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ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
ՊԱՐՈՆ ԴԱՎԻԹ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ

Հարգելի պարոն Սարգսյան,
Ի կատարումն ՀՀ վարչապետի 2013 թվականի ապրիլի 5-ի № 02/23.14/4624-13
հանձնարարականի` ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը, համաձայն ՀՀ վարչապետի 2008
թվականի մայիսի 4-ի N 225-Ա որոշման, կից Ձեզ է ներկայացնում Հայաստանի
Հանրապետության

տնտեսական

մրցակցության

պաշտպանության

պետական

հանձանաժողովի կողմից ներկայացված գրությունը:
Առդիր` 2 էջ:

Հարգանքով`
ՏԻԳՐԱՆ ԴԱՎԹՅԱՆ
/ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ/

Կատարող` Լիանա Ղազարյան
59-71-53

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՆԱԽԱԳԱՀ
Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Մհեր Մկրտչյան 5Բ , հեռ.` (+374 10) 54 56 37, ֆաքս (+374 10) 54 39 85
Էլ-փոստ` a.shaboyan@competition.am, վեբ կայք` http://www.competition.am

«_____» _______________20 ___թ.
No __________________________

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար
պարոն Դ. Սարգսյանին
Պատճենը` ՀՀ ֆինանսների նախարարի
պաշտոնակատար պարոն Վ.Գաբրիելյանին
Պատճենը` ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի
պաշտոնակատար պարոն Տ.Դավթյանին

Ի կատարումն ՀՀ վարչապետի 2013 թվականի ապրիլի 5-ի թիվ 02/23.14/4624-13
հանձնարարականի` ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական
հանձնաժողովի 11.04.13թ. N ԱՇ-647 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ վերահսկիչ պալատ

Հարգելի պարոն Սարգսյան
Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2013 թվականի մարտի 22-ի
թիվ 5/10 որոշմամբ հաստատված ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական
հանձնաժողովի

աշխատանքների, այդ թվում վարչական վարույթի հարուցելու, իրականացնելու,

ինչպես նաև տուգանքների վճարման գործընթացի, օրինականության և արդյունավետության
նկատմամբ

իրականացված

հաշվետվությամբ

(այսուհետ`

վերահսկողության
Ընթացիկ

արդյունքների

հաշվետվություն)

վերաբերյալ

ամրագրված

ընթացիկ

վերահսկողության

արդյունքների, կատարված եզրակացության, ինչպես նաև ներկայացված առաջարկությունների
վերաբերյալ հայտնում եմ հետևյալը.
1. Ընթացիկ հաշվետվության «եզրակացություն» բաժնի 1-ին կետում նշված է, որ
Հայաստանի

Հանրապետության

տնտեսական

մրցակցության

պաշտպանության

պետական

հանձնաժողովի (այսուհետ` Հանձնաժողով) տուգանքներ նշանակելու որոշումների դատական
կարգով բողոքարկելու և այդ ընթացքի ձգձգվածության հետևանքով նշանակված գումարների շատ
քիչ մասն է մուտքագրվում պետական բյուջե: Այդ կապակցությամբ ընթացիկ հաշվետվությունում
առաջարկություն է ներկայացվում

Հանձնաժողովին ենթաօրենսդրական ակտերի միջոցով

սահմանել անհրաժեշտ մեխանիզմներ նշանակված տուգանքների վճարումն ապահովելու համար:
Հարկ է նշել, որ Հանձնաժողովը «եզրակացություն» բաժնի 1-ին կետով բարձրացված
խնդիրը լուծելու նպատակով

տուգանքների կիրառման

այնպիսի մեխանիզմ

է մշակել, որը

կբացառի

տնտեսվարող

Մասնավորապես,

սուբյեկտների

նախատեսվում

է

կողմից

բողոքարկման

Հանձնաժողովի

գործընթացի

որոշմամբ

սահմանված

ձգձգումը:
ժամկետում

տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից Հանձնաժողովի որոշմամբ սահմանված տուգանքը չվճարելու
դեպքում կիրառել

տույժ` յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար Հանձնաժողովի որոշմամբ

սահմանված տուգանքի չվճարված մասի 0,1 տոկոսի չափով:
Հանձնաժողովը

վերոնշյալ

մեխանիզմի

ներդրման

հարցը

քննարկելու

է

ՀՀ

արդարադատության նախարարության հետ և համատեղ մշակվելու է նախատեսվող մեխանիզմի
արդյունավետ տարբերակ, որն էլ կընդգրկվի ««Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծում:
2. Ընթացիկ հաշվետվության «եզրակացություն» բաժնում նշված է, որ անբարեխիղճ
մրցակցության

գործողության,

գերիշխող

դիրքի

չարաշահման

չհայտարարագրելու համար տնտեսվարող սուբյեկտների

և

համակենտրոնացումը

նկատմամբ նշանակվող տուգանքների

չափը հաշվարկելու հաստատված մեթոդաբանության կամ այլ իրավական ակտի բացակայությունը
տուգանքի նշանակման գործընթացը դարձնում է ռիսկային: Ուստի տնտեսվարող սուբյեկտներին
տուգանելու գործընթացի կոռուպցիոն ռիսկերի մակարդակը նվազեցնելու նպատակով Ընթացիկ
հաշվետվությունում առաջարկ է ներկայացվում մշակել և հաստատել տուգանքի չափը հաշվարկելու
համապատասխան մեթոդաբանություն կամ այլ իրավական ակտեր:
Առաջարկն ամբողջությամբ ընդունելի է և Հանձնաժողովը ներկայումս աշխատանքներ է
իրականացնում

Հանձնաժողովի

կողմից

պատասխանատվության

միջոցների

կիրառման

չափանիշների որոշման վերաբերյալ ուղեցույցի մշակման և ընդունման ուղղությամբ:
3.

Ընթացիկ հաշվետվության «եզրակացություն» բաժնում նշված է, որ Հանձնաժողովի

կողմից տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ տուգանք կիրառելուց հետո, խախտումների
վերացման հավաստիությունը ճշտելու վերաբերյալ Հանձնաժողովը անհրաժեշտ գործողություններ
չի իրականացնում, որի կապակցությամբ առաջարկ է ներկայացվում ենթաօրենսդրական ակտերով
կամ այլ մեխանիզմներով կանոնակարգել ընկերություններից փաստացի խախտումները վերացնելը
հաստատող հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթեր պահանջելու գործընթացը:
Առաջարկն ընդունելի է և Հանձնաժողովը բարձրացված խնդրի լուծման նպատակով արդեն
մշակում է համապատասխան ուղեցույց, որով կկանոնակարգվի տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից
խախտումների վերացման և Հանձնաժողովի որոշման կատարման (պահպանման) նկատմամբ
իրականացվող վերահսկողության գործընթացը: Բացի այդ, Հանձնաժողովը կիրականացնի
համապատասխան աշխատանքներ` դիտանցումներ, ուսումնասիրություններ, որոնք կապահովեն
Հանձնաժողովի

կայացրած

որոշումների

կատարման

նկատմամբ

վերահսկողություն`

անհրաժեշտության դեպքում պարտադրելով տնտեսվարող սուբյեկտներին որոշումների լիարժեք
կատարման համար իրականացնել համապատասխան գործողություններ:

Հարգանքով`

Իրավաբանական վարչություն
Կատ.` Ա.Հովհաննիսյան, հեռ. 56-27-78

Ա. Շաբոյան

