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ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱՑՄԱՄԲ
ԶԲԱՂՎՈՂ ՏՆՏԵՍՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻՆ ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ ՏԱԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական
հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) 2020 թվականի մարտի 17-ի դռնբաց նիստում քննարկեց
սննդամթերքի և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների իրացմամբ զբաղվող տնտեսվարող
սուբյեկտներին զգուշացում տալու վերաբերյալ հարցը:
Քննարկման արդյունքում Հանձնաժողովն ամրագրեց հետևյալը:
2020 թվականի մարտ ամսից մամուլից և սոցիալական ցանցերից հաճախ են ստացվում
տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից սննդամթերքի և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների
գների բարձրացման, ապրանքային շուկայում ապրանքների պակասորդի և մի շարք այլ խնդիրների
վերաբերյալ մտահոգություններ:
«Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 31-րդ
հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն` սույն օրենքի հնարավոր խախտումների կանխման նպատակով
Հանձնաժողովն իրավասու է իր որոշմամբ տալու զգուշացում տնտեսվարող սուբյեկտների,
պետական մարմինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց այն գործողությունների և (կամ)
վարքագծի
վերաբերյալ,
որոնք
կարող
են
հանգեցնել
տնտեսական մրցակցության
սահմանափակմանը, կանխմանը, արգելմանը կամ անբարեխիղճ մրցակցության գործողությանը
կամ վնասել սպառողների շահերը:
Օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ սույն օրենքը խախտելու համար տնտեսվարող
սուբյեկտները, պետական մարմինները և դրանց պաշտոնատար անձինք կրում են
պատասխանատվություն օրենքով սահմանված կարգով:
Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ հակամրցակցային համաձայնություն կնքելու
(կայացնելու, այդ համաձայնությանը մասնակցելու) համար նշանակվող տուգանքի չափը կազմում է
հակամրցակցային համաձայնության մասնակից տնտեսվարող սուբյեկտի` այդ համաձայնությունը
կնքելուն (կայացնելուն, դրան մասնակցելուն) նախորդող տարվա հասույթի մինչև 10 տոկոսը:
Նախորդ տարում 12 ամսից պակաս գործունեություն իրականացրած լինելու դեպքում սույն մասով
նախատեսված
իրավախախտման
համար
նշանակվող
տուգանքի
չափը
կազմում
է
հակամրցակցային համաձայնության մասնակից տնտեսվարող սուբյեկտի` այդ համաձայնությունը
կնքելուն (կայացնելուն, դրան մասնակցելուն) նախորդող, բայց ոչ ավելի, քան 12 ամսվա
գործունեության ժամանակահատվածի հասույթի մինչև 10 տոկոսը:
Նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ գերիշխող դիրքի չարաշահման համար նշանակվող
տուգանքի չափը կազմում է իրավախախտմանը նախորդող տարվա հասույթի մինչև 10 տոկոսը:
Նախորդ տարում 12 ամսից պակաս գործունեություն իրականացրած լինելու դեպքում սույն մասով
նախատեսված իրավախախտման համար նշանակվող տուգանքի չափը կազմում է տնտեսվարող
սուբյեկտի` իրավախախտմանը նախորդող, բայց ոչ ավելի, քան 12 ամսվա գործունեության
ժամանակահատվածի հասույթի մինչև 10 տոկոսը:
Նույն հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ անբարեխիղճ մրցակցության գործողության համար
տնտեսվարող սուբյեկտի նկատմամբ նշանակվող տուգանքի չափը կազմում է տվյալ
իրավախախտմանը նախորդող տարվա հասույթի մինչև հինգ տոկոս: Նախորդ տարում 12 ամսից

պակաս գործունեություն իրականացրած լինելու դեպքում սույն մասով նախատեսված
իրավախախտման համար նշանակվող տուգանքի չափը կազմում է տնտեսվարող սուբյեկտի`
իրավախախտմանը
նախորդող,
բայց
ոչ
ավելի,
քան
12
ամսվա
գործունեության
ժամանակահատվածի հասույթի մինչև հինգ տոկոս:
Օրենքի 31-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ պատասխանատվության միջոց կիրառելիս
Հանձնաժողովը
հաշվի
է
առնում
տվյալ
իրավախախտման
բնույթը,
տևողությունը,
իրավախախտման հնարավոր կամ փաստացի ազդեցությունը շուկայում մրցակցային իրավիճակի
կամ սպառողների շահերի վրա, տվյալ տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից սույն օրենքի խախտումների
կրկնակիությունը, տնտեսվարող սուբյեկտի դիտավորության աստիճանը, տնտեսվարող սուբյեկտի
կողմից իրավախախտում կատարելու շարժառիթները և հանգամանքները, տնտեսվարող սուբյեկտի
կողմից
իրավախախտում
կատարելու
փաստն
ընդունելու
կամ
Հանձնաժողովի
հետ
համագործակցելու հանգամանքը, տնտեսվարող սուբյեկտի վրա նշանակվող տուգանքի հնարավոր
ազդեցությունը, տվյալ տնտեսվարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը և (կամ) տնտեսվարող
սուբյեկտի պատմությունը:
Հատուկ ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ
դրություն հայտարարելու մասին թիվ 298-Ն որոշմամբ հայտարարվել է արտակարգ դրություն, իսկ
արտակարգ դրության պայմաններում տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից իրավախախտում
կատարելու փաստը Հանձնաժողովի կողմից կգնահատվի որպես պատասխանատվությունը
ծանրացնող հանգամանք:
Ելնելով վերոնշյալից և հիմք ընդունելով Օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետը, 30-րդ
հոդվածի 8-րդ մասը` Հանձնաժողովը
ո ր ո շ ու մ է
1. Սննդամթերքի և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների իրացմամբ զբաղվող
տնտեսվարող սուբյեկտներին տալ զգուշացում՝ ձեռնպահ մնալ իրենց գործունեության ընթացքում
այնպիսի գործողություններից և վարքագծից, որոնք կարող են խախտել տնտեսական
մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության դրույթները:
2. Սույն որոշումը ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:

ՆԱԽԱԳԱՀ

ԳԵՂԱՄ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

