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ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ ԶՐԿԵԼՈՒ ՀԻՄՔ
Հասմիկ Ենգոյան
ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
իրավ. գիտ. թեկնածու

«Գնումների մասին» 2016 թ. ՀՀ օրենքի (այսուհետ նաև՝ Օրենք)
6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ գնումների ընթացակարգերին մասնակցելու իրավունք չունեն այն անձինք, որոնք
հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից
վերահսկվող եկամուտների գծով ունեն իրենց ներկայացրած գնային առաջարկի մինչև մեկ տոկոսը, բայց ոչ ավելի, քան հիսուն հազար Հայաստանի Հանրապետության դրամը գերազանցող ժամկետանց պարտավորություններ:
Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետը սահմանում է, որ
գնումներին մասնակցելու իրավունք չունեն նաև այն անձինք,
որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:
Նույն կետի 2-րդ պարբերությունը հստակ սահմանում է այն
հիմքերը, որոնց առկայության դեպքում մասնակիցը ներառվում է
գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում, դրանք են՝
ա. մասնակիցը խախտել է պայմանագրով նախատեսված կամ
գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունը,
որը հանգեցրել է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը կամ գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի հետա-

գա մասնակցության դադարեցմանը,
բ. մասնակիցը որպես ընտրված մասնակից, հրաժարվել է պայմանագիր կնքելուց,
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գ. հայտերը բացելուց հետո մասնակիցը հրաժարվել է գնման
գործընթացին հետագա մասնակցությունից:
Նույն հոդվածի համաձայն՝ գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունքից զրկված մասնակցի վերաբերյալ ունեցած տեղեկությունների հիման վրա լիազորված մարմինը՝ ՀՀ ֆինանսների
նախարարությունը, պաշտոնական ընթացակարգ է նախաձեռնում
գնումների հետ կապված բողոքը քննող անձի վարույթում: Անձը
նշված ցուցակում ընդգրկվում է երկու տարի ժամկետով:
Օրենքի 47-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ գնումների հետ
կապված բողոքներ քննող անձն անշահախնդիր և անկախ քննություն իրականացնող մարմին է, որը շահագրգռված չէ կոնկրետ
գնումների գործընթացի արդյունքներով և իր պարտականությունների ու իրավունքների կատարման ժամանակ պաշտպանված է
արտաքին ազդեցություններից: Գնումների հետ կապված բողոքներ
քննող անձը բողոքներն ուսումնասիրում է պատշաճ մանրամասնությամբ և անաչառորեն:
ՀՀ կառավարության 04.05.2017 թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 43-րդ
կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն՝ հայտերի բացման նիստի ավարտից հետո ոչ ուշ, քան հաջորդող աշխատանքային օրը հանձնաժողովի քարտուղարն էլեկտրոնային փոստի միջոցով ՀՀ պետական
եկամուտների կոմիտե (այսուհետ` կոմիտե) հարցում է ներկայացնում առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի՝ հայտը ներկայացնելու
օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ժամկետանց պարտավորությունների, ինչպես նաև
հրավերով «ֆինանսական միջոցներ» որակավորման չափանիշի
գնահատման համար սահմանված պայմանների առկայության վերաբերյալ՝ ներկայացնելով մասնակցի անվանումը և հարկ վճարողի
հաշվառման համարը:
Այսպիսով՝ հայտերի բացման նիստի ավարտից հետո գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե հարցում է ներկայացնում առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի՝ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի
կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ժամկետանց պարտավորությունների առկայության վերաբերյալ:
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Եթե ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեից ստացվում է եզրակացություն առ այն, որ մրցույթի մասնակիցը հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող
եկամուտների գծով ունի իր ներկայացրած գնային առաջարկի
մինչև մեկ տոկոսը, բայց ոչ ավելի, քան հիսուն հազար Հայաստանի
Հանրապետության դրամը գերազանցող ժամկետանց պարտավորություններ, ապա Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի
ուժով տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է:
Սակայն ներկայումս պրակտիկայում ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ մասնակցի մոտ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ
հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով առկա
ժամկետանց պարտավորությունները դիտարկվում են ոչ միայն որպես հայտը մերժելու հիմք, այլ միաժամանակ նաև որպես մասնակցին «Գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող
մասնակիցների ցուցակում» ներառելու հիմք:
Մասնավորապես, մասնակցին «Գնումների գործընթացին
մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում» ներառելու նպատակով գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձանց վարույթում նախաձեռնված վարույթներով ընդունված որոշումներով1 մասնակիցներին վերագրվել է «Գնումների մասին» ՀՀ
օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի «ա» ենթակետով նախատեսված գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորության խախտում, քանզի մասնակցի մոտ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով առկա են ժամկետանց պարտավորություններ:
Այս տեսանկյունից գտնում ենք, որ մասնակցի մոտ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով առկա ժամկետանց պարտավորությունները չեն կարող դիտարկվել որպես Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 6-րդ կետով նախատեսված գնման գործընթացի շրջանակում
ստանձնած պարտավորության խախտում: Մեր կարծիքով, հայտը
ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վե1 Նշված որոշումներին կարելի է ծանոթանալ www.gnumner.am կայքէջի՝
«Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի որոշումներ» բաժնում:
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րահսկվող եկամուտների գծով առկա ժամկետանց պարտավորությունները հիմք են հայտը մերժելու, այլ ոչ թե մասնակցին «Գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների
ցուցակում» ներառելու համար:
Պետք է նշել, որ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի
23-րդ կետը սահմանում է, որ գնման գործընթացը գնում կատարելու նպատակով գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ նախատեսված ընթացակարգերի, իրավունքների
և պարտականությունների իրագործմանն ուղղված գործողությունների ամբողջություն է՝ ներառյալ գնումների պլանավորումը, գնման
առարկայի բնութագրի հաստատումը, պայմանագրի կատարումը և
կառավարումը:
Գնման գործընթացին մասնակցելը, որը սկսվում է մասնակցի
կողմից հայտ ներկայացնելու պահից, մասնակցի իրավունքն է:
Միևնույն ժամանակ մասնակիցը գնման գործընթացի շրջանակում
ստանձնում է որոշակի պարտականություններ, որոնք ծագում են
որոշակի փուլից հետո, մասնավորապես՝ ընթացակարգի արդյունքներով առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելուց հետո:
Մինչև առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելը՝ մասնակցի
կողմից իրականացվող գործողություններն ուղղված են գնումների
ընթացակարգին մասնակցության իրավունքի իրացմանը, որի
շրջանակում մասնակիցը դեռևս որևէ պարտավորություն չի
ստանձնում: Մասնավորապես, գնման գործընթացի շրջանակում
մասնակիցը, ստորագրելով համապատասխան հայտարարություն,
ստանձնում է ընդամենը մեկ պարտավորություն, այն է՝ առաջին
տեղ զբաղեցնող մասնակից ճանաչվելուց հետո ներկայացնել որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերը: Հետևաբար, մեր կարծիքով, մասնակիցը կարող է ներառվել «Գնումների
գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների
ցուցակում», եթե առաջին տեղ զբաղեցնող մասնակից ճանաչվելուց
հետո չի ներկայացրել որակավորման չափանիշները հիմնավորող
փաստաթղթերը:
Նույնիսկ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ընթացակարգը
գնահատող հանձնաժողովը, առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության
2017 թ. մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների
գործընթացի կազմակերպման» կարգի 43-րդ կետի 3-րդ ենթակետի
144

