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Հոդված 2. Օրենքի կարգավորման առարկան 
  
1. Սույն օրենքը տարածվում է տնտեսվարող սուբյեկտների, պետական 

մարմինների, ինչպես նաև դրանց պաշտոնատար անձանց այն գործողությունների կամ 
վարքագծի վրա, որոնք հանգեցնում են կամ կարող են 
հանգեցնել տնտեսական մրցակցության սահմանափակմանը, կանխմանը, արգելմանը 
կամ անբարեխիղճ մրցակցության գործողությանը, բացառությամբ օրենքով 
նախատեսված դեպքերի, ինչպես նաև վնասել սպառողների շահերը: 

2. Սույն օրենքը չի տարածվում մտավոր սեփականության իրավունքներին առնչվող 
հարաբերությունների վրա, բացառությամբ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերի: 

3. Եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով սահմանված 
են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում են միջազգային 
պայմանագրերի նորմերը: 

4. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից կարգավորվող 
կամ վերահսկվող անձանց, ինչպես նաև հանրային ծառայությունների կարգավորվող 
ոլորտում գործող անձանց նկատմամբ տնտեսական մրցակցության գործառույթները 
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության 
պետական հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) իրականացնում է 
համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի և 
Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովի (այսուհետ` Կարգավորող մարմիններ) հետ համագործակցության 
սկզբունքի հիման վրա: 

4.1 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը տրամադրված 
պետական օժանդակությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն չի ներկայացնում 
Հանձնաժողով: 

5. Կարգավորող մարմինները գերիշխող դիրքի չարաշահումների, 
հակամրցակցային համաձայնությունների կանխարգելման, համակենտրոնացումների 
վերաբերյալ ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտեր ընդունելուց առաջ 
դրանք ներկայացնում են Հանձնաժողով՝ կարծիքի: 

6. Սույն հոդվածով նախատեսված ոլորտներում տնտեսական մրցակցության 
վերաբերյալ խնդիրների մասին Հանձնաժողովը տեղեկացնում է Կարգավորող 
մարմիններին: 

7. Հանձնաժողովը, բացառությամբ սույն հոդվածի 10-րդ մասով նախատեսված 
դեպքի, ձեռնպահ է մնում տնտեսական մրցակցության վերաբերյալ բարձրացրած 
հարցի հետ կապված որևէ միջամտությունից, եթե Կարգավորող մարմինները 
Հանձնաժողովին հիմնավոր կերպով տեղեկացնում են, որ այդ հարցը, օրենքով 
սահմանված կարգավորման նպատակներից ելնելով, վերապահվում է Կարգավորող 
մարմիններին, և Կարգավորող մարմինները իրականացնում են օրենքով սահմանված 
գործառույթներ: 



Հանձնաժողովը սույն հոդվածով սահմանված կարգով կարող է արտահայտել 
դիրքորոշում, իսկ վերջնական որոշումն ընդունում են Կարգավորող մարմինները: 

8. Կարգավորող մարմինները ձեռնարկվող միջոցառումների ընթացքում 
Հանձնաժողովին օրենքով սահմանված շրջանակներում հնարավորություն են ընձեռում 
ներկայացնելու իր դիրքորոշումը: Կարգավորող մարմինները պարտադիր 
անդրադառնում են Հանձնաժողովի կողմից բարձրացված բոլոր հարցերին և 
արտահայտած դիրքորոշումներին՝ նշելով դրանք ընդունելու կամ չընդունելու 
հիմնավորումները: 

Կարգավորող մարմիններն իրենց վերջնական դիրքորոշման կամ որոշման մեջ 
հիշատակում են Հանձնաժողովի դիրքորոշումը, ինչպես նաև այն չընդունելու դեպքում՝ 
դրա հիմնավորումները: 

