա պա նի ղե կա վա րը, 
մինչև վեր ջի նիս գոր ծու նե ու թյան կա սե ցու մը, կա ռա վար չի ա ռա ջար կու թյամբ 
և դա տա րա նի ո րոշ մամբ կա րող է շա րու նա կել պար տա պա նի գոր ծու նե ու թյան 
ար դյունք հան դի սա ցող գույ քի ի րա ցու մը, ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մը կամ 
աշ խա տանք նե րի կա տա րու մը, ե թե նման գոր ծառ նու թյուն նե րի դա դա րե ցու մը 
կհան գեց նի պար տա պա նի գոր ծու նե ու թյան խա թար ման, դա դար ման կամ կա
րող է ա ռա ջաց նել պար տա պա նի հա մար այլ ան բա րեն պաստ հետ ևանք ներ: Այ
սինքն, նման ո րոշ ման կա յաց ման ան հրա ժեշտ պայ ման է դրա չկա յաց ման դեպ
քում պար տա պա նի հա մար ու ղ ղա կի բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի ա ռա ջա ցու մը։ 

 Նա խանշ ված տե սան կյու նից գնա հա տե լով ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի պար տա վո
րու թյուն նե րի չկա տար ման հետ ևանք նե րը՝ պարզ է դառ նում, որ դրանք ու նեն 
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ի նչ պես ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վա հա րա բե րու
թյան կող մե րի, այն պես էլ բուն սնան կու թյան վա րույ թի հա մար։ Մաս նա վո րա պես, 
ի նչ պես նշ վեց, ըն դե քօգ տա գոր ծո ղի պար տա վո րու թյուն նե րը բխում են ըն դեր քի 
օգ տա գործ ման և պահ պան ման ո րո շա կի հիմն ադ րույթ նե րից, ի սկ դրանց խախ
տու մը կա րող է հան գեց նել ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քի դա դա րեց մա նը։

 Մյուս կող մից, սնան կու թյան ի նս տի տու տը կոչ ված է ա պա հո վել քա ղա քա
ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան կա յու նու թյու նը։ Այս հան գա ման քը դրս ևոր վում է քա
ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան ան վճա րու նակ սուբյեկտ նե րին ֆի նան սա պես 
ա ռող ջաց նե լու կամ այդ ան ձանց քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյու նից հա նե լու 
և նրանց կող մից քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան այլ մաս նա կից նե րի շա հե
րի խախ տու մը կան խե լու ձևով20։ Դրա նով պայ մա նա վոր ված է լ՝ սնան կու թյան 
ի նս տի տու տի նպա տակն է հնա րա վո րու թյուն տալ բա րե խիղճ և պար տա ճա նաչ 
պար տա պա նին վե րա կանգ նել իր բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյու նը, հաղ թա հա րել 
ֆի նան սա կան դժ վա րու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև ա պա հո վել ան վճա րու նակ կազ
մա կեր պու թյուն նե րի վե րա կա ռու ցու մը և ֆի նան սա կան վե րա կազ մա կեր պու

20 Տե՛ս Տ. Մարկոսյան, Կանխամտածված սնանկության հիմքով քաղաքացիաիրավական պատասխա
նատվության կիրառման հիմնախնդիրները // «Գիտական Արցախ» պարբերական 3(6), 2020, էջ 139:
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մը, վե րա կանգ նել նրանց կեն սու նա կու թյու նը և միև նույն ժա մա նակ ա պա հո վել 
պար տա տե րե րի21, ի նչ պես նաև՝ « տար բեր շա հագր գիռ կող մե րի» շա հե րի պաշտ
պա նու թյու նը22։ Այ սինքն, սնան կու թյան ի նս տի տու տի ա ռաջ նա հերթ նպա տա կը 
ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման հնա րա վո րու թյան ըն ձե ռումն է պար տա պա նին, և 
մի այն դրա ան հնա րի նու թյան դեպ քում՝ պար տա պա նի լու ծա րու մը և նրա գույ քի 
հաշ վին պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րա րու մը։ 

