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КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОННОСТЬЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ ПО ДЕЛАМ О БАНКРОТСТВЕ

Ս նան կու թյան վա րույ թի մաս նա կից նե րի շար քում սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չին վե-
րա պահ ված է կենտ րո նա կան դե րա կա տա րում1։ Դա պայ մա նա վոր ված է այն ի րո ղու թյամբ, որ 
սնան կու թյան ի նս տի տու տի նպա տակ նե րի ի րա գոր ծումն ու ղ ղա կի ո րեն կախ վա ծու թյան մեջ է 

1 Տե՛ս Семенова Ю.В., Арбитражным управляющим - ключевая фигура в деле о банкротстве // Вестник Псковского 
государственного университета, Серия: Экономика, Право. Управление, 2017, է ջեր 107-108։
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գտն վում սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի գոր ծու նե ու թյու նից2։ Ը նդ ո րում, իր գոր ծու նե ու-
թյան ըն թաց քում նա հան դես է գա լիս դա տա րա նի, պար տա տե րե րի և պար տա պա նի միջև 
կա պող օ ղա կի դե րում3՝ ա պա հո վե լով հա վա սա րակշ ռու թյուն պար տա պա նի և պար տա տե րե-
րի շա հե րի միջև4։

Ս նան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի ա ռջև դր ված խն դիր նե րի լու ծու մը են թադ րում է նրա 
լի ա զո րու թյուն նե րի հա մար ժեք ծա վալ, ո րոնց պատ շաճ ի րա կա նաց ման հա մար ա ռաջ նային 
նշա նա կու թյուն ու նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի պրո ֆե սի ո նա լիզ մի բարձր մա կար-
դա կը5։ Դա էր պատ ճա ռը, որ «Ս նան կու թյան մա սին» օ րեն քում6 12.12.2019 թ. ըն դուն ված 
օ րեն քով7 կա տար ված փո փո խու թյուն նե րի հիմն ա կան ու ղ ղու թյուն նե րից մե կը հաս ցե ագր ված 
էր սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի ո րա կա վոր ման և վե րա պատ րաստ ման պա հանջ նե րի 
ար մա տա կան բա րե լավ մա նը, քա նի որ, ի նչ պես նշ վում է այդ փո փո խու թյուն նե րի ըն դուն ման 
հիմն ա վոր ման մեջ, Օ րեն քով սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չին ներ կա յաց վող պար տա դիր 
պա հանջ նե րը բա վա րար չեն ի րեն վե րա պահ ված գոր ծա ռույթ ներն ար դյու նա վե տո րեն ի րա-
կա նաց նե լու հա մար, ի սկ նրա ստա ժա վո րու մը հան դի սա նում է ոչ պար տա դիր և հե տապնդվող 
նպա տա կի ա պա հով ման հա մա տեքս տում խնդ րա հա րույց է թվում8։ 

Մյուս կող մից, սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի լի ա զո րու թյուն նե րի լայն շր ջա նա կը պա-
հան ջում է նրա պա տաս խա նատ վու թյան կա պակ ցու թյամբ ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն9։ 
Այլ կերպ ա սած՝ ոչ պա կաս կար ևոր է սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի գոր ծու նե ու թյան 
օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ ար դյու նա վետ վե րահս կո ղու թյան հա մա կար գի առ կա յու թյու նը։

 Մի ջազ գային փոր ձի ու սումն ա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ տար բեր են ի նչ պես սնան-
կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ վե րահս կո-
ղու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի շր ջա նա կը, այն պես էլ վե րահս կո ղու թյան ծա վա լը։ 

Ս նան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող 
մար մին նե րի մեջ ա ռա ջին հեր թին հի շա տակ ման է ար ժա նի դա տա րա նը: Տար բեր ե րկր նե-
րում սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի գոր ծու նե ու թյու նը դա տա րա նի կող մից վե րա-

