
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 

ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ 
 

  
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
 

17 դեկտեմբերի 2012 թվականի թիվ 118 քաղ. Մոսկվա 
 

«ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ԵՎ 

ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ 
  
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհուրդը որոշեց. 
1. Հաստատել «Մրցակցության միասնական սկզբունքների և կանոնների մասին» 

համաձայնագրով նախատեսված տուգանքների հաշվարկման մեթոդիկան և նշանակման 
կարգը (կցվում է)։ 

2. Սույն Որոշումն ուժի մեջ է մտնում Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի՝ 
«Մրցակցության միասնական սկզբունքների և կանոնների մասին» 2010 թվականի 
դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի 29-րդ և 30-րդ հոդվածներով նախատեսված պահանջների 
կատարման փաստն արձանագրող որոշումն ընդունելուց և կոնֆիդենցիալ տեղեկատվության 
պաշտպանության կարգը սահմանող ու դրա հրապարակման համար 
պատասխանատվություն նախատեսող համաձայնագիրը գործողության մեջ դնելուց հետո, 
երբ լրանում է նշված ակտերն ուժի մեջ մտնելու ավելի ուշ ամսաթվից հաշված 10 
օրացուցային օրը։ 

  
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի անդամներ՝ 
  

Բելառուսի 
Հանրապետությունից 
Ս. Ռումաս 

Ղազախստանի 
Հանրապետությունից 
Կ. Կելիմբետով 

Ռուսաստանի 
Դաշնությունից 
Ի. Շուվալով 

  

 
 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԵՆ 
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի՝ 2012 
թվականի դեկտեմբերի 17-ի  
թիվ 118 որոշմամբ 

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԵՆ 
 

 

Եվրասիականտնտեսականհանձնաժողովիխորհ

րդի՝ 2012 թվականիդեկտեմբերի 17-իթիվ 118 

որոշմամբ 
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«Մրցակցությանմիասնականսկզբունքներիևկանոններիմասին» 

համաձայնագրովնախատեսվածտուգանքներիհաշվարկմանմեթոդիկանևնշանակմ

անկարգը 
 
 
 
 

I. Ընդհանուրդրույթներ 
 

 

1.ՍույնՄեթոդիկանևկարգըմշակվելեն 

«Մրցակցությանմիասնականսկզբունքներիևկանոններիմասին»համաձայնագրի(այսուհետ`Հ

ամաձայնագիր) 

29---րդհոդվածի1-ինմասի3-րդկետինհամապատասխան և սահմանումեն 
 

իրավաբանականանձանցնկատմամբՀամաձայնագրի14-

րդհոդվածովնախատեսվածտուգանքներիչափըհաշվարկելուկարգը՝ՀամաձայնագրիIII 

բաժնովնախատեսվածմրցակցությանմիասնականկանոններըխախտելուհամար 

(այսուհետ՝մրցակցությանկանոններիխախտում)ևԵվրասիականտնտեսականհանձնաժողով(

այսուհետ`Հանձնաժողով)Համաձայնագրի 14-րդհոդվածի5-

րդկետովնախատեսվածտվյալները (տեղեկատվությունը) 

չներկայացնելուկամակնհայտոչարժանահավատտվյալներ (տեղեկատվություն) 

