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ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 
Հասմիկ Ենգոյան 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու,  
ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ 
_________________________________ 

 
Րաֆֆի Նալչաջյան 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  
իրավագիտության ամբիոնի ասպիրանտ 
_________________________________ 

 
Ինչպես հայտնի է, պետական գնումների ոլորտի նկատմամբ ֆինանսական 

վերահսկողությունը իրավասու պետական մարմինների իրավական նորմերով կա-
նոնակարգված գործունեություն է՝ ուղղված ֆինանսական պլանավորման ճշգրիտ 
լինելուն, դրամական միջոցների օգտագործման հիմնավորվածության, ճշտության 
և արդյունավետության ստուգմանը: 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ պետական գնումների ոլորտի 
նկատմամբ ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնելու գործառույթով են 
օժտված ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը և գնումների հետ կապված բողոքը 
քննող անձը1: 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 47-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ գնում-
ների հետ կապված բողոքներ քննող անձն անշահախնդիր և անկախ քննություն ի-
րականացնող մարմին է, որը շահագրգռված չէ կոնկրետ գնումների գործընթացի 
արդյունքներով և իր պարտականությունների ու իրավունքների կատարման ժամա-
նակ պաշտպանված է արտաքին ազդեցություններից: Գնումների հետ կապված 
բողոքներ քննող անձը բողոքներն ուսումնասիրում է պատշաճ մանրամասնությամբ 
ու անաչառորեն և սույն օրենքով նախատեսված լիազորություններն իրականացնե-
լիս անկախ է գնման գործընթացի մասնակիցներից, այդ թվում` պատվիրատունե-
րից, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ու 
պաշտոնյաներից և պարտավոր է ղեկավարվել բացառապես գնումների մասին 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:  

Նույն օրենքի 48-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ գնումների հետ կապված 
բողոքներ քննող անձ կարող է նշանակվել2 Հայաստանի Հանրապետության այն 
քաղաքացին, որն ունի տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջ-
մենտ) կամ իրավագիտություն մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթութ-
յուն, պետական կառավարման ոլորտի առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային 
ստաժ կամ առնվազն յոթ տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ և տի-
րապետում է հայերենին: 

Գնումների հետ կապված բողոքը քննող անձը պետական գնումների ոլորտի 
նկատմամբ ֆինանսական վերահսկողությունն իրականացնում է պատվիրատուի և 
գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների դեմ 

                                                        
1 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքում 23.03.18 թ. կատարված փոփոխությամբ «ՀՀ գնումների 
բողոքարկման խորհուրդ»-ը վերանվանվեց «գնումների հետ կապված բողոքը քննող անձ»-ի: 
2 18.03.2019 թ. դրությամբ գործում է գնումների հետ կապված բողոքը քննող երկու անձ: 
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բերված բողոքներ քննելու միջոցով, որոնք կարող են ներկայացնել յուրաքանչյուր 
անձի կողմից1: Նա նախ և առաջ պետք է վերահսկի, որ պատվիրատուի և գնահա-
տող հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները համա-
պատասխանեն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված նպա-
տակներին և սկզբունքներին։ 

Ինչպես հայտնի է, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի նպատակն է գնումների 
գործընթացում ապահովել հատուցման դիմաց արժեք, այն է` 

1) պատվիրատուին վերապահված լիազորությունների կատարման համար 
անհրաժեշտ` կարիքին համապատասխան ապրանքների, աշխատանքների և ծա-
ռայությունների ձեռքբերում` համարժեք հատուցմամբ, 

2) գնումների և գնումների գործընթացի տնտեսող, արդյունավետ և օգտավետ 
իրականացում: 

2. Գնումների գործընթացը հիմնվում է հետևյալ սկզբունքների վրա. 
1) գնման գործընթացի միասնական կանոններով մրցակցային, թափանցիկ, 

համաչափ, հրապարակային և ոչ խտրական հիմունքներով կազմակերպում, 
2) պայմանագրի կնքման նպատակով մասնակիցների շրջանակի ընդլայնում և 