2 Տե՛ս Горб Е.Е., Симорот С.Ю., Реализация Росреестром административно-правовых полномочий в отношении 
арбитражных управляющих // Власть и управление на Востоке России, Право, 2012, էջ 5, Алферов В.Н., Разработка 
предложений по рейтинговой оценке деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 
и соответствующих показателей для осуществления этой оценки // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие), 
Экономика и бизнес, 2013, էջ 89։
3 Տե՛ս EBRD Assessment of Insolvency Office Holders. Review of the Profession in the EBRD Region, էջ 32 (հա սա նե լի է 
հետ ևյալ հղ մամբ՝ https://www.insol-europe.org/download/documents/844)։
4 Տե՛ս Վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ Ե ԱԴԴ/0100/04/17 սնան կու թյան գոր ծով 25.02.2020թ. ո րո շու մը։
5 Տե՛ս EBRD Insolvency Office Holder Principles. EBRD Principles in Respect of the Qualifications, Appointment, Conduct, 
Supervision, nd Regulation of Office Holders in Insolvency Cases, June 2007, էջ 3 (հա սա նե լի է հետ ևյալ հղ մամբ՝ 
https://www.ebrd.com/documents/legal-reform/ebrd-insolvency-office-holder-principles.pdf), UNCITRAL, Legislative 
Guide on Insolvency Law, 2005, էջ 175 (հա սա նե լի է հետ ևյալ հղ մամբ՝ https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/
files/media-documents/uncitral/en/05-80722_ebook.pdf)։
6 Ըն դուն վել է 25.12.2006թ.։ Ու ժի մեջ է մտել 10.02.2007թ։ Տե՛ս ՀՀՊՏ 2007.01.31/7(531) Հոդ. 139։ Այ սու հետ նաև՝ 
Օ րենք։
7 Ու ժի մեջ է մտել 15.04.2020 թ.։ Տե΄ս ՀՀՊՏ 2019.12.26/100(1553) Հոդ.1242։ Այ սու հետ նաև՝ Օ րեն քի փո փո խու-
թյուն ներ։
8 Հա սա նե լի է հետ ևյալ հղ մամբ՝ http://www.parliament.am/draft_docs7/K-188_himnavorum.pdf։ 
9 Տե΄ս Акаева Н.О., Осуществление контроля (надзора) за деятельностью арбитражных управляющих на регио-
нальном уровне // Среднерусский вестник общественных наук, Право, 2015, էջ 147։
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հսկո ղու թյան են թա կա է տար բեր ծա վալ նե րով։ Ո րոշ ե րկր նե րում, ի նչ պի սիք են օ րի նակ Բել-
գի ան, Ռու մի նի ան, Լե հաս տա նը, սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի ո ղջ գոր ծու նե ու թյու-
նը դա տա րա նի ա մե նօ րյա վե րահս կո ղու թյան ներ քո է 10։ Ը նդ ո րում, սնան կու թյան գոր ծով 
կա ռա վար չի հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը հա ճախ սահ ման վում է ոչ թե պար տա տե րե րի, այլ 
դա տա րա նի ա ռաջ11։ 

Բազ մա թիվ են դեպ քե րը, ե րբ սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան 
օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նում են մի քա նի մար մին ներ։ 
Այս պես, օ րի նակ, Հուն գա րի ա յում, Սլո վե նի ա յում, Էս տո նի ա յում, Լատ վի ա յում, Ո ւկ րաի նա-
յում, Մա կե դո նի ա յում, Մոլ դո վա յում ո լոր տի կար գա վոր ման, վե րահս կո ղու թյան և պա տաս-
խա նատ վու թյան են թար կե լու լի ա զո րու թյուն նե րը վե րա պահ ված են նաև այլ սուբյեկտ նե րի12: 
Մաս նա վո րա պես, օ րի նակ, Ո ւկ րաի նա յում և Մա կե դո նի ա յում ար դա րա դա տու թյան նա խա րա-
րու թյու նը սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի ո րա կա վոր ման և պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու ի րա վա սու թյուն նե րը ի րա կա նաց նում է 4 ի նք նա կար գա վոր վող կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի հետ հա մա տեղ, ո րոնք ներ կա յաց ված են լի նում կար գա պա հա կան հանձ նա ժո ղո-
վում: Էս տո նի ա յում ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյու նը դա տա կան կար գադ րիչ նե րի և 
հա վա տար մագ րային կա ռա վա րիչ նե րի պա լա տի հետ հա մա տեղ ու նի կար գա պա հա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու ի րա վա սու թյուն ներ: 

