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Արսեն Հովհաննիսյան1
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ
ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Իրավաբանական անձիք տնտեսական հարաբերությունների
զարգացման գործընթացում իրենց հետագա գործարարական գործունեության կազմակերպման նպատակով դիմում են նաև վերակազմակերպման գործընթացների, որը հետապնդում է կամ բիզնեսի
ընդլայնման կամ այն «փրկելու» նպատակ: Ինչ նպատակ էլ հետապնդեն վերակազմակերպման գործընթացները, դրանք բոլորն էլ
իրականացվում են վերակազմակերպվող իրավաբանական անձի
կամքով` առանց արտաքին ազդեցության: Միևնույն ժամանակ,
հնարավոր են դեպքեր, երբ իրավաբանական անձի վերակազմակերպումը տեղի ունենա այդ կազմակերպության կամքին հակառակ` պետական մարմնի ակտի կամ դատարանի վճռի հիման վրա:
Այս դեպքում մենք գործ ենք ունենում հարկադիր վերակազմակերպման հետ: Ընդ որում, եթե կամավոր վերակազմակերպման
դեպքում շոշափվում են վերակազմակերպվող իրավաբանական
անձի մասնակիցների և պարտատերերի շահերը, ապա հարկադիր
վերակազմակերպման դեպքում այդ շահերի պաշտպանությանն
անհրաժեշտությունն էլ ավելի է կարևորվում:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 2
(այսուհետ` Քաղաքացիական օրենսգիրք) 63-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` օրենքով նախատեսված դեպքերում իրավաբանական անձի բաժանման կամ նրա կազմից մեկ կամ մի քանի իրավաբանական անձանց առանձնացման ձևով իրավաբանական անձի

ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ, գիտ. ղեկավար`
ի. գ. դ., պրոֆեսոր Վ. Ավետիսյան:
2 Տե՛ս ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք՝ ընդունված 05.05.1998 թ., ՀՕ- 239:
ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50):
1
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վերակազմակերպումն իրականացվում է դատարանի վճռով:
Վերը նշված իրավակարգավորումը թույլ է տալիս կատարել
հետևյալ եզրակացությունը՝
 հարկադիր վերակազմակերպումը կարող է իրականացվել
միայն բաժանման կամ առանձնացման ձևով,
 այդ վերակազմակերպումը հնարավոր է միայն դատարանի
վճռի հիման վրա,
 նման վերակազմակերպման համար անհրաժեշտ են օրենքով սահմանված որոշակի հանգամանքներ:
Բաժանման և առանձնացման հասկացությունները ձևակերպված են միայն «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում1: Այսպես, նշված օրենքի 21-րդ
հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` Ընկերության բաժանում է համարվում Ընկերության դադարումը` նրա բոլոր իրավունքների և պարտականությունների` նոր ստեղծվող ընկերություններին փոխանցմամբ:
Նույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` Ընկերության առանձնացում է համարվում նոր ընկերության (ընկերությունների) ստեղծումը` նրան (նրանց) վերակազմակերպվող Ընկերության իրավունքների և պարտականությունների մի մասի փոխանցմամբ` առանց վերակազմակերպվող Ընկերության դադարման:
Բաժանումն ու առանձնացումը հիմնականում ուղղված են մեկ
իրավաբանական անձի գույքային բազայի հիման վրա երկու կամ
ավելի իրավաբանական անձանց ստեղծումը: Այդ կապակցությամբ
Դոլինսկայան արդարացիորեն նշում է, որ նշված ձևերով վերակազմակերպումը հանգեցնում է գույքային բազայի և շուկայում մասնաբաժնի նվազեցմանը և սուբյեկտների ավելացմանը2:
Օրենքով տրված բաժանման և առանձնացման հասկացութ-

Տե՛ս ՀՀ օրենքը «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին»՝ ընդունված
25.09.2011 թ., ՀՀՊՏ 2001.11.06/34(166):
2 Տե՛ս Долинская В. В., Реорганизация юридических лиц // Законы России:
опыт, анализ, практика. 2006, № 8, էջ 58:
1
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յունների ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս վերհանել վերակազմակերպման քննարկվող ձևերի տարբերակիչ հատկանիշները: Այսպես`
 առանձնացման դեպքում կարող են ստեղծվել մեկ կամ ավելի իրավաբանական անձիք, իսկ բաժանման դեպքում երկու կամ ավելի իրավաբանական անձիք,
 առանձնացման դեպքում նոր ստեղծվող ընկերությանը անցնում են վերակազմակերպվող ընկերության իրավունքների և պարտականությունների մի մասը, իսկ բաժանման դեպքում` բոլոր իրավունքներն ու պարտականությունները,
 բաժանման դեպքում վերակազմակերպվող ընկերությունը
դադարում է գոյություն ունենալուց, իսկ` առանձնացման դեպքում`
շարունակում է իր գոյությունը1:
Բաժանման և առանձնացման ձևով վերակազմակերպումը,
ինչպես վերակազմակերպման բոլոր ձևերը իրականացվում են իրավաբանական անձի բարձրագույն մարմնի` ժողովի որոշմամբ:
Միաժամանակ, հարկադիր վերակազմակերպման դեպքում նման
«որոշում»2 ընդունում է դատարանը: Ընդ որում, վերակազմակերպման մասին վճիռ կայացնելուց հետո դատարանը նշանակում է իրավաբանական անձի արտաքին կառավարիչ և նրան հանձնարարում է իրականացնել իրավաբանական անձի վերակազմակերպում:
Նշանակման պահից իրավաբանական անձի գործերի կառավարման լիազորություններն անցնում են արտաքին կառավարչին: Արտաքին կառավարիչն իրավաբանական անձի անունից հանդես է
գալիս դատարանում, կազմում է բաժանիչ հաշվեկշիռ և վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող իրավաբանական անձանց կանոնադրությունների հետ միասին ներկայացնում է դատարան: Դատարանի կողմից այդ փաստաթղթերը հաստատելը հիմք է նոր
Տե՛ս Ավետիսյան Վ. Դ., Կորպորատիվ իրավահարաբերությունների արդի
հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում (տնտեսական ընկերությունների օրինակով), մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Եր, 2013, էջ 122-123:
2 Հարկադիր վերակազմակերպման դեպքում որպես վերակազմակերպման
գործընթացի սկիզբ հանդիսանում է դատարանի վճիռը:
1
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ստեղծվող իրավաբանական անձանց պետական գրանցման համար
(Քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ հոդված, կետ 2):