նրանց միջև մրցակցության խրախուսում, 
3) ցանկացած անձի համար, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, 

կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, 
գնման գործընթացին մասնակցելու իրավահավասարություն: 

Այսպիսով, գնումների ոլորտի նկատմամբ ֆինանսական վերահսկողություն ի-
րականացնելիս գնումների հետ կապված բողոքը քննող անձը պետք է նախ և ա-
ռաջ վերահսկի, որ պետական գնման շնորհիվ պատվիրատուն ձեռք բերի իր կա-
րիքին համապատասխան ապրանքներ, աշխատանքներ և ծառայություններ, ընդ 
որում ձեռքբերումը լինի համարժեք հատուցմամբ։ Բացի այդ, պետք է նաև վե-
րահսկվի, որ գնումները լինեն տնտեսող, արդյունավետ և օգտավետ։ 

Այդ նպատակներին հասնելու համար «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով յուրա-
քանչյուր անձի վերապահված է իրավունք մինչև հայտերի ներկայացման վերջնա-
ժամկետը բողոքարկել գնման առարկայի բնութագրերը, նախաորակավորման հայ-
տարարության կամ հրավերի պահանջները:  

Նմանատիպ բողոքներ քննելիս գնումների հետ կապված բողոքը քննող անձը 
իրականացնում է վերահսկողություն պատվիրատուների կողմից հայտարարված 
պետական գնումների հրավերների օրինականության և հիմնավորվածության նկատ-
մամբ: 

Վերոհիշյալ սկզբունքները հնարավոր է ապահովել բացառապես գնման գոր-
ծընթացների հրավերների օրինականության և հիմնավորվածության նկատմամբ 
ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնելու միջոցով: 

Դեռևս ընթացքի մեջ գտնվող գնման ընթացակարգերի նկատմամբ գնումների 
հետ կապված բողոքը քննող անձի կողմից իրականացվող նախնական ֆինանսա-
կան վերահսկողությունն ուղղված է ֆինանսական խախտումների հայտնաբերմա-
նը և կանխմանը2: 

Ներկայացված բողոքների շրջանակներում պետական գնման ընթացակարգե-
րի հրավերները գնահատելիս պետք է վերլուծվեն հրավերների հետևյալ ասպեկտ-
ները. 

 Հրավերով արդյոք նախատեսվե՞լ է պատվիրատուի կարիքին համա-
պատասխան ապրանք կամ ծառայություն։ 

Տվյալ դեպքում շատ կարևոր է բացահայտել` արդյոք գնման ընթացակարգի 
հրավերով նախատեսվել է այնպիսի ապրանք կամ ծառայություն, որը իրականում 

                                                        
1 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 1-ին մաս և 47-րդ հոդվածի 1-ին մաս: 
2 Տե´ս А. В. Румянцев. Финансовый контроль (курс лекций). Москва, "Дело и Сервис", 2003, 
էջ 27-28: 
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համապատասխանում է պատվիրատուի կարիքներին։ Բանն այն է, որ գործնակա-
նում պատվիրատուները հաճախ պահանջում են այնպիսի ապրանքներ կամ ծա-
ռայություններ, որոնք տվյալ պահին գերազանցում են իրենց իրական կարիքը, ինչը 
հանգեցնում է պետական միջոցների ոչ արդյունավետ օտագործման, անգամ 
վատման։ Օրինակ, պահանջվում է չարդարացված բարձր տեխնիկական չափա-
նիշներով համակարգչային տեխնիկա կամ ընթացիկ օգտագործման համար նա-
խատեսված A4 ֆորմատի թուղթ։ Կամ հակառակը. պատվիրատուն անհասկանա-
լիորեն պահանջում է շրջանառությունից դուրս եկած կամ պատվիրատուի իրական 
կարիքից ակնհայտորեն ցածր պարամետրեր ունեցող ապրանք, որի ձեռքբերումը 
ոչնչով հիմնավորված չէ:  