Մեծ Բրի տա նի ա յում սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի ո րա կա վոր մամբ զբաղ վում 
է 5 մաս նա գի տա կան մար մին13, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, Ո ւել սի դիպ լո մա վոր ված հաշ վա պահ-
նե րի մի ու թյու նը և ան վճա րու նա կու թյան ծա ռա յու թյու նը, ո րը գոր ծում է Գոր ծա րա րու թյան, 
է ներ գե տի կայի եւ ար դյու նա բե րա կան ռազ մա վա րու թյան նա խա րա րու թյան կազ մում14: 

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի գոր ծու նե-
ու թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու ի րա վա սու թյամբ 
օ ժտ ված են ե րեք մար մին ներ՝ Սնան կու թյան դա տա րա նը15, Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա-
րու թյու նը և սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի ի նք նա կար գա վոր վող կազ մա կեր պու թյու-
նը16։ Ը ստ այդմ՝ վե րահս կո ղու թյու նը կա րե լի է բա ժա նել դա տա կան, վար չա կան և ոչ պե տա-
կան վե րահս կո ղու թյան տե սակ նե րի։ 

Դա տա կան վե րահս կո ղու թյունն ու ղղ ված է սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի լի ա զո րու-

10 Տե՛ս Несостоятельность банкротство: Учебный курс. В 2 т. / Под. ред. д.ю.н., проф. С.А. Карелиной. Т. 1. – М.: 
Статут, 2019, էջ 822։
11 Տե՛ս ASSESSMENT OF INSOLVENCY OFFICE  HOLDERS Review of the profession in the EBRD region (հա սա նե լի 
է հետ ևյալ հղ մամբ՝ https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395277239633&pagename=EBRD%2FCont-
ent%2FDownloadDocument)։
12 Տե՛ս հետ ևյալ հղ մամբ՝ https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395277239633&pagename=EBRD%2FCo
ntent%2FDownloadDocument։
13 Տե՛ս հետ ևյալ հղ մամբ՝ https://www.gov.uk/government/publications/disciplinary-sanctions-against-insolvency-
practitioners/common-sanctions-guidance։
14 Տե՛ս հետ ևյալ հղ մամբ՝ https://en.wikipedia.org/wiki/Insolvency_Service։
15 Այ սու հետ նաև՝ դա տա րան։
16 Օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ վե րահս կո-
ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու ի րա վունք վե րա պա հում է պար տա տե րե րի խորհր դին, ի սկ դրա ձևա վոր ված չլի նե լու 
դեպ քում՝ պար տա տե րե րի ժո ղո վին: Այ դու հան դերձ, նման վե րահս կո ղու թյու նը այլ մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյամբ 
եզ րա փակ վե լու, այ սինքն՝ այս պի սի վե րահս կո ղու թյան ար դյունք նե րի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի հա մար 
ու ղ ղա կի հետ ևանք ներ չա ռա ջաց նե լու փաս տով պար տա տե րե րի խոր հուր դը և ժո ղո վը չեն դի տարկ վել վե րահս կո-
ղու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի շար քում:
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թյուն նե րի խախտ ման բա ցա հայտ մա նը և բա ցառ մա նը, ի նչ պես նաև նրա օ րի նա կան գոր ծո-
ղու թյուն նե րի հաս տատ մա նը17։ Այն ի րա կա նաց վում է կոնկ րետ սնան կու թյան գոր ծի շր ջա նա-
կում և դրս ևոր վում է տար բեր ձևե րով, ո րոնց թվին են դաս վում սնան կու թյան գոր ծով կա ռա-
վար չի կող մից դա տա րա նի ա ռջև հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը, ա ռան ձին գոր ծո ղու թյուն նե րը 
դա տա րա նի հաս տատ մա նը ներ կա յաց նե լը, սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի գոր ծո ղու-
թյուն նե րի ան գոր ծու թյան վի ճարկ ման հետ կապ ված բո ղոք նե րի քն նու թյու նը, ի նչ պես նաև 
սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի լի ա զո րու թյուն նե րի վա ղա ժամ կետ դա դա րե ցու մը:

