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Մրցակցությունը տնտեսության վերականգնման և զարգացման բանալին է։
Ֆր. Ռուզվելտ, Լիխտենբերգ, 1963
Տնտեսական մրցակցությունը երկրի տնտեսական բարեկեցության հիմնաքարն է և առողջ
տնտեսական համակարգի ձևավորման ամենա-

կարևոր գրավականներից: Տնտեսագետները
երկու կարևոր ավանդ են ունեցել հակամենաշնորհային իրավակարգի զարգացման
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համար։ Առաջին, երկրի տնտեսությունը կառավարելու համար մրցակցությունը դարձնել վերադաս ու առաջնային մեխանիզմ։ Տնտեսագետների երկրորդ ամենանշանակալի ներդրումն այն
է, որ նրանք ուղղորդեցին հակամենաշնորհային
քաղաքականության ձևավորմանը։ Մասնավոր
և պետական կազմակերպությունները հաճախ
հիմնվում են մրցակցային գների առաջարկի
վրա, որպեսզի հասնեն այդ նպատակին։ Մրցակցային գործընթացն, ինչևէ, կիրառելի է միայն
այն ժամանակ, երբ մրցակիցները սահմանում են
գներն ազնիվ և անկախ։ Իսկ, երբ մրցակիցները
հակամրցակցային համաձայնությունների միջոցով (գաղտնի և անօրինական կերպով) համագործակցում են, գներն արհեստականորեն
աճում են, իսկ սպառողը՝ խաբվում։ Գների
անհիմն բարձրացումը, իջեցումը, պահպանումը,
հայտերի կեղծումը, շուկայի բաշխումը և
համագործակցության այլ ձևեր անօրինական են
և համաձայն ՀՀ օրենսդրության ենթակա են
վարչական
պատասխանատվության։
Իսկ
օտարերկրյա շատ պետություններում, օրինակ
ԱՄՆ, ԵՄ, ՄԹ և այլն, նման անօրինական գործարարար ակտիվության համար նախատեսվում
է ոչ միայն վարչական, այլև` քրեական պատասխանատվություն։
Տնտեսական գրականության մեջ գոյություն
ունեն մրցակցություն և մենաշնորհ տերմինների
տարբեր մեկնաբանություններ։
Մրցակցություն տերմինը տարբեր լեզուներից թարգմանվում էր որպես երկու կամ ավել
անձանց միջև պայքար, ինչը բնորոշ էր մարդու
հոգեբանությանը և կարող էր արտահատվել
տնտեսական հարաբերություններում [10]:
Ա. Սմիթը իր «Ժողովուրդների հարստության բնույթի ու պատճառների ուսումնասիրություն» աշխատությունում պարզաբանել է
մրցակցության հասկացությունը հետևյալ կերպ.
«Մրցակցությունը կարող է հենց այս պահին էլ
սկսվել սպառողների միջև, եթե տեղի ունենա
պահանջարկի կրճատում, որը կբերի գների
բարձրացման, սակայն երբ առաջարկը շատ մեծ
է, գները կարող են իջնել ավելի ցածր, քան
նախատեսում էր վաճառողների մրցակցությունը» [11]:
Ա.Սմիթը առանձնացնում է ազատ մրցակցության առկայության մի քանի պայման.
1. մրցակիցները պետք է գործեն միմյանցից
անկախ, ոչ թե պայմանավորվածություններով,
2. տնտեսվարող սուբյեկտները պետք է
բավարար գիտելիքներ ունենան շուկայի
հնարավորությունների մասին,
3. անհրաժեշտ է ապահովել այդ գիտելիքներին համապատասխան գործողությունների ազատություն,

4. մրցակիցների քանակը պետք է բավարար
լինի, որպեսզի բացառվի գերշահույթը,
5. անհրաժեշտ է բավարար ժամանակ,
որպեսզի ռեսուրսների ուղղությունը և
ծավալը համապատասխանեն տնտեսվարող
սուբյեկտների ցանկություններին [10]:
Տնտեսվարող
սուբյեկտների
համար
կենսական նշանակություն ունի հավասար
մրցակցային
պայմանների
ապահովումը,
համապատասխան օրենսդրության ստեղծումը,
քանզի վերջինս է հանդիսանում ազատ
մրցակցային շուկայի ապահովման գրավականը։
ՀՀ-ում տնտեսական մրցակցության պաշտպանությունը ամրագրված է և կարգավորվում է
ստորև նշված օրենսդրական ակտերով.