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ոչ բոլոր իրավաբանական անձանց նկատմամբ
կարող են կիրառվել հարկադիր վերակազմակերպման կառուցակարգերը: Այսպես, «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի1 67-րդ հոդվածի 1-ին մասի
համաձայն` բանկը կարող է վերակազմակերպվել բանկի` մեկ այլ
բանկի հետ միացման և բանկի վերակազմավորման միջոցով: «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի2 128-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` Ընկերությունը կարող է վերակազմակերպվել բացառապես մեկ այլ Ընկերության հետ միացման կամ վերակազմավորման միջոցով:
«Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3 72-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` կառավարիչը
կարող է վերակազմակերպվել բացառապես մեկ այլ կառավարչի
միանալու կամ վերակազմավորման միջոցով:
Այսպիսով, իրավաբանական անձանց որոշ տեսակներ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն չեն կարող
հարկադիր կարգով վերակազմակերպվել հետևյալ պատճառներից
ելնելով`
 Քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն հարկադիր վերակազմակերպումը հնարավոր է միայն բաժանման և առանձնացման
ձևով,
 բանկերի, ապահովագրական ընկերությունների, վարկային
1 Տե՛ս ՀՀ օրենքը «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին»՝ ընդունված 30.06.1996, ուժի մեջ է մտել 29.08.1996, ՀՀԱԺՏ 1996/12:
2 Տե՛ս ՀՀ օրենքը «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»՝ ընդունված՝ 09.04.2007, ուժի մեջ է մտել՝ 30.09.2007, ՀՀՊՏ
2007.05.30/27(551) Հոդ.647:
3 Տե՛ս ՀՀ օրենքը «Ներդրումային ֆոնդերի մասին»՝ ընդունված՝22.12.2010,
ուժի մեջ է մտել՝ 09.01.2011, ՀՀՊՏ 2010.12.30/69(803).1 Հոդ.1634.19:
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կազմակերպությունների և մի շարք այլ կազմակերպությունների
համար օրենսդրությունը չի նախատեսում բաժանման կամ առանձնացման ձևով վերակազմակերպման հնարավորություն,
 օրենսդրությունը չի նախատեսում նաև հարկադիր վերակազմակերպման այլ ձևեր` միացում, միաձուլում, վերակազմավորում:
Միաժամանակ, Քաղաքացիական օրենսգիրքը սահմանում է,
որ հարկադիր վերակազմակերպումը կարող է իրականացվել միայն
օրենքով նախատեսված որոշակի դեպքերում:
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված են դեպքերը, երբ իրավաբանական անձը ենթակա է վերակազմակերպման բաժանման կամ առանձնացման ձևով իր կամքին հակառակ, որը պայմանավորված է տվյալ իրավաբանական անձի կողմից իրավախախտում թույլ տալու կամ միացման և միաձուլման
ձևով օրենքին հակասող վերակազմակերպում իրականացնելու
հետ:
Այսպես, «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության» մասին ՀՀ օրենքի1 (այսուհետ՝ ՏՄՊ Օրենք) 19-րդ հոդվածի համաձայն՝
Հանձնաժողովն իրավասու է ընդունել որոշումներ՝ գերիշխող դիրքը
մեկ տարվա ընթացքում երկու կամ ավելի անգամ չարաշահող
տնտեսվարող սուբյեկտների ապախոշորացման (բաժանման, առանձնացման, փայաբաժնի կամ միջոցների օտարման) վերաբերյալ:
Նույն օրենքի 19.11-ին հոդվածի համաձայն՝ ապախոշորացման
վերաբերյալ Հանձնաժողովի որոշումը ենթակա է կատարման
տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից ոչ ուշ, քան 6 ամսվա ընթացքում:
Միաժամանակ, ՏՄՊ Օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ տնտեսվարող սուբյեկտների համակենտրոնացում է համարվում`
1) տնտեսվարող սուբյեկտների միացումը,
Տե՛ս ՀՀ օրենքը «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին»՝
ընդունված 06.11.2000, ուժի մեջ է մտել՝ 15.12.2000, ՀՀՊՏ2000.12.15/30(122):
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2) տնտեսվարող սուբյեկտների միաձուլումը:
ՏՄՊ Օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ գործողության մեջ դրված արգելված համակենտրոնացումը ենթակա է
լուծարման (լուծման, դադարեցման)՝ օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով:
Վերը նշված իրավական ձևակերպումից կարելի է կատարել
եզրակացություն այն մասին, որ միացման կամ միաձուլման ձևով իրականացված համակենտրոնացումը կարող է լուծվել համապատասխանաբար առանձնացման կամ բաժանման գործընթացներ իրականացնելու միջոցով: Ստացվում է, որ Հանձնաժողովը կարող է
պարտավորեցնել տնտեսվարող սուբյեկտներին իրականացնելու
վերակազմակերպման գործընթացներ: Ընդ որում, պետք է նշել, որ
քանի որ ՏՄՊ Օրենքը չի նախատեսում վերը նշված դեպքերում
վարչական կարգով հարկադիր վերակազմակերպման իրականացման կարգ, կարելի է եզրակացնել, որ վերակազմակերպման գործընթացը պետք է սկսվի համապատասխան կազմակերպության
ընդհանուր ժողովի որոշման կայացումից:
Փաստորեն, ՏՄՊ Օրենքը նախատեսում է հարկադիր վերակազմակերպման իրականացման հնարավորություն: Եվ հաշվի առնելով ՏՄՊ Օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջը, համաձայն որի՝ Հանձնաժողովի որոշումը տնտեսվարող սուբյեկտների,
պետական մարմինների և նրանց պաշտոնատար անձանց կողմից
ենթակա է կատարման` որոշման մեջ նշված ժամկետում, ստացվում է, որ տնտեսվարող սուբյեկտները պարտավոր են սկսել վերակազմակերպման գործընթաց Հանձնաժողովի որոշման հիման վրա:
Միաժամանակ, բոլոր այն դեպքերում, երբ տնտեսվարող սուբյեկտը Հանձնաժողովի որոշմամբ սահմանված ժամկետներում չի
սկսում վերակազմակերպման գործընթաց, Հանձնաժողովն իրավասու է իր որոշման կատարման պահանջով դիմել դատարան: Այսինքն, արդյունքում Հանձնաժողովի որոշմամբ իրավաբանական
անձի վերակազմակերպումը իրականացվում է դատական կարգով:
Դա նաև պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ըստ էության
տնտեսվարող սուբյեկտները կարող են կամավոր կերպով չկատա-
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րել Հանձնաժողովի որոշումը, որի միակ բացասական հետևանքը
կլինի պատասխանատվությունը տուգանքի տեսքով (ՏՄՊ Օրենքի
36-րդ հոդվածի 9-րդ մաս):
