
Սնանկության ձեռնարկ
փոքր բիզնեսների համար

Պատրաստվել է Փոքր բիզնեսի վերակազմակերպման 2020 թ. Աշխատանքային խմբի,
կրթության և իրազեկման ենթակոմիտեի, Միացյալ Նահանգների սնանկության
դատարանի, Կալիֆոռնիայի կենտրոնական շրջանի կողմից (նախագահ՝ Սնանկության
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Փոքր բիզնեսի վերակազմավորման 2020 թ. նպատակներից մեկն է կրթել և մատչելի դարձնել
Սնանկության օրենսգրքի համաձայն փոքր բիզնեսի վերակազմակերպման տարբերակները
Կալիֆոռնիայի Կենտրոնական շրջանի բազմազան փոքր բիզնեսների համար, որը բաղկացած է
Հարավային Կալիֆորնիայի յոթ շրջաններից: Կալիֆոռնիայի Կենտրոնական շրջանը ունի ամենամեծ
թվով բազմազան փոքր բիզնեսներ ամբողջ երկրում: 

Այս առաքելությամբ Փոքր բիզնեսի վերակազմակերպման աշխատանքային խմբի կրթության և
իրազեկման ենթակոմիտեն պատրաստել է այս պրեզենտացիան: Ինչպես կներկայացվի, համաձայն
նոր ընդունված Փոքր բիզնեսի վերակազմակերպման մասին օրենքի (SBRA), 11 U.S.C. §§ 1181-1195, 
փոքր բիզնեսը կարող է դիմում ներկայացնել Փոքր բիզնեսի 11-րդ գլխի համաձայն կամ կարող է
ընտրվել որպես «Ենթագլուխ 5-ի փոքր բիզնես»: Փոքր բիզնեսի համար Գլուխ 11-ի գործընթացը
նախատեսված է փոքր բիզնեսին հնարավորություն տալու վերակազմակերպվել և շարունակել իր
գործունեությունը: Քանի որ սնանկության մասին քննարկումը չի կարող ամբողջական լինել առանց
այլընտրանքների, կքննարկվեն նաև դժվարության մեջ հայտնված բիզնեսների համար այլ
տարբերակներ:

Այս պրեզենտացիան ներկայացվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով և չի
ներկայացնում իրավաբանական խորհրդատվություն: 
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Փոքր բիզնեսի վերակազմավորման 2020 թ. 
Աշխատանքային խումբ



ԱՄՆ-ում փոքր
բիզնեսում աշխատում
է աշխատողների
47.5%-ը:

47.5%
Ըստ Փոքր բիզնեսի
վարչակազմի
սահմանման, ԱՄՆ
բիզնեսների իննսունինը
տոկոսը փոքր բիզնես է:

99%
3 փոքր
ձեռնարկություններից
գրեթե 2-ը ձախողվում են
մինչև 10-րդ տարին:

66%
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Գիտակցելով փոքր բիզնեսի մեծ նպաստը մեր տնտեսությանը և նրանց առջև
ծառացած դժվարությունները (այժմ ավելի վատ պայմանավորված COVID-19- ով), այս
նյութը ձեռնարկ է, որը նախատեսված է փոքր բիզնեսի սեփականատերերին
տրամադրել և հիշեցնել տարատեսակ տարբերակների, մասնավորապես`
սնանկության մասին, որոնք հասանելի են նրանց համար, երբ նրանք գտնվում են
ֆինանսական դժվարությունների մեջ:

Այն նաև նախատեսված է տրամադրել սնանկության որոշ հիմունքներ՝ փորձելով այդ
գործընթացն առավել մատչելի դարձնել բիզնեսի տերերին և հիշեցնել, որ եթե նրանք
որոշեն, կարող են իրենց բիզնեսը պահել և ժամանակին վճարել պարտատերերին:

Սնանկության ձեռնարկ փոքր բիզնեսների
համար
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Քննարկման թեմաներ
• Փոքր բիզնեսը ֆինանսական ծանր դրության մեջ

• Տարբերակներ ֆինանսականդժվարությանպայմաններում գտնվողփոքր բիզնեսի համար
• Դատարանի վերահսկողություն (Սնանկություն և ստացում) 
• Դատական կարգից դուրս (լուծարում, գործողություններ, հանձնարարություն՝ ի շահ

պարտատերերի) 

• Սնանկությանտարբերակ
• Հիմնական սկզբունքներ, հիմնական պայմաններ, հիմնական կողմեր
• SBRA - նոր ընդունված պարզեցված 11-րդ գլխի 5-րդ ենթագլուխ
• Սնանկության հիմնական առավելությունները (լինի դա ենթակետ 5-րդ կամ փոքր բիզնես - Գլուխ 11) 

• Ավտոմատ կասեցում
• 363 Վաճառք

• 11-րդ գլխի/ 5-րդ ենթագլխի ընթացքը
• 11-րդ գլխի/5-րդ ենթագլխի դրական և բացասական կողմերի ամփոփում
• Սնանկության այլ գլուխներ, որոնք հասանելի են են փոքր բիզնեսների համար

• Ոչ սնանկությանտարբերակներ
• Ստացում (Receivership)
• Դատարանից դուրս տարբերակներ

• Խորհուրդներ և զգուշացումներ
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Դժվարության մեջ գտնվող փոքր բիզնեսները

Բիզնեսի համար ֆինանսական աղետը ներառում է.