Սույն մասով սահմանված կարգով Հանձնաժողովի կողմից դիրքորոշում 
չներկայացվելու դեպքում Կարգավորող մարմինների որոշումները կամ 
դիրքորոշումները ընդունվում են առանց Հանձնաժողովի կարծիքի: 

9. Սույն հոդվածի 5-րդ, 7-րդ և 8-րդ մասերով սահմանված ընթացակարգը չի 
կիրառվում այն բացառիկ դեպքերում, երբ Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկը նպատակ ունի կանխել ֆինանսական կայունությանն ու գների 
կայունությանն սպառնացող հնարավոր վտանգը կամ արձագանքել դրան, 
ֆինանսական կազմակերպությունը ճանաչում է անվճարունակ կամ սնանկության 
դիմում է ներկայացնում դատարան, իրականացնում է ֆինանսական 
կազմակերպության կամ դրա մասնակցի բաժնեմասի կամ բաժնետոմսի հարկադիր 
օտարում, իրականացնում է ֆինանսական կազմակերպության վերակազմակերպում, 
հարկադիր վաճառք կամ լուծարում: 

Կարգավորող մարմինները սույն մասով նախատեսված որոշումներն ընդունելուց 
հետո այդ մասին տեղեկացնում են Հանձնաժողովին, եթե դրանք չեն պարունակում 
բանկային կամ օրենքով պահպանվող այլ գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ: 

10. Եթե Հանձնաժողովը գտնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի՝ սույն հոդվածի 7-րդ մասով 
նախատեսված տեղեկացումը հիմնավոր չէ, ապա կարող է դիմել վարչապետին՝ հարցը 
Կառավարության հերթական նիստի օրակարգ ընդգրկելու միջնորդությամբ: Սույն 
մասով նախատեսված դեպքում Կառավարությունը անհատական իրավական ակտի 
ընդունմամբ որոշում է տնտեսական մրցակցության վերաբերյալ բարձրացված 
հարցով տնտեսական մրցակցության գործառույթներ իրականացնող իրավասու 
մարմնին: 

(2-րդ հոդվածը խմբ. 22.02.07 ՀՕ-107-Ն, փոփ. 12.04.11 ՀՕ-137-Ն, լրաց. 23.03.18 ՀՕ-
249-Ն) 
 

Հոդված 4. Հիմնական հասկացությունները 
  
1. Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են՝ 
տնտեսական մրցակցություն կամ մրցակցություն՝ ապրանքների իրացման կամ 

ձեռքբերման առավել նպաստավոր պայմանների ապահովմանն ուղղված տնտեսական 
գործունեություն, որի արդյունքում օբյեկտիվորեն սահմանափակվում են տվյալ 
ապրանքային շուկայում ապրանքների շրջանառության ընդհանուր պայմանների վրա 
մրցակիցներից յուրաքանչյուրի միակողմանի ազդելու հնարավորությունները. 

ապրանք՝ քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտ, այդ թվում` գույք, աշխատանք, 
ծառայություն (ներառյալ` ֆինանսական), որը նախատեսված է իրացման համար. 



փոխադարձ փոխարինելի ապրանքներ՝ ապրանքներ, որոնք կարող են 
համեմատվել ըստ իրենց գործածության նշանակության, կիրառման, որակական, 
տեխնիկական, գնային կամ այլ հատկանիշներով այնպես, որ ձեռքբերողը փոխարինում 
է կամ պատրաստ է փոխարինելու դրանք մեկը մյուսով. 

ապրանքային շուկա` Հանձնաժողովի որոշմամբ սահմանված` որոշակի 
տարածքում տվյալ ապրանքի և դրա փոխադարձ փոխարինելի ապրանքների 
շրջանառության ոլորտ, որի սահմանները որոշվում են գնորդի կողմից 
համապատասխան տարածքում ապրանքի ձեռքբերման տնտեսական կամ այլ 
հնարավորություններով և նպատակահարմարությամբ և դրա սահմաններից դուրս 
այդպիսի հնարավորությունների և նպատակահարմարության բացակայությամբ: 
Ապրանքային շուկան բնութագրվում է ապրանքատեսակային ու աշխարհագրական 
սահմաններով, դրա սուբյեկտների կազմով և ծավալով. 