ներկայացնելուհամար (այսուհետ՝տեղեկատվությունչներկայացնելը)։ 
 

2.Սույն Մեթոդիկայի և 

կարգիկիրառմաննպատակներիհամարօգտագործվումենհետևյալհասկացությունները՝ 
 

«հասույթ»՝համարժեքդրամականարտահայտմամբ և 

իրացվածայնապրանքիհաշվարկմանհետկապվածբոլորմուտքերը, որիշուկայումդրամայինև 

(կամ)բնաիրայինձևովկատարվելէմրցակցությանկանոններիխախտում՝ 



մրցակցությանկանոններիխախտմանմասինգործհարուցելուևդրաքննությունմասինոր

ոշումկայացնելուտարվաննախորդողօրացուցայինտարվաընթացքում, 

կամմրցակցությանկանոններիխախտմանմասինգործհարուցելուևդրաքննությանմասի

նորոշումկայացնելուամսաթվիննախորդողօրացուցայինտարվամիմասիընթացքում, 

որիընթացքումկայացվելէմրցակցությանկանոններիխախտմանմասինգործհարուցելու

ևդրաքննությունմասինորոշում,եթեխախտումկատարածանձնապրանքիիրացմանհետ

կապվածգործունեությունչիծավալելնախորդօրացուցայինտարվաընթացքում, 
 

«խախտումներ»՝իրավաբանականանձիկողմիցմրցակցությանկանոններիխախտ

ում, նրակողմիցտեղեկատվությունչներկայացնելը, եթեայլբանվերապահվածչէ, 
 

«խախտումկատարածանձ»՝Հանձնաժողովիկողմիցմրցակցությանկանոններիխ

ախտմանգործիքննությանկարգինհամապատասխան` Համաձայնագրի III 

բաժնովսահմանվածմրցակցությանկանոններըխախտածճանաչվածիրավաբանական

անձ,ինչպեսնաևՀանձնաժողովտեղեկատվությունչներկայացրածիրավաբանականան

ձ, 
 

«հասույթիհանրագումար»՝համարժեքդրամականարտահայտմամբևիրացվածայ

նբոլորապրանքներիհաշվարկմանհետկապվածբոլորմուտքերը, 

որոնցշուկաներումդրամայինև (կամ) 

բնաիրայինձևովգործունեությունէիրականացնումխախտումկատարածանձը՝մրցակցու

թյանկանոններիխախտմանմասինգործհարուցելուևդրաքննությունմասինորոշումկայ

ացնելուտարվաննախորդողօրացուցայինտարվաընթացքում, 

կամմրցակցությանկանոններիխախտմանմասինգործհարուցելուևդրաքննությանմասի

նորոշումկայացնելուամսաթվիննախորդողօրացուցայինտարվամիմասիընթացքում, 

որիընթացքումմրցակցությանկանոններիխախտմանմասինգործհարուցելուևդրաքննո

ւթյանմասինորոշումէկայացվել, 

եթեխախտումկատարածանձնապրանքիիրացմանհետկապվածգործունեությունչիծավ

ալելնախորդօրացուցայինտարվաընթացքում։ 



3.ՍույնՄեթոդիկայումևկարգումօգտագործվումենՀամաձայնագրի 2-

րդհոդվածումսահմանվածհասկացությունները։ 
 
 
 
 

II. Տուգանքներիչափիհաշվարկը 
 

 

4.Մրցակցությանկանոններիխախտմանհամարտուգանքիչափըորոշվումէբազայ

ինտուգանքիչափով՝հաշվիառնելովպատասխանատվությունըմեղմացնողհանգամանք

ներըևպատասխանատվությունըծանրացնողհանգամանքները՝թիվ 1 

հավելվածիհամաձայն։ 
 

Տեղեկատվությունչտրամադրելուհամարտուգանքիչափըորոշվումէբազայինտուգ

անքիչափով՝հաշվիառնելովպատասխանատվությունըմեղմացնողհանգամանքներըև

պատասխանատվությունըծանրացնողհանգամանքները՝թիվ2 հավելվածիհամաձայն։ 
 

5. Տուգանքիչափը (Տ) հաշվարկվումէհետևյալբանաձևով՝Տ = 

ԲՏ + (ΣԾՀ - ΣՄՀ), 

որտեղ՝ 
 

 

ԲՏ-նտուգանքիբազայինչափնէ, 
 

 