• Բավարար դրամական հոսքերի բացակայություն
որպեսզի վճարվեն պարտքերը,
• Վարկերի դեֆոլտ սկսելը,
• Բիզնեսի դեմ հարկադիր հավաքագրման գործողություն-
ներ կատարող պարտատերերը;

• Ավելորդ պարտավորությունների ունենալը;

• Էական հարկային պարտավորություններ ունենալը.
• Կանգնած բռնագրավման առջև; և
• Մեծ դատավճռի առերեսում՝ առանց մարման համար
բավարար գույքի:
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Ֆինանսական
սթրեսը

թեթևւացնելու
տարբերակներ

Դատարանի
վերահսկողություն

Սնանկություն Ստացում

Դատարանից դուրս

Լուծարում Դատարանից դուրս
գործողություններ

Հանձնարարություն՝
ի շահ

պարտատերերի

Ընտրանքներ ֆինանսական աղետալի պայմաններում գտնվող փոքր
բիզնեսների համար
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Սնանկության հիմունքները, 
հիմնական պայմանները և

կողմերը
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Սնանկության հիմնարար սկզբունքները

Սնանկության մասին օրենքը հիմնված է հետևյալ սկզբունքների վրա՝
պարտապանների և պարտատերերի մրցակցային շահերը լուծելու
համար.

• Անհատի կամ բիզնեսի համար «նոր մեկնարկ»ապահովելը
պարտքերից, ինչպիսիք են կրեդիտ քարտի պարտքը, առևտրային
պարտքը և բազում այլ տեսակի պարտքեր ազատման միջոցով
(վերացում):

• Սնանկության պայմաններում անհատի կամ բիզնեսի կանոնավոր
և արդարացի լուծարման կամ վերականգնման իրականացումը:

• Նմանատիպպայմաններում պարտատերերի նկատմամբ հավասար

վերաբերմունքի ապահովում:
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• Պարտապան. Սնանկ ճանաչվելու համար դիմած ձեռնարկություն (կամ անհատ):
• Գույք ունեցող պարտապան. Բիզնես (կամ անհատ), որը գործում է 11-րդ գլխի

սնանկության պայմաններում:
• Պարտատեր Սուբյեկտ կամ անձ ում սնանկության մեջ գտնվող բիզնեսը պարտք է փող կամ

պարտավորություն:
• Սնանկության դատավոր. Դատավորների մասնագիտացված խումբ, որը լսում է միայն

սնանկության գործեր:
• Միացյալ Նահանգների հոգաբարձուների գրասենյակ (OUST). ԱՄՆ

արդարադատության նախարարության գործակալություն, որը վերահսկում է բիզնեսի
համապատասխանությունը և գործառնական պահանջները, ապահովելու պարտապանի
կողմից աշխատավարձի, գույքի հարկերի և ապահովագրության վճարումը, պարտապանի
գործարքային գործունեության իրականացումը, ամսական հաշվետվությունը և քննություն
անցկացնելը գործի սկզբում: :

• Հոգաբարձու (գլուխ 11 կամ 7, եթե գործը փոխարկվում է). Անհատը կարող է
նշանակվել որպեսզի գործառնություններ ստանձնի այնպիսի իրավիճակներում, երբ
ղեկավարությունը սխալ է կառավարում (սովորաբար կոպիտ) կամ այլևս չի ցանկանում
կառավարել, կամ այն դեպքերում, երբ դատարանը որոշում է, որ այդպիսի նշանակումը բխում
է բոլոր պարտատերերի և շահագրգիռ կողմերի շահերից:

• Ենթագլուխ 5 Հոգաբարձու. Յուրաքանչյուր 5-րդ ենթագլխի սնանկության գործով OUST- ի
կողմից նշանակված անհատ, որը կաշխատի փոքր բիզնեսի պարտապանի և դրա
պարտատերերի հետ `նպաստելով համաձայնության ծրագրի մշակմանը:

Գլուխ 11 - Հիմնական կողմերը



• Սնանկի գույք: Սնանկության փաստը ներկայացնելու պահին ստեղծված գույքը և
Սնանկության օրենսգրքում սահմանված որպես Պարտապանի բոլոր օրինական կամ
արդարացի տոկոսները, ներառյալ պահանջները և վերաքննիչ իրավունքները:

• Ավտոմատ կասեցում: Պարտատիրոջ դեմ հայցը վերականգնելու համար
պարտատերերի բոլոր գործողությունները կասեցնելու մասին հրամանագիր:

• Պարտականություններից ազատում: Պարտքից ազատում կամ պարտքի չեղարկում: 
.