ապրանքային շուկայի ապրանքատեսակային սահման` Հանձնաժողովի որոշմամբ 
սահմանված` տվյալ ապրանքի և դրա փոխադարձ փոխարինելի ապրանքների 
ամբողջություն. 

ապրանքային շուկայի աշխարհագրական սահման` Հանձնաժողովի որոշմամբ 
սահմանված` որոշակի աշխարհագրական տարածք (այդ թվում` ճանապարհ, երթուղի` 
օդային, ջրային, ցամաքային և այլն), որի շրջանակներում գնորդի համար տնտեսապես 
հնարավոր ու նպատակահարմար է ձեռք բերել տվյալ ապրանքը և դրա փոխադարձ 
փոխարինելի ապրանքները և առկա չէ այդ հնարավորությունն ու 
նպատակահարմարությունը տվյալ տարածքից դուրս: Ապրանքային շուկայի 
աշխարհագրական սահմանը կարող է ներառել Հայաստանի Հանրապետության 
ամբողջ տարածքը կամ դրա մի մասը կամ Հայաստանի Հանրապետության (կամ դրա 
մի մասի) և այլ պետության (կամ դրա մի մասի) տարածքը. 

ապրանքային շուկայի սուբյեկտներ` տվյալ ապրանքի և դրա փոխադարձ 
փոխարինելի ապրանքների իրացնողը (վաճառողը, մատակարարը, օտարողը, 
մատուցողը, կատարողը) և ձեռքբերողը (գնորդը, ստացողը, ընդունողը, սպառողը). 

ապրանքային շուկայի ծավալ` ապրանքային շուկայի աշխարհագրական 
սահմանում տվյալ ապրանքի և դրա փոխադարձ փոխարինելի ապրանքների իրացման 
կամ ձեռքբերման ընդհանուր ծավալը` բնեղեն և (կամ) արժեքային արտահայտությամբ. 

իրացում` վաճառք, մատակարարում, օտարում, մատուցում, կատարում. 
ձեռքբերում` գնում, ստացում, ընդունում. 
պետական մարմին` պետական կառավարման կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմին, պետության կամ համայնքի հիմնարկ, Հայաստանի 
Հանրապետության կենտրոնական բանկ. 

տնտեսվարող սուբյեկտ՝ արտոնագրային վճար վճարող, անհատ ձեռնարկատեր, 
իրավաբանական անձ, այլ կազմակերպություն, դրա ներկայացուցիչ, 
ներկայացուցչություն կամ մասնաճյուղ, անձանց խումբ: Սույն օրենքով նախատեսված 
համակենտրոնացման դեպքում տնտեսվարող սուբյեկտ է համարվում նաև ֆիզիկական 
անձը. 

տնտեսվարող սուբյեկտի պաշտոնատար անձ` տնտեսվարող սուբյեկտի միանձնյա 
գործադիր մարմնի իրավասություններն իրականացնող անձ կամ կոլեգիալ գործադիր 
մարմնի անդամ կամ կազմակերպչական, կարգադրական կամ վարչատնտեսական 
գործառույթներ իրականացնող ղեկավար անձ. 

առևտրային օբյեկտ` գույքային համալիր (հողամաս, շենք, կառույց), որն 
օգտագործվում է իրացման ոլորտում ապրանքները  սպառողին հասցնելու համար. 



առևտրային ցանց` երկու կամ ավելի առևտրային օբյեկտների համախումբ, որոնք 
գտնվում են ընդհանուր կառավարման ներքո կամ գործում են միևնույն ապրանքային 
նշանի կամ անհատականացման այլ միջոցի ներքո. 