ΣԾՀ-

նայնթվայինցուցիչներիգումարնէ,որոնքբնութագրումենպատասխանատվությունըծան

րացնողհանգամանքները, 
 

ΣՄՀ-նայնթվայինցուցիչներիգումարնէ, 

որոնքբնութագրումենպատասխանատվությունըմեղմացնողհանգամանքները։ 
 

6. Տուգանքիբազայինչափը (ԲՏ) հաշվարկվումէհետևյալբանաձևով՝ԲՏ = 

(ԱռավՏ + ՆվազՏ) / 2, 

որտեղ՝ 
 

 

ԱռավՏ---նտուգանքիառավելագույնչափնէ, 

ՆվազՏ---նտուգանքինվազագույնչափնէ։ 



7. Տուգանք իառավելագույն չափը կազմումէ՝ 
 

 

ա)Համաձայնագրի 14-րդհոդվածի 1-ինկետովնախատեսվածխախտումներիհամար՝ 

500 000 ռուսականռուբլի, 
 

բ) Համաձայնագրի14-րդհոդվածի2-

րդկետովնախատեսվածխախտումներիհամար՝ապրանքիիրացումիցստացվածհասույթի 

15 տոկոսը, 

եթեապրանքիիրացումիցստացվածհասույթիգումարըկազմումէհասույթիհանրագումարի 

75 ևավելիպակաստոկոսը։ 
 

Եթեապրանքիիրացումիցստացվածհասույթիգումարըկազմումէհասույթիհանրագում

արի 75 տոկոսիցավելին, 

ապաառավելագույնտուգանքըկազմումէապրանքիիրացումիցստացվածհասույթիգումարի

չափիերեքհարյուրերորդը, 
 

գ) Համաձայնագրի14-րդհոդվածի3-

րդկետովնախատեսվածխախտումներիհամար՝ապրանքիիրացումիցստացվածհասույթի 

15 տոկոսը, 

եթեապրանքիիրացումիցստացվածհասույթիգումարըկազմումէհասույթիհանրագումարի 7 

ևավելիպակաստոկոսը։ 
 

Եթեապրանքիիրացումիցստացվածհասույթիգումարըկազմումէհասույթիհանրագում

արի 7 տոկոսիցավելին, 

ապաառավելագույնտուգանքըկազմումէապրանքիիրացումիցստացվածհասույթիգումարի

չափիերեքհարյուրերորդը, 
 

դ) Համաձայնագրի14-րդհոդվածի4-

րդկետովնախատեսվածխախտումներիհամար՝ապրանքիիրացումիցստացվածհասույթի 

15 տոկոսը, 

եթեապրանքիիրացումիցստացվածհասույթիգումարըկազմումէհասույթիհանրագումարի 

75 ևավելիպակաստոկոսը, բայցհասույթիհանրագումարիմեկհիսուներորդիցոչավելի։ 
 

Եթեապրանքիիրացումիցստացվածհասույթիգումարըկազմումէհասույթիհանրագում

արի 75 տոկոսիցավելին, 



ապաառավելագույնտուգանքըկազմումէապրանքիիրացումիցստացվածհասույթիգումարի

չափիերեքհարյուրերորդը, բայցհասույթիհանրագումարիմեկհիսուներորդիցոչավելի։ 



ե) Համաձայնագրի14-րդհոդվածի5-

րդկետովնախատեսվածխախտումներիհամար՝ 500 000 ռուսականռուբլի։ 
 

8. Տուգանքինվազագույնչափըկազմումէ՝ 
 

 

ա)Համաձայնագրի14-րդհոդվածի1-

ինկետովնախատեսվածխախտումներիհամար՝ 100 000 ռուսականռուբլի, 
 

բ) Համաձայնագրի14-րդհոդվածի2-

րդկետովնախատեսվածխախտումներիհամար՝ապրանքիիրացումիցստացվածհասույ

թի 1 տոկոսը, 

եթեապրանքիիրացումիցստացվածհասույթիգումարըկազմումէհասույթիհանրագումա

րի 75 ևպակաստոկոսը, բայց 100 000 ռուսականռուբլուցոչպակաս։ 
 

Եթեապրանքիիրացումիցստացվածհասույթիգումարըկազմումէհասույթիհանրա

գումարի 75 

տոկոսիցավելին,ապանվազագույնտուգանքըկազմումէապրանքիիրացումիցստացվա

ծհասույթիգումարիչափիերեքհազարերորդը, բայց 

100 000 ռուսականռուբլուցոչպակաս, 
 

 