Ն ման պայ ման նե րում ա կն հայտ է, որ ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի կող մից իր պար
տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման հիմ քով ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քի 
դա դա րե ցու մը կհան գեց նի սնան կու թյան ի նս տի տու տի ա ռաջ նային նպա տա կի 
ա նի րա գոր ծե լի ու թյան։ Հետ ևա բար, մինչև ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման հնա րա
վո րու թյան հար ցի լու ծու մը, ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի կող մից իր պար տա վո րու թյուն
նե րի կա տա րու մը ան հրա ժեշտ պայ ման է սնան կու թյան վա րույ թի բնա կա նոն ըն
թաց քի հա մար, և սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի ա ռա ջար կու թյամբ դա տա
րա նը պետք է թույ լատ րի դրանց կա տա րու մը։

 Միև նույն ժա մա նակ, պետք է նկա տի ու նե նալ այն հան գա ման քը, որ սնանկ 
ճա նաչ վե լու հիմ քը պար տա պա նի ան վճա րու նա կու թյունն է, ո րը են թադ րում է մի 
վի ճակ, ե րբ պար տա պանն ը նդ հա նուր առ մամբ ան կա րող է վճա րե լու իր պարտ
քե րը՝ պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րե լու հա մար նա խա տես ված ժամ կետ նե
րում (փաս տա ցի ան վճա րու նա կու թյուն), կամ ե րբ պար տա պա նի պար տա վո րու
թյուն նե րի ը նդ հա նուր գու մա րը գե րա զան ցում է նրա ակ տիվն ե րի ար ժե քը (հաշ
վեկշ ռային ան վճա րու նա կու թյուն)23: 

Ներ կա յաց վա ծի լույ սի ներ քո ստաց վում է, որ ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղը կա րող է 
խախ տել իր պար տա վո րու թյուն նե րը ոչ մի այն սնան կու թյան վա րույ թով պայ մա
նա վոր ված սահ մա նա փա կումն ե րի ու ժով, այլև այն պատ ճա ռով, որ չու նի դրանք 
կա տա րե լու ֆի նան սա կան հնա րա վո րու թյուն։ Այ նինչ, Օ րենսգր քի 9րդ հոդ վա ծի 
6րդ մա սը չի ա զա տում սնանկ ճա նաչ ված ըն դեր քօ գա գոր ծո ղին իր պար տա վո
րու թյուն նե րը ժա մա նա կին և ամ բողջ ծա վա լով ի րա կա նաց նե լու պար տա կա նու
թյու նից՝ բա ցա ռու թյամբ մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծոյի ար դյու նա հան ման 
թույլտ վու թյուն ստա ցած ըն դեր քօգ տա գոր ծող նե րի, ո րոնք ա զատ վում են մի այն 
հրա պա րա կային հաշ վետ վու թյուն ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյու նից: 

Ի հար կե, հի շա տակ ված կար գա վոր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը ըն դեր քօգ տա
գոր ծո ղի ա ռան ձին պար տա վո րու թյուն նե րի մա սով ան վի ճե լի է։ Խոս քը վե րա բե
րում է հան րային ան վտան գու թյան ա պա հով մանը և շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ
պա նու թյանն ու ղղ ված ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի պար տա վո րու թյուն նե րին, քա նի որ 
դրանց չկա տա րու մը կամ ոչ պատ շաճ կա տա րու մը կա րող է հան գեց նել ան դառ
նա լի հետ ևանք նե րի24։ Նույ նը, սա կայն, չի կա րե լի ա սել ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի 

21 Տե՛ս Սահմանադրական դատարանի 25.02.2008 թ. թիվ ՍԴՈ725, 27.01.2015 թ. թիվ ՍԴՈ1189 և 
26.05.2020 թ. թիվ ՍԴՈ1542 որոշումները։
22 Տե՛ս Սահմանադրական դատարանի 26.01.2021 թ.  թիվ ՍԴՈ1572 որոշումը։
23 Տե՛ս Սահմանադրական դատարանի 25.02.2008 թ., թիվ ՍԴՈ735 որոշումը։
24 Տե՛ս Կանադայի Գերագույն դատարանի Orphan Well Association v. Grant Thornton Ltd. [2019 
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այլ, օ րի նակ՝ պե տա կան բյու ջե ի օգ տին վճա րում կա տա րե լու պար տա վո րու թյուն
նե րի ա ռն չու թյամբ, քա նի որ ըն դեր քօ գա գոր ծո ղի սնան կու թյան փաստն ի նք նին 
վկա յում է նրա՝ այդ պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րե լու ան կա րո ղու թյան մա սին։ 