տնտեսական պայմաններ (գործոններ)` ապրանքի ձեռքբերման, արտադրության, 
իրացման (ծառայության մատուցման, աշխատանքի կատարման) հետ կապված 
ծախսեր, հարկեր, տուրքեր, պարտադիր վճարներ. 

գնի չհիմնավորված բարձրացում` տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից որոշակի 
ժամանակահատվածում ապրանքի և (կամ) դրա փոխադարձ փոխարինելի 
ապրանքների գնի` տնտեսական պայմանների (գործոնների) առկայությամբ 
չպայմանավորված բարձրացում. 

գնի չհիմնավորված իջեցում` տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից որոշակի 
ժամանակահատվածում ապրանքի և (կամ) դրա փոխադարձ փոխարինելի 
ապրանքների գնի` տնտեսական պայմանների (գործոնների) առկայությամբ 
չպայմանավորված իջեցում. 

գնի չհիմնավորված պահպանում` տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից որոշակի 
ժամանակահատվածում ապրանքի և (կամ) դրա փոխադարձ փոխարինելի 
ապրանքների գնի պահպանումը (ներառյալ` այդ գնի մինչև հինգ տոկոս 
փոփոխությունը) այն դեպքում, երբ որոշակի տնտեսական պայմանների (գործոնների) 
առկայությունը կարող էր հանգեցնել կամ պետք է հանգեցներ ավելի ցածր կամ ավելի 
բարձր գնի սահմանման. 

խտրական պայմաններ` ապրանքային շուկա մուտք գործելու, արտադրության, 
փոխանակման, սպառման, իրացման կամ ապրանքի այլ կերպ փոխանցման 
պայմաններ, որոնք տնտեսվարող սուբյեկտի կամ սպառողի համար ստեղծում են 
անհավասար մրցակցային պայմաններ կամ անհավասար դրություն այլ տնտեսվարող 
սուբյեկտի կամ սպառողի համեմատությամբ. 

մրցակցության սահմանափակման, կանխման կամ արգելման հատկանիշներ` 
անձանց խումբ չհանդիսացող տնտեսվարող սուբյեկտների քանակի կրճատում, 
ապրանքի գնի բարձրացում կամ իջեցում, որոնք կապված չեն ապրանքային շուկայում 
ապրանքի շրջանառության ընդհանուր պայմանների համապատասխան 
փոփոխությունների հետ, անձանց խումբ չհանդիսացող տնտեսվարող սուբյեկտների 
կողմից ապրանքային շուկայում ինքնուրույն գործողություններից հրաժարում, 
ապրանքային շուկայում ապրանքի շրջանառության ընդհանուր պայմանների 
սահմանում տնտեսվարող սուբյեկտների միջև հակամրցակցային 
համաձայնությունների արդյունքով, կամ այլ անձի կողմից տրված` նրանց համար 
պարտադիր կատարման ենթակա ցուցումներին համապատասխան, կամ անձանց 
խումբ չհանդիսացող տնտեսվարող սուբյեկտների գործողությունների համաձայնեցման 
արդյունքով, այլ հանգամանքներ, որոնք տնտեսվարող սուբյեկտի համար 
հնարավորություն են ստեղծում միակողմանիորեն ազդել ապրանքային շուկայում 
ապրանքի շրջանառության ընդհանուր պայմանների վրա, ինչպես նաև պետական 
մարմինների և (կամ) դրանց պաշտոնատար անձանց կողմից ապրանքների կամ 
տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ օրենքով չնախատեսված պահանջների 
սահմանումը. 

տնտեսական գործունեության համակարգում՝ տնտեսվարող սուբյեկտների 
գործողությունների համաձայնեցում այն ֆիզիկական անձի, տնտեսվարող սուբյեկտի 
կամ պետական մարմնի կամ դրանց պաշտոնատար անձի կողմից, որը այդ 
տնտեսվարող սուբյեկտներից ոչ մեկի հետ չի ընդգրկվում անձանց խմբում և 
գործունեություն չի իրականացնում այն ապրանքային շուկայում, որում իրականացվում 
է տնտեսվարող սուբյեկտների գործողությունների համաձայնեցումը. 