• Պարտականություններից ազատման հրաման: Պարտապանի նկատմամբ պարտքի
հավաքագրման կամ վերականգնման դեմ հրամանագիր: 

• Հայցի ապացույց: Ձևաթուղթ այն մասին, որ պարտատերերին հարկավոր է, որ գործը
վճարվի Սնանկ գույքից: 

• Ապահովված պահանջներ: Պարտքերի պահանջներ, որոնք ապահովված են գույքի
տոկոսադրույքով (գրավ): 

• Գերակա չապահովված պահանջներ: Գրավով չապահովված պահանջները, բայց
սնանկության մասին օրենքի համաձայն առաջնահերթություն ունեն այլ պարտքերի
նկատմամբ: 

• Ընդհանուր չապահովված պահանջներ. Հայցեր, որոնք չունեն առաջնահերթություն
և չեն ապահովվում գրավով: 

• Հակառակորդի վարույթ. Սնանկության գործով հարուցված դատական գործ: 

Գլուխ 11 - Հիմնական տերմիններ



Սնանկության մասին
նոր օրենք փոքր
բիզնեսների համար
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Ենթագլուխ 5

• Փոքր բիզնեսի վերակազմակերպման մասին 2019 օրենքը ընդունվել է 2019-ի
օգոստոսին և ուժի մեջ է մտել 2020-ի փետրվարից: 

• Ստեղծեց Գլուխ 11-ի լրիվ նոր տեսակ (Ենթագլուխ 5) 

• Ենթագլուխ 5- ը նախատեսված է, որ փոքր բիզնեսըարագ և էժան անցնի
սնանկության ճանապարհով, որպեսզի հետո նրանք կարողանան մնալ բիզնեսում, 
ինչը ձեռնտու է սեփականատերերին, աշխատողներին, մատակարարներին, 
հաճախորդներին և այլոց, ովքեր ապավինում են այդ բիզնեսին: 
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Ենթագլուխ 5

Ենթագլուխ 5-ի պարտապան որակավորվելու համար կազմակերպությունը
պետք է լինի. 

1. Առևտրային կամ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող անձ կամ
ընկերություն (բացառությամբ այն անձի, որի հիմնական գործունեությունը
մեկ ակտիվով անշարժ գույք ունենալու բիզնեսում է). 

2. Ում ընդհանուր անմնացորդ լուծարված ապահովված և անապահով
պարտքերը կազմում են ոչ ավելի, քան $ 2,725,625 * (չհաշված մեկ կամ մի
քանի դուստր ձեռնարկությունների կամ ինսայդերների նկատմամբ
պարտքերը); և

3. Անձ կամ ընկերություն ում պարտքի 50% -ը կամ ավելին բխում է
առևտրային կամ գործարար գործունեությունից: 

*Տե՛ս 11 U.S.C. § 101 (51D) («փոքր բիզնեսի պարտապան» սահմանում): Փոքր բիզնեսի իրավասու պարտապանները
սնանկության մասին դիմում ներկայացնելուց հետո պետք է ընտրեն ենթագլուխ V-ը: 

* CARES օրենքը ժամանակավորապես ավելացրեց $ 2,725,625 պարտքը $ 7,5 մլն. սակայն, աճի ժամկետը լրանում է
2021 թվականի մարտի 27-ին կամ մոտավորապես այդ ժամանակահատվածում: 
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5-րդ Ենթագլխի գլխավոր կետերը
Ավելի արագ (արագացված գործընթաց) 

• 5-րդ ենթագլխի հոգաբարձուի նշանակում և 341a պարտատերերի ժողովի նշանակում 24-48 
ժամվա ընթացքում

• OUST- ն իրականացնում է պարտապանի նախնական հարցազրույցը գործը հարուցելուց հետո
10 օրվա ընթացքում

• 341a ժողովը տեղի է ունենում դիմելուց հետո մոտավորապես 21 օր անց

• Դատարանն անցկացնում է կարգավիճակի խորհրդակցություն գործը հարուցելուց ոչ ուշ, քան
60 օրվա ընթացքում

• Կարգավիճակի համաժողովից 14 օր առաջ Պարտապանը պետք է ներկայացնի
համաձայնեցման պլանին ուղղված ջանքերի կարգավիճակի մասին հաշվետվություն

• Պարտապանը պետք է նախագիծը ներկայացնի միջնորդագրի օրվանից ոչ ուշ, քան 90 օր հետո
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5-րդ Ենթագլխի գլխավոր կետերը
Ավելի էժան (զգալի խնայողություններ) 

• Ոչ մի վարկատու կոմիտե, եթե դատարանը դրա մասով որոշում չի կայացրել
(տասնյակ հազարավոր կամ ավելի դոլարների խնայողություն վարչական
ծախսերի վրա) 

• Առանց բացահայտման հայտարարության

• Վարչական ծախսերը (ներառյալ հոգաբարձուների վճարները) կարող են
ժամանակի ընթացքում վճարվել ծրագրի միջոցով

• Պարտապանները եռամսյակային վճարներ չեն վճարում OUST- ին

• Խնայում է գումար, քանի որ պարտապանները պարզեցված ծրագրով ավելի արագ
են ստանում հաստատում (և այդպիսով դուրս են գալիս սնանկությունից) (ձևերը
մշակվում են) 16



Արդյունավետ (էական խթաններ պարտապանների համար) 
• Միայն Պարտապանը կարող է առաջարկել ծրագիր (այսինքն `պարտապանը դեռ կարող է

առաջարկել ծրագիր, եթե պարտապանը հանվել է որպես DIP): 
• Պարտապանին հարկավոր չէ ձեռք բերել ծրագրի ընդունում պարտատերերի թեկուզ մեկ

անբավարար դասի կողմից: 
• Ծրագիրը կարող է փոփոխել հիփոթեքը իր հիմնական բնակության վայրում, եթե ստացված

վարկի հասույթն օգտագործվել է հիմնականում բիզնեսի համար (ի տարբերություն
բնակավայր ձեռք բերելու) (այս իրավունքը հասանելի չէ այլ 11-րդ գլխում, 12-րդ գլխում կամ
13-րդ գլխում): 