պահանջներով, հարցում է կատարում ՀՀ պետական եկամուտների
կոմիտե առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցների՝ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող
եկամուտների գծով ժամկետանց պարտավորությունների առկայության վերաբերյալ, և ի պատասխան վերոնշյալ հարցմանը՝ ՀՀ ԿԱ
ՊԵԿ-ի կողմից ստացվում է համապատասխան եզրակացություն,
համաձայն որի՝ մասնակիցը հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ունի ժամկետանց հարկային պարտավորություններ, որի
հետևանքով մասնակցի կողմից ներկայացված հայտը գնահատվում
է անբավարար և մերժվում է, ապա վերոհիշյալը, մեր կարծիքով,
մասնակցին գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու հիմք չէ, ուստի
գտնում ենք, որ նման հիմքով մասնակիցներին «Գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում» ներառելու վերաբերյալ գնումների հետ կապված բողոքներ
քննող անձանց որոշումները իրավաչափ չեն:
Հատկանշական է, որ գնումների հետ կապված բողոքներ
քննող անձանց վերոհիշյալ որոշումների հիմքում դրվում է ՀՀ ֆինանսների նախարարի 09.10.2017 թ. թիվ Պ-2 «Գնումների մասին ՀՀ
օրենսդրության մեջ տարաբնույթ ընկալվող դրույթների վերաբերյալ» պաշտոնական պարզաբանումների 2-րդ հարցի մասին տրված
պարզաբանումն առ այն, որ ժամկետանց հարկային պարտավորությունը պետք է դիտարկել որպես գնման գործընթացում ստանձնած պարտավորության խախտում:
Գտնում ենք, որ նման դիրքորոշումը «Գնումների մասին» ՀՀ
օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի «ա» ենթակետով նախատեսված «գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորության խախտման» պատասխանատվության հիմքի տարածական մեկնաբանություն է, որի արդյունքում ոչ օրենսդրական ճանապարհով ծնվել է պատասխանատվության նոր, և համապատասխանաբար նաև «Գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք
չունեցող մասնակիցների ցուցակում» ներառելու նոր հիմք, ինչը
իրավաչափ չէ և խախտում է մասնակիցների իրավունքները գնման
գործընթացի շրջանակում:
Եվ երկրորդ, մեր կարծիքով, ՀՀ ֆինանսների նախարարության
կողմից տրված պաշտոնական պարզաբանումը չի կարող պարտա145