ուղղակի վերահսկողություն՝ իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի՝ 
իրավաբանական անձի կողմից ընդունվող որոշումները կանխորոշելու 
հնարավորություն, որը դրսևորվում է իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի 
գործառույթների իրականացման, իրավաբանական անձի ձեռնարկատիրական 
գործունեության իրականացման պայմանները սահմանելու իրավունքի ձեռքբերման և 
(կամ) իրավաբանական անձի կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալը կազմող 
բաժնետոմսերով (բաժնեմասերով) տրվող ձայների ընդհանուր թվի 50 տոկոսից ավելի 
ձայների տնօրինման միջոցով. 

անուղղակի վերահսկողություն՝ իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի կողմից 
իրավաբանական անձի կողմից ընդունվող որոշումները կանխորոշելու 
հնարավորությունն այնպիսի իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի միջոցով, որն 
ունի ուղղակի վերահսկողություն տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ. 

(պարբերությունն ուժը կորցրել է 23.03.18 ՀՕ-249-Ն) 
վարչական (իրավական) ակտի կամ այլ փաստաթղթի (այսուհետ սույն 

պարբերությունում` թղթակցություն) հանձնում` թղթակցությունը հասցեատիրոջ 
գտնվելու, բնակվելու կամ գործունեության վայրի կամ փոստային հասցեով կամ նրա 
նշած այլ հասցեով պատվիրված նամակով ուղարկելը կամ առձեռն հանձնելը կամ 
հաղորդագրության ձևակերպումն ապահովող կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ 
ուղարկելը կամ պատշաճ այլ ձևով հանձնելը: Սույն պարբերությունում նշված վայրի 
կամ փոստային հասցեով ուղարկված (հանձնված) թղթակցությունը համարվում է 
հասցեատիրոջը պատշաճ հանձնված, անկախ այն հանգամանքից, թե ում է այն 
տրամադրվել: Ոչ ճիշտ հանձնված թղթակցության պատճառով հասցեատիրոջը 
պատճառված վնասի համար նրա առջև պատասխանատվություն է կրում փոստային 
կապի ծառայություն մատուցող կազմակերպությունը: Այն դեպքում, երբ հասցեատերը 
հրաժարվում է սույն պարբերությունում նշված վայրի կամ փոստային հասցեով 
ուղարկված թղթակցությունն ստանալուց կամ թղթակցության ստացումը հավաստող 
փաստաթուղթն ստորագրելուց, կամ հասցեատիրոջ բացակայության պատճառով 
Հանձնաժողովի կողմից պատվիրված նամակով ուղարկված թղթակցությունը 
վերադարձվում է, ապա թղթակցությունը համարվում է հասցեատիրոջը պատշաճ 
հանձնված Հանձնաժողովի կողմից http://www.azdarar.am հասցեում և (կամ) իր 
պաշտոնական կայքում հասցեատիրոջը հասցեագրված թղթակցության առկայության և 
դրա բովանդակությանը ծանոթանալու հնարավորության վերաբերյալ 
հայտարարություն հրապարակելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված երրորդ օրը. 

