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<<20>> հունվարի 2023թ. ք.Երևան

22 Երևան քաղաքի աոաջին ասղանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական 
դաաարանի (այսուհեա նաև Դատարան) դատավոր Արթուր Ստեփանյանս, 
ուսումնասիրելով «Ռ ո քա ր մ » ՍՊ ընկերության ներկայացուցչի կողմից ներկայացված 
հայցադիմումը և կից փաստաթղթերը,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց Ի

հայցվորի ներկայացուցիչը հայցադիմում է ներկայացրել Դատարան ընդդեմ ՀՀ
\  Հ \

ազգային ժողովի, երրորդ անձ ՀՀ ֆինանսների նախարարության ՀՀ ազգային ժողովի 
թիվ « 2 2  ԱԺ ԷԱ&ԱՊՁԲ-23/1 »  ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակում 
«ՌՈՔԱՐՄ>> ՍՊ ընկերությանը գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք 
չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու վերաբերյալ գործուղությունները ոչ 
իրավաչափ ճանաչելու պահանջի մասին, որը Երևան քաղաքի աոաջին ատյանի 
ընդհանուր իրավասության դատարանի (դատավոր է. Գրիգորյան) 04.03.2023 թվականի 
որոշմամբ վերադարձվել է:

2այցվորի ներկայացուցիչը հայցադիմումը վերադարձնելու մասին Դատարանի 
որոշումը, հայցադիմումն ու դրան կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո եռօրյա 
ժամկետում այն կրկին ներկայացրել է Դատարան:

«2այաստանի 2անրապետության դատական օրենսգրքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մա սին» 22 օրենքի (28.12.2022թ., 20-575-Ն) 4 ֊րդ հոդվածի 
համաձայն օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1֊իև կետը շարադրել հետևյալ 
խմբագրությամբ.

« 1 )  Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական 
դատարանը առնվազն 35 դատավորի թվակազմով, և Երևան քաղաքի առաջին ատյանի 
ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանը առնվազն 30 դատավորի 
թվակազմով: > >:

2այցադիմումը 11.01.2023 թվականին մակագրվել է դատավոր Ա. Ստեփանյանիս և 
դատական կազմին է հանձնվել 18.01.2023 թվականին:



Iuiu|iՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 234.5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 
համաձայն գնումների հետ կապված վեճերը քննվում և լուծվում են հայցադիմումը 
վարույթ ընդունելուց հետո երեսուն օրվա ընթացքում: Դատարանի պատճառաբանված 
որոշմամբ սույն մասով նախատեսված ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ 
մինչև տասն օրացուցային օրով:

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 234.6-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, Յ֊րդ 
և 5-րդ մասերի համաձայն դատարանը հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հարցը լուծում 
է այն ներկայացվելուց հետո եռօրյա ժամկետում:

հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հետ միաժամանակ դատարանը կայացնում է 
որոշում պատասխանողից տվյալ գնման գործընթացի հետ կապված պատասխանողի 
տիրապետման տակ գտնվող բոլոր ապացույցները պահանջելու մասին:

Ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշումը կատարվում է պատասխանողի 
կողմից որոշումն ստանալուց հետո հնգօրյա ժամկետում:

Սույն մասով նախատեսված ժամկետում պատասխանողի կողմից ապացույցներ 
պահանջելու վերաբերյալ որոշման պահանջները չկատարվելու դեպքում գործը քննվում է 
դրանում առկա ապացույցների հիման վրա, իսկ հայցվորի վկայակոչած այն փաստերը, 
որոնք ենթակա են հաստատման պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող 
ապացույցներով, համարվում են հաստատված:

հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն անհապաղ ուղարկվում է 
«Գնումների մասին» Հայաստանի հանրապետության օրենքով նախատեսված լիազորված 
մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը սույն 
մասով նախատեսված որոշումն անհապաղ հրապարակում է «Գնումների մասին» 
Հայաստանի ձանրապետության օրենքի 2 ֊րդ հոդվածի 1-ին մասի 14֊րդ կետով 
նախատեսված տեղեկագրում նշելով կասեցման օրը:

<<Գևումների մասին» ՀՀ օրենքի 2 ֊րդ հոդվածի 1-ին մասի 13-րդ կետի համաձայն 
սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները, լիազորված 
մարմին պետական ֆինանսների կառավարման բնագավառում Հայաստանի 
հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը մշակող և իրականացնող 
Հայաստանի հանրապետության գործադիր իշխանության պետական մարմին:

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 127-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 
համաձայն հայցադիմումի թերությունները վերացնելու համար առաջին ատյանի 
դատարանը տրամադրում է եռօրյա ժամկետ' սկսած հայցադիմումը վերադարձնելու 
մասին որոշումն ստանալու պահից, բացառությամբ սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ, 
6֊րդ, 7-րդ և 10֊12-րդ կետերով սահմանված դեպքերի: Եռօրյա ժամկետում հայցադիմումի 
թերությունները վերացվելու և այն դատարան կրկին ներկայացվելու դեպքում 
հայցադիմումը համարվում է առաջին ատյանի դատարան ներկայացված այն սկզբնապես 
ներկայացնելու օրը:

Ուսումնասիրելով հայցադիմումը և դրան կից փաստաթղթերը Դատարանը գտնում 
է, որ հայցադիմումը ներկայացվել է ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 121 ֊ 
122֊րդ հոդվածներով նախատեսված^^^^^^|խերի պահպանմամբ և առկա չեն 
հայցադիմումի ընդունումը մերժելու եպփ^^վԹդկփիձնելու հիմքեր:

Միաժամանակ, Դատարանը աւնա^^^^ա;Հ^յպղաքացիական դատավարության 
օրենսգրքի 127֊րդ հոդվածի 4-րդ ա սսխ^^^^ձա յնԼ ֊ հայցադիմումը պետք է համարել 
Դատարան ներկայացված այն սկզրմ^^ււ՚^կընա^ացնելու օրը:



/

Միևնույն ժամանակ, Դատարանը գանում է, որ պատասխանողից աննրաժեշտ է 
պահանջել թիվ « Հ Հ  ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1 >> ծածկագրով գնման գործընթացի հետ կապված 
պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող բոլոր ապացույցները:

վերոգրյալների հիման վրա և ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական 
դատավարության օրենսգրքի 124-րդ, 125֊րդ, 188-րդ, 199֊րդ, 200֊րդ, 234.5-րդ և 234.6-րդ 
հոդվածներով'

1. հայցադիմումն ընդունել վարույթ և եզրափակիչ դատական ակտը 
հրապարակել 2023 թվականի մարտի 3-ին' դատական իշխանության պաշտոնական 
կայքում:

2. հայցադիմումը համարել Դատարան ներկայացված այն սկզբնապես 
ներկայացնելու օրը:

3. Պատասանող ՀՀ ազգային ժողովից պահանջել թիվ « Հ Հ  Աժ ԷԱՃԱՊՁԲ- 
2 3 /1 »  ծածկագրով գնման գործընթացի հետ կապված իր տիրապետման տակ գտնվող 
բոլոր ապացույցները:

4. Սույն որոշումը ապացույցներ պահանջելու մասով, ենթակա է կատարման 
պատասխանողի կողմից այն ստանալուց հետո հնգօրյա ժամկետում:

5. Որոշումն անհապաղ ուղարկել լիազորված մարմին ՀՀ ֆինանսների 
նախարարությ անը:

Ո Բ Ո Շ Ե Ց Ի

բողոքարկման:
6. Որոշումն օրինակ

ԴԱՏԱվՈԲ'