Այդ իսկ պատճառով գտնում ենք, որ գնումների հետ կապված բողոքը քննող 
անձը նման բողոքներ քննելիս նախ և առաջ պետք է պարզի, թե արդյոք ձեռք բեր-
վող ապրանքը կամ ծառայությունը օբյեկտիվորեն հիմնավորված է և համարժեք է 
այն կարիքին, որի բավարարման նպատակով կատարվում է տվյալ գնումը։ 

 Գնման առարկայի բնութագրերը արդյո՞ք ամբողջությամբ և հստակ նկա-
րագրել են ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության հատկանիշնե-
րը, դրանց ձեռքբերման և վճարման պայմանները` բացառելով տարակերպ մեկնա-
բանությունը: 

Ներկայացված բողոքի շրջանակներում գնման ընթացակարգի հրավերը գնա-
հատելիս անհրաժեշ է բացահայտել գնման առարկայի բնութագրերը` արդյո՞ք ամ-
բողջությամբ և հստակ նկարագրել են ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ 
ծառայության հատկանիշները, մասնավորապես ամբողջությամբ ներառո՞ւմ են 
գնման առարկայի մասնագրի, տեխնիկական տվյալների, իսկ աշխատանքների 
դեպքում` նաև աշխատանքների ծավալաթերթի, ժամանակացույցի և այլ ոչ գնային 
պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը: Բացի այդ, գնման ա-
ռարկայի հատկանիշները պետք է հնարավորինս ներառեն ձեռք բերվող ապրան-
քի, աշխատանքի կամ ծառայության որակին, ստանդարտին, անվտանգությանը, 
պայմանական նշաններին, տերմինաբանությանը, փաթեթավորմանը, բեռնաթափ-
մանը, չափին, նախագծերին, ինչպես նաև գնման առարկայի այլ հատկանիշներին 
վերաբերող պայմանների հստակ նկարագրությունը` հիմնված միջազգային ստան-
դարտների և Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նորմատիվատեխնիկա-
կան փաստաթղթերի, ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում` ժա-
մանակավոր տեխնիկական պայմանների վրա1: 

Օրինակ, ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը միջո-
ցառումների ձեռքբերման նպատակով հայտարարած «ՍՊ-ԳՀԾՁԲ-19/13» ծած-
կագրով մրցույթի հրավերով2 սահմանվել է հետևյալը. «Հայաստանի Հանրապե-
տության 2020 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք» մրցույթի կազմկոմի-
տեի և փորձագիտական հանձնաժողովի անդամները կայցելեն «Հայաստանի Հան-
րապետության 2020 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք» մրցույթին հայտ 
ներկայացրած քաղաքներ, տեղերում կուսումնասիրեն և կիրականացնեն հայտերի 
գնահատումը: Քաղաքներ այցելության ժամանակացույցը կսահմանի «Հայաստանի 
Հանրապետության 2020 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք» մրցույթի 
կազմկոմիտեն: Մատակարարող կազմակերպությունը կիրականացնի «Հայաստա-
նի Հանրապետության 2020 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք» մրցույթի 
կազմկոմիտեի և փորձագիտական հանձնաժողովի անդամների այցելությունները 
հայտատու քաղաքներ, նրանց սննդի և ըստ անհրաժեշտության կեցության ապա-
հովումը»: 

Այս պահանջի ուսումնասիրությունից ակնհայտ է դառնում, որ մասնակից կազ-
մակերպությունների համար անհայտ է, թե «Հայաստանի Հանրապետության 2020 
                                                        
1 Տե´ս «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդված։ 
2 Տե´ս՝ www.gnumner.am կայքի «Հրավերներ» բաժինը: 
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թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք» մրցույթի կազմկոմիտեի և փորձագի-
տական հանձնաժողովի անդամները որ քաղաքները պետք է այցելեն (հայտնի չեն 
թե՜ քանակը և թե՜ հեռավորությունը), և երբ է առաջանալու անհրաժեշտություն` ա-
պահովելու հանձնաժողովի կեցությունը:  