ակտիվի արժեք` ակտիվի հաշվեկշռային արժեք. 
փայաբաժին՝ իրավաբանական անձի կանոնադրական (բաժնեհավաք) 

կապիտալում մասնակցության իրավունք (բաժնեմաս, բաժնետոմս, այլ արժեթուղթ). 
դիտանցում` տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից իրացվող կամ ձեռքբերվող 

ապրանքի գնի, որակի, քանակի, այլ բնութագրերի, տնտեսվարող սուբյեկտի 
փաստացի գործողությունների կամ վարքագծի բացահայտման նպատակով 
տնտեսվարող սուբյեկտի գործունեության վայրում (այդ թվում` առևտրի օբյեկտում) 
իրականացվող դիտարկում: 

«պետական օժանդակություն տրամադրող մարմին` պետական մարմին, ինչպես 
նաև բոլոր այն մարմինները կամ կազմակերպությունները կամ պաշտոնատար անձինք, 
որոնք լիազորված են հանրային ֆինանսների հաշվին տրամադրելու պետական 
օժանդակություն սույն օրենքի իմաստով: 

2. Սույն հոդվածով սահմանված հասկացությունները կիրառվում են միայն սույն 
օրենքի և դրա հիման վրա ընդունված այլ իրավական ակտերի իմաստով: 



3. Սույն օրենքում նշված մյուս հասկացությունները կիրառվում են Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով, այլ օրենքներով և այլ իրավական 
ակտերով սահմանված իմաստով: 

(4-րդ հոդվածը լրաց. 25.12.03 ՀՕ-29-Ն, խմբ. 22.02.07 ՀՕ-107-Ն, 26.12.08 ՀՕ-227-Ն, 
լրաց., փոփ., խմբ. 12.04.11 ՀՕ-137-Ն, 23.03.18 ՀՕ-249-Ն) 

 
  
Հոդված 161. Պետական օժանդակությունը, դրա արգելումը 
  
 «1. Սույն օրենքի իմաստով պետական օժանդակություն է համարվում պետական 

օժանդակություն տրամադրող մարմնի կողմից տնտեսվարող սուբյեկտին կամ 
տնտեսվարող սուբյեկտների որոշակի խմբին տրամադրվող ցանկացած 
օժանդակությունը (ներառյալ` սուբսիդիա, դրամաշնորհ, օգնություն, վարկ, 
փոխառություն, գույք, արտոնություններ, այլ ֆինանսական միջոցներ կամ այլ 
պայմաններ): 

2. Պետական օժանդակությունը, որն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով հանգեցնում 
կամ կարող է հանգեցնել որևէ ապրանքային շուկայում գերիշխող դիրքի առաջացմանը 
կամ ամրապնդմանը կամ մրցակցության սահմանափակմանը, կանխմանը կամ 
արգելմանը կամ վնասում կամ կարող է վնասել սպառողների շահերը, արգելվում է, 
բացառությամբ օրենքով նախատեսված:  

3. Սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված եզրակացությունը չի տրամադրվում այն 
պետական օժանդակությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղված են շրջակա միջավայրի 
պաշտպանությանը, կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղմացմանը և 
ադապտացմանը, սոցիալական բնույթի խնդիրների լուծմանը, բնական աղետների կամ 
այլ բացառիկ դեպքերի հետևանքով առաջացած վնասների փոխհատուցմանը, 
սահմանամերձ համայնքների զարգացմանը, մշակութային ժառանգությունների 
պահպանությանը, գիտության և կրթության զարգացմանը, օրենքով կամ միջազգային 
պայմանագրով նախատեսված պարտականությունների կատարմանը: 

4. Պետական օժանդակության տրամադրումը նախաձեռնող մարմինը 
(կազմակերպությանը) կամ դրա ստացման համար դիմող տնտեսվարող սուբյեկտը, 
համապատասխանաբար մինչև պետական օժանդակություն տրամադրելը կամ դրա 
ստացման համար դիմելը, եզրակացություն ստանալու համար իրավասու են դիմելու 
Հանձնաժողով: 

5. Արգելված պետական օժանդակություն ստացած տնտեսվարող սուբյեկտը 
պարտավոր է հետ վերադարձնել այն` Հանձնաժողովի կողմից սահմանված 
ժամկետում: 

6. Հանձնաժողովը վարում է պետական օժանդակության միասնական 
գրանցամատյան: 