1. ՀՀ Սահմանադրություն
2. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
3. «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք
4. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք
5. «Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն
խորհրդի որոշումներ»
6. «Եվրասիական տնտեսական միության»
մասին պայմանագիր
ՀՀ-ում տնտեսական մրցակցության պաշտպանությունը ունի ոչ այնքան երկար պատմություն: Այս ուղղությամբ առաջին քայլը կարելի է
համարել 2000 թ. նոյեմբերի 1-ին «Տնտեսական
մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ
օրենքի ընդունումը: Հոդվածում մենք ավելի
մանրամասն կուսումնասիրենք «Տնտեսական
մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ
օրենքը (այսուհետ՝ Օրենք) և կփորձենք վեր
հանել ոլորտում առկա խնդիրները և գտնել
լուծման ուղիներ դրանց համար։
Համաձայն «Տնտեսական մրցակցության
պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի՝ օրենքի
կիրառությունունը չի տարածվում ֆիզիկական
անձանց վրա, թեև միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ տնտեսական
մրցակցության մասին օրենքները տարածվում
են նաև ֆիզիկական անձանց վրա։
Համաձայն «Մրցակցության պաշտպանության մասին» Ռուսաստանի Դաշնության
օրենքի` օրենքը տարածվում է այն հարաբերությունների վրա, որոնք կապված են մրցակցության պաշտպանության, այդ թվում` մենաշնորհ գործունեության և անբարեխիղճ մրցակցության նախազգուշացման ու կանխման հետ,
որոնց մասնակցում են Ռուսաստանի Դաշնության և օտարերկյա իրավաբանական անձինք,
կազմակերպությունները, գործադիր իշխանության դաշնային մարմինները, Ռուսաստանի
Դաշնության պետական կառավարման մարմինների սուբյեկտները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, նշված մարմինների
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րանքային շուկան` Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի (այսուհետ`
Հանձնաժողով) որոշմամբ սահմանված` որոշակի տարածքում տվյալ ապրանքի և դրա
փոխադարձ փոխարինելի ապրանքների շրջանառության ոլորտ, որի սահմանները որոշվում
են գնորդի կողմից համապատասխան տարածքում ապրանքի ձեռքբերման տնտեսական
հնարավորություններով և նպատակահարմարությամբ: Ապրանքային շուկան բնութագրվում
է ապրանքատեսակային ու աշխարհագրական
սահմաններով, դրա սուբյեկտների կազմով և
ծավալով: [5]:
Գերիշխող դիրքի չարաշահումը մրցակցության պաշտպանության բարդագույն ոլորտներից է: Վերջինիս բարդությունը կայանում է
նրանում, որ գույություն ունեն չարաշահման
բազում տեսակներ:
ՀՀ
Օրենքի
իմաստով
տնտեսվարող
սուբյեկտն ապրանքային շուկայում համարվում
է մենաշնորհ դիրք ունեցող, եթե որպես իրացնող
կամ ձեռք բերող չունի մրցակից [13]:
Ըստ Օրենքի 5-րդ հոդվածի 7-րդ մասի
«Հակամրցակցային չեն համարվում տնտեսվարող սուբյեկտների այն համաձայնությունները,
որոնք ուղղված են նրանց մրցունակության
ապահովմանը կամ բարձրացմանը, տեխնիկական կամ տնտեսական առաջընթացին,
արտադրության խթանմանը, ապրանքների
կատարելագործմանը, ապրանքների արտահանման խթանմանը, նպաստում են սպառողների
շահերին»; Տվյալ դրույքի վերլուծությունից
պարզ է դառնում, որ հակամրցակցային համաձայնությունների կայացման համար օրինական
հնարավորություն է ընձեռնվում, քանի որ գրեթե
անհնար է դառնում շուկայում համաձայնության
մասնակիցների ունեցած մասնաբաժինների
պարզումը:
Ըստ Օրենքի (մինչև 2011 թ. Փոփոխությունները)` գերիշխող դիրքի պարզման, ինչպես
նաև գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարող
սուբյեկտների
կենտրոնացված
գրանցամատյանի (ռեեստրի) վարման կարգը սահմանում էր Հանձնաժողովը։ Օրենքում 2011 թ.