Հետ ևա բար, ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի բո լոր պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար
ման ա ռն չու թյամբ օ րենսդ րու թյամբ առ կա ը նդ հան րա կան մո տե ցու մը ո րոշ դեպ
քե րում կա րող է խնդ րա հա րույց լի նել և ռիս կեր ստեղ ծել ըն դե րքօգ տա գոր ծո
ղի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման հնա րա վո րու թյան տե սան կյու նից։ Խոսքն այն 
մա սին է, որ ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քը դա դա րեց նե լու գոր ծըն թա ցում 
օ րենսդ րու թյու նը ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի սնան կու թյան վա րույ թում գտն վե լու հան
գա ման քին որ ևէ նշա նա կու թյուն չի տա լիս և չի կար ևո րում ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի 
կող մից խախտ ված պար տա վո րու թյան բնույ թը։ Ար դյուն քում, ներ կա յումս հնա
րա վոր է դա դա րեց նել ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի ի րա վուն քը նույ նիսկ այն դեպ քում, 
ե րբ նրա կող մից խախտ վել է բյու ջե ի օգ տին օ րեն քով նա խա տես ված վճա րում
ներ կա տա րե լու պար տա վո րու թյու նը, որ պի սի պայ ման նե րում կր կին ան հնար է 
դառ նում սնան կու թյան ի նս տի տու տի ա ռաջ նային նպա տա կի ի րա գոր ծու մը։ 

Ըն դե րքօգ տա գոր ծո ղի սնան կու թյան դեպ քում ո րո շա կի ու շադ րու թյան են ար
ժա նի նաև ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քի օ տար ման հետ կապ ված հար ցե
րը։ Մաս նա վո րա պես, ա ռա ջին հեր թին նկա տի է ա ռն վում այն հան գա ման քը, որ 
Օ րենսգր քի 2224րդ հոդ ված նե րում նա խա տես ված են ըն դեր քօգ տա գործ ման 
ի րա վուն քի օ տար ման ա ռանձ նա հա տուկ կա նոն ներ, ո րոնց ի մաս տը հան գում է 
նրան, որ ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քի օ տա րու մը կա րող է ի րա կա նաց վել 
մի այն իրավասու մարմն ի հա մա ձայ նու թյամբ, ի սկ ա ռանց այդ պի սի հա մա ձայ
նու թյան ըն դեր քօգ տա գործ ման փո խանց մանն ու ղղ ված բո լոր գոր ծարք նե րը կամ 
գոր ծո ղու թյուն նե րը առ ո չինչ ե ն։ Մյուս կող մից, Օ րեն քի 7576րդ հոդ ված նե րում 
ամ րագր ված են պար տա պա նի գույ քի վա ճառ քի վե րա բե րյալ կար գա վո րումն եր, 
ո րոնք ոչ մի այն չեն ներ դաշ նակ վում Օ րենսգր քի նշյալ կար գա վո րումն ե րի հետ, 
այլև դրանց հա մա պա տաս խան գոր ծե լու դեպ քում հնա րա վոր չէ ա պա հո վել ըն
դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քի օ տար ման վե րա բե րյալ Օ րենսգր քի կար գա վո
րումն ե րը25։ 

Բա ցի այդ, չպետք է մո ռա նալ այն հան գա ման քը, որ ի նք նին ըն դեր քօգ տա
գործ ման ի րա վուն քի օ տա րու մը կա րող է դի տարկ վել որ պես ոչ ի րաց վե լի գույք, 
քա նի որ ա ռանց դրա հետ կապ ված օբյեկտ նե րի օ տար ման, չի կա րող ձեռք բե րո
ղի հա մար ծա ռայել իր նպա տա կային նշա նա կու թյամբ։ Այլ կերպ ա սած՝ ըն դեր
քօգ տա գործ ման ի րա վուն քի ի րա ցու մը կա րող է ու նե նալ բարձր լիկ վի դայ նու թյուն 