Այսպիսով, ՏՄՊ Օրենքի նշված կարգավորումները թույլ են
տալիս կատարելու մի շարք հարցադրումներ՝
1. արդյո՞ք ՏՄՊ Օրենքով սահմանված հիմքերով Հանձնաժողովի կողմից ընդունված որոշման հիման վրա կազմակերպության
կողմից իրականացվող վերակազմակերպումը կարելի է համարել
հարկադիր վերակազմակերպում, թե ՏՄՊ Օրենքով նախատեսված
կարգավորումները հենց պետք է համարել օրենքով նախատեսված
այն հիմքերը, երբ իրավաբանական անձանց բաժանումն ու առանձնացումն իրականացվում է դատարանի վճռի հիման վրա,
2. եթե ՏՄՊ Օրենքը նախատեսում է հարկադիր վերակազմակերպման հիմքերը, ապա ովքեր կարող են դիմել դատարան իրավաբանական անձի հարկադիր վերակազմակերպման պահանջով:
ՏՄՊ Օրենքը, սահմանելով Հանձնաժողովի իրավասությունը
ընդունելու տնտեսվարող սուբյեկտի ապախոշորացման վերաբերյալ որոշում, միաժամանակ չի նախատեսում նման վերակազմակերպման իրականացման հատուկ ընթացակարգ, ինչը ենթադրում
է, որ Հանձնաժողովի որոշման հիման վրա համապատասխան
տնտեսվարող սուբյեկտը պետք է սկսի վերակազմակերպման գործընթաց այնպես, ինչպես կամավոր վերակազմակերպման դեպքում
(ընդհանուր ժողովի գումարում, բաժնետերերի և պարտատերերի
ծանուցում և այլն):
Ընդ որում՝ այդ գործընթացի ժամանակ, կազմակերպության
մասնակիցները կամ բաժնետերերը պարտավորված չեն նախ մասնակցել ընդհանուր ժողովի նիստերին, ապա նաև քվեարկել որևէ
ձևով, ինչը նշանակում է, որ Հանձնաժողովի վարչական ակտի հիման վրա վերակազմակերպումը կարող է ընդհանրապես տեղի չունենալ, այդ թվում՝ անկախ կազմակերպության կամքից, օրինակ՝
բաժնետերերի կողմից ժողովին չմասնակցելու հետևանքով:
Ինչպես արդեն նշվեց, ՏՄՊ Օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
համաձայն՝ Հանձնաժողովն իր որոշման չկատարման դեպքում ի-
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րավասու է հայցով դիմել դատարան:
Նշված ձևակերպումը նշանակում է, որ Հանձնաժողովը կարող
է դատական կարգով պարտավորեցնել կազմակերպությանը կատարել ապախոշորացման վերաբերյալ որոշումը: Ընդ որում, այս
դեպքում հարց է առաջանում, եթե դատարանը վճռի, որ ապախոշորացման վերաբերյալ որոշումը ենթակա է կատարման, ապա արդյոք դատարանն իրավասու կլինի սահմանելու այդ որոշման կատարման ընթացակարգ, արդյոք դատարանը կարող է կիրառել Քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածով սահմանված հարկադիր
վերակազմակերպման ընթացակարգը:
Նշված հարցին պատասխանելու համար նախ պետք է պարզել,
թե Հանձնաժողովը ինչ հայցով կարող է դիմել դատարան: Եթե կազմակերպությունը չի կատարում Հանձնաժողովի որոշումը, ապա
Հանձնաժողովը կարող է դիմել դատարան որոշումը կատարելուն
պարտավորեցնելու պահանջով, որի արդյունքում դատարանը կարող է վճռել, որ ապախոշորացման վերաբերյալ որոշումը ենթակա է
կատարման: Այսինքն, դատարանը կարող է միայն հաստատել
Հանձնաժողովի որոշման իրավաչափությունը և պարտավորեցնել
կազմակերպությանը կատարելու այն: Այս դեպքում էլ, եթե կազմակերպությունը չկատարի դատարանի վճիռը, ապա որևէ հետևանք
չի առաջանա, քանի որ «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը1 չի նախատեսում որևէ ընթացակարգ, որով կազմակերպությունը կպարտավորվի հարկադիր կարգով վերակազմակերպվել:
Անդրադառնանք նշված խնդրի վերաբերյալ արտասահմանյան
օրենսդրական կարգավորումներին:
Այսպես, Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիական օրենսգրքի 57-րդ հոդվածի համաձայն օրենքով նախատեսված դեպքերում իրավաբանական անձի բաժանման և առանձնացման ձևով
վերակազմակերպումը իրականացվում է լիազոր պետական մարմՏե՛ս ՀՀ օրենքը «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ընդունված 05.05.1998. ուժի մեջ է մտել` 01.01.1999, ՀՀՊՏ 1998.06.15/12(45):
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նի կամ դատարանի որոշման հիման վրա: Միևնույն ժամանակ, բոլոր այն դեպքերում, երբ կազմակերպությունը լիազոր մարմնի որոշմամբ սահմանված ժամկետներում չի իրականացնում վերակազմակերպումը, ապա այն իրականացվում է համապատասխան մարմնի
հայցի հիման վրա՝ դատական կարգով:
«Մրցակցության պաշտպանության մասին» ՌԴ ֆեդերալ օրենքի1 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ առանց հակամենաշնորհային մարմնի թույլտվության ստեղծված առևտրային կազմակերպությունը, կամ առանց նման թույլտվության միացած կամ միաձուլված կազմակերպությունները ենթակա են բաժանման կամ առանձնացման դատական կարգով հակամենաշնորհային մարմնի հայցի
հիման վրա:
Նույն օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից առևտրային գործունեություն իրականացնելու դեպքում, ինչպես նաև գերիշխող դիրք ունեցող
տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից գերիշխող դիրքի պարբերաբար
չարաշահման դեպքում հակամենաշնորհային մարմինն իրավասու
է այդ կազմակերպությունների հարկադիր բաժանման կամ առանձնացման պահանջով դիմել դատարան:
Այպիսով, Ռուսաստանի Դաշնությունում մրցակցային օրենսդրության խախտումների դեպքում բաժանման և առանձնացման
դեպքում հարկադիր վերակազմակերպումը հնարավոր է միայն դատական կարգով:
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հարկադիր վերակազմակերպումները բաժանման և առանձնացման ձևով իրականացվում
են Կլեյտոնի ակտի հիման վրա, որն ընդունվել է 1914 թվականին:
Սակայն, դեռևս մինչև այդ ակտի ընդունումը ԱՄՆ-ում իրականացվել են հարկադիր վերակազմակերպումներ: Մասնավորապես, 1911
թվականին ԱՄՆ Գերագույն դատարանի որոշման հիման վրա ամերիկյան նավթային գերխոշոր կորպորացիան՝ «Ստանդարտ օյլ» -ը
Տե՛ս ՌԴ օրենքը «Մրցակցության պաշտպանության մասին»՝ ընդունված՝
08.07.2006, ուժի մեջ է մտել՝ 14.07.2006, աղբյուրը՝ consultant.ru:
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(Standart Oil) բաժանվեց 34 առանձին կազմակերպությունների:
Նշված բաժանումից հետո «Ստանդարտ օյլ»-ի բաժինը շուկայում