7. Պետական օժանդակություն տրամադրող մարմինները պետական 
օժանդակության տրամադրումից հետո Հանձնաժողով են ներկայացնում իրենց կողմից 
տրամադրված պետական օժանդակության վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Սույն 
մասով նախատեսված տեղեկատվության տրամադրման կարգն ու ժամկետները 
սահմանվում են կառավարության որոշմամբ։ 

 



(161 -ին հոդվածը լրաց. 22.02.07 ՀՕ-107-Ն, փոփ. 12.04.11 ՀՕ-137-Ն) 
 

Հոդված 19. Հանձնաժողովի լիազորությունները 
  
1. Հանձնաժողովն իրավունք ունի՝ 
ա) ընդունելու որոշումներ՝ 
- սույն օրենքի հնարավոր կամ փաստացի խախտումների, 
- ապրանքային շուկաների ուսումնասիրության, 
- վարչական վարույթ հարուցելու, ստուգում, ուսումնասիրություն իրականացնելու, 
- ապրանքային շուկաների սահմանների, այդ շուկայում տնտեսվարող 

սուբյեկտների գերիշխող դիրքի առկայության, ինչպես նաև դրանով պայմանավորված 
միջոցառումների իրականացման, 

- գերիշխող դիրքը մեկ տարվա ընթացքում երկու կամ ավելի անգամ չարաշահող 
տնտեսվարող սուբյեկտների ապախոշորացման (բաժանման, առանձնացման, 
փայաբաժնի կամ միջոցների օտարման), 

- տնտեսվարող սուբյեկտների, պետական մարմինների և դրանց պաշտոնատար 
անձանց կողմից սույն օրենքի խախտումների դադարեցման կամ դրանց հետևանքների 
վերացման, սկզբնական վիճակի վերականգնման, սույն օրենքին հակասող 
պայմանագրերի փոփոխման կամ լուծման, այլ տնտեսվարող սուբյեկտների հետ 
պայմանագրերի կնքման, 

- պետական մարմինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց կողմից ընդունված 
ակտերի, այլ փաստաթղթերի (կազմակերպված մրցույթների վերաբերյալ որոշումների, 
արձանագրությունների և այլն)՝ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին 
օրենսդրությանը հակասելու, կնքվող համաձայնությունների, պետական 
օժանդակությունների, ինչպես նաև համակենտրոնացումների մասին 
եզրակացություններ տալու, 

- համակենտրոնացումը կամ պետական օժանդակությունը, պետական 
մարմինների, տնտեսվարող սուբյեկտների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց 
հակամրցակցային գործողությունները կամ վարքագիծը կասեցնելու, լուծարելու 
(լուծելու, դադարեցնելու), ակտերը ոչ իրավաչափ, ուժը կորցրած ճանաչելու, 

- տնտեսվարող սուբյեկտներին և նրանց պաշտոնատար անձանց, պետական 
մարմինների պաշտոնատար անձանց սույն օրենքի խախտման համար 
պատասխանատվության ենթարկելու. 

- տնտեսվարող սուբյեկտներին, պետական մարմիններին կամ դրանց 
պաշտոնատար անձանց` սույն օրենքի հնարավոր խախտումների վերաբերյալ 
զգուշացումներ տալու. 

- Հանձնաժողովի, պետական այլ մարմինների և դրանց պաշտոնատար անձանց, 
ինչպես նաև տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից սույն օրենքի դրույթների կիրառման 
վերաբերյալ խորհրդատվական բնույթ կրող ուղեցույցներ, այլ փաստաթղթեր 
հաստատելու վերաբերյալ. 

բ) իրականացնելու վերահսկողություն` Հանձնաժողովի որոշման կատարման 
(պահպանման) նկատմամբ. 

գ) տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից ներկայացված տեղեկատվության 
արժանահավատության, տնտեսվարող սուբյեկտի փաստացի գործունեության 
բացահայտման կամ Հանձնաժողովի որոշման կատարման նկատմամբ 
վերահսկողության նպատակով իրականացնելու ստուգում, ուսումնասիրություն (այդ 
թվում` հսկիչ գնում) և (կամ) դիտանցում. 



