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Գործի No

ՎԴ5/0218/05/08

Դատարան

Վարչական դատարան

Հայցվոր

Հարություն Պողոսյան

Պատասխանող

Ձիթհանքովի գյուղապետարան

Խնդիր

Համայնքի ավագանու որոշումները օրենքին հակասող ճանաչելու և դրանց հիման

վրա կնքված գործարքի նկստմսմբ անվավերության հետևանքներ կիրառելու

պահանջի մասին

Դատական ակտ

Վ Ճ Ի Ռ

Հանուն Հայաստանի Հանրապետության

24 հոկտեմբերի 2008թ.                                      Ք. Գյումրի

վարչական գործ թիվ ՎԴ5/0218/05/08

Հայաստանի Հանրապետության Վարչական դատարանը

դռնբաց դատական նիստում նախագահությամբ`

Դատավոր  ԷԴ. Նահապետյանի

Քարտուղարությամբ` Մ. Ասատրյանի

Մասնակցությամբ` Հայցվոր`  Հարություն Գրիշայի Պողոսյան

(անձնագիր AE 0523784, տրված 15.11.2000 թվականին, 022-ի կողմից)

Ներկայացուցիչ` Ս. Եղիազարյան

(անձնագիր AB 0447063, տրված 24.09.1997 թվականին, 015-ի կողմից)

Պատասխանող`

Երրորդ անձ`

Ձիթհանքովի գյուղապետարան

ՀՎՀՀ 06000719

Ներկայացուցիչ` Տ. Բալաբեկյան

,,Ռուբ-Վաչ” ՍՊԸ

Ներկայացուցիչ` Ս. Միրզոյան

(անձնագիր AC 0340376, տրված 22.12.1998 թվականին, 014-ի կողմից)

Ռ. Մկրտչյան

քննելով վարչական գործն ըստ հայցի Հարություն Գրիշայի Պողոսյանի ընդդեմ
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Ձիթհանքովի գյուղապետարանի և երրորդ անձ`,,Ռուբ-Վաչ” սահմանափակ

պատասխանատվությամբ ընկերության` ,,Համայնքի ավագանու որոշումները

օրենքին հակասող ճանաչելու և դրանց հիման վրա կնքված գործարքի նկատմամբ

անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասին”

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1.Գործի դատավարական նախապատմությունը.

Հայցվոր` Հարություն Գրիշայի Պողոսյանը Հայաստանի Հանրապետության

Վարչական դատարանի Գյումրու նստավայր վարչական գործ է ներկայացրել, որը

դատարան մուտք է եղել 28.07.2008 թվականին: Գործը վարույթ է ընդունվել

01.08.2008 թվականին, նշանակվել է նախնական դատական նիստ 04.09.2008

թվականին և նույն օրը որոշում է կայացվել գործը դատաքննության նշանակելու

մասին:

2. Հայցվորի իրավական դիրքորոշումը.

Հայցվորն իր պահանջի հիմքում ընկած հանգամանքները դատարանին է

ներկայացրել հետևյալ պատճառաբանությամբ.

Հայցվոր` Հարություն Գրիշայի Պողոսյանը հանդիսանում է ՀՀ Շիրակի մարզի

Ձիթհանքով գյուղի բնակիչ, մշտապես բնակվել է գյուղում, զբաղվել

հողագործությամբ և անասնապահությամբ: Գյուղտնտեսական աշխատանքներ

կազմակերպելու նպատակով 2003 թվականին վարձակալական հիմունքներով

իրենց գյուղի հողամասերից ձեռք է բերել 152.0 հա հողամաս, 25 տարի ժամկետով:

Ձեռնարկատիրական  գործունեությամբ զբաղվելու նպատակով 2007 թվականին

դիմել է Ձիթհանքով գյուղի գյուղապետին համայնքի տարածքում քարի

արդյունահանում կազմակերպելու համար երկրաբանական հետազոտական

ուսումնասիրություններ կատարելու, նշելով հողատարածքը, որը պիտանի է այդ

նպատակի համար: Իր կողմից մատնանշված 25 հա մակերեսով հողատարածքի

համար կազմվել է հողաշինական քարտեզ և կազմված հողաշինական քարտեզի

հետաքրքրող 25 հա մակերեսով հողատարածքի վերաբերյալ ստորագրություններով

իրենց համաձայնությունն են տվել ՀՀ Շիրակի մարզպետը, Ձիթհանքովի

գյուղապետը, մարզպետարանի քաղաքաշինության, գյուղատնտեսության,

բնապահպանության, հողաշինության և հողօգտագործման, ՀՀ պատմության և

մշակույթի հուշարձանների պահպանության և գործակալության վարչության

բաժինների պետերը: Սակայն այդ 25 հա մակերեսով հողատարածքը գտնվել է

սահմանամերձ գյուղում, ուստի և անհրաժեշտություն է առաջացել ստանալու ՀՀ

ազգային անվտագության և ՀՀ պաշտպանության նախարարության

համաձայնությունները: ՀՀ Շիրակի մարզպետի 03.08.2007 թվականի թիվ 1-01/205,

18.09.2007 թվականի թիվ 1-01/2684 գրություններին ՀՀ ազգային

անվտանգությունը 01.11.2007 թվականին տվել է իր համաձայնությունը: Իր

համաձայնությունն է տվել նաև ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ՀՀ

Շիրակի մարզպետի 05.02.2007 թվականի թիվ 1-01/2491 գրությանը:

Այս համաձայնությունների հիման վրա ՀՀ Շիրակի մարզպետի կողմից 05.12.2007

թվականի թիվ 1-01/4385 գրությամբ տեղեկացվել է Ձիթհանքովի գյուղապետ պրն.

Բալաբեկյանը այն մասին, որ Ձիթհանքով համայնքի տարածքում քաղաքացի Հ.

Պողոսյանի կողմից քարի արդյունահանում կազմակերպելու նպատակով

երկրաբանահետազոտական ուսումնասիրության ենթակա տարածքի վերաբերյալ

ՀՀ ազգային անվտանգության և ՀՀ պաշտպանության նախարարության

համաձայնությունները կան և, որ հետագա հողօգտագործումը և
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հանքարդյունահանումը անհրաժեշտ է կազմակերպել ՀՀ օրենսդրությամբ

սահամանված կարգով: 23.05.2008 թվականին ՀՀ բնապահպանության նախարարի

կողմից տրամադրվել է ընդերքի օգտակար հանածոների շահագործման

նպատակով ուսումնասիրության թիվ 364 լիցենզիան և 09.06.2008 թվականին ՀՀ

բնապահպանության նախարարության և ,,Անի Հագրի” սահմանափակ

պատասխանատվությամբ ընկերության միջև կնքվել է ընդերքի օգտակար

հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության թիվ 343 լիցենզիայի

պայմանագիր` մինչև 30.06.2009 թվականը: Այս թվարկված դժվարին ու իրավաչափ

գործողություններից հետո մնացել է նշված տարածքի վարձակալության հարցը,

որի համար էլ 2008 թվականի հունիսի 8-ին դիմել է Ձիթհանքովի գյուղապետին, որն

էլ պատասխանել է, որ իր հետ առկա համաձայնությունը համայնքի ավագանու

որոշմամբ չեղյալ է հայտարարվել և վերը նշված 25 հա հողատարածքը

տրամադրվել է վարձակալությամբ Արմավիրի մարզում գրանցված ,,Ռուբ-Վաչ”

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը: Հայցվոր` Հ.Պողոսյանը

գտնելով, որ Ձիթհանքով համայնքի ավագանու որոշումը ոչ իրավաչափ է և

օրենքին հակասող և հայցադիմումով ներկայացրել է այն փաստարկներն ու

ապացույցները, որոնք հավաստում են այդ որոշման և գյուղապետարանի

գործողությունների ոչ հիմնավոր լինելու հանգամանքները:

- Ինքը մշտապես բնակվում է Ձիթհանքով համայնքում և ունի տնտեսություն ու

վարձակալած 152.0 հա հողատարածք` գյուղատնտեսական գործունեությամբ

զբաղվելու համար:

Երբ 2007 թվականի գարնանը իրենց համայնքում իր վարձակալած հողամասին կից

քարի արդյունահանում կազմակերպելու նպատակով երկրաբանահետազոտական

ուսումնասիրություն կատարելու համար դիմել է Ձիթհանքովի գյուղապետարան,

գյուղապետը իր ստորագրությամբ և կնիքով տվել է իր համաձայնությունը: Այդ

ստորագրությանը ավելացան նաև մի շարք իրավասու պաշտոնատար անձանց

ստորագրություններ և ինքը սկսել է աշխատանքների համար անհրաժեշտ

գործընթացի հաջորդ փուլերը:

- Գյուղապետի գրավոր համաձայնությունը համարում է իրավական դիրքորոշում մի

հողակտորի վերաբերյալ, որն արդեն իսկ ծանրաբեռնված էր որոշակի նպատակով

և այդ իսկ առումով նշված տարածքի նկատմամբ համայնքի ավագանին համարժեք

որոշում պետք է կայացներ, այսինքն ոչ թե այն տրամադրվեր մրցույթով

վարձակալության, այլ նախատեսվեր այն նպատակի համար, որը հիշատակված է

վերևում:

- Այս հարցում միգուցե գյուղապետի ոչ իրավաչափ ներկայացման խնդիր կա,

միգուցե նա է հարցը այլ կերպ ներկայացրել համայնքի ավագանուն, որն էլ չեղյալ է

համարել իր հետ առկա պայմանավորվածությունը:

-Ինչ վերաբերվում է այդ պայմանավորվածությանը չեղյալ համարելուն, ապա այդ

որոշմամբ խախտվել է ՀՀ Սահմանադրությամբ և օրենքներով նախատեսված և

պաշտպանվող ՀՀ քաղաքացու իրավունքները` որպես վարչական վարույթի

մասնակից կողմի:

Այսպես, իր վերաբերյալ քննարկվել է հարց,  իրեն չեն հրավիրել, նույնիսկ չեն

ծանուցել, որ քննարկվում է մի խնդիր, կայացվելու է մի որոշում, որը արմատապես

վերաբերվում է իր` որպես քաղաքացու իրավունքներին և

պարտականություններին:

,,Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին” ՀՀ օրենքի 5-րդ

հոդվածով սահմանված է, որ վարչարարությունն իրականացնելիս վարչական

մարմիններին արգելվում է միայն ձևական պահանջների պահպանման

նպատակով անձանց ծանրաբեռնել պարտականություններով կամ մերժել նրանց

որևէ իրավունք տրամադրելը, եթե նրանց վրա դրված պարտականությունները

Armlaw դատական ակտերի որոնման համակարգ | Էջ 3/11

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=21410&DocID_AM=21410&DocID_RU=0&DocID_EN=
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75264&DocID_AM=75264&DocID_RU=0&DocID_EN=


 

բովանդակային առումով կատարված են: Նույն օրենքի 3-րդ և 7-րդ հոդվածներով

նախատեսված է նաև, որ վարչական մարմիններին արգելվում է անհավասար

մոտեցում ցուցաբերել միատեսակ փաստական հանգամանքների նկատմամբ, եթե

առկա չէ դրանց տարբերակման որևէ հիմք, և որ վարչարարությունը պետք է

ուղղված լինի ՀՀ Սահմանադրությամբ և օրենքներով հետապնդվող նպատակին և

դրան հասնելու միջոցները պետք է լինեն պիտանի, անհրաժեշտ և չափավոր:

Հայցվորը այս տրամաբանությամբ էլ համոզված է, որ Ձիթհանքովի ավագանին

,,Ռուբ-Վաչ” սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը հողատարածք

հատկացնելով խախտել է վերը նշված օրենքի սկզբունքները` հաստատապես

իմանալով, որ իր հետ է համաձայնեցված եղել նշված տարածքում քարի

արդյունահանման երկրաբանահետազոտական աշխատանքների կատարումը,

ինքն արդեն այդ ուղղությամբ դժվարին և ծախսատար գործեր է կատարել և ունի

համապատասխան թույլտվություն հետազոտություններ կատարելու համար և եթե

դրանք նախատեսած ժամանակին չիրականացվեն, ապա ինքը լուրջ խնդիրներ

կունենա:

- Ձիթհանքով համայնքի ավագանին և գյուղապետարանը քաջ գիտակցելով, որ իր

կողմից իրականացվում են անհրաժեշտ աշխատանքներ, նշված հողամասի

վերաբերյալ հակառակ որոշում է կայացնում` չեղյալ համարելով իր հետ ձեռք

բերված և արդեն իսկ հողաշինական քարտեզով գյուղապետարանի կնիքով և

ստորագրությամբ հաստատված համաձայնությունը, առանց իրեն տեղյակ պահելու

հարուցում վարչական վարույթ, որին ինքը չի մասնակցում և կայացնում ոչ

բարենպաստ որոշում:

- Այս տեսակետից էլ Ձիթհանքովի ավագանին խախտում է ,,Վարչարարության

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին” ՀՀ օրենքի 34-րդ և 35-րդ հոդվածների

դրույթները:

Նշվածներից բացի, ավագանու և գյուղապետարանի այդ գործողությունները իր

կարծիքով իրականացվել են բացառապես վնաս պատճառելու մտադրությամբ, որը

Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի

համաձայն անթույլատրելի է: Երբ այն ժամանակ ինքը դես ու դեն ընկած

հողաշինական  քարտեզի հիման վրա փաստաթղթեր և համաձայնություններ էր

հավաքում, վիճելի հողամասում երկրաբանահետազոտական աշխատանքների

կատարման համար, Ձիթհանքովի գյուղապետարանը չար դիտավորությամբ մրցույթ

է հայտարարել և այդ նույն հողատարածքը վարձակալությամբ հանձնել է համայնքի

հետ ոչ մի կապ չունեցող ընկերության:

Այսպիսով  գտնելով, որ Ձիթհանքով համայնքի ավագանու որոշումը հակասում է

օրենքին և այն իրավաչափ չէ հայցվորը խնդրել  է դատարանին ամբողջությամբ

անվավեր ճանաչել Ձիթհանքով համայնքի ավագանու որոշումը Ձիթհանքով գյուղի

երկրորդ տեղամասի 25 հա հողամասը քաղաքացի Հարություն Պողոսյանին

վարձակալությամբ չտրամադրելու վերաբերյալ և այդ հողամասի մասով կնքված

գործարքի նկատմամբ կիրառել անվավերության հետևանքներ:

3. Պատասխանողի իրավական դիրքորոշումը.

Պատասխանող` Ձիթհանքովի գյուղապետարանը հայցադիմումին գրավոր

պատասխան չի ներկայացրել, սակայն համայնքի ղեկավարը ներկայանալով

դատաքննության, տվել է բացատրություն, որով առարկել է հայցի դեմ և խնդրել

հայցը մերժել:

Գործով երրորդ անձ`,,Ռուբ-Վաչ” սահմանափակ պատասխանատվությամբ

ընկերությունը հայցադիմումին ներկայացրել է գրավոր պատասխան, որով հայտնել

է, որ հայցն անհիմն է և անօրինական հետևյալ պատճառաբանությամբ.

Armlaw դատական ակտերի որոնման համակարգ | Էջ 4/11

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=21410&DocID_AM=21410&DocID_RU=0&DocID_EN=
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75264&DocID_AM=75264&DocID_RU=0&DocID_EN=
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75264&DocID_AM=75264&DocID_RU=0&DocID_EN=
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75262&DocID_AM=75262&DocID_RU=0&DocID_EN=


 

1. Հայցվորը իր պահանջը ներկայացրել է իրեն ձեռնատու պայմանները

շարադրելով  որոշ գրավոր ապացույցներ, որոնք չեն վերաբերվում սույն վեճին և

դրա առարկային: Բացի այդ որևէ իրավական հիմք չկա հաստատելու ներկայացված

պահանջի օրենսդրական կարգավորման դաշտը, իսկ ներկայացվածներն էլ

անուղղակի են վերաբերվում սույն վեճին ու նրա առարկային, կողմերի միջև եղած

իրավահարաբերություններին, որով հաստատվում է, որ հայցվորը իր ցանկալին

մատուցում է որպես իրավունք, որի չկատարումը դիտում է, որպես օրենքի և իր

ենթադրական իրավունքների խախտումներ:

2. Ուսումնասիրելով վարչական գործում առկա հայցվորի կողմից

արհեստականորեն վեճի առարկա դարձրած Ձիթհանքովի Ավդրաման

հողատարածքը իր երկրաչափական մասշտաբով ներառում է շուրջ 1000 հա-ից

ավելի հողատարածքներ, որտեղ գտնվում է ինչպես հայցվորին համայնքի

ավագանու որոշմամբ դեռևս 2003 թվականին, որպես  արոտավայր

վարձակալությամբ հատկացված 152.0 հա հողատարածքը, այնպես էլ այդ

հողատարածքին հարակից , սահմանակից վեճի առարկա հանդիսացող և

,,Ռուբ-Վաչ” սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը 2007

թվականին հատկացված 25.0 հա հողատարածքը: Նման իրական փաստը

հաստատվում է.

ա/ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի  

կադաստրի պետական կոմիտեի ,,Մարալիկ” տարածքային ստորաբաժանման

կողմից իրենց վարձակալության իրավունքի պետական գրանցումը կատարելով և

իրենց 03.04.2008 թվականի թիվ  0091893 վարձակալության վկայականը տալով:

Սրանով հաստատվում է, որ պետական մարմինը նույն անշարժ գույքի նկատմամբ

երկու տարբեր անձանց իրավունքի պետական գրանցում չէր կատարի, որով էլ

հաստատվում է, որ պետական մարմնի կողմից երկու տարբեր անձանց

իրավունքների պետական գրանցումը կատարվել է միմիայն օրենքին

համապատասխան, միմիայն այլ անձանց ցանկացած իրավունքներից ազատ

անշարժ գույքի, որն էլ Շիրակի մարզի Ձիթհանքովի հողատարածքում գտնվող

152.0 հա և 25.0 հա հողատարածքները համապատասխանաբար 152.0 հա հայցվորի

իրավունքը, իսկ  25.0 հա ,,Ռուբ-Վաչ” սահմանափակ պատասխանատվությամբ

ընկերության իրավունքը և համապատասխանաբար ,,Ռուբ-Վաչ” սահմանափակ

պատասխանատվությամբ ընկերությանն է տրվել այդ գրանցված իրավունքները

հաստատող հողի վարձակալության իրավունքի վկայագրերը: հատկապես

հատկանշական է, որ կադաստրի կողմից կողմերին տրված վարձակալության

վկայագրերում հողատարածքների կոնտուրագծված պատկերներն անգամ տարբեր

են և ,,Ռուբ-Վաչ” սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը  տրված

քարտեզագրումը /կոնտուրագիծը/ ուղղակի վիճարկվող տարածքի ուրվագիծն է,

իսկ հայցվորի վկայագրում պատկերված ուրվագծում վիճարկվող հողատարածքի

սահմանագծերի նշմարում անգամ չկա: Իսկ եթե պատկերացնեն այդ 25.0 հա

հողատարածքը հնարավոր է, որ ներառվել է հայցվորին հատկացված 152.0 հա

հողատարածքի մեջ այդ հողատարածքի սահմանագծերում, ապա նման

պայմաններում պետական մարմնի կողմից և ,,Ռուբ-Վաչ” սահմանափակ

պատասխանատվությամբ ընկերությանը  տրված վկայագրում ևս կուրվագծվեր

նույն 152.0 հա հողատարածքի ուրվագիծը ինչ հայցվորինն է միմիայն այդ 25.0 հա

հողատարածքի սահմանազատմամբ և շտրիխավորված պատկերմամբ նշելով

մնացյալ տարածքների վարձակալողին, այսինքն հայցվորին: Իսկ դա չի կատարվել,

քանի որ մինչ իրենց իրավունքի պետական գրանցումը կադաստրի կողմից

մանրամասն ստուգվել են իրենց իրավունքի պետական գրանցման ներկայացված

Ձիթհանքովի համայնքի Ավդրաման հողատարածքի 25.0 հա հողամասի

սահմանափակումները, հնարավոր այլ արգելքները գրանցումը չկատարելու
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համար, որից հետո միայն համոզվելով նման սահմանափակումների այդ թվում և