Մինչդեռ ծառայության հատկանիշների նման թերի նկարագրումը տարբեր 
մասնակիցների մոտ կարող է առաջացնել տարակերպ մեկնաբանություններ, և 
հնարավոր չի լինի ձևավորել հիմնավոր և ստույգ հաշվարկված գնային առաջարկ: 
Վերոհիշյալը, մեր կարծիքով, գնման առարկան թերի ամրագրելու օրինակ է և կա-
րող է գնման ընթացակարգի հրավերի բողոքարկման հիմք դառնալ։ 

 Արդյո՞ք հրավերում առկա չեն այնպիսի խտրական պահանջներ, որոնք 
կառաջացնեն մրցակցության սահմանափակում կամ հնարավոր մասնակիցների 
շրջանակի նվազում։ 

Այս դեպքում գնումների հետ կապված բողոքը քննող անձը պետք է գնահա-
տի` արդյո՞ք հրավերում առկա չեն այնպիսի պայմաններ, որոնք խտրական են և 
սահմանափակում են մրցակցությունը, անհիմն բարդացնում հնարավոր մասնակ-
ցությունը գնման գործընթացին կամ հանգեցրել են գնումների գործընթացում 
մրցակցության համար չհիմնավորված խոչընդոտների առաջացման։ Պետք է բա-
ցահայտել, թե մրցույթի հրավերով մասնակիցների կարգավիճակի նկատմամբ 
արդյոք չեն դրվել չհիմնավորված ցանր պահանջներ (օրինակ` տեխնիկայի կամ 
մասնագետների առկայություն, չհիմնավորված մասնագիտական փորձ), որի 
հետևանքով պետական գնումների դաշտից դուրս են մնում բազմաթիվ մասնակից-
ներ։ 

Օրինակ, գնման ընթացակարգի հրավերով պահանջվում է այնպիսի ապրանք, 
որը ՀՀ է ներմուծում միայն մեկ ընկերություն (հնարավոր է նաև պատվիրատուի 
հովանավորյալը)։ Արդյունքում գնման ընթացակարգին մասնակցում է միայն մեկ 
ընկերություն, ուստի ավելորդ է խոսել մրցակցության մասին, և ապրանքի գինը ար-
հեստականորեն բարձրանում է1: 

Կամ, օրինակ, պատվիրատուն հայտարարել է պատրաստի սննդի մատակա-
րարման գնման ընթացակարգ, որի շրջանակներում մասնակիցը պետք է ներկա-
յացնի այդ և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրակա-
նացրած նմանատիպ առնվազն մեկ պայմանագիր: Եվ պատվիրատուն սահմանում 
է ոչ թե հենց պատրաստի սննդի, այլ հանկարծ՝ հիվանդների համար դիետիկ սննդի 
մատակարարման պայմանագրեր2: 

Նման հրավերի պայմաններում, անխոս, մասնակցին ներկայացող պահանջը 
հակամրցակցային է և խտրական, առաջացնում է պայմանագրի կնքման նպատա-
կով մասնակիցների շրջանակի նեղացում, չի խրախուսում մրցակցությունը, ինչպես 
նաև անհիմն կերպով բարդացնում է հնարավոր մասնակցությունը տվյալ մրցույ-
թին: 

Համապատասխան բողոքներ քննելիս գնումների հետ կապված բողոքը քննող 
անձը պետական գնման ընթացակարգի հրավերների նկատմամբ պետք է օժտված 
լինի արդյունավետ նախնական ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնելու 
հնարավորությամբ, ինչը, անխոս, կնպաստի բյուջեի միջոցների արդյունավետ ի-
րականացմանը։ 

Հաջորդ հիմնախնդիրը վերաբերում է պետական գնման ընթացակարգերի 
արդյունքում հաղթող մասնակից ճանաչելու վերաբերյալ պատվիրատուի ընդու-