 Կար ևոր է ը նդ գծել նաև, որ դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը գե րա կա յու թյուն ու նի մյուս 
մար մին նե րի կող մից ի րա կա նաց վող վե րահս կո ղու թյան նկատ մամբ։ Խոսքն այն մա սին է, որ 
դեռևս չա վարտ ված սնան կու թյան գոր ծին ա ռնչ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի հնա րա-
վոր խախ տումն ե րի դեպ քում հա մա պա տաս խան լի ա զո րու թյամբ օ ժտ ված է մի այն դա տա-
րա նը, ի սկ մյուս մար մին նե րը կա րող են մի այն վե րա բե րե լի նյու թերն ու ղար կել դա տա րան: 
Բա ցի դրա նից՝ Օ րեն քի 27.4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ կար գա պա հա կան 
վա րույթ հա րու ցող մար մի նը չի հա րու ցում կա ռա վար չին կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան են թար կե լու վե րա բե րյալ վա րույթ, ի սկ հա րուց ված վա րույ թը կար ճում է, ե թե դա-
տա րա նը սնան կու թյան գոր ծի շր ջա նա կում, ան դրա դառ նա լով կար գա պա հա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան կի րառ ման հիմք հան դի սա ցող հան գա ման քին, հաս տա տել է դրա առ կա յու-
թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը։ Այ սինքն՝ ե թե որ ևէ հար ցի դա տա րա նը տվել է գնա հա տա կան, 
ան կախ նրա նից՝ դա դի տար կել է խախ տում, թե ոչ, ա պա հե տա գա յում այդ հար ցը այլ մար-
մին նե րի վե րահս կո ղու թյան շր ջա նակ նե րում չի կա րող կր կին քն նարկ ման ա ռար կա դառ նալ:

Ս նան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ 
վե րահս կո ղու թյան հա ջորդ տե սա կը « վար չա կան» կամ Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու-
թյան կող մից ի րա կա նաց վող վե րահս կո ղու թյունն է, ո րը հա մե մա տա բար նոր է հայ րե նա կան 
օ րենսդ րու թյու նում։ Այն ներդր վել է Օ րեն քի փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում, ո րի հա մար, 
ը ստ է ու թյան, հիմք են ծա ռայել հետ ևյալ հան գա մանք նե րը.

1. Սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի ի նք նա կար գա վոր վող կազ մա կեր պու թյան կող-
մից ի րա կա նաց ված վե րահս կո ղու թյան ար դյունք նե րը։ Մաս նա վո րա պես, Օ րեն քի փո փո խու-
թյուն նե րի ըն դուն ման հիմն ա վոր ման18 հա մա ձայն. «Ս նան կու թյան կա ռա վար չի գոր ծու նե ու-
թյան ը նդ հա նուր վե րահս կո ղու թյու նը ներ կա յումս Օ րեն քը վե րա պա հել է «Ս նան կու թյան կա-
ռա վա րիչ նե րի ի նք նա կար գա վոր վող կազ մա կեր պու թյա նը» (այ սու հետ՝ Կազ մա կեր պու թյուն), 
ո րը դրա շր ջա նակ նե րում ու նի կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյուն կի րա ռե լու ի րա-
վա սու թյուն: Այ նինչ, ի րա վա կի րառ պրակ տի կայի ու սումն ա սի րու թյու նը թույլ է տա լիս պն դել, 
որ նման վե րահս կո ղու թյու նը բա վա րար հա մար վել չի կա րող: Մաս նա վո րա պես, Կազ մա-
կեր պու թյան ո ղջ գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում կա ռա վա րիչ նե րի նկատ մամբ հա րուց վել է 23 
կար գա պա հա կան վա րույթ, ո րից 6-ը կար գա պա հա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից մերժ վել է, 
10-ը՝ կարճ վել, 7-ով հա րուց վել է կար գա պա հա կան վա րույթ և կի րառ վել է նկա տո ղու թյուն: 
Ը նդ ո րում, կի րառ ված նկա տո ղու թյուն նե րից չոր սը տր վել են Կազ մա կեր պու թյան նկատ մամբ 

