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Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

13 սեպտեմբերի 2022 թվականի թիվ 329-Ա 
 
««ՏԵԼԵԿՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, «ԹԻՄ» ՓԱԿ 

ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻՆՔ ՀԱՅԿ ՀՈՎԻԿԻ 
ԵՍԱՅԱՆ ԵՎ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՀՈՎԻԿԻ ԵՍԱՅԱՆ» ԱՆՁԱՆՑ ԽՄԲԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ԹԻՎ ՀԳ-01121/22 ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը (այսուհետ նաև՝ 

Հանձնաժողով), 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ի նիստում քննարկելով ««Տելեկոմ 
Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն, «Թիմ» փակ բաժնետիրական 
ընկերություն, ֆիզիկական անձինք Հայկ Հովիկի Եսայան և Ալեքսանդր Հովիկի 
Եսայան» անձանց խմբի (այսուհետ նաև՝ Անձանց խումբ) վերաբերյալ թիվ ՀԳ-01121/22 
վարույթի ժամկետը երկարաձգելու մասին հարցը,  
                                                 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 
 
Հանձնաժողովը 2022 թվականի հունիսի 14-ի ««Տելեկոմ Արմենիա» փակ 

բաժնետիրական ընկերություն, «Թիմ» փակ բաժնետիրական ընկերություն, 
ֆիզիկական անձինք Հայկ Հովիկի Եսայան և Ալեքսանդր Հովիկի Եսայան» անձանց 
խմբի կողմից տնտեսական մրցակցության բնագավառում իրավախախտման 
վերաբերյալ վարույթ հարուցելու մասին» թիվ 223-Ա որոշմամբ հարուցել է վարույթ 
(այսուհետ նաև՝ Վարույթ):  

Վարույթը հարուցվել է «Յուքոմ» փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ 
նաև՝ Ընկերություն) 2022 թվականի մայիսի 13-ին «Տնտեսական մրցակցության 
պաշտպանության մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) առերևույթ խախտման մասին 
հաղորդման հիման վրա՝ Անձանց խմբի կողմից անբարեխիղճ մրցակցության կամ 
Հանձնաժողովի որոշմամբ սահմանված պայմանների և պարտավորությունների 
չկատարման հատկանիշների հայտնաբերման առիթով։ 
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 Ընկերության վերաբերյալ պահանջվող տեղեկությունները պարունակում են 

բանկային գաղտնիք, հետևաբար Հայկ Եսայանին և Հանձնաժողովին չեն կարող 
տրամադրվել։ Պահանջվող տեղեկությունները կարող են Հայկ Եսայանին կամ 
Հանձնաժողովին տրամադրվել միայն Ընկերության համաձայնությամբ կամ 
դատարանի որոշման հիման վրա:  

Այսպես,                                                                                                                   
տեղեկատվության ստացման, դրանք գործի փաստական հանգամանքերի հետ 
համադրելու, անհրաժեշտության դեպքում այլ տեղեկատվություն ձեռք բերելու և այլ 
գործողություններ իրականացնելու հաշվառմամբ՝ Հանձնաժողովը գտնում է, որ գործի 
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությունն իրականացնելու նպատակով վարույթի 
իրականացման՝ Օրենքով սահմանված եռամսյա ժամկետը բավարար չէ, ուստի 
առաջացել է Վարույթի ժամկետը երկարաձգելու անհրաժեշտություն։ 

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը և ղեկավարվելով Օրենքի 63-րդ հոդվածի 1-ին 
մասով, 38-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 42-րդ հոդվածի 2-րդ մասով՝ Հանձնաժողովը 

 
Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 
1. 2022 թվականի սեպտեմբերի 14-ից եռամսյա ժամկետով երկարաձգել ««Տելեկոմ 

Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն, «Թիմ» փակ բաժնետիրական 
ընկերություն, ֆիզիկական անձինք Հայկ Հովիկի Եսայան և Ալեքսանդր Հովիկի 
Եսայան» անձանց խմբի վերաբերյալ թիվ ՀԳ-01121/22 վարույթի ժամկետը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 
 
 

 
         ՆԱԽԱԳԱՀ                                        Գ․ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
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