ապրիլի 12-ին կատարված լրացումները և փոփոխությունները ունեցան կարևոր նշանակություն ապրանքային շուկաներում գերիշխող
դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների վարքագծի նկատմամբ վերահսկողության նկատմամբ, քանի որ Օրենքով սահմանված Հանձնաժողովի գործառույթներից հանվեց գերիշխող
դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների
կենտրոնացված ռեեստրի վարման պահանջը:
Այս
փոփոխությունների
արդյունքում
ոլորտը դարձավ ավելի դժվար վերահսկելի,
քանզի մինչ այդ Հանձնաժողովն էր կայացնում

գործառույթներն իրականացնող մարմինները
կամ կազմակերպությունները, ինչպես նաև պետական արտաբյուջետային ֆոնդերը, Ռուսաստանի Դաշնության Կենտրոնական բանկը,
ֆիզիկական անձինք, այդ թվում` անհատ
ձեռնարկատերերը [12]:
Յուրօրինակ մոտեցում ունի բելառուսական
օրենսդրությունը։ Ըստ Բելառուսի հանրապետության հակամենաշնորհային օրենքի՝ ֆիզիկական անձինք չեն համարվում տնտեսվարող
սուբյեկտ, թեպետ վերջիններս պատասխանատվություն են կրում հակամենաշնորհային օրենսդրության խախտումների համար [6]:
Համաձայն Օրենքի՝ տնտեսվարող սուբյեկտ
են հանդիսանում արտոնագրային վճար վճարողները, անհատ ձեռնարկատերերը, իրավաբանական անձինք, այլ կազմակերպություններ,
դրա ներկայացուցիչները, ներկայացուցչությունները կամ մասնաճյուղերը, անձանց խմբերը,
առևտրային ցանցերը: Սույն օրենքով նախատեսված
համակենտրոնացման
դեպքում
տնտեսվարող սուբյեկտ է համարվում նաև
ֆիզիկական անձը» [5]:
Թեև ֆիզիկական անձը կոնկրետ դեպքում
նշված է որպես տնտեսվարող սուբյեկտ, գտնում
ենք, որ օրենքում պետք է կատարվի փոփոխություն: Հիմք ընդունելով վերոգրյալը առաջարկում ենք Օրենքի 2-րդ հոդվածում և 4-րդ
հովածի 1-ին մասի տնտեսվարող սուբյեկտներ
սահմանման մեջ ավելացնել «ֆիզիկական անձ»
տերմինը:
Ինչպես արդեն նշել ենք, ՀՀ-ում տնտեսական մրցակցությունը ապահովվում է Սահմանադրությամբ: Համաձայն 2015 թ-ի ՀՀ
Սահմանադրության 59-րդ հոդվածի՝ ՀՀ-ում
երաշխավորվում է ազատ տնտեսական մրցակցությունը՝ մենաշնորհ կամ գերիշխող դիրքի
չարաշահման, հակամրցակցային հարաբերությունների և անբարեխիղճ մրցակցության
արգելման միջոցով:
Նկատի ունենալով վերոգրյալը և հիմք
ընդունելով շուկայում առկա խնդիրները՝ ստորև
կներկայացվի մենաշնորհ կամ գերիշխող դիրքի
չարաշահման ոլորտի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը, որն ի հայտ է բերում մի շարք
իրավական կարգավորում պահանջող հիմնահարցեր:
Շուկայում գերիշխող դիրք զբաղեցնող
տնտեսվարող սուբյեկտին կարելի է նույնացնել
շուկայական իշխանություն ունեցող ձեռնարկության հետ: Շուկայական իշխանությունը
ապրանքային շուկայի սուբյեկտներին իր կամքը
թելադրելու, ինչպես նաև մրցակցությունը