գ) Համաձայնագրի14-րդհոդվածի3-

րդկետովնախատեսվածխախտումներիհամար՝ապրանքիիրացումիցստացվածհասույ

թի 1 տոկոսը, 

եթեապրանքիիրացումիցստացվածհասույթիգումարըկազմումէհասույթիընդհանուրգո

ւմարի 7 ևավելիպակաստոկոսը, բայց100 000 ռուսականռուբլուցոչպակաս։ 
 

Եթեապրանքիիրացումիցստացվածհասույթիգումարըկազմումէհասույթիհանրա

գումարի 7 տոկոսիցավելին, 

ապանվազագույնտուգանքըկազմումէապրանքիիրացումիցստացվածհասույթիգումար

իչափիերեքհազարերորդը, բայց 

100 000 ռուսականռուբլուցոչպակաս, 
 

 

դ) Համաձայնագրի14-րդհոդվածի4-

րդկետովնախատեսվածխախտումներիհամար՝ապրանքիիրացումիցստացվածհասույ

թի 1 տոկոսը, 



եթեապրանքիիրացումիցստացվածհասույթիգումարըկազմումէհասույթիհանրագումա

րի75ևավելիպակաստոկոսը,բայց 100000ռուսականռուբլուցոչպակաս։ 



Եթեապրանքիիրացումիցստացվածհասույթիգումարըկազմումէհասույթիհանրա

գումարի 75 

տոկոսիցավելին,ապանվազագույնտուգանքըկազմումէապրանքիիրացումիցստացվա

ծհասույթիգումարիչափիերեքհազարերորդը, բայց 

100 000 ռուսականռուբլուցոչպակաս, 
 

 

ե) Համաձայնագրի14-րդհոդվածի5-

րդկետովնախատեսվածխախտումներիհամար՝ 300 000 ռուսականռուբլի։ 
 

9.Տուգանքըհաշվարկելիսհաշվիենառնվումպատասխանատվությունըմեղմացնո

ղհանգամանքները (ՄՀ) ևպատասխանատվությունըծանրացնողհանգամանքները 

(ԾՀ), որոնքբնութագրվումենթվայինցուցիչներով։ 
 

Թվայինցուցիչըհաշվարկվումէմեղմացնողկամծանրացնողյուրաքանչյուրհանգամ

անքիհամար՝հետևյալբանաձևով՝ 
 

ԾՀ (ՄՀ) = ((ԱռավՏ - ՆվազՏ) / 12) х k, 
 

 

որտեղ k---

նպատասխանատվությունըծանրացնողկամմեղմացնողհանգամանքիկշռայինգործակ

իցնէ։ 
 

10.Այնդեպքում,երբհաշվարկմանարդյունքումստացվածտուգանքիչափընվազագ

ույնտուգանքիցպակասէ, կիրառվումէնվազագույնտուգանքը։ 
 

Այնդեպքում, 

երբհաշվարկմանարդյունքումստացվածտուգանքիչափըառավելագույնտուգանքիցավ

ելիէ, կիրառվումէառավելագույնտուգանքը։ 
 
 
 
 

III. Տուգանայինպատասխանատվությանմիջոցներիկիրառմանկարգը 
 

 

11. 