17 Տե՛ս Актуальные проблемы корпоративного права и арбитражного процесса: материалы ежегодной науч.-практ. 
конф. молодых ученых (г. Пермь, Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 8 мая 2015 г.) / отв. ред. Д. Н. Латыпов, В.Г. 
Голубцов; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2015, է ջեր 71-72։
18 Հա սա նե լի է հետ ևյալ հղ մամբ՝ http://www.parliament.am/draft_docs7/K-188_himnavorum.pdf։ 
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սնան կու թյան կա ռա վա րիչ նե րի ու նե ցած ան դա մավ ճա րի հետ կապ ված պար տա վո րու թյուն-
նե րը չկա տա րե լու հա մար: Միև նույն ժա մա նակ, Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյուն պար-
բե րա բար մուտ քագր վում են բազ մա թիվ դի մում-բո ղոք ներ՝ սնան կու թյան կա ռա վա րիչ նե րի 
գոր ծու նե ու թյան օ րի նա կա նու թյան բա ցա հայտ ման խնդ րան քով: Հա մա պա տաս խան դի մում-
նե րի ու սումն ա սի րու թյան հա մար Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյու նը չու նի բա վա րար 
լծակ ներ դի մումն ե րում բարձ րաց ված հար ցերն ի րա վա կան ա ռու մով ու սումն ա սի րե լու և վերջ-
նա կան լու ծում տա լու հա մար այն պա րա գա յում, ե րբ սնան կու թյան կա ռա վա րիչ նե րի ո րա կա-
վո րումն ի րա կա նաց վում է հենց նա խա րա րու թյան կող մից»19։

2. Սնան կու թյան ո լոր տի քա ղա քա կա նու թյու նը մշա կող և ի րա կա նաց նող պե տա կան կա-
ռա վար ման հա մա կար գի մար մինն Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյունն է, ո րը, սա կայն, 
չու նի ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյա նը հա սա նե լի ու թյու նը։ Այս պես, ը ստ Օ րեն քի փո փո խու-
թյուն նե րի ըն դուն ման հիմն ա վոր ման, «Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյունն օ ժտ ված չէ 
հա մա պա տաս խան լծակ նե րով սնան կու թյան ո լոր տի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան տե-
ղե կու թյուն ներ հա վա քագ րե լու ու ղ ղու թյամբ: Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան կող-
մից մի շարք հար ցե րի վե րա բե րյալ Կազ մա կեր պու թյա նը կա տար ված հար ցումն ե րին տր վել 
է պա տաս խան առ այն, որ այդ հար ցումն ե րին պա տաս խա նե լու հար ցը պետք է քն նարկ վի 
Կազ մա կեր պու թյան ը նդ հա նուր ժո ղո վում, ին չի լի ա զո րու թյամբ, սա կայն, ը նդ հա նուր ժո ղովն 
օ ժտված չէ ոչ օ րեն քով, և ոչ էլ Կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րու թյամբ»20։ 

3. Շատ ե րկր նե րում պե տա կան լի ա զոր մար մինն է ի րա կա նաց նում կար գա վո րիչ գոր ծա-
ռույթ ներ սնան կու թյան ո լոր տում, այդ թվում՝ ու նի կա ռա վա րիչ նե րին կար գա պա հա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու ի րա վա սու թյուն։ Օ րի նակ՝ Վե րա կա ռուց ման և զար գաց ման 
եվ րո պա կան բան կի (EBRD) կող մից 2014թ. կա տար ված՝ 27 ե րկր նե րի փոր ձի հի ման վրա 
սնան կու թյան կա ռա վա րիչ նե րի գնա հատ ման վե րա բե րյալ զե կույ ցից21 պարզ է դառ նում, որ 
այդ ե րկր նե րից մե ծա մաս նու թյու նում պե տա կան մար մին նե րը (նա խա րա րու թյուն նե րի մա-
կար դա կով) կա րող են կի րա ռել կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան այն պի սի մի ջոց-
ներ, ի նչ պի սիք են նա խազ գու շա ցու մը, գոր ծու նե ու թյան թույլտ վու թյու նը կա սեց նե լը և դա դա-
րեց նե լը։ 

Շա րադր վա ծին հա մա պա տաս խան Օ րեն քի 27.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը սահ մա նում է, որ 
Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյու նը վե րահս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի կող մից Օ րեն քի և այլ ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րի պահ պան-
ման նկատ մամբ: Օ րենս դի րը սահ մա նել է նաև Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան կող-
մից ի րա կա նաց վող վե րահս կո ղու թյան ձևե րը, ո րոնք ե ն.