• Սեփականատերերը (բաժնետերերի սեփականատերերը) կարող են պահպանել իրենց
հետաքրքրությունները բիզնեսում, նույնիսկ եթե ծրագիրը չի վճարում անապահով
պահանջները ամբողջությամբ, քանի դեռ Պարտապանն օգտագործում է «կանխատեսվող
վաճառքի ենթակա եկամուտը» ծրագրի շրջանակներում վճարումներ կատարելու համար
առնվազն 3 և առավելագույնը 5 տարի: 

• Պարտապանը հաստատումից հետո անհապաղ ազատվում է պարտավորություններից, եթե
ծրագիրը համաձայնեցված է: Եթե ծրագիրը համաձայնեցված չէ, ապա պարտապանը
ազատվում է պարտավորություններից «որքան հնարավոր է շուտ» բոլոր վճարումները
կատարելուց հետո:

• Պարտապանը ունի ծրագրի կյանքի ընթացքում վարչական պահանջներ վճարելու
ճկունություն: 

5-րդ Ենթագլխի գլխավոր կետերը
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Գլուխ 11 Սնանկություն
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11-րդ գլխի առավելությունները

• Սնանկացում ներկայացնելը ավտոմատ կերպով կանխում կամ «կասեցնում է»պարտքի
գանձման գործողությունները պարտապանի և պարտապանի գույքի հանդեպ: Քանի դեռ
կասեցումը («Ավտոմատ կասեցում») ուժի մեջ է, պարտատերերը չեն կարող հարուցել կամ
շարունակել դատական գործեր, աշխատավարձը բռնագրավել կամ նույնիսկ հեռախոսազանգեր
կատարել՝ պահանջելով վճարում կատարել: 

• Փոքր բիզնեսները կարող են շարունակել գործել:

• Կառավարումը կարող է մնալ բիզնեսի վերահսկողության տակ, եթե դատարանը այլ բան չի
որոշում:

• Ղեկավարությունը կարող է սերտ համագործակցել սնանկության փաստաբանի և այլ
մասնագետների հետ `փորձելու նվազեցնել պարտավորությունները և ընկերությանը տալ նոր
սկիզբ կամ« թարմ սկիզբ »`առանց բիզնեսի դռները փակելու:

Ֆինանսական դժվարության մեջ հայտնված փոքր բիզնեսի համար
սնանկությունը (լինի դա ենթակետ - ի կամ 11-րդ գլխի ներքո) կարող է լինել
ժամանակավոր փրկարար օղակ. 
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Լրացուցիչ առավելություններ.

• Տարկետում. Սնանկության դիմումը հետաձգում է որոշակի պարտքերի համար

վճարումներ կատարելու ժամանակը:

• Ֆինանսավորում. Պարտապանները կարող են սնանկության ընթացքում փող

վերցնել, որպեսզի ֆինանսավորեն իրենց վերակազմավորումը:

• Շտկել թերությունները. Պարտապաններն օգտագործում են 11-րդ գլխի
գործընթացը որպեսզի շտկեն թերությունները այնպիսի պարտավորությունների

նկատմամբ, ինչպիսիք են գրավները, հարկերը և այլ պարտավորությունները:

• Վերագնահատել պայմանագրերը. Սնանկության օրենսգիրքը պարտապանին
թույլ է տալիս մերժել անբարենպաստ պայմանագրերը կամ չավարտված

վարձակալությունները:

11-րդ գլխի առավելությունները
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Լրացուցիչ առավելություններ. 

• Նվազեցնել տոկոսադրույքը. Պարտապանները կարող են կարգավորել վարկերի որոշակի
տոկոսադրույքներ, որոնք ապահովված են առևտրային սարքավորումների, փոխադրամիջոցների

կամ որոշակի անշարժ գույքի կողմից:
• Վաճառք. Դատարանը կարող է հաստատել ակտիվների վաճառքը «ազատ և պարզ» հայցերից, 

գրավներից և տոկոսներից: Ապահովված պարտատերերի պահանջները, գույքը և տոկոսները
կցվում են բացառապես վաճառքից ստացված հասույթին: Ընդհանրապես, գնորդի համար
իրավահաջորդի պատասխանատվություն չկա: 

• «Նվազեցնել» "Cram Down”. Ծրագիրը կարող է հաստատվել, եթե նույնիսկ վարկատուների մի
խումբ դեմ քվեարկի վերակազմակերպման ծրագրին, և նրանք համաձայն չլինեն, թե ինչպես են

իրենց վերաբերվում ծրագրում:
• «Պարտականություններիցազատում» - ծրագրի համաձայն հաստատումից և վճարումից

հետո սնանկության գործը ներկայացնելուց առաջ ստացված պարտքերի մեծ մասը, բայց ոչ

բոլորն են չեղյալ հայտարարվում:

11-րդ գլխի առավելությունները
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• Սնանկության օրենսգիրքը պարտապանին մի շարք լիազորություններ է տրամադրում
գործառնական խնդիրները շտկելու համար (այսինքն `մերժել կատարողական պայմանագրերը
և չավարտված վարձակալությունները)

• Սնանկության օրենսգիրքը թույլ է տալիս փոքր բիզնեսին ժամանակ և հնարավորություն որպեսզի
առաջարկի ծրագիր, որը վերակազմավորում է պարտապանի պարտքերը և վերակազմակերպում
պարտապանի բիզնեսը, ինչը թույլ է տալիս նրան շարունակել գործել (որոշված կամ հաստատված
ծրագրի միջոցով): Որոշ ծրագրեր կարող են լինել լուծարման ծրագիր:

• Այլ «սնանկության լիազորությունները» ներառում են ծրագիր պարտադրել առարկողներին,
պարտատերերին հեռու պահել (ավտոմատ պահելու միջոցավ) պարտատերերի հետ
բանակցելիս և ստանալ մաքուր գործարք ամփոփված մեկ հաստատման կարգի մեջ,
սնանկության դաշնային դատավորի կողմից իրագործելի, որը պարտադիր է բոլոր նահանգային
և դաշնային դատարանների համար, երբ այն վերջնական է և ոչ բողոքարկելի:

Գործելիս Պարտապանը 11-րդ գլխի համաձայն ունի ֆինանսական
պարտավորությունները վերակազմավորելու և պարտքերը
վերակազմակերպելու տարբեր տարբերակներ.

11-րդ գլխի առավելությունները
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• Սնանկացման հայցադիմումը ստեղծում է արգելք` կասեցնելով պարտատերերի
բոլոր գործողությունները`պարտապանի դեմ հայցը վերականգնելու համար:

• Ավտոմատ կասեցնելու նպատակը. «Տրամադրել պարտապանին շնչելու տարածք, 
կանխել պարտապանի նկատմամբ ոտնձգությունները, հավաստիացնել, որ
պարտապանի դեմ բոլոր հայցերը կներկայացվեն սնանկության դատարանի միակ
ֆորումում և պաշտպանել պարտատերերին որպես դաս՝ մեկ կամ մի քանի
պարտատերերի կողմից վճար ստանալու հնարավորությունից ի վնաս ուրիշների »:  
Daff v. Good (In re Swintek), 906 F.3d 1100, 1103 (9th Cir. 2018). 

• Հիանալի գործիք, որը պետք է օգտագործի պարտատերերին հեռու պահելու համար,
մինչդեռ պարտատերերի հետ բանակցվում և «վերակազմավորվում են»
պայմանները: 

11-րդ գլխի հիմնական առավելությունը. 
Ավտոմատ կասեցում
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§ Ակտիվների վաճառք. Ընկերությունները, 
որոնք չունեն ֆինանսական միջոցներ
կամ վերակազմավորում անցնելու
ցանկություն, հնարավորություն ունեն
արագորեն վաճառել իրենց ամբողջ կամ
զգալիորեն ամբողջ ակտիվները «ազատ
և մաքուր» գրավադրողներից, 
պահանջներից և տոկոսներից: 

§ Պարտատերերի համար. 11-րդ գլուխը
ընկերությանը հնարավորություն է
տալիս կանոնավոր վաճառք
իրականացնել, որը ենթակա է գերբարձր
առաջարկների, ակտիվի
եկամտաբերությունն առավելագույնի
հասցնելու համար:

§ Գնորդների համար. Գնորդները ի
վիճակի են ձեռք բերել ակտիվներ ազատ
և պարզ գրավադրումներից, 
պահանջներից և տոկոսներից, և օգտվել
այն ընթացակարգերից, որոնք
հնարավորություն են տալիս վաճառքը
շուտափույթ փակել և ստանալ որոշակի
պաշտպանություն վաճառքի
վերջնականության համար: 

Մարկետինգ
Ընկերությունը նախ վաճառում է իր
ակտիվները՝ հավանական գնորդներին

գրավելու համար:

1st Step

Նախնական հայտ
Ընկերությունն այնուհետև ընտրում է
աճուրդի բացման հայտը սահմանելու
առաջարկ, որը կոչվում է «հետապնդող

ձիու հայտ»:

2nd Step

Աճուրդի և վաճառքի լսումներ
Անցկացվում է հրապարակային աճուրդ, որտեղ
ընտրվում և հայտարարվում է հաղթող
մասնակիցը, իսկ սնանկության դատարանը
այնուհետև անցկացնում է լսում ակտիվների
վաճառքը հաստատելու համար:

4th Step

Հայտերի ներկայացման կարգը
«Հետապնդող ձիու գնի» որոշում կայացնելուց
հետո ընկերությունը սնանկության
դատարանին խնդրում է հաստատել գին
առաջարկելու գործընթացը, աճուրդը և հաջող
մասնակցի ընտրությունը:

3rd Step

11-րդ գլխի հիմնական առավելությունը. Ակտիվների վաճառք
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11-րդ գլխի վերակազմակերպման տիպիկ ընթացքը

Առաջին օրվա
միջնորդություններ

• Փնտրել կանխիկ
դրամի
օգտագործման
դատարանի
հաստատումը

Կրիտիկական ծախսեր

• Վճարել
աշխատավարձերը և
կարևորագույն
մատակարարներին

Կանխիկ դրամ

• Շարունակել
կանխիկ դրամի
կառավարման
համակարգերը

Բարելավում

• Սահմանել
բարելավման
հայցեր
ներկայացնելու
կարգ

Հանդիպում / լսում

• Պարտատերերի
ժողով և գործի
կարգավիճակի
վերաբերյալ
համաժողով

Կոմիտե

•Պարտատերերի
հանձնաժողովի
նշանակում
(կիրառելի չէ 5-րդ
ենթագլխի ներքո)