Խախտումներիհամարտուգանայինպատասխանատվությանմիջոցներկիրառելիսպահ

պանվումենհետևյալընդհանուրկանոնները՝ 
 

ա)տուգանային պատասխանատվության միջոցները կիրառվում են 
 

Համաձայնագրի 14-րդհոդվածովսահմանվածսահմաններում, 



բ)տուգանայինպատասխանատվությանմիջոցներիկիրառումըխախտումկատար

ածանձինչիազատումայնպարտավորությանկատարումից, 

որըչկատարելուհամարկիրառվելենտուգանայինպատասխանատվությանմիջոցները 
 

գ)խախտումկատարածանձըչիկարողկրկինպատասխանատվությունկրելմիևնույ

նխախտմանհամար, 
 

դ)խախտումկատարածանձիկողմիցերկուևավելիխախտումկատարելուդեպքումտ

ուգանքկիրառվումէյուրաքանչյուրկատարվածխախտմանհամար, 
 

ե) խախտումկատարածանձիկողմիցայնպիսիմեկգործողություն (անգործության) 

կատարելուդեպքում, որըպարունակումէխախտումներիտարրեր, 

որոնցհամարպատասխանատվությունընախատեսվածէՀամաձայնագրի14-

րդհոդվածիերկուևավելիկետերով,տուգանքըկիրառվումէառավելբարձրտուգանայինպ

ատասխանատվությանմիջոցներիսահմաններում, 

որոնքնախատեսվածեննմանգործողությունների (անգործության) համար։ 
 

12.Մրցակցությանկանոններիխախտմանգործովորոշումչիկարողկայացվելխախ

տումըկատարելուօրվանից 3 տարինլրանալուցհետո: 
 

Տեղեկատվությունչներկայացնելուգործովորոշումչիկարողկայացվելխախտումըկ

ատարելուօրվանից 1 տարինլրանալուցհետո: 
 

13. ՏևողխախտմանդեպքումսույնՄեթոդիկայիևկարգի12-

րդկետովնախատեսվածժամկետըսկսվումէհաշվարկվելխախտումըհայտնաբերելուօր

վանից։ 
 

Տևողխախտումհամարվումէայնխախտումը 

(գործողությունըկամանգործությունը), 

որնարտահայտվումէմրցակցությանկանոններըտևականանդադարչպահպանելովկամ

տեղեկատվությունըչներկայացնելով։ 
 

14. 

Իրավաբանականանձըհամարվումէխախտմանհամարպատասխանատվությանենթա

րկված՝գործովորոշումըկատարելուավարտիօրվանիցմեկտարվաընթացքում։ 



15. 

Խախտումկատարածանձճանաչվածիրավաբանականանձիվերակազմակերպմանդե

պքումխախտմանհամարպահպանվումենտուգանքնշանակելուհետևյալկանոնները՝ 
 

ա) 

միքանիիրավաբանականանձանցմիաձուլմանդեպքումպատասխանատվությանենթա

րկվումէնորառաջացածիրավաբանականանձը, 
 

բ)մեկիրավաբանականանձի՝մեկայլիրավաբանականանձիմիանալուդեպքումպա

տասխանատվությանենթարկվումէմիացրածիրավաբանականանձը, 
 

գ)իրավաբանականանձիբաժանմանդեպքումկամիրավաբանականանձիկազմից

մեկկամմիքանիիրավաբանականանձանցառանձնացմանդեպքումպատասխանատվո

ւթյանենթարկվումէայնիրավաբանականանձը, 

որինըստբաժանիչհաշվեկշռիփոխանցվելենայնկնքվածգործարքներովկամգույքինկա

տմամբիրավունքներըևպարտականությունները,որոնցհետկապված, 

կատարվելէրխախտումը, 
 

դ)մեկտեսակիիրավաբանականանձըմեկայլտեսակիիրավաբանականանձիվերա

կազմավորվելուդեպքումպատասխանատվությանենթարկվումէնորառաջացածիրավա

բանականանձը, 
 

ե) Համաձայնագրի14-

րդհոդվածինհամապատասխանմինչևիրավաբանականանձիվերակազմակերպմանա

վարտըկատարածխախտումներիհամարխախտումկատարածանձիվրադրվածտուգան

այինպատասխանատվությանմիջոցներըկիրառվումեն՝հաշվիառնելովսույնկետի«ա»- 

«դ» ենթակետերիդրույթները։ 
 

 

զ)սույնկետի«ա»-

«ե»ենթակետերումնշվածդեպքերումառաջանումէպատասխանատվություն՝անկախայ

նբանից, 

արդյոքպատասխանատվությանկանչվողիրավաբանականանձինհայտնիէրխախտմա

նփաստիմասին՝մինչևվերակազմակերպմանավարտը։ 
 



16. 