սահմանափակելու տնտեսվարող սուբյեկտի
հնարավորությունն է [13]: Ապրանքային շուկայի
սահմանումը տրված է Օրենքի 4-րդ հոդվածի 4րդ պարբերությունում, համաձայն որի՝ ապ-
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թյուններով նախադրյալներ են ստեղծում
անբարեխիղճ մրցակցության համար, պետք է
պատասխանատվության ենթարկվեն տնտեսվարող սուբյեկտներին հավասար: Կարևոր է
վերանայել Հանձնաժողովին վերապահված
լիազորությունների շարքը: Գտնում ենք, որ
կարևոր է այս ոլորում ունենալ այնպիսի
մարմին, ով կունենա բավարար իրավական
գործիքակազմ մենաշնորհների կամ գերիշխող
դիրքի ոլորտում վերահսկողություն իրականացնելու համար:

տնտեսվարող սուբյեկտին գերիշխող դիրքում
գրանցելու և գերիշխող դիրքը կորցնելու մասին
որոշումները: Քանի որ, համաձայն Օրենքի 17րդ հոդվածի Հանձնաժողովը ստեղծվում է
պետակական քաղաքականություն իրականացնելու նպատակով, այն կարելի է համարել
քաղաքական մարմին: Գտնում ենք, որ նմանատիպ վերահսկողություն իրականացնելու
համար պետք է ստեղծվի անկողմնակալ, չեզոք և
անկաշկանդ մարմին, ով օժտված կլինի խուզարկություններ իրականացնելու լիազորությամբ՝
հաշվի առնելով այն
հանգամանքը,
որ
Հանձնաժողովը իր վերլուծությունները ձևավորում էր հիմնվելով տնտեսվարող սուբյեկտներից ստացած տեղեկատվության հիման վրա:
Քանի որ խուզարկությունն ինքնին առանձին
իրավական կարգավորում պահանջող գործառույթ է, մինչ առանձին մարմնի համար կանոնադրության մշակումը, առաջարկում ենք այդ
լիազորությունը փոխանցել ՀՀ Ոստիկանության
կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությանը կամ այն իրականացնել Հանձնաժողովի հետ համագործակցելով:
Օրենքում կարող ենք հանդիպել ևս մեկ
հակասության: Ըստ օրենքի չի արգելվում
գերիշխող դիրք ունենալը, արգելվում է վերջինիս
չարաշահումը:
Ըստ օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի.
«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» [5]:
Վերոգրյալի վերլուծությունից պարզ է
դառնում, որ համակենտրոնացումները թույլատրվում են ավելի վաղ գերիշխող դիրք ձեռք
բերած տնտեսվարող սուբյեկտներին: Տվյալ
ոլորտը նույնպես ունի փոփոխությունների և
վերանայումների կարիք:
Ելնելով վերոգրյալից՝ կարող ենք եզրակացնել, որ թեև Հայաստանի Հանրապետությունում
այս ուղղությամբ օրենսդրության զարգացմանն
ուղղված գործողությունները շատ են, սակայն
անհերքելի է այն փաստը, որ կան շատ բացեր:
Հոդվածում ներկայացված են մի շարք խնդիրներից մի քանիսը, որոնց ուսումնասիրությունը
հանգեցնում է նրան, որ շատ կարևոր է ֆիզիկական անձանց, ովքեր իրենց գործողություններով խոչընդոտում են տնտեսական մրցակցության ապահովմանը կամ իրենց գործողու-
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