Բացահայտումներ

•Պարբերական
ֆինանսական և
կարգավիճակի
մասին
հաշվետվությունն
եր

Հայցադիմում

•Սահմանել
հայցերի
ներկայացման
վերջնաժամկետը.
վերանայել
հայցերը և
առարկել

Ծրագիր

•Առաջարկել և
հաստատել
վերակազմակերպ
ման կամ
լուծարման
ծրագիրը

Պարտականություն
ներից ազատում

• Հաստատումից
առաջ պարտքերի
ազատում
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Ամփոփում. 11-րդ գլխի Հայցադիմումի դրական և
բացասական կողմերը

Դրական կողմեր. Բացասական կողմեր.
• Պարտապանը շարունակում է վերահսկել
ակտիվները:

• Վերակազմակերպման ընթացքում կրճատել
և մարել պարտքերը / 
պարտավորությունները:

• Պահպանել բիզնեսի անվանումը, բարի
կամքը և հաճախորդների բազան:

• Շարունակել գործել պարտքերը մարելու
ընթացքում:

• Նպաստել ավտոմատ կասեցմանը, ինչը
թույլ չի տալիս պարտատերերին
ակտիվների դեմ որևէ գործողություն
ձեռնարկել:

• Բաժին 363 Ակտիվների վաճառք:
• Վերակազմակերպել պարտքերը, որոնք
թույլ կտան ավելի ցածր վճարումներ
կատարել ավելի երկար
ժամանակահատվածում:

• Ֆինանսական գրառումների վարում և լայն
վերահսկողություն և հաշվետվությունների
ներկայացման պահանջների ստուգում, ինչը, 
ի վերջո, կարող է օգուտ բերել ընկերությանը: 

• Պարտապանի ինսայդերների/ 
սեփականատերերի / պատասխանատուների
փոխհատուցման սահմանափակումներ:

• Դատարանը կարող է մերժել
վերակազմակերպման առաջարկվող
ծրագիրը, եթե որոշի, որ այն կենսունակ չէ, 
համապատասխանող կամ իրատեսական չէ:

• Թանկ է:
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Գլուխ 11-ի Փոքր բիզնեսն ընդդեմ ենթագլուխ 5-ի

Փոքր բիզնես Գլուխ 11 Ենթագլուխ 5

Դիմելու և ծրագիրը
հաստատելու վերջնաժամկետը

300 օր` ծրագիրը ներկայացնելու համար; 
Դիմում ներկայացնելուց 45 օր անց`ծրագիրը

հաստատելու համար

90 օր` ծրագիրը ներկայացնելու համար; 
Ծրագիրը հաստատելու վերջնաժամկետ չկա

ԱՄՆ հոգաբարձուի վճարները Այո, վճարվում է եռամսյակային կտրվածքով Ոչ

Բացահայտման մասին
հայտարարություն, որը
նկարագրում է Գլուխ 11-ի
վերակազմակերպման
ծրագիրը

Այո Ոչ, եթե Դատարանը այլ կերպ չի որոշում
«պատճառաբանությամբ». Ծրագիրը պետք է ներառի
պարտապանի բիզնեսի գործունեության համառոտ

պատմություն

Պարտատերերի կոմիտե Հնարավոր է, բայց քիչ հավանական Ոչ, բայց նշանակվում է Ենթագլուխ 5-ի հոգաբարձու

Բացարձակ
առաջնահերթության կանոն
(տարբեր
առաջնահերթությունների
պահանջների վճարման խիստ
հիերարխիա)

Այո: Առանց պարտատերերին ամբողջությամբ
վճարելու իրենց բիզնեսի սեփականությունը

պահպանելու համար (1) պարտատերերը պետք է
քվեարկեն ծրագիրը ընդունելու համար կամ (2) 
սեփական կապիտալի սեփականատերը պետք է
էական չափով «նոր արժեք» վճարի բիզնեսին: 

Ոչ, ղեկավարությունը պահպանում է իր կապիտալը

Վարչական ծախսեր (անշարժ
գույքի պահպանման համար
սնանկության ընթացքում
իրական և անհրաժեշտ
ծախսեր)

Պետք է վճարվի ծրագրի ուժի մեջ մտնելու
ամսաթվին

Կարող է երկարացվել ծրագրի կյանքի ընթացքում

* Փոքր բիզնեսի համար Գլուխ 11-ում կան դրույթների երկու հավաքածու. Ենթագլուխ 5-րդ և փոքր բիզնեսի Գլուխ 11 գործ: SBRA- ն չի
վերացնում փոքր բիզնեսի Գլուխ 11-ի գոյություն ունեցող դրույթները:
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Սնանկության այլ տարբերակներ
11-րդ գլխից բացի, կան նաևայլ գլուխներ, որոնք բիզնեսը կարող է օգտագործել
(վերակազմակերպում կամ լուծարում) որակավորման դեպքում.

• Եթե պարտապանը գործում է անհատ ձեռներեցությամբ, 13-րդ գլխի վերակազմակերպումը
տարբերակ է: Այն պետք է ունենա կանոնավոր եկամուտ, որի անապահով պարտքերը $ 
419,275- ից պակաս են, իսկ ապահովված պարտքերը `$ 1,257,850 դոլարից պակաս:

• Եթե պարտապանը ընտանեկան ֆերմեր կամ ձկնորս է, տարեկան կանոնավոր եկամուտով, 12-
րդ գլխի վերակազմակերպումը տարբերակ է:

• Եթե պարտապանը պարզապես ուզում է դադարեցնել բիզնեսի գործառնությունները և
հեռանալ առանց բիզնեսը լուծարելու, 7-րդ գլխի լուծարումըտարբերակ է: Բիզնեսի
տեսակի կամ դրամական որևէ սահմանափակում չկա: 
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Ստացումներ
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Դատարանի կողմից վերահսկվող այլ տարբերակներ

Ստացում [Cal Civ. Code § 564 et seq.]