Մրցակցությանկանոններիխախտմանգործովքննությանհամարհանձնաժողովիկողմի

ցհարցմանհետկապվածտեղեկատվությունչներկայացնելու 



համարտուգանքինշանակմանմասինորոշումնընդունվումէսույնՄեթոդիկայիևկարգի 

17---րդկետովսահմանվածկարգով։ 
 

17.Տեղեկատվությունչներկայացնելուհամարտուգանքինշանակմանմասինորոշու

մնընդունվումէհետևյալկարգով՝ 
 

ա)եթեՀանձնաժողովիայնդեպարտամենտը,որիգործունեությանոլորտինենվերա

պահվածմրցակցությանևհակամենաշնորհայինկարգավորմանհարցերը, 

հայտնաբերումէտեղեկատվությանչներկայացմանփաստ, 

ապաայդդեպարտամենտըծառայողականգրությունէնախապատրաստումկոլեգիայիայ

նանդամիանունով, որըպատասխանատուէայդդեպարտամենտիհամար, 
 

բ)տեղեկատվությանչներկայացմանհամարտուգանքինշանակմանմասինկոլեգի

այիորոշմաննախագծինախապատրաստումնիրականացվումէտեղեկատվությանչներկ

այացմանգործիքննությանհարցերովհանձնաժողովիկողմից, 

որըստեղծվումևգործումէմրցակցությանկանոններիխախտմանգործիքննությանհանձն

աժողովիհամարսահմանվածկանոններով՝մրցակցությանկանոններիխախտմանգործ

ովքննությանկարգինհամապատասխան, 
 

գ) 

տեղեկատվությանչներկայացմանգործիքննությանհարցերովհանձնաժողովըհաշվարկ

ումէտուգանքիչափը։ 
 

18. 

Կատարողականվարույթիրականացնելունպատակով,Եվրասիականտնտեսականբար

ձրագույնխորհրդի2011թվականինոյեմբերի18-իթիվ1 

որոշմամբհաստատվածԵվրասիականտնտեսականհանձնաժողովիաշխատանքիԿան

ոնակարգինհամապատասխան, 

ՄաքսայինմիությանևՄիասնականտնտեսականտարածքիայնանդամպետությանարտ

աքինգործերինախարարությունէուղարկվումՀանձնաժողովիկոլեգիայիկողմիցընդուն

վածգործովորոշմանվավերացվածպատճենը,որիտարածքումգրանցվածէխախտումկա

տարածանձը։ 
 

19.ՄաքսայինմիությանևՄիասնականտնտեսականտարածքիայնանդամպետությ

անդատականակտերի, 



այլմարմիններիևպաշտոնատարանձանցակտերիհարկադիրկատարմանհամապատա

սխանազգայինմարմինը,որի 



տարածքումգրանցվածէխախտումկատարածանձը, Հանձնաժողով, 

ինչպեսնաևխախտումկատարածանձինէուղարկումկատարողականվարույթհարուցելո

ւմասինորոշմանպատճենները՝նշվածորոշումըկայացնելուհաջորդողօրվանիցոչուշ։ 
 

ՄաքսայինմիությանևՄիասնականտնտեսականտարածքիայնանդամպետության

դատականակտերի, 

այլմարմիններիևպաշտոնատարանձանցակտերիհարկադիրկատարմանհամապատա

սխանազգայինմարմինը, որիտարածքումգրանցվածէխախտումկատարածանձը, 

կատարողականվարույթնավարտելումասինորոշմանկայացմանօրվանհաջորդողօրվա

նիցոչուշՀանձնաժողովէուղարկումորոշմանպատճենը։ 



ՀԱՎԵԼՎԱԾԹԻՎ1  
 
 