1911-1920 թթ. 62 տոկոսից հասավ 50 տոկոսի, ինչը կարելի է համարել ընդհանուր առմամբ ոչ էական կորուստ1:
Կլեյտոնի ակտի համաձայն հարկադիր վերակազմակերպումներն իրականացվում էին ոչ թե մենաշնորհ կորպորացիաների կողմից խախտումներ թույլ տալու դեպքերում, այլ այն դեպքերում, երբ
որոշակի կորպորացիա շուկայում ձեռք էր բերում մենաշնորհ դիրք
և ԱՄՆ Գերագույն դատարանը գտնում էր, որ այդ դիրքը խաթարում
է տնտեսությունը: Նման դեպքերում, դատարանի որոշման հիման
վրա մենաշնորհ կազմակերպությունները բաժանվում էին մի քանի
մանր ինքնուրույն կազմակերպությունների2:
Այսպիսով, ԱՄՆ-ում ևս հարկադիր վերակազմակերպումներն
իրականացվում են դատարանի որոշման հիման վրա՝ Առևտրի
Դաշնային Հանձնաժողովի հայցով:
Եվրոպական Միությունում իրավաբանական անձանց վերակազմակերպումները, այդ թվում՝ հարկադիր, իրականացվում են մի
շարք դիրեկտիվների հիման վրա: Այսպես, վարկային կազմակերպությունների վերակազմակերպումներն իրականացվում են «Վերակազմակերպումների և լուծարումների մասին» թիվ 2001/24/EC
դիրեկտիվի 3 հիման վրա, ապահովագրական կազմակերպությունների վերակազմակերպումն իրականացվում է «Ապահովագրական
կազմակերպությունների վերակազմակերպման և գործունեության

1 Տե՛ս Richard A. Epstein. Antitrust Consent Decrees in Theory and Practice:
Why Less Is more. Washington, D.C. 2007. էջեր` 19-20:
2 Նման կարգավորումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ԱՄՆում օրենսդրությունը և պետական քաղաքականությունը հակամենաշնորհային է. այսինքն՝ պետությունը պայքարում է մենաշնորհների դեմ: Դրա
վառ օրինակ է հանդիսանում 2000 թվականին Կոլումբիայի շրջանի դատարանի որոշումը, որով Microsoft-ը պետք է բաժանվեր երկու ինքնուրույն
կորպորացիաների:
3 Տե՛ս «Վերակազմակերպումների և լուծարումների մասին» թիվ 2001/24/EC
դիրեկտիվ, աղբյուրը http://eur-lex.europa.eu/:
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դադարեցման մասին» թիվ 2001/17/EC դիրեկտիվով1:
Վերը նշված դիրեկտիվները հարկադիր վերակազմակերպման
վերաբերյալ որոշում կայացնելու իրավասությունը վերապահում են
միության անդամ պետությունների ազգային դատական մարմիններին, իսկ վերակազմակերպման գործընթաց կարող են նախաձեռնել
համապատասխան
կազմակերպությունների
գործունեության
նկատմամբ հսկողություն և վերահսկողություն իրականացնող մարմինները:
Այսպիսով, ներպետական և արտասահմանյան օրենսդրության
վերլուծությունը և համադրությունը հիմք է տալիս եզրակացնելու,
որ հարկադիր վերակազմակերպումն իրականացվում է այն դեպքերում, երբ որևէ կազմակերպություն թույլ է տալիս օրենքի, հիմնականում մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության խախտում: Հետևաբար, հարկադիր վերակազմակերպումը կարելի է համարել օրենքի խախտման համար իրավախախտի նկատմամբ կիրառվող հարկադրանքի միջոց: Ուստի, նշված հարկադրանքի արդյունավետ կիրառման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի իրավախախտ սուբյեկտը հնարավորություն չունենա ազդելու գործընթացի
վրա, որոշելու դրա հետագա ընթացքը: Այդ նպատակներին հնարավոր է հասնել այն դեպքում, երբ կազմակերպության վերակազմակերպումն իրականացվում է առանց նրա մասնակցության կամ առանց նրա կողմից որոշումներ կայացնելու հնարավորության, ինչպիսի ընթացակարգ համարվում է Քաղաքացիական օրենսգրքի 63րդ հոդվածով նախատեսված ընթացակարգը, երբ դատարանը նշանակում է իրավաբանական անձի արտաքին կառավարիչ և նրան
հանձնարարում է իրականացնել իրավաբանական անձի վերակազմակերպում և նշանակման պահից իրավաբանական անձի գործերի
կառավարման լիազորություններն անցնում են արտաքին կառավարչին: Հենց սա է հարկադիր վերակազմակերպման էությունը, երբ

Տե՛ս «Ապահովագրական կազմակերպությունների վերակազմակերպման
և գործունեության դադարեցման մասին» թիվ 2001/17/EC դիրեկտիվ, աղբյուրը` http://eur-lex.europa.eu/:
1
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վերակազմակերպվողը չունի վերակազմակերպման գործընթացի
վրա ազդելու հնարավորություն և գործիքակազմ:
Հետևաբար, ՏՄՊ Օրենքով նախատեսված Հանձնաժողովի իրավասությունն ընդունելու տնտեսվարող սուբյեկտի բաժանման
կամ առանձնացման վերաբերյալ որոշում, չի կարելի համարել Քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված հարկադիր վերակազմակերպման ընթացակարգից տարբերող ընթացակարգ, այլ ընդհակառակը, դրանք պետք է համարել հենց օրենքով նախատեսված այն
հիմքերը, երբ դատական կարգով կարող է իրականացվել կազմակերպության հարկադիր վերակազմակերպում:
Այսպիսով, հարկադիր վերակազմակերպման օրենքով նախատեսված հիմքերը բացահայտելուց հետո փորձենք պարզել, թե ովքեր կարող են դիմել դատարան կազմակերպության հարկադիր վերակազմակերպման պահանջով:
Ընդհանրապես, իրավական դոկտրինայում և մի շարք երկրների օրենսդրությամբ շեշտվում է այն հանգամանքը, որ հարկադիր
վերակազմակերպման պահանջով կարող են դիմել հանրային իրավունքի սուբյեկտները: Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով,
որ կազմակերպության նկատմամբ հարկադիր վերակազմակերպման գործիքակազմ կիրառվում է հանրային իրավունքով պաշտպանվող շահերի դեմ ոտնձգելու, մասնավորապես, մրցակցության
պաշտպանության օրենսդրության խախտումներ թույլ տալու դեպքերում:
Արգենտինայի օրենսդրությամբ տնտեսվարող սուբյեկտների
նկատմամբ հարկադրանքի միջոցների, այդ թվում՝ հարկադիր վերակազմակերպման կիրառման ընթացքում օգտագործվում է «ընդհանուր տնտեսական օգուտի գաղափարը», որն արտացոլում է հասարակության տնտեսական բարեկեցությունը, այսինքն՝ կազմակերպության հարկադիր վերակազմակերպումը հնարավոր է միայն
հանրային շահերի, այլ ոչ թե մասնավոր շահերի պաշտպանության
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նպատակով1:
Մեր կողմից դիտարկված երկրներում կազմակերպության
հարկադիր վերակազմակերպման հայցով դատարան կարող են դիմել միայն հակամենաշնորհային/մրցակցության պաշտպանության