դ) 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. 

ե) դիմելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը` պետական 
մարմինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց` սույն օրենքին հակասող 
գործողությունները կամ վարքագիծը դադարեցնելու միջնորդությամբ. 

զ) տալու նախազգուշացում` խախտումները շտկելու և (կամ) հետագայում 
բացառելու հանձնարարությամբ, նշանակելու տուգանք` խախտումները շտկելու և 
(կամ) հետագայում բացառելու և տուգանքը վճարելու հանձնարարությամբ` 
սահմանելով հանձնարարության կատարման ժամկետ. 

է) ընդունելու հակամրցակցային համաձայնությունների, գերիշխող դիրքի, 
չհիմնավորված բարձր գնի և չհիմնավորված ցածր գնի 
որոշման, համակենտրոնացումների, անբարեխիղճ մրցակցության, պետական 
օժանդակության, պետական օժանդակության միասնական գրանցամատյանի վարման 
ու գրանցամատյանի ձևի, դիտանցումների, հսկիչ գնումների արդյունքում ձեռք բերված 
ապրանքների տնօրինման, ինչպես նաև ապրանքային շուկայի որոշման հետ կապված 
համապատասխան կարգեր. 

ը) տալու պարզաբանումներ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին 
օրենսդրության կիրառման հետ կապված հարցերի վերաբերյալ. 

թ) կատարելու օրենսդրությամբ նախատեսված այլ իրավասություններ: 
11. Սույն հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետով նախատեսված` ապախոշորացման 

վերաբերյալ Հանձնաժողովի որոշումը ենթակա է կատարման տնտեսվարող 
սուբյեկտների կողմից ոչ ուշ, քան 6 ամսվա ընթացքում: 

12. Եթե որևէ տնտեսվարող սուբյեկտ սահմանված ժամկետում չի ներկայացնում 
քննարկման, վարույթի, ստուգման, ուսումնասիրության և (կամ) դիտանցման համար 
անհրաժեշտ փաստաթղթեր և այլ տեղեկատվություն կամ այլ կերպ խոչընդոտում է 
դրանց ընթացքը կամ բացակայում են դրանց համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն ու 
այլ տեղեկատվությունը, ապա Հանձնաժողովն իրավասու է որոշումներ կայացնելու իր 
տրամադրության տակ առկա փաստաթղթերի և այլ տեղեկատվության հիման վրա: 
Սույն մասով նախատեսված որոշումների ընդունումը տնտեսվարող սուբյեկտներին չի 
ազատում փաստաթղթեր և այլ տեղեկատվություն ներկայացնելու 
պարտականությունից կամ դրանք սահմանված ժամկետում չներկայացնելու կամ սույն 
մասով սահմանված լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելու համար 
սահմանված պատասխանատվությունից: 

13. Էլեկտրոնային հաղորդակցության ապրանքային շուկաների սահմանների և այդ 
շուկաներում տնտեսվարող սուբյեկտների գերիշխող դիրքի առկայության հարցի 
քննարկման դեպքում Հանձնաժողովը խորհրդակցում է Հայաստանի 
Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հետ: 

2. Սույն օրենքով սահմանված խնդիրներն ու գործառույթներն իրականացնելիս 
Հանձնաժողովն անկախ է պետական այլ մարմիններից: 

(19-րդ հոդվածը խմբ. 28.06.02 ՀՕ-398-Ն փոփ., լրաց. 04.05.05 ՀՕ-91-Ն, խմբ. 
22.02.07 ՀՕ-107-Ն, փոփ., լրաց., խմբ. 12.04.11 ՀՕ-137-Ն, փոփ., լրաց. 23.03.18 ՀՕ-249-
Ն) 