«Մրցակցությանմիասնականսկզբունքների 
 

ևկանոններիմասին» 

համաձայնագրովնախատեսվածտուգանքնե

րիհաշվարկմանմեթոդիկայիևնշանակմանկ

արգի 
 
 
 
 

ՑԱՆԿ 
 

 

պատասխանատվությունըմեղմացնողհանգամանքներիևպատասխանատվու

թյունըծանրացնողհանգամանքների, 

որոնքհաշվիենառնվում«Մրցակցությանմիասնականսկզբունքներիևկանոննե

րիմասին» համաձայնագրի 14-

րդհոդվածովնախատեսվածմրցակցությանկանոններիխախտմանհամարտուգ

անքիչափըհաշվարկելիս 
 

 Կշռային 
գործակից 

Ծանոթագրություն 

Պատասխանատվությունըմեղմացնողհանգամանքներ 

1.Հակաիրավական վարքագծի 
կամավորդադարեցում՝մրցակցության 
կանոնները
 խախտած
ի վ ն կ ն նձիկ մի  

1,25  

2.Պատճառվածվնասիկամավոր 
փոխհատուցումկամպատճառված 
վնասիկամավորվերացում՝մրցակցությ
անկանոններըխախտածիրավաբանակ
անանձիկողմից 

1  



ՀԱՎԵԼՎԱԾԹԻՎ2  

3.Մրցակցությանկանոնները 
խախտածիրավաբանականանձիկողմի
ց«Մրցակցությանմիասնականսկզբունք
ներիևկանոններիմասին» 
համաձայնագրին (այսուհետ` 
Համաձայնագիր) 
համապատասխանԵվրասիականտնտե
սականհանձնաժողովև (կամ) 
ՄաքսայինմիությանուՄիասնականտնտ
եսականտարածքիանդամպետության(
այսուհետ՝անդամ 

1 Համաձայնագրի III 
բաժնինհամապատասխան
անթույլատրելիհամաձայնա
գիրկնքելումասինկամավոր
հայտնածիրավաբանական
անձնազատվումէպատասխ
անատվությունիցայնիրավա
խախտումներիհամար, 
որոնք 



 

 

 Կշռային 
գործակից 

Ծանոթագրություն 

պետություն)լիազորվածմարմիննման 
խախտմանմասինկամավորհայտնում 
(այսուհետ՝Համաձայնագիր) 

 նախատեսվածեն 
Համաձայնագրի 14---
րդհոդվածի 2---
րդկետով, 
Համաձայնագրի 14---
րդհոդվածի 8-

կե վն խ ե վ ծ
 

4.Մրցակցությանկանոնները 
խախտածիրավաբանականանձիկողմի
ցաջակցությանտրամադրումՀանձնաժո
ղովինմրցակցությանկանոններիխախտ
մանգործովքննությանժամանակ 

0,5  

5.Մրցակցության կանոնները 
խախտած իրավաբանական անձի 
կողմից այդ խախտման
 վնասակարհետևանքներիկան
խ ե մ 

0,5  

6.Մրցակցությանկանոնները 
խախտածիրավաբանականանձը 
մրցակցությունըսահմանափակողհամա
ձայնագրիկամհամաձայնեցվածգործող
ություններիկազմակերպիչչէև (կամ) 
դրանցմասնակցելուհամարստացելէկա
տարմանհամարպարտադիրցուցումներ 

0,5 կիրառվումէմիայն 
Համաձայնագրի 14-րդ 
հոդվածի 2-
րդմասիհամար 

7.Մրցակցությանկանոնները 
խախտածիրավաբանականանձըչիանց
ելմրցակցությունըսահմանափակող՝իրկ
ողմիցկնքվածհամաձայնագրիկատարմ
անը՝հակաիրավականվարքագծիցկամ
ավորհրաժարվելումիջոցով 