մարմինները, քանի որ նման հայցով դիմելու հիմք է հանդիսանում
մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության խախտում թույլ
տալը:
Հայաստանյան օրենսդրությամբ նշված հարցը ուղղակիորեն
կարգավորված չէ և պարզելու համար հարկադիր վերակազմակերպման պահանջով դատարան դիմելու սուբյեկտների շրջանակը
պետք է կատարենք օրենսդրության համակարգային վերլուծություն:
Այսպես, ՏՄՊ Օրենքի 19-րդ և 35-րդ հոդվածների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հանձնաժողովը նման իրավասություն ունի
կամ առնվազն պետք է ունենա՝ հաշվի առնելով նաև մեր կողմից
արդեն կատարված վերլուծությունը:
Այսպես, ՏՄՊ Օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետի համաձայն՝ Հանձնաժողովն իրավունք ունի դիմելու դատարան սույն օրենքի խախտումների վերաբերյալ, այդ թվում՝ պետական մարմինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց ընդունած ակտերը,
տնտեսվարող սուբյեկտների` օրենքի խախտմամբ կնքված պայմանագրերը լրիվ կամ մասնակի անվավեր ճանաչելու, ինչպես նաև
այդ պայմանագրերի փոփոխման կամ լուծման պահանջով, իսկ
նույն օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Հանձնաժողովն
իր որոշման չկատարման դեպքում իրավասու է հայցով դիմել դատարան:
Իհարկե նշված հոդվածներից միանշանակորեն չի երևում, որ
Հանձնաժողովը իրավախախտ տնտեսվարող սուբյեկտի հարկադիր
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վերակազմակերպման պահանջով դատարան դիմելու իրավունք ունի, սակայն եթե մենք ուշադիր ուսումնասիրենք արդեն մեջբերված
ՏՄՊ Օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետի բանաձևումը, ապա կտեսնենք, որ Հանձնաժողովը նման իրավասություն, այնուամենայնիվ, ունի:
Այսպես, հիշյալ հոդվածի համաձայն՝ Հանձնաժողովն իրավասու է հայցով դիմել դատարան ՏՄՊ Օրենքի խախտումների վերաբերյալ, ընդ որում՝ ոչ թե իր որոշումների կատարմանը պարտավորեցնելու պահանջով, այլ իր որոշմամբ խախտում համարվող գործողությունները վերացնելու պահանջով, քանի որ ՏՄՊ Օրենքի 35րդ հոդվածի 2-րդ մասն արդեն Հանձնաժողովին վերապահում է իր
որոշումների կատարմանը դատական կարգով պարտավորեցնելու
իրավասություն:
Հատկանշական է, որ ՏՄՊ Օրենքը Հանձնաժողովի պահանջների առարկաների տեսակները (պետական մարմինների կամ
դրանց պաշտոնատար անձանց ընդունած ակտերը, տնտեսվարող
սուբյեկտների` օրենքի խախտմամբ կնքված պայմանագրերը լրիվ
կամ մասնակի անվավեր ճանաչելու, ինչպես նաև այդ պայմանագրերի փոփոխման կամ լուծման պահանջները) թվելիս օգտագործում
է «այդ թվում» բառակապակցությունը, ինչը նշանակում է, որ Հանձնաժողովի իրավասությունը ներառում, սակայն չի սահմանափակվում այդ տեսակներով: Հետևաբար, քանի որ տնտեսվարող սուբյեկտի ապախոշորացումը և գործողության մեջ դրված արգելված
համակենտրոնացումը լուծարելը վերաբերում են ՏՄՊ Օրենքի
խախտումներին, դրանց հետևանք են, ուստի գտնում ենք, որ ՏՄՊ
Օրենքի 19-րդ հոդվածը Հանձնաժողովին վերապահում է հարկադիր
վերակազմակերպման պահանջով դատարան դիմելու իրավասություն: Եվ դա բնական է, քանի որ հարկադիր վերակազմակերպման
հիքմերը սահմանված են հենց ՏՄՊ Օրենքով, և նշված օրենքը կիրառող մարմինը պետք է ունենա նման իրավասություն:
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե բացի Հանձնաժողովից այլ
անձիք, օրինակ՝ կազմակերպության մասնակիցները, պարտատերերը կամ մրցակից կազմակերպությունները կարող են ՏՄՊ Օրեն-
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քով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում (օրինակ՝ Հանձնաժողովի կողմից համակենտրոնացումը արգելելու դեպքում) դիմել
դատարան տնտեսվարող սուբյեկտի հարկադիր վերակազմակերպման պահանջով, ապա պետք է նշել, որ մասնավոր անձիք նման
հնարավորություն օրենսդրությամբ չունեն և դա արդարացված է:
Այսպես, Քաղաքացիական օրենսգրքի 14-րդ հոդվածի համաձայն՝ Քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանությունն իրականացվում է` իրավունքը ճանաչելով, մինչև իրավունքի խախտումը եղած դրությունը վերականգնելով, վնասներ հատուցելով, ինչպես
նաև օրենքով նախատեսված այլ եղանակներով:
Քաղաքացիական օրենսգրքի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ
հարկադիր վերակազմակերպման պահանջով դատարան դիմելը չի
մտնում թվարկված եղանակների մեջ:
Ինչ վերաբերում է օրենքով նախատեսված այլ եղանակներին,
ապա պետք է նշել, որ կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց հետ կապված իրավահարաբերություններ կարգավորող օրենքներով (բաժնետիրական, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների, կոոպերատիվների, բանկերի, ապահովագրական ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի և այլ տեսակների վերաբերյալ օրենքներ) կազմակերպության մասնակիցներին և
պարտատերերին նման իրավունք վերապահված չէ:
Պետք է նշել, որ դատական պրակտիկան ևս զարգացել է այն
ճանապարհով, որ կազմակերպության հարկադիր վերակազմակերպման պահանջով դրա մասնակիցները կամ պարտատերերը
դատարան դիմելու իրավունք չունեն:
Այսպես, թիվ ԵԿԴ/1597/02/15 քաղաքացիական գործի շրջանակներում մի շարք հայցվորներ («ԵԱԶ» բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերեր) հայց են ներկայացրել Կենտրոն և Նորք
Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան «ԵԱԶ» բաց բաժնետիրական ընկերության վերակազմակերպման (բաժանման) պահանջով:
Հայցվորները նշել են, որ ընկերության տնօրենին ընկերության
վերակազմակերպման հարցը քննարկելու նպատակով խնդրել են
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հրավիրել ընդհանուր ժողով, սակայն նրանց պահանջը մնացել է
անպատասխան, ուստի հայցվորները, վկայակոչելով Քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերը, ինչպես նաև
Բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքի 9-րդ հոդվածը և