                                                        
1 Տե´ս՝ ՀՀ ՊՆ-ի կողմից «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/30» ծածկագրով բժշկական պարա-
գաների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդ 
(www.gnumner.am): 
2 Տե´ս՝ «Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար 
սննդի մատուցման ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԿՖԲԳՀԻ-
ԲՄԾՁԲ-18/3» ծածկագրով բաց մրցույթի հրավեր (www.gnumner.am): 
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նած որոշման հիմնավորվածության և օրինականության նկատմամբ վերահսկո-
ղության ապահովմանը: 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ յուրա-
քանչյուր անձ իրավունք ունի նախքան պայմանագրի կնքումը բողոքարկելու 
պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությու-
նը) ու որոշումները գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին: 

Այպիսով, քննելով բողոքներ, որոնցով բողոք բերող անձը վիճարկում է պատ-
վիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և ո-
րոշումները, գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը փաստացիորեն իրա-
կանացնում է ընթացիկ ֆինանսական վերահսկողություն պետական գնումների ո-
լորտի նկատմամբ:  

Բանն այն է, որ պետական գնման ընթացակարգերի արդյունքում հաճախ 
հաղթող մասնակից է ճանաչվում մի ընկերություն, որը չի համապատասխանում 
տվյալ գնման հրավերի պահանջներին, կամ անհիմն, օրենքի խախտմամբ մերժ-
վում է նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած ընկերության հայտը, որի 
հետևանքով պետական բյուջեն վնաս է կրում: Պետք է նշել, որ լինում են դեպքեր, 
երբ պատվիրատուն ցուցաբերում է երկակի մոտեցում. նույն հիմքերի առկայության 
պայմաններում մի դեպքում մերժում է մի մասնակցի հայտը, իսկ մյուս դեպքում՝ մեկ 
այլ մասնակցի հայտը գնահատում բավարար: 

Բողոքներ քննելիս պետք է նկատի ունենալ, որ «Գնումների մասին» ՀՀ օրեն-
քի 46-րդ հոդվածի 3-րդ մասով հստակ պահանջվում է, որ պատվիրատուի և գնա-
հատող հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները գնում-
ների հետ կապված բողոքներ քննող անձին բողոքարկվեն նախքան պայմանագրի 
կնքումը: Նույն օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ անգործության ժամ-
կետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման 
օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավա-
սության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է: Իսկ 5-րդ մասի 
համաձայն՝ պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն հոդվածի 3-րդ մա-
սով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից գնումների հետ 
կապված բողոքներ քննող անձին չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին ո-
րոշումը: Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կամ առանց պայմանագիր կնքե-
լու մասին հայտարարության հրապարակման կնքված պայմանագիրն առ ոչինչ է: 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Օրենքի 
10-րդ հոդվածով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորս 
աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մաս-
նակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախա-
գիծը: Ընդ որում, պայմանագիրը կարող է կնքվել ոչ շուտ, քան սույն օրենքի 10-րդ 
հոդվածով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող երկ-
րորդ աշխատանքային օրը: 

Այդ օրենքի 50-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն՝ գնումների հետ կապված 
բողոքներ քննող անձն իրավունք ունի պարտավորեցնելու ընդունել համապա-
տասխան որոշումներ, ներառյալ՝ չկայացած հայտարարելու գնման ընթացակարգը, 
բացառությամբ պայմանագիրը անվավեր ճանաչելու մասին որոշման: 