SCC 5, number 37627] գործով 31.01.2019 թ. որոշումը (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://scc
csc.lexum.com/scccsc/scccsc/en/item/17474/index.do, 20.04.2021 թ. դրությամբ), Linna T, Business 
Sustainability and Insolvency Proceedings—The EU Perspective. J Sustain Res. 2020;2(2):e200019, էջեր 
2021 (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://doi.org/10.20900/jsr20200019, 22.04.2021թ. դրությամբ):
25 Թերևս իրավիճակը մի փոքր այլ է այն դեպքում, երբ ընդերքօգտագործման իրավունքն օտարվում 
է որպես գրավի առարկա, քանի որ Օրենսգրքի 29րդ հոդվածը դրա հարկադիր օտարման հրա
պարակային սակարկության մասնակցելու պայման է սահմանել դրան մասնակցելու վերաբերյալ 
Լիազոր մարմնի կողմից տրված համաձայնությունը։
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մի այն այն դեպ քում, ե րբ զու գորդ վում է դրա հետ կապ ված օբյեկտ նե րի՝ որ պես 
մեկ գույ քային հա մա լի րի օ տար ման հնա րա վո րու թյամբ։ 

Այս կա պակ ցու թյամբ ու շագ րավ է Ղա զախս տա նի Հան րա պե տու թյան «Ըն
դեր քի և ըն դեր քօգ տա գործ ման» մա սին օ րեն քը26, ո րի 4042րդ հոդ ված նե րը նա
խա տե սում են ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քի և դրա հետ կապ ված օբյեկտ
նե րի օ տար ման հնա րա վո րու թյուն, այդ թվում՝ պար տա պան ի րա վա բա նա կան 
ան ձի լու ծար ման դեպ քում։ Ա վե լին, այս օ րեն քի 109րդ հոդ վա ծում սահ ման ված 
է, որ ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քի և դրա հետ կապ ված օբյեկտ նե րի օ տա
րումն ի րա կա նաց վում է հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մի ջո ցով, և հրա
պա րա կային սա կար կու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու ի րա վունք ու նեն այն ի րա վա
բա նա կան ան ձինք, ո րոնք լի ա զոր մարմն ի կող մից հա մա ձայ նու թյուն են ստա ցել 
դրանց մաս նակ ցե լու հա մար։ 

Այս պի սով՝ սնան կու թյան վա րույ թի ըն թաց քում ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա
վուն քի դա դա րեց ման և օ տար ման հիմն ա հար ցե րի վե րա բե րյալ կա րե լի է ա նել 
հետ ևյալ եզրահանգումները.

1. Պար տա պա նի ըն թա ցիկ բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված 
պար տա վո րու թյան հա մա պար փակ սահ մա նում առ կա չէ, և այս հար ցին յու-
րա քան չյուր դեպ քում պետք է պա տաս խա նել՝ ել նե լով պար տա պա նի գոր ծու-
նե ու թյան ո լոր տի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից, տվյալ պար տա վո րու թյան 
բնույ թից, ի նչ պես նաև, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, սնան կու թյան գոր ծի 
շրջա նակ նում ներ կա յաց ված կոնկ րետ ա պա ցույց նե րից։

2. Մինչև սնանկ ճա նա չե լու հար ցի լու ծու մը ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղը կա րող 
է ա ռանց դա տա րա նի ո րոշ ման կա տա րել իր պար տա վո րու թյուն նե րը՝ դրանց՝ 
իր բնա կա նոն ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված լի նե լու հիմ քով։

3. Մինչև ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման հնա րա վո րու թյան հար ցի լու ծու մը 
ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի կող մից իր պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րումն ան-
հրա ժեշտ պայ ման է սնան կու թյան վա րույ թի բնա կա նոն ըն թաց քի հա մար, 
և սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի ա ռա ջար կու թյամբ դա տա րա նը պետք է 
թույ լատ րի դրանց կա տա րու մը։

4. Սնանկ ճա նաչ ված ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի բո լոր պար տա վո րու թյուն նե րի 
ան վե րա պահ կատարելիության ա ռն չու թյամբ օ րենսդ րու թյամբ առ կա ը նդ-
հան րա կան մո տե ցու մը ու նի վե րա նայ ման ան հրա ժեշ տու թյուն՝ քն նարկ ման 
ա ռանց քում ու նե նա լով այդ պար տա վո րու թյուն նե րից յու րա քան չյու րի բնույ թը 
և սնան կու թյան հիմ քում ըն կած «անվ ճա րու նա կու թյուն» հաս կա ցու թյան բո-
վան դա կու թյու նը։

5. Ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քի դա դա րեց ման հիմք հան դի սա ցող 
պար տա վո րու թյուն նե րը հարկ է դա սա կար գել և բա ցա ռել սնան կու թյան վա-
րույ թում գտն վող ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քի 

26 Տե՛ս Кодекс Республики Казахстан “О недрах и недропользовании” (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ 
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31764592#pos=3;106, 15.04.2021 թ. դրությամբ):
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դա դա րեց ման հնա րա վո րու թյու նը այն պի սի պար տա վո րու թյուն նե րի խախտ-
ման հա մար, ո րոնք կապ ված չեն հան րային ան վտան գու թյան ա պա հով ման, 
շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան, ի նչ պես նաև՝ ֆի նան սա կան ա ռող ջաց-
ման ի նս տի տու տի հե տապն դած շա հե րի նկատ մամբ գե րա կա այլ հան րային 
շա հե րի պաշտ պա նու թյան հետ։

6. Ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քի ի րաց վե լի ու թյու նը ե րաշ խա վո րե լու 
նպա տա կով հարկ է դի տար կել այն դրա հետ կապ ված օբյեկտ նե րի հետ՝ որ-
պես մեկ գույ քային հա մա լիր սնան կու թյան վա րույ թում ի րաց նե լու հնա րա վո-
րու թյան օ րենսդ րա կան ամ րագր ման նպա տա կա հար մա րու թյու նը։ 

7. Հրա տապ է սնան կու թյան վա րույ թում ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն-
քը մի այն ի րա վա սու մարմն ի հա մա ձայ նու թյամբ ի րաց նե լու հնա րա վո րու թյու-
նը ե րաշ խա վո րող դրույթ նե րի նա խա տես ման ան հրա ժեշ տու թյու նը։

Annotation. The fact of initiating bankruptcy proceedings implies impossibility of conducting 
subsoil user’s certain obligations. In this context, problems relating to termination and alienation 
of subsoil user’s rights arise, which are conditioned by some existing uncertainties and gaps at the 
legislative and practical level.

In this article, based on the theoretical sources, foreign and domestic legislation and case law, are 
analyzed the issues concerning the conduct of subsoil user’s ordinary course of business obligations, 
classification of obligations, which are the basis for termination of subsoil rights, the alienation of 
subsoil rights and other related issues.

As a result of the study, authors have introduced a number of scientificpractical conclusions, 
which, among others, are directed to prohibition of subsoil right’s termination on the basis of subsoil 
obligations not conditioned on public interest, as well as implementation of institutes of alienation of 
subsoil right and related objects as a property complex.

Аннотация. Факт инициирования процедуры банкротства подразумевает невозможность 
выполнения недропользователем определенных обязательств. В этом контексте возникают 
проблемы, связанные с прекращением и отчуждением прав недропользователя, которые обус
ловлены рядом существующих неопределенностей и пробелов на законодательном и практи
ческом уровне.

В данной статье на основе теоретических источников, зарубежного и отечественного 
законодательства и судебной практики анализируются вопросы, касающиеся обязательств 
недропользователя, связанных с текущей хозяйственной деятельностью, классификации обяза
тельств, являющихся основанием для прекращения прав на недра, отчуждения прав на недра и 
другие связанные с этим вопросы.

В результате проведенного исследования авторы внесли ряд научнопрактических 
предложений, которые, в том числе, направлены на запрет прекращения права недропользования 
на основании обязательств по недропользованию, не обусловленных публичными интересами, а 
также внедрение институтов отчуждения права недропользования и связанных с ним объектов 
как имущественного комплекса.
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 Բա նա լի բա ռեր - ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վունք, հան րային շահ, սնան կու թյան վա րույթ, 
մո րա տո րի ում, պար տա պա նի բնա կա նոն ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու թյուն, ըն դեր քօգ տա գործ ման 
ի րա վուն քի օ տա րում, գույ քային հա մա լիր։ 

Keywords: subsoil rights, public interest, insolvency proceedings, moratorium, ordinary course 
of business, transfer of the right to use subsoil, property complex.

Ключевые слова: право пользования недрами, общественный интерес, производство по 
делу о несостоятельности (банкротстве), мораториум, текущая деятельность должника, 
переход права пользования недрами, имущественный комплекс.
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