18-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերը, խնդրել են դատարանից բաժանման ձևով վերակազմակերպել ընկերությունը:
Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի որոշմամբ մերժել է հայցադիմումը վարույթ ընդունելը՝ նշելով, որ տվյալ
դեպքում չի պահպանվել Քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի 1-ին կետի պահանջը, չի ներկայացվել իրավաբանական անձի
հիմնադիրների (մասնակիցների) կամ կանոնադրությամբ դրա համար լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշում` վերակազմակերպում կատարելու անհամաձայնության վերաբերյալ, ինչպես նաև չի մատնանշվել այն օրենքը, որի դեպքում կգործի ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի պահանջը:
Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քաղաքացիական
դատարանը 2016 թվականի փետրվարի 10-ի որոշմամբ բավարարել
է հայցվորների վերաքննիչ բողոքը և բեկանել դատարանի՝ հայցադիմումի ընդունումը մերժելու մասին որոշումը:
Վերաքննիչ դատարանը մասնավորապես նշել է, որ օրենսդիրը
նախատեսել է իրավաբանական անձի վերակազմակերպման հատուկ կարգ: Միաժամանակ Վերաքննիչ դատարանը գտել է, որ այդ
կարգն ամենևին չի վերացնում իրավաբանական անձի բաժնետերերի իրավունքները, այդ թվում դրանց պաշտպանության իրավունքը,
որոնք նախատեսված են ՀՀ Սահմանադրությամբ, Քաղաքացիական
օրենսգրքով և Բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքով:
Հետևաբար իրավաբանական անձանց բաժնետերերի իրավունքների և դրանց իրականացման առանձնահատուկ կարգի (Ընկերության վերակազմակերպումը կատարվում է ժողովի որոշմամբ) միջև
պետք է գտնվի ողջամիտ հավասարակշռվածություն` օրենսդրության տրամաբանությունը չխախտելու համար:
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանը 2016
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թվականի օգոստոսի 1-ի որոշմամբ բավարարել է պատասխանողի
վճռաբեկ բողոքը: Վճռաբեկ դատարանը, վկայակոչելով Քաղաքացիական օրենսգրքի 13-րդ, 14-րդ և 63-րդ հոդվածները, Բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքի 21-րդ, 66-րդ և 67-րդ հոդվածները, մասնավորապես իր որոշման մեջ նշել է. «որպես կանոն,
իրավաբանական անձի, տվյալ դեպքում բաժնետիրական ընկերությունների վերակազմակերպումը՝ այդ թվում նաև բաժանումը, կատարվում է կամավոր կարգով՝ նրա հիմնադիրների (մասնակիցների) կամ կանոնադրությամբ դրա համար լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշման հիման վրա: Ընդ որում, բաժնետիրական ընկերության բաժանման մասին որոշում ընդունելու իրավասությունը պատկանում է բաժնետիրական ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմնին՝ Ընկերության ժողովին, որը հաստատում է նաև բաժանման կարգը և պայմանները:
Ի տարբերություն կամավոր կարգի՝ բաժնետիրական ընկերության հարկադիր վերակազմակերպումը տեղի է ունենում դատարանի վճռով՝ բացառապես օրենքով նախատեսված դեպքերում:
Ընդ որում՝ դատարանի վճռով հարկադիր վերակազմակերպումն իրականացվում է բացառապես բաժանման կամ առանձնացման ձևերի դեպքում, քանի որ այդ դեպքում հնարավոր է ընկերության գույքային միջոցների նվազեցում: Բացի այդ, բաժանման ձևով վերակազմակերպման արդյունքում վերակազմակերպվող ընկերությունը
դադարում է գոյություն ունենալուց, իսկ նրա բոլոր իրավունքները և
պարտականությունները փոխանցվում են նոր ստեղծվող ընկերություններին:
Նման պայմաններում Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ դատական կարգով ընկերության բաժանման պահանջի դեպքում առկա է իրավաբանական անձի հարկադիր վերակազմակերպման պահանջ, որն ենթակա է դատարանի քննությանը միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում, այսինքն՝ այն դեպքում, երբ օրենքով սահմանված կարգով ուղղակիորեն և հստակ ամրագրված է համապատասխան իրավասու անձի՝ տվյալ պահանջով հայց ներկայացնելու
իրավունքը կամ տվյալ պահանջը դատարանին քննության ենթակա
լինելը:
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Միաժամանակ Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերն Ընկերության վերակազմակերպման (տվյալ դեպքում՝ բաժանման) գործընթացի հետ կապված
իրենց պահանջները կարող են ներկայացնել օրենքով սահմանված
կարգով՝ իրենց իրավասությունների շրջանակում (օրինակ՝ բաժնետերն իրավունք ունի ‹‹Բաժնետիրական ընկերությունների մասին››
ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին կետի «թ» ենթակետով սահմանված
կարգով դիմել դատարան` ժողովի կողմից ընդունված և գործող օրենքներին ու այլ իրավական ակտերին հակասող որոշումների բողոքարկման նպատակով և այլն): Ընդ որում, նշվածը կարող է իրականացվել միայն կամավոր կարգով բաժնետիրական ընկերության
վերակազմավորման (վերակազմակերպման - ուղղումը հեղինակինն է) (տվյալ դեպքում բաժանման) դեպքերում»1:
Այսպիսով, Վճռաբեկ դատարանն ամրագրել է, որ կազմակերպության հարկադիր վերակազմակերպման պահանջով դատարան
դիմել հնարավոր է միայն օրենքով նախատեսված հիմքերով և
միայն այն դեպքում, երբ օրենքով սահմանված կարգով ուղղակիորեն և հստակ ամրագրված է համապատասխան իրավասու անձի՝
տվյալ պահանջով հայց ներկայացնելու իրավունքը:
Ամփոփելով վերոգրյալը և հաշվի առնելով Վճռաբեկ դատարանի որոշման մեջ ներկայացված իրավադրույթները՝ կարելի է փաստել, որ կազմակերպության մասնակիցները, ինչպես նաև պարտատերերը, առավել ևս դրա մրցակիցները չեն կարող դիմել դատարան
կազմակերպության հարկադիր վերակազմակերպման պահանջով,
քանի որ նրանք օրենքով նման իրավասություն չունեն և նրանց հայցը ենթակա չէ դատարանում քննության:
Անդրադառնալով հարկադիր վերակազմակերպման պահանջով դատարան դիմելու Հանձնաժողովի իրավասությանը՝ պետք է
նշել, որ գերիշխող դիրքը մեկ տարվա ընթացքում երկու կամ ավելի

Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի թիվ
ԵԿԴ/1597/02/15 քաղաքացիական գործով կայացված որոշումը, աղբյուրը`