Թվարկված իրավական նորմերի համադրումից բխում է հետևյալ իրավիճակը. 
այսպես, ընկերությունը վիճարկում է պատվիրատուի կողմից հաղթող մասնակից 
ճանաչելու վերաբերյալ ընդունված որոշման իրավաչափությունը, սակայն պատ-
վիրատուն, խախտելով օրենքի 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջները, պայմա-
նագիրը հաղթող մասնակցի հետ կնքում է անգործության ժամկետը լրանալու օր-
վան հաջորդող հենց առաջին աշխատանքային օրը: Սակայն, ինչպես արդեն նշվել 
է, օրենքը արգելում է գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ընդունել ո-
րոշում պայմանագիրը անվավեր ճանաչելու մասին, թեկուզ և օրենքի խախտմամբ 
կնքված: Եվ անգամ եթե գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը գտնի, որ 
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ներկայացված բողոքը հիմնավոր է, և պատվիրատուի հաղթող մասնակից ճանաչե-
լու որոշումը իրավաչափ չէ և հակասում է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության 
պահանջներին, ապա գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի համապա-
տասխան որոշումը, ըստ էության, բողոքաբերին ոչ մի հնարավորություն չի ընձե-
ռի` հավակնելու ճանաչվել հաղթող մասնակից, քանզի պատվիրատուն արդեն այլ 
մասնակցի հետ, թեկուզ և օրենքի խախտմամբ, կնքել է պայմանագիր, իսկ ինչպես 
նշել ենք, օրենքը արգելում է գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ան-
վավեր ճանաչել կքնված պայմանագիրը: Ուստի տվյալ դեպքում ստացվում է, որ 
ներկայացված բողոքը դառնում է առարկայազուրկ: 

Նմանատիպ իրավիճակ է ստեղծվել, օրինակ, գնումների հետ կապված բո-
ղոքներ քննող անձին 06.04.2018թ. «Ազդ» ՍՊԸ-ի ներկայացրած բողոքի քննության 
ժամանակ, երբ Երևանի քաղաքապետարանը «ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/83» ծածկագրով 
բաց մրցույթով հաղթող մասնակցի հետ պայմանագիրը կնքեց անգործության ժամ-
կետը լրանալու օրվան հաջորդող ոչ թե առնվազն երկրորդ, այլ հենց առաջին աշ-
խատանքային օրը, և փաստացիորեն գնումների հետ կապված բողոքներ քննող 
անձի կողմից բաց մրցույթը չկայացած հայտարարելու որոշումը չկատարվեց, քան-
զի առկա էր կնքված պայմանագիր, իսկ բողոքներ քննող անձը իրավազոր չէր ան-
վավեր ճանաչել կքնված պայմանագիրը: 

Ելնելով վերոգրյալից՝ կարելի է փաստել, որ ՀՀ-ում ներդված է պատվիրա-
տուի և գնահատող հանձնաժողովի որոշումները արտադատական կարգով բողո-
քարկելու գործուն համակարգ, որը ընդհանուր առմամաբ համապատասխանում է 
միջազգային համաձայնագրերով ներկայումս ՀՀ-ի ստանձած պարտավորություն-
ներին, համահունչ է միջազգային փորձին, սակայն, գտնում ենք, որ այն կարելի է 
ավելի արդյունավետ դարձնել՝ հաշվի առնելով սույն հոդվածում նշված խնդիրները 
և վերացնելով համապատասխան օրենսդրական բացերը: 
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В данной статье представлены некоторые проблемы в осуществлении 

финансового контроля в сфере государственных закупок лицом, 
рассматривающим связанные с закупками жалобы. Целью законодательства, 
регулирующей сферу государственных закупок, является обеспечение в 
процессе закупок стоимости в счет оплаты. В статье предлагается применить 
ряд контрольно-надзорных методов для достижения этой цели, в частности со 
стороны лица, рассматривающего связанные с закупками жалобы: 
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1. При рассмотрении жалоб осуществлять надзор за законностью и 

обоснованностью объявленных приглашений для государственных закупок, 
составленных заказчиком (государственным или муниципальным органом), 

2. При рассмотрении жалоб осуществлять надзор над законностью и 
обоснованностью решений заказчика о признании победителя в тендере для 
осуществления государственных закупок. 
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This article presents some problems of implementation of financial control in the 

field of public procurement by a person examining procurement-related appeals. The 
purpose of legislation regulating government procurement sphere is to assure 
reimbursement of value in the procurement process. Therefor this article suggests 
implementing a number of supervisory control methods for the person examining 
procurement-related appeals, such as: 

1. During the examining procurement-related appeals to supervise the legality 
and validity of the announced invitations by the customer for government 
procurement, 

2. During the examining procurement-related appeals to supervise the legality 
and validity of customer’s decision on a recognition of winner in tender of government 
procurement/ 
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