դիր բնույթ կրել ՀՀ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձանց համար, քանզի «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 47-րդ հոդվածի
2-րդ մասի համաձայն՝ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող
անձն անշահախնդիր և անկախ քննություն իրականացնող մարմին
է, որը շահագրգռված չէ կոնկրետ գնումների գործընթացի արդյունքներով և իր պարտականությունների ու իրավունքների կատարման ժամանակ պաշտպանված է արտաքին ազդեցություններից:
Նույն հոդվածի համաձայն՝ գնումների հետ կապված բողոքներ
քննող անձը սույն օրենքով նախատեսված լիազորություններն իրականացնելիս անկախ է գնման գործընթացի մասնակիցներից, այդ
թվում` պատվիրատուներից, ինչպես նաև պետական և տեղական
ինքնակառավարման մարմիններից ու պաշտոնյաներից և պարտա-

վոր է ղեկավարվել բացառապես գնումների մասին Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ և կիրառել այն:
Մինչդեռ, ինչպես արդեն նշվել է, «Գնումների գործընթացին
մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում» ներառելու իրավական հիմքում դրվում է ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրության մեջ տարաբնույթ ընկալվող դրույթների վերաբերյալ» 09.10.2017 թ. թիվ Պ-2 պաշտոնական պարզաբանումը:
Ի մի բերելով վերոհիշյալը՝ կարելի է փաստել, որ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ժամկետանց պարտավորությունների
առկայությունը «Գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած
պարտավորության խախտում» որակելու և որպես հետևանք՝ մասնակցին «Գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում» երկու տարի ժամկետով ներառելու
արդյունքում էական վնաս է հասցվում ընկերություններին, և թույլ
տրվում ոչ իրավաչափորեն միջամտել վերջիններիս ազատ տնտեսական գործունեությանը, ինչը երաշխավորված է ՀՀ Սահմանադրության 11-րդ հոդվածով:
Նշվածը իր հերթին հանգեցնում է Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին
մասի երկրորդ կետով ամրագրված պայմանագրի կնքման նպատակով մասնակիցների շրջանակի ընդլայնման և նրանց միջև մրցակցության խրախուսման սկզբունքի խախտմանը, քանզի ժամկետանց
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հարկային պարտավորության առկայության հետևանքով պետական գնման գործընթացներին մասնակցելու իավունքից զրկվում են
բազմաթիվ ընկերություններ, և որպես հետևանք նվազում է նաև
մրցակցությունը պետական գնումների ոլորտում:
Ամփոփելով վերոգրյալը՝ կարելի է եզրակացնել, որ անթույլատրելի է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի
6-րդ կետի «ա» ենթակետով նախատեսված «Գնման գործընթացի
շրջանակում ստանձնած պարտավորության խախտման» պատասխանատվության հիմքի տարածական մեկնաբանությունը, որի
արդյունքում ոչ օրենսդրական ճանապարհով ծնվում է պատասխանատվության նոր, և համապատասխանաբար նաև «Գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում» ներառելու նոր հիմք, ինչի արդյունքում նվազում է պետական գնումների մասնակիցների թիվը, և որպես հետևանք նվազում
է նաև մրցակցությունը
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Даннaя статья посвящена изучению просроченной налоговой
задолженности как основания для лишения компании права на
участие в государственных закупках.
В статье делается вывод о том, что неправомерно рассматривать
наличие просроченной налоговой задолженности в качестве нарушения обязательств, принятых в процессе государственных закупок, поскольку такое основание не закреплено Законом «О закупках». Следовательно, наличие просроченной налоговой задолженности не
должно служить основанием для лишения компании права на участие в государственных закупках сроком на два года, поскольку дан147

ный подход может нанести значительный ущерб компаниям и позволить незаконно вмешиваться в свободную экономическую деятельность последних, закрепленной статьей 11 Конституции РА.
Данная практика, в свою очередь, приводит к нарушению принципа расширения круга участников в государственных закупках и
поощрения конкуренции между ними, предусмотренного в пункте 1
статьи 3 Закона «О закупках», поскольку многие компании лишаются
права участвовать в государственных закупках в результате просроченного налогового обязательства и, как следствие, уменьшается
конкуренция в сфере государственных закупок.
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This article is devoted to the study of overdue tax liabilities as a basis
for depriving a company of the right to participate in public procurement.
The article concludes that it is illegal to consider the existence of
overdue tax liabilities as a violation of the obligations undertaken in the
procurement process, since such a basis is not fixed by the law “On Public
Procurement”. And as a result, the presence of overdue liabilities should
not be grounds for depriving a company of the right to participate in
public procurement for a period of two years, since this approach can
cause significant damage to companies and allow them to illegally
interfere with the latter’s free economic activities, enshrined in Article 11
of the RA Constitution.
This practice, in turn, leads to a violation of the principle of
expanding the range of participants in public procurement and
encouraging competition between them, provided for in paragraph 1 of
Article 3 of the Law “On Public Procurement”, since many companies
148

lose their right to participate in public procurement as a result of overdue
tax liability and, as a result, reduced competition in public procurement.
Բանալի բառեր - պետական գնումներ, պետական գնումների

գործընթացին մասնակցելու իրավունք, գնումների գործընթացին
մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակ:
Ключевые слова: государственные закупки, право на участие в
государственных закупках, список участников, не имеющих право на
участие в процессе государственных закупок.
Keywords: public procurement, eligibility for participation in public
procurement, list of bidders ineligible to participate in the procurement
process.
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