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անգամ չարաշահած տնտեսվարող սուբյեկտի ապախոշորացման
(բաժանում, առանձնացում) պահանջով դատարան դիմելը ոչ թե
Հանձնաժողովի պարտականությունն է, այլ իրավունքը, և բոլոր
դեպքերում ապախոշորացման վերաբերյալ որոշումը և դրա հիման
վրա դատարան ներկայացված հայցը պետք է լինեն հիմնավորված:
Կազմակերպության հարկադիր վերակազմակերպումը պետք է բխի
ազատ տնտեսական մրցակցության սահմանադրաիրավական
սկզբունքի պաշտպանության բացարձակ անհրաժեշտությունից և
պետք է լինի տնտեսապես և տեխնիկապես հնարավոր:
Այսինքն, ամենևին պարտադիր չէ, որ բոլոր մենաշնորհ կամ
գերիշխող դիրք ունեցող սուբյեկտները ենթարկվեն հարկադրանքի
նման միջոցի: Ինչպես նշում են ամերիկացի իրավաբանները՝ ոչ թե
մենաշնորհ դիրքն է համարվում խախտում, այլ շուկայի մենաշնորհացումը, հետևաբար պետք է պայքարել ոչ թե շուկայի խոշոր խաղացողների դեմ, այլ դրանց չարաշահումների դեմ:
Հարկադիր վերակազմակերպման վերաբերյալ որոշում կայացնելիս պետք է առաջնորդվել հետևյալ սկզբունքներով և պայմաններով՝
 գոյություն ունի կազմակերպության ենթակառուցվածքների
առանձնացման իրական հնարավորություն, այսինքն վերակազմակերպվող կազմակերպության ենթակառուցվածքների միջև բացակայում է տեխնիկական սերտ փոխկապվածությունը (օրինակ՝ մեկ
ենթակառուցվածքի կողմից օգտագործվող մեկ այլ ենթակառուցվածքի արտադրանքի, աշխատանքի, ծառայության ընդհանուր ծավալը չի գերազանցում տվյալ ենթակառուցվածքի կողմից արտադրվող ապրանքի, կատարվող աշխատանքի, մատուցվող ծառայության
30 տոկոսը),
 վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպություններն ունեն իրական հնարավորություն ինքնուրույն գործելու կոնկրետ ապրանքային շուկայում:
Նշված պայմաններից թեկուզ մեկի բացակայությունը անհնարին է դարձնում կազմակերպության հարկադիր վերակազմակերպման վերաբերյալ որոշման ընդունումը:
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1953 թվականին ԱՄՆ տարածաշրջանային դատարաններից
քննելով «United Shoe Machinery Co.»-ի երեք առանձին կազմակերպությունների բաժանելու վերաբերյալ ամերիկյան կառավարության
հայցը, համարեց այդ բաժանումն անիրատեսական1:
Կազմակերպությունը ապրանքի արտադրությունն իրականացնում էր մեկ արտադրամասում, որը գտնվում էր Բեվերլի քաղաքում՝
արտադրության ընթացքում օգտագործելով միևնույն գործիքները,
օժանդակ տեխնիկան, բոլոր ապրանքների արտադրության ընթացքում աշխատում էին միևնույն անձնակազմը և ղեկավար կազմը:
Բացի այդ, անարդարացի համարվեց կազմակերպության արտադրանքը սկզբում բաժանել երեք առանձին կատեգորիաների, այնուհետև դատարանի որոշմամբ արգելել Բեվերլիի արտադրամասին
արտադրել երկու կատեգորիայի ապրանք, որպեսզի դրանք արտադրելու իրավունքը վերապահել նոր ստեղծվող մյուս երկու կազմակերպություններին: Նոր ստեղծվող կազմակերպությունների համար դա կառաջացներ արտադրության կազմակերպման հետ կապված խնդիրներ: Ամերիկյան կառավարության ներկայացրած պահանջը բավարարելու դեպքում կստեղծվեին երեք առանձին կազմակերպություններ այն նույն վայրում, որտեղ արդյունավետորեն գործում էր մեկ կազմակերպություն, ինչը չի կարելի համարել ողջամիտ: Ինչպես նշել է որոշումը կայացրած դատավոր Վիզանսկին՝
չպետք է լինել Սողոմոն Իմաստունը հասկանալու համար, որ այս
օրգանիզմը չի կարելի բաժանել երեք հավասարապես կենսունակ
մասերի2:
Այսպիսով, ապախոշորացման վերաբերյալ որոշումը պետք է
կայացվի բացառապես տնտեսական մրցակցության պաշտպանության և մրցակցության զարգացման նպատակներից ելնելով:
Իհարկե, վերը նշված չափանիշները օրենքով ուղղակիորեն
սահմանված չեն, ինչը մրցակցության պաշպանության ամերիկյան

Տե՛ս Dominick T. Armentano, Antitrust and Monopoly, The independent
Institute, Oakland, California, 2005, էջեր 182:
2 Տե՛ս Dominick T. Armentano, նշված աշխատությունը, էջ 189:
1
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մոդելի կրկնությունն է, երբ խուսափում են խիստ որոշակի ձևակերպումներից, որը հնարավորություն է տալիս դրանց մեջ ներդնել որոշակի և կոնկրետ գործի փաստական հանգամանքներին համապատասխանող բովանդակություն:
Ինչպես արդեն նշվել է ՏՄՊ Օրենքի 10–րդ հոդվածի 4-րդ մասի
համաձայն՝ գործողության մեջ դրված արգելված համակենտրոնացումը ենթակա է լուծարման (լուծման, դադարեցման)՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ հայտարարագրման ենթակա կամ տնտեսական մրցակցությունն էապես խոչընդոտող, այդ
թվում` գերիշխող դիրքի հանգեցնող կամ գերիշխող դիրքն ամրապնդող համակենտրոնացումը թույլատրվում է Հանձնաժողովի որոշման հիման վրա, որը կարող է պարունակել նաև համակենտրոնացման մասնակցի (մասնակիցների) համար պարտադիր կատարման ենթակա պայմաններ և պարտավորություններ: Իսկ 3-րդ մասի
համաձայն՝ արգելվում է հայտարարագրման ենթակա համակենտրոնացումը գործողության մեջ դնելը՝ մինչև Հանձնաժողովի կողմից
որոշում կայացնելը:
Նշված հոդվածի բովանդակությունից պարզ է դառնում, որ
Հանձնաժողովը կարող է արգելել այն համակենտրոնացումը, որը
էապես խոչընդոտում է տնտեսական մրցակցությունը, այդ թվում՝
հանգեցնում է գերիշխող դիրքի կամ ամրապնդում է այն:
Համակենտրոնացումը արգելելու վերաբերյալ Հանձնաժողովը
կայացնում է որոշում, որտեղ պետք է հիմնավորվի այն հանգամանքը, որ տնտեսվարող սուբյեկտների միացումը կամ միաձուլումը խոչընդոտում է մրցակցությունը և այն փաստորեն ի սկզբանե չպետք է
տեղի ունենար:
Նման դեպքերում, արդեն, Հանձնաժողովը, հիմք ընդունելով
համակենտրոնացումը արգելելու վերաբերյալ իր որոշումը, կարող է
դիմել դատարան տնտեսվարող սուբյեկտների բաժանման կամ առանձնացման պահանջով:
«Իրավաբանական անձանց գրանցման մասին» օրենքի 44-րդ
հոդվածի համաձայն՝ բաժանման կամ առանձնացման պետական
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գրանցման համար ներկայացվում են` դիմում, պետական տուրքի
վճարումը հավաստող փաստաթուղթ, բաժանիչ (առանձնացման)