1,25 կիրառվումէմիայն 
Համաձայնագրի 14-
րդհոդվածի 2-
րդմասիհամար 

8.Մրցակցությանկանոնները 
խախտածիրավաբանականանձըչիանց
ելմրցակցությունը 
սահմանափակող՝իրկողմիցկնքվածհամ
աձայնագրիկատարմանը՝իրենիցանկա
խպատճառներով 

0,5 կիրառվումէմիայն 
Համաձայնագրի 14-
րդհոդվածի 2-րդմասի 
համար 



 

 

 Կշռային 
գործակից 

Ծանոթագրություններ 

Պատասխանատվությունըծանրացնողհանգամանքներ 

1.Իրավաբանականանձիկողմից 
մրցակցությանկանոններիխախտում, 
եթեառաջինխախտումըկատարելուհամ
արնշվածիրավաբանականանձնարդեն
պատժիէենթարկվելտուգանքիձևով՝պա
տիժընշանակելումասինորոշմանկատա
րումըավարտելուօրվանիցմեկտարվաըն
թացքում 

2,5  

2.Իրավաբանական անձի կողմից 
մրցակցությանկանոնների՝տևող(1 
տարիևավելի) խախտում 

1,5  

3.Իրավաբանականանձիկողմից 
մրցակցությունըսահմանափակողհամա
ձայնագրերիկամմրցակցության 
կանոններըխախտողհամաձայնեցվածգ
ործողություններիկազմակերպում 

2 կիրառվումէմիայն 
Համաձայնագրի14-
րդհոդվածի 2-րդմասի 
համար 



 

 
 

«Մրցակցությանմիասնականսկզբունքների 
 

ևկանոններիմասին» 

համաձայնագրովնախատեսվածտուգանքնե

րիհաշվարկմանմեթոդիկայիևնշանակմանկ

արգի 
 
 
 
 

ՑԱՆԿ 
 

 

պատասխանատվությունըմեղմացնողհանգամանքներիևպատասխանատվո

ւթյունըծանրացնողհանգամանքների, 

որոնքհաշվիենառնվումԵվրասիականտնտեսականհանձնաժողով 

«Մրցակցությանմիասնականսկզբունքներիևկանոններիմասին» 

Համաձայնագրի 14-րդհոդվածի 5-րդկետովնախատեսվածտվյալներ 

(տեղեկատվություն) 

չներկայացնելուկամակնհայտոչարժանահավատտվյալներ 

(տեղեկատվություն) ներկայացնելուհամարտուգանքիչափըհաշվարկելիս 
 

 Կշռայինգործակից 

Պատասխանատվությունըմեղմացնողհանգամանքներ 

1.Իրավաբանականանձիկողմիցառաջինանգամ 
 

տվյալներ(տեղեկատվություն) 

չներկայացնելըկամակնհայտոչարժանահավատտվյալն

եր (տեղեկատվություն) ներկայացնելը 

2 

2.Հակաիրավականվարքագծիկամավոր 
 

դադարեցումնայնիրավաբանականանձիկողմից, 

որըչիներկայացրելտվյալներ (տեղեկատվություն) 

կամներկայացրելէակնհայտոչարժանահավատտվյալն

եր(տեղեկատվություն) 

3 

Պատասխանատվությունըծանրացնողհանգամանքներ 



 

Իրավաբանական անձի կողմից տվյալներ 5 

(տեղեկատվություն)  կրկին չներկայացնելը կամ 

ակնհայտոչարժանահավատտվյալներ (տեղեկատվություն) 

ներկայացնելը, 

եթեառաջինխախտումըկատարելուհամարանձինարդենենթա

րկելենպատժի՝տուգանքիձևով, 

գործովորոշումընդունելուօրվանիցմեկտարվաընթացքում 

 