1.  Կար գա պա հա կան վա րույ թի ի րա կա նա ցու մը. 
2. Սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի կող մից ի րենց գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ 

տա րե կան հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը: 

19 Ու շագ րավ է, որ կա ռա վա րիչ նե րի ի նք նա կար գա վոր վող կազ մա կեր պու թյան կող մից ի րա կա նաց վող վե րահս կո-
ղու թյան վե րա բե րյալ նման հար ցեր բարձ րա ձայն վել են նաև Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում (տե՛ս, օ րի նակ՝ Акаева 
Н.О., Особенности реализации функций по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих// Вестник Саратовской государственной юридической академии, Право, 2015, էջ 195)։
20 Հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ http://www.parliament.am/draft_docs7/K-188_himnavorum.pdf։
21 Հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395277239633&pagename=EBR
D%2FContent%2FDownloadDocument։
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Ընդ ո րում, ե թե կար գա պա հա կան վա րույթն ու նի կոնկ րետ բնույթ, այ սինքն՝ սահ մա նա-
փակ ված է վա րույ թի հա րուց ման հիմ քե րով, ա պա սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի 
կող մից ներ կա յաց վող հաշ վետ վու թյուն նե րը ը նդ հա նուր բնույ թի են և ա ռա ջին հեր թին կոչ ված 
են ա պա հո վել ո լոր տում առ կա ի րա վի ճա կի մա սին ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյուն։ Մաս նա-
վո րա պես, Օ րեն քի 27.1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ մինչև հաշ վե տու տար վան հա ջոր դող մար տի 
1-ը սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյուն է ներ կա յաց-
նում իր գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ վի ճա կագ րա կան բնույ թի տա րե կան հաշ վետ վու թյուն, 
ո րը նե րա ռում է տե ղե կու թյուն ներ կա ռա վար չի կող մից վար վող գոր ծե րի, դրանց քա նա կի, 
այդ թվում` ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման դեպ քե րի, ֆի նան սա կան վեր լու ծու թյամբ իր կող մից 
հայտ նա բեր ված կեղծ և կան խամ տած ված սնան կու թյան հատ կա նիշ նե րի, իր աշ խա տա վայ րի 
և աշ խա տա կից նե րի վե րա բե րյալ և այլ վի ճա կագ րա կան տե ղե կատ վու թյուն, ո րի ման րա մաս-
նե րը և հաշ վետ վու թյան ներ կա յաց ման կար գը սահ ման ված են Ար դա րա դա տու թյան նա խա-
րա րի 2020 թ. մար տի 12-ի «Ս նան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի և կա ռա վա րիչ նե րի ի նք նա-
կար գա վոր վող կազ մա կեր պու թյան կող մից Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյա նը ներ կա-
յաց վող տա րե կան հաշ վետ վու թյուն նե րի ձևե րը և դրանց ներ կա յաց ման կար գը սահ մա նե լու 
մա սին» N 103-Ն հրա մա նով22: 

Ս նան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ 
կար գա պա հա կան վա րույթ ի րա կա նաց նե լու ձևով վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց վում է նաև 
սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի ի նք նա կար գա վոր վող կազ մա կեր պու թյան կող մից23։ 
Նման հնա րա վո րու թյու նը մի կող մից բխում է ի նք նա կար գա վոր ման գա ղա փա րից, քա նի 
որ, ան դա մակ ցե լով այդ պի սի կազ մա կեր պու թյա նը, սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը գի-
տակց ված պատ վի րա կում է իր գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան ի րա վուն քը և 
պա տաս խա նատ վու թյուն է ստանձ նում ի նք նա կար գա վոր վող կազ մա կեր պու թյան մյուս ան-
դամն ե րի ա ռջև24։ Մյուս կող մից, Օ րեն քի 26-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սը սահ մա նել է սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի ի նք նա կար գա վոր վող գոր ծու նե ու թյան նպա տակ նե րը, ո րոնց մեջ 
կենտ րո նա կան տեղ է զբա ղեց նում իր ան դամ սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի գոր ծու-
նե ու թյան թա փան ցի կու թյա նը և ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը նպաս տե լը։ 

Ս նան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան թա փան ցի կու թյան և ար դյու-
նա վե տու թյան ա պա հով ման ա ռու մով ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյուն ու նեն սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վար չի մաս նա գի տա կան վար քագ ծի կա նոն նե րը25։ Դրանք Օ րեն քով սահ ման-
ված ը նդ հա նուր կար գա վո րումն ե րից և սկզ բունք նե րից բխող դրույթ ներ են, ո րոնք ը նդ հա նուր 
առ մամբ պետք է ար տա ցո լեն սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի գոր ծու նե ու թյան լա վա գույն 