• Ստացումը գործողություն է կամ լուծում, որը կիրառվում է
ընկերությունը պաշտպանելու համար:

• Ստացողը միջոց է, որը մատչելի է գույքը պահպանելու և
պաշտպանելու համար` ի շահ պարտատերերի, այն դեպքում, երբ
ընկերությունը չի կարողանում վճարել:

• Ստացողը դատարանի գործակալ է, ոչ թե դատավարության կողմերից
որևէ մեկը, հանդես է գալիս չեզոք և դատարանի համար պահում է
գույքը:
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Ստացման դրական և բացասական կողմերը

Դրական կողմեր Բացասական կողմեր

• Ապահովել սնանկության արդյունքում
ստացված պաշտպանություններից
շատերը

• Ավելի քիչ վարչական ծախսեր (բայց
կարող են թանկ լինել, եթե կողմերը
հակված են վիճաբանության)

• Պարտատերերի կոմիտեի ծախս չկա
• Պլանի և բացահայտման մասին
հայտարարություն չկա

• Ընկերությունը կորցնում է բիզնեսի
գործունեության նկատմամբ
վերահսկողությունը անկախ երրորդ կողմի
ստացողին

• Անվճար և պարզ վաճառելու
ունակությունը սահմանված չէ այնպես, 
ինչպես Սնանկ դատարանում

• Ստացողի փոխհատուցումը հոգաբարձուի
նման ենթակա չէ սահմանափակման, 
բայց ժամային համաձայնեցված
դրույքաչափ է
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Դատարանից դուրս
այլընտրանքներ
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Դատարանից դուրս տարբերակներ

• Լուծարում
• Դադարեցնել (լուծարել) ընկերությունը.

• Դատարանից դուրս գործողություններ
• Ընկերության ֆինանսական փրկությունը «Սնանկության և անվճարունակության մասին»

պաշտոնական օրենքներից դուրս: 11-րդ գլխի գործնականներից շատերը կարող են խորհուրդ
տալ Սնանկության դատարանի գործողություններից դուրս: 

• Հանձնարարություն՝ ի շահպարտատերերի [Cal Civ. Code §§ 493.010 to 493.060]
• Կալիֆոռնիայի նահանգի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լուծարումն այլընտրանք է, 

որը լուծվում է «Գլուխ 7» -ի «Սնանկության մասին» օրենքով: Հանձնարարության մեջ բիզնեսն
իր ամբողջ ակտիվներն ու պարտավորությունները փոխանցում է մեկ այլ ֆիզիկական անձի
կամ բիզնեսի (հանձնակատար): 
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Լուծարման դրական և բացասական կողմերը

Դրական կողմեր Բացասական Կողմեր
• Վերջնականություն է ստեղծում բիզնեսի փակման

համար:
• Փաստաբանը վերցնում է բոլոր հավաքագրման

կոչերը բիզնեսի համար:
• Դադարեցնում է բիզնեսի հարկերի գործարկումը

և հարկային հայտարարագրերը ներկայացնելու
պահանջը:

• Կանխել փոքրամասնությունների
սեփականատերերի / տնօրենների կողմից
մեծամասնության դեմ հայց ներկայացնելը:

• Պարտատերերին տեղեկացնում է, որ բիզնեսը չի
կարող այլևս պարտքեր ունենալ

• Լուծարված կազմակերպությունը կարող է
բաշխել ֆինանսական միջոցները որպես
դադարեցման մի մաս (եթե չի լուծարվում, և
ընկերությունը գումար է ստանում, ընկերությունը
պետք է վերականգնվի՝ կանխիկ մուտքագրելու
համար):

• Արժե գումար (համեմատաբար պարզապես
անհետանալու հետ) (բայց դատարանից դուրս
բոլոր այլընտրանքներից ամենամատչելին է):

• Լուծարվելու համար պետք է լավ վիճակում լինել:
• Ոչ այնքան պաշտպանված, որքան

սնանկությունը, ABC- ն, ստացումը:
• Պարտատերերը դեռ կարող են դատական հայց

ներկայացնել տնօրենների դեմ (չնայած քիչ
հավանական է):
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Գործողությունների դրական և բացասական
կողմերը

Դրական կողմեր Բացասական Կողմեր

Դատարա
նից դուրս
գործողու
թյուններ

• Ավելի քիչ վարչական ծախս
• Ոչ ֆորմալ; ճկուն
• Մասնավոր և առանց
վերահսկողության

• Խուսափել սնանկության մասին
դիմումի «խարան» լինելուց

• Արագ
• Ակտիվների լուծարում

• Ոչ ավտոմատ կասեցում
• Վարկատուների կողմից գործողությունների
պայմանավորվածությանը
համաձայնություն տալուց հրաժարվելը

• Պարտատերերի պահանջների
վավերությունը որոշելու և վճարների
առաջնահերթությունները սահմանելու
կանոններ
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ABC- ի դրական և բացասական կողմերը