անձանց իրավունքների բացակայության հանգամանքը և վեճի առարկա դարձած

25.0 հա հողատարածքի նկատմամբ գրանցվել է իրենց վարձակալության

իրավունքը:

բ/ Հենց հայցվորի գործողություններով, այն է 2008 թվականի հուլիսի 8-ին գրավոր

դիմումով ուղղված նույն Ձիթհանքովի համայնքի գյուղապետին իր հետ կնքելու

այդ նույն, արդեն իսկ սույն վարչական գործով վիճելի դարձած Ավդրամանի

հողատարածքի 25.0 հա հողատարածքի նկատմամբ վարձակալության

պայմանագիր: Սույն հանգամանքով հենց հայցվորն է հաստատում, որ վիճելի 25.0

հա հողատարածքը իրեն 2003 թվականին վարձակալությամբ հատկացված 152.0 հա

հողատարածքի սահմաններում չի գտնվում, դրանք բացարձակապես

տարանջատված, հնարավոր է նաև սահմանակից հողատարածքներ են, այլապես

հայցվորը կդիմեր համայնքի գյուղապետին իր հետ ոչ թե կնելու հողի

վարձակալության պայմանագիր, այլ իր կողմից արդեն իսկ վարձակալվող

տարածքի մաս հանդիսացող հողամասի նկատմամբ փոփոխված

նպատակայնությամբ տուֆ քարի արտահանման թույլտվություն,

համաձայնություն, որը ի դեպ նրան մերժել են համաձայն համայնքի ավագանու

25.01.2008 թվականի թիվ 20 արձանագրության թիվ 1 որոշման, որտեղ ևս

հաստատված է, հայցվորը համայնքի հետ ներկայացվող հողի վարձակալության

պայմանագիր չի կնքել և նրա իրավունքը այդ հողամասի նկատմամբ պետական

գրանցում չի ստացել:

գ/ Բացի պետական մարմնի ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ տարածքային ստորաբաժանման այլ