22 Ուժի մեջ է մտել 15.04.2020 թ.։ Տե՛ս ՀՀԳՏ 2020.03.20/10(678) Հոդ.66։
23 Օրենսդիրը ներկայումս թույլատրում է մի քանի ինքնակարգավորվող կազմակերպությունների ստեղծման 
հնարավորություն, որը համապատասխանում է միջազգային փորձին։ Օրինակ՝ Ուկրաինայում ներկայումս 
գրանցված են 7 ինքնակարգավորվող կազմակերպություններ (տե՛ս Sergiy Donkov: “Ukraine: Self-Regulation of 
Bankruptcy Trustees: Shall We Wait Or Have To Develop?”, 21 March 2019, Mondaq)։ 
24 Տե՛ս Актуальные проблемы корпоративного права и арбитражного процесса: материалы ежегодной науч.-практ. 
конф. молодых ученых (г. Пермь, Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 8 мая 2015 г.) / отв. ред. Д. Н. Латыпов, В.Г. Голуб-
цов; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2015, է¬ջեր 73-74։
25 Տե՛ս Bankruptcy Supervision Agency and European Bank for Reconstruction and Development. Manual on the National 
Standards and Code of Ethics For Bankruptcy Administrators, Belgrade, 2010, էջ 7 (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ 
http://www.ebrd.com/downloads/legal/insolvency/manual.pdf):
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դրս ևո րումն ե րը, այս կամ այն ի րա վի ճա կում պատ շաճ գոր ծե լու ու ղ ղու թյուն ներն ու սկզ բունք-
նե րը: Դա է պատ ճա ռը, որ օ րենս դի րը այս կա նոն նե րի մշակ ման և կի րառ ման լի ա զո րու թյու նը 
վե րա պա հել է սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի ի նք նա կար գա վոր վող կազ մա կեր պու-
թյու նը։ Աս վածն էլ պայ մա նա վո րում է սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի ի նք նա կար գա-
վոր վող կազ մա կեր պու թյան և Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան կող մից ի րա կա նաց վող 
կար գա պա հա կան վա րույթ նե րի տար բե րու թյուն նե րը։ Մաս նա վո րա պես, Օ րեն քի 27.2-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն՝ ա ռա ջի նի կող մից ի րա կա նաց վող վա րույ թի հիմք կա րող է լի նել սնան կու-
թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի մաս նա գի տա կան վար քագ ծի կա նոն նե րի խախ տու մը, ի սկ 
Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան կող մից են թա կա են քն նարկ ման սնան կու թյան գոր-
ծով կա ռա վար չի կող մից իր լի ա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լիս օ րեն քի կամ այլ նոր մա տիվ 
ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րի խախտ ման հետ կապ ված հար ցե րը։

 Շա րադր վա ծի հի ման վրա ա կն հայտ է, որ սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի գոր-
ծու նե ու թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան օ րենսդ րա կան մա կար դա կում 
առ կա տե սակ նե րը հա մակ ցու թյան մեջ ու նեն բա վա րար նա խադ րյալ ներ ո լոր տում առ կա թե 
ան հա տա կան, թե հա մա կար գային բնույ թի խն դիր նե րը բա ցա հայ տե լու և վե րաց նե լու հա մար։ 
Սա կայն ան վի ճե լի է, որ առ կա հա մա կար գի ար դյու նա վե տու թյան մա սին հնա րա վոր կլի նի 
խո սել մի այն այն դեպ քում, ե րբ ներդր ված վե րահս կո ղու թյան տե սակ նե րը գործ նա կա նում 
կու նե նան ան շեղ և հետ ևո ղա կան կի րա ռում։ 

Այս պի սով, ներ կա յաց ված հե տա զո տութ յան հի ման վրա կա րե լի է ա նել հետ ևյալ հիմ
նա կան եզ րա հան գում ե րը.