հաշվեկշիռը, իրավաբանական անձանց կանոնադրությունները և
այլ փաստաթղթեր:
Հարկադիր վերակազմակերպման համար արդեն պետական
գնացման հիմք է համարվում դատարանի կողմից բաժանիչ հաշվեկշիռը և վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպությունների կանոնադրությունները հաստատելը:
Չնայած այն հանգամանքին, որ հիշյալ օրենքը չի սահմանում
թե հարկադիր վերակազմակերպման գրանցման համար ինչ փաստաթղթեր պետք է ներկայացնի արտաքին կառավարիչը, սակայն
նույն օրենքի, ինչպես նաև Քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի 2-րդ մասի վերլուծությունից կարելի է պարզել այդ փաստաթղթերի ցանկը:
Այսպես, իրավաբանական անձանց գրանցման մասին օրենքի
17-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ եթե օրենսդրությամբ որևէ
հաշվառում կամ գրանցում կատարելու համար նախատեսված է
լիազոր կամ այլ մարմնի որոշում ներկայացնելու պահանջ, ապա
այդ որոշումները կարող են ունենալ հետևյալ ձևերը՝
…..
5) դատարանի որոշում.
6) դատարանի վճիռ:
Քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ արտաքին կառավարիչը կազմում է բաժանիչ հաշվեկշիռ և վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող կազմակերպությունների կանոնադրությունները և ներկայացնում դատարանի հաստատմանը, իսկ դատարանի կողմից այդ փաստաթղթերը հաստատելը
հիմք է վերակազմակերպման պետական գրանցման համար:
Նշվածից կարելի է ենթադրել, որ արտաքին կառավարիչը պետական գրանցման իրավասու մարմին պետք է ներկայացնի հարկադիր վերակազմակերպման մասին դատարանի վճիռը, բաժանված կամ առանձնացված կազմակերպության բաժանիչ հաշվեկշիռը, նոր ստեղծվող կազմակերպությունների կանոնադրությունները
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և ամենակարևորը նշված փաստաթղթերը հաստատելու մասին դատարանի որոշումը:
Այսպիսով ուսումնասիրության արդյունքներով մենք բացահայտեցինք հարկադիր վերակազմակերպման օրենքով նախատեսված
հիմքերը, մասնավորապես, դրանք սահմանված են ՏՄՊ Օրենքով,
հիմնավորեցինք, որ կազմակերպությունների հարկադիր վերակազմակերպման պահանջով կազմակերպության մասնակիցները, պարտատերերը և առավելևս մրցակիցներն իրավունք չունեն դիմելու
դատարան և նման իրավասությունը ներկայումս պատկանում է
միան Հանձնաժողովին:
Չնայած այն հանգամանքին, որ օրենսդրության վերլուծության
արդյունքում պարզ է դառնում, որ կազմակերպությունների հարկադիր վերակազմակերպման պահանջով դատարան դիմելու իրավունք Հանձնաժողովին վերապահված է, սակայն տարակարծություններից խուսափելու, իրավական ակտի որոշակիության սահմանադրաիրավական սկզբունքի և օրենքի կիրարկման միասնականությունն ապահովելու նպատակով առաջարկում ենք ՏՄՊ Օրենքով նախատեսել Հանձնաժողովի հստակ իրավասությունը մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության խախտում թույլ տված
կազմակերպությունների հարկադիր վերակազմակերպման պահանջով դիմելու դատարան:
Այդ կապակցությամբ, առաջարկում ենք ՏՄՊ Օրենքի 19-րդ
հոդվածը 1-ին մասի «դ» կետը լրացնել դրույթով, համաձայն որի՝
Հանձնաժողովը իրավասու է դիմել դատարան՝ գերիշխող դիրքը մեկ
տարվա ընթացքում երկու և ավելի անգամ չարաշահած և արգելված
համակենտրոնացումը գործողության մեջ դրած տնտեսվարող սուբյեկտների հարկադիր վերակազմակերպման պահանջով:
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ
РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В РЕСПУБЛИКЕ
АРМЕНИЯ
В данной статье поднимаются вопросы, касающиеся проблем
правового регулирования принудительной реорганизации. В ходе
проведенного исследования были затронуты вопросы правовых основ
принудительной реорганизации, а также была исследована
деятельность круга лиц, имеющих право на обращение в суд с требованием о принудительной реорганизации юридического лица корпоративного типа.
В результате исследования было выявлено, что основы принудительной реорганизации установлены законом «О защите экономической конкуренции» Республики Армения, а правом обращения в суд с
требованием о принудительной реорганизации юридического лица
корпоративного типа обладает исключительно Государственная комиссия по защите экономической конкуренции, в то время как участники, кредиторы и конкуренты юридического лица подобным правом не обладают.

Arsen Hovhannnisyan
Post-graduate student of YSU Chair of Civil Law

SOME ISSUES REGARDING FORCED REORGANIZATION OF LEGAL
ENTITY IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
In this article raises questions relating to the problems of legal
regulation of forced reorganization. In the course of the study were
discussed issues of legal bases of forced reorganization and was also
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investigated the circle of persons entitled to appeal to the court for the
forced reorganization of the legal entity.
The study found out that the legal basics of forced reorganization
established by law "On Protection of Economic Competition" of the
Republic of Armenia, and the right to appeal to the court for the forced
reorganization of the legal entity has only the State Commission for
Protection of Economic Competition of teh Republic of Armenia, whereas
the participants, creditors and competitors of such legal entity do not have
the same right.
Բանալի բառեր` հարկադիր վերակազմակերպում, բաժանում, առանձնա-
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Ключевые слова: принудительная реорганизация, разделение, выделение,
разделение, разукрупнение.
Key words: forced reorganization, division, separation disaggregation.
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