Դրական կողմեր Բացասական Կողմեր

Հանձնարա
րություն ի
շահ
պարտատե
րերի
(«ABC»)

• Պարտքի պարզ փոխանցում
• Ավելի քիչ ծանրաբեռնված
• Ավելի քիչ վարչական ծախս
• Լուծարման ավելի արագ և ճկուն
գործընթաց

• Հրապարակայնությունը
նվազագույնի է հասցվել

• Ոչ ավտոմատ կասեցում
• Դատարանը չի հաստատում վաճառքի
գործարքը

• Պայմանագրերի և վարձակալությունների
որոշակի տեսակներ չեն կարող նշանակվել
առանց պայմանագրային կամ վարձակալող
կողմի համաձայնության

• Պարտատերերը կարող են պարտադրել
պայմանագրային դրույթները, որոնք
արգելում են ABC- ն

• Առանց վաճառքի ազատ և մաքուր
գույքային իրավունքներ
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Խորհուրդներ և զգուշացումներ
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Խորհուրդներ. Հավաքեք ձեր փաստաթղթերը

• Ֆինանսականփաստաթղթեր
• Դաշնային և նահանգային հարկային հայտարարագրեր (վերջին 3 տարին) 
• Հաշվեկշիռ, շահույթի և վնասի մասին հաշվետվություններ, դրամական միջոցների հոսքերի մասին

հաշվետվություններ (վերջին 3 տարին) և կանխատեսումներ
• Բանկային քաղվածքներ (վերջին 3 տարիները)

• Կորպորատիվփաստաթղթեր
• Լավ վիճակի, կանոնադրության, արձանագրության, կորպորատիվ որոշումների, ֆոնդային գրքերի ապացույց
• Գործառնական պայմանագրեր, անդամ ստորաբաժանումների գրքեր, գործընկերության պայմանագրեր

• Ապահովագրական քաղաքականություններ
• Ներառյալ անշարժ գույքի, անձնական գույքի, բիզնեսի և դիրեկտորների և պատասխանատուների, և

աշխատողների փոխհատուցման ապահովագրումը

• Սեփականության իրավունքիփաստաթղթեր
• Կոչման վկայականներ
• Դրամաշնորհներ (Grant deeds)

• Լիցենզիաներ (ներառյալ ցանկացած քաղաքային թույլտվություն և մասնագիտական լիցենզիա)
• Փաստաթղթեր, որոնք վերաբերում են դատական հայցերին, գրավադրման իրավունքներին, 

դատավճիռներին, վարկերին կամ հարկային մարմինների ծանուցագրերին

Եթե բիզնեսը ֆինանսական նեղության մեջ է ընկնում, ապա լավագույնն այն է, որ սկսեք հավաքել
այն փաստաթղթերը, որոնց կարիքը դուք կունենաք
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Զգուշացումներ. Պատրաստ եղեք հետևել
Սնանկության օրենսգրքին և կանոններին

• Սնանկության գործի հաջողություննապահովելու համարպարտապանըպետք է կատարի
հետևյալը.

• Պահպանել ամբողջական բացահայտումը Միացյալ Նահանգների հոգաբարձուների գրասենյակին.

• Շարունակել կատարել դատարանի որոշումները.

• Շարունակել վարել ճշգրիտ ֆինանսական գրառումներ.
• Շարունակել թարմացնել ապահովագրությունն ու լիցենզավորումը; և
• Հավաստիացնել, որ կողմերն աշխատում են Վերակազմավորման ծրագրի ուղղությամբ:

• ԵթեՊարտապանը չի համապատասխանում Սնանկության օրենսգրքին և կանոններին.
• Հոգաբարձուն կարող է նշանակվել և ստանձնել `կառավարումը, 
• Գործը կարող է փոխարկվել 7-րդ գլխի. 
• Գործը կարող է կարճվել. և
• Կառավարիչները և սեփականատերերը կարող են դատական գործընթացների ենթարկվել
պարտականությունները խախտելու համար: 39



Այս պրեզենտացիան տրամադրում է ընդհանուր տեղեկատվություն
սնանկության և այլ տարբերակների մասին ֆինանսական խնդիրներ
ունեցող բիզնեսների համար: Սույն հոդվածում պարունակվող որևէ բան
նախատեսված չէ մեկնաբանել որպես իրավաբանական, ֆինանսական
կամ այլ նմանատիպխորհուրդ, կամ այն
օգտագործել իրավական հետազոտության, կամ իրավաբանական
խորհրդատվության փոխարեն։

Միշտ ամենալավն այն է, որ սնանկության գործով իրավասու և փորձառու
փաստաբանի հետ խորհրդակցեք ձեր օրինական իրավունքների և
պարտականությունների վերաբերյալ `կապված ձեր կոնկրետ գործի հետ:

Փոքր բիզնեսի վերակազմավորման 2020 թվականի աշխատանքային խմբի, կրթության և իրազեկման
ենթակոմիտեի անդամներ.
Lynda T. Bui, Everett Green, Gil Hopenstand, Elan Levey, Dace Pavlovskis, Misty Perry Isaacson, 
Tamar Terzian, Chris Wong and Melvin Yee.

Այս պրեզենտացիայի թարգմանությունը կատարվել է Հայ Իրավաբանական Միության
կողմից: 40

Զգուշացում. Ձեռք բերեք իրավասու և փորձառու խորհրդատու