1. Առ կա չէ սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան օ րի նա կա նու թյան 
նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան հա մընդ հա նուր տա րա ծում ու նե ցող մո դել և յու րա քան
չյուր ե րկ րում վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի շր ջա նա կը, ի նչ պես նաև 
վե րահս կո ղու թյան ծա վա լը պայ մա նա վոր ված են տվյալ ե րկ րի ի րա վա կան հա մա կար գի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով։

2. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ներդր ված է սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա
րիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ մի քա նի մար մին նե րի կող մից վե
րահս կո ղու թյան ի րա կա նաց ման հա մա կարգ, ո րը նե րա ռում է դա տա կան, վար չա կան և ոչ 
պե տա կան վե րահս կո ղու թյան տե սակ նե րը։

3. Սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ
մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը գե րա կա յու թյուն ու նի վե րահս կո ղու թյան մյուս տե
սակ նե րի նկատ մամբ, քա նի որ դեռևս չա վարտ ված սնան կու թյան գոր ծին ա ռնչ վող նոր
մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի հնա րա վոր խախ տում ե րի դեպ քում հա մա պա տաս խան լի ա
զո րու թյամբ օ ժտ ված է մի այն դա տա րա նը, ի սկ դա տա րա նի կող մից որ ևէ հար ցին տր ված 
գնա հա տա կա նը վե րահս կո ղու թյան մյուս տե սակ նե րի շր ջա նակ նե րում չի կա րող կր կին 
քն նարկ ման ա ռար կա դառ նալ։

4. Սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ
մամբ վե րահս կո ղու թյան յու րա քան չյուր տե սակ ի րա կա նաց վում է օ րեն քով կան խո րոշ ված 
ձևե րով և ը նդ գր կում է հար ցե րի ու րույն շր ջա նակ։ Ը նդ ո րում, ե թե դա տա կան և ոչ պե տա
կան վե րահս կո ղու թյան տե սակ նե րին բնո րոշ է կոնկ րետ գոր ծով սահ մա նա փակ վա ծու
թյու նը, ա պա վար չա կան վե րահս կո ղու թյունն ու նի նաև ը նդ հա նուր բնույթ։
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5. Սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ
մամբ վե րահս կո ղու թյան բո լոր տե սակ նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյունն ու նի կար
ևոր նշա նա կու թյուն սնան կու թյան հա մա կար գի ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյան և շա րու
նա կա կան զար գաց ման հա մար։

Annotation. The system of supervision over the activity of bankruptcy managers with its nowadays’ content is 
comparatively new in the domestic legal system. The overall research of that institute is of major theoretical and practical 
significance.

The essence of the supervision over the legality of bankruptcy managers’ activity is discussed in this scientific article, 
the types of supervision and the methods of their execution are examined and the correlation between different types of 
supervision are discussed as well – in the context of theoretical sources, domestic and international legislation, as well as 
international reports.

As a result, the author concludes that a system of supervision over the legality of bankruptcy managers’ activity is 
established in Armenia - with several institutions conducting supervision, the simultaneous existence of types of which has 
a crucial meaning for the operation and continuous evolution of the bankruptcy system.

Аннотация. Система контроля за законностью деятельности управляющих по делам о банкротстве в совре-
менном содержании в отечественной правовой системе является достаточно новой, и ее комплексное изучение 
имеет большое теоретико-практическое значение. 

В данной статье представлена сущность контроля за законностью деятельности управляющих по делам о 
банкротстве в контексте теоретических источников, анализа отечественного и зарубежного законодательств, а 
также международных докладов, анализируются виды контроля, способы их осуществления, а также обсуждается 
соотношение видов контроля. 

В результате проведенного исследования автор приходит к заключению, что в Армении введена система 
котроля за законностью деятельности управляющих по делам о банкротстве со стороны нескольких органов, одно-
временное наличие всех элементов которой важно для эффективного функционирования и постоянного развития 
системы банкротства.

 Բա նա լի բա ռեր – սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ, վե րահս կո ղու թյուն, դա տա կան վե րահս կո ղու թյան գե-
րա կա յու թյուն, կար գա պա հա կան վա րույթ, մաս նա գի տա կան վար քագ ծի կա նոն ներ։

Keywords: bankruptcy manager, supervision, priority of judicial control, disciplinary proceedings, rules of 
professional conduct.

Ключевые слова: управляющий по делам о банкротстве, контроль, приоритет судебного контроля, 
дисциплинарное производство, правила профессионального поведения.
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