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները ևս տվել են իրենց

համաձայնությունները` համայնքի կողմից 25 տարով վարձակալությամբ

հատկացված 25.0 հա հողատարածքը քարհանքի արտահանման նպատակով

հետազոտելու և օգտագործելու համար: Հայցվորի այն հարցապնդմանը, որ թե իրեն

ևս նույն պետական մարմինները նման համաձայնություններ են տվել և ավելի

վաղ ժամանակ, քան թե պատասխանողին, ապա դա դեռ չի նշանակում, որ նա այս

առումով ունի նախապատվություն այդ հողատարածքը օգտագործելուն,

այնքանով, որ այդ պետական մարմինները ,,Ռուբ-Վաչ” սահմանափակ

պատասխանատվությամբ ընկերությանը  տվել են այդ համաձայնությունները,

որպես այդ 25.0 հա հողատարածքի իրական վարձակալների, ովքեր ունեն թե

սեփականատիրոջ հետ վարձակալության պայմանագիր, նոտարական կարգով

վավերացված և թե պետական գրանցում ունեցողների, բացի այդ արդեն իսկ այդ

հողատարածքում քարհանքի արտահանման գործունեություն իրականացնելու

սուբյեկտի, իսկ հայցվորը այդ համաձայնությունները ստացել է ընդամենը

նախատեսելով հնարավորությունը, որ հետագայում այդ 25.0 հա հողատարածքը

հնարավոր է, որ իրեն որպես այդ գյուղի բնակչի կհատկացվի, սակայն մինչ այդ

ինքը անգամ ունենալով համայնքի ավագանու համաձայնությունը քարհանքի

արտահանմամբ զբաղվելու համար, իր իրավունքների օրինականացման,

ձևակերպման նկատմամբ վերաբերվել է անհետևողական, որից էլ հետագայում

համայնքը որպես այդ հողատարածքների սեփականատեր ավագանու որաշմամբ

նրան մերժել է, նման գործունեությամբ զբաղվելուն, ՀՀ հողային օրենսդրության

76-80 հոդվածների պահանջներով հայտարարել է հանրապետական մրցույթ,

կազմակերպել ու իրականացրել է այն, որի հաղթել է ,,Ռուբ-Վաչ” սահմանափակ

պատասխանատվությամբ ընկերությունը, այստեղ գործել է հավասար

մրցակցության սկզբունքը, այն եղել է բաց ու հրապարակայնին, որտեղ կարող էին

մասնակցել ցանկացած քանակի մասնակիցներ, սակայն հայցվորը չի մասնակցել:

Մրցույթի արդյունքներով ձեռք է բերվել այդ 25.0 հա հողատարածքը,

գյուղապետարանի հետ կնքվել է հողի վարձակալության պայմանգիր, օրենքով
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սահմանված կարգով և ստացել հողի վարձակալի իրավունք, գրանցելով այդ

իրավունքը ձեռնամուխ են եղել ձեռք բերել նաև բոլոր անհրաժեշտ

համաձայնությունները այլ պետական մարմիններից: Հարկ են համարում նշել, որ

իրենց կողմից այդ հողատարածքի համար վաձակալման մրցույթին մասնակցելը

հետապնդել են որոշակի շահի նախատեսումներ, որի համար ներդրել են բավարար

միջոցներ, ձեռք են բերել սարքավորումներ և սույն վեճի ոչ օբյեկտիվ լուծումը իրենց

համար կարող է բերել անկանխատեսելի ծանր հետևանքներ:

Ինչ վերաբերում է հայցվորի այն հարցապնդմանը, որ ինքը ևս ծախսեր է կատարել,

ապա դա իր ռիսկի գործն է և ոչ ոք հայցվորին չի պարտադրել կատարելու

գործողություններ մի օբյեկտի համար, որի նկատմամբ ինքը այդ պահին

իրավունքներ չի ունեցել: Բոլոր դեպքերում ընկերության համոզմամբ համայնքը

որպես հողի սեփականատեր, իսկ իրենք որպես վիճարկվող հողի վարձակալներ,

գործել են օրենքով երաշխավորված իրենց իրավունքների շրջանակում, շահերի

գերակայության շրջանակներում, ընկերության կողմից բացարձակ պահպանված

են օրենքի պահանջները, հիմնավորապես վիճելի հողի նկատմամբ իրենց

վարձակալությունը հիմնված է արդար, ազատ, հրապարակային մրցույթում

հաղթելու վրա, պայմանագրային հարաբերությունների, շահույթ հետապնդող

Ռուբ-Վաչ” սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

կանոնադրությանը համապատասխան նպատակային գործունեության

կազմակերպման, պետականորեն և օրենքով թույլատվությունների ու

սահմանափակումների պահանջների վրա, իրենց իրավունքները օրենքով

սահմանված և երաշխավորված պաշտպանության վրա, որի համար իրենց կողմից

կգործադրվեն բոլոր հնարավոր օրինական միջոցները պաշտպանելու իրենց

շահերը և իրավունքները, կներկայացվեն իրենց պահանջները դրանց

հետևանքների համար:

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 163-րդ հոդվածի պահանջներով

,,Սեփականության իրավունքը սուբյեկտի օրենքով և այլ իրավական ակտերով

ճանաչված ու պահպանվող իրավունքն է իր հայեցողությամբ տիրապետելու,

օգտագործելու և տնօրինելու իրեն պատկանող գույքը”:

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 2 կետի  պահանջներով ,, Գույքի

նկատմամբ սեփականույան իրավունք ձեռք բերելու, իրավունքը դադարելու,

գույքը տիրապետելու, օգտագործելու և տնօրինելու առանձնահատկությունները

կապված գույքը քաղաքացու կամ իրավաբանական անձի, ՀՀ համայնքի

սեփականությանը պատկանելու հանգամանքների հետ սահմանվում են միայն

օրենքով”:

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 278-րդ հոդվածի պահանջներով ,,

Սեփականության իրավունքի և այլ գույքային իրավունքների պաշտպանության

իրականացումը պատկանում է նաև այն անձին, ով թեև սեփականատեր չէ, սակայն

տիրապետում է օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքով: Այդ անձին իր

տիրապետման պաշտպանության իրավունք ունի նաև ընդդեմ սեփականատիրոջ”:

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 161-րդ հոդվածի պահանջներով ,, Անշարժ գույքի

վարձակալության պայմանագրից ծագող իրավունքները ենթակա են պետական

գրանցման”:

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 176-րդ հոդվածի 2 կետի պահանջներով ,,Այն

դեպքում, երբ գույքի նկատմամբ իրավունքը ենթակա է պետական գրանցման,

ձեռք բերողի սեփականության իրավունքը ծագում է դրա գրանցման պահից:

/կիրառելով ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 9-րդ հոդվածի սկզբունքը սույն

օրենսդրական պահանջը վերաբերելի է նաև անշարժ գույքի վարձակալությանը/:

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 76-րդ հոդվածի 3 կետի պահանջներով

,,Պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերը
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վարձակալության կամ կառուցապատման իրավունքով տրամադրվում են

մրցույթով”: Սույն օրենսդրական պահանջի ներքո իրավահարաբերությունները

կարգավորված են նույն օրենքի 77-80 հոդվածներով:

Գտնելով, որ հայցն անհիմն է խնդրել են դատարանին մերժել:

4. Գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը.

1.   Ձիթհանքով գյուղի գյուղապետի գրությունը և պատճենը, որը հաստատում է      

Հ. Պողոսյանին հողամասը տրամադրելու համաձայնությունը ավագանու որոշմամբ

չեղյալ համարելու փաստը.

2. 08.07.2008 թվականին Հ. Պողոսյանի դիմումը և պատճենը, որով հաստատվում է

Ձիթհանքովի գյուղապետարանից 25 հա հողատարածք վարձակալելու առաջարկը և

դրա հիմնավորվածության փաստը.

3. Թիվ 343 լիցենզիայի պայմանագիրը և պատճենը, որը հավաստում է վիճելի

տարածքում հետազոտություններ կատարելու կապակցությամբ ՀՀ

բնապահպանության նախարարի և Հ. Պողոսյանի միջև պայմանագրի առկայության

փաստը.

4. Թիվ 364 լիցենզիան և թիվ 497 տեղեկանքը և պատճեները, որոնք հաստատում

են Հ. Պողոսյանի ,,Անի Հագրի” ՍՊ ընկերության ընդերքի օգտակար հանածոների

շահագործման նպատակով ուսումնասիրություն կատարելու թույլատվություն

տալու և այդպիսի աշխատանքների կատարման համար պետական գրանցման

փաստը.

5. Հողաշինական քարտեզը և պատճենը, որով հաստատվում է մի շարք իրավասու

պաշտոնատար անձանց կողմից վիճելի հողամասի վերաբերյալ

երկրաբանահետազոտական ուսումնասիրություն կատարելուն

համաձայնություններ տալու փաստը.

6. Հայաստանի Հանրապետություն թերթի 12.02.2008 թվականի 7-րդ էջի պատճեն

կապված Ձիթհանքովի համայնքի գյուղապետարանի կողմից համայնքի 2-րդ

հատվածի 276/91 հա արոտների վարձակալության մրցույթ հայտարարելու մասին.

7. Արձանագրություն թիվ 2 ,,Ռուբ-Վաչ” ՍՊ ընկերության կողմից Ավդրաման

հողատարածքում 25.0 հա մրցույթով հաղթելու մասին.

8. Պայմանագիր Շիրակի մարզի Ձիթհանքովի գյուղապետարանի և  ,,Ռուբ-Վաչ” ՍՊ

ընկերության միջև կնքված 01.04.2008 թվականին Ավդրաման վայրում 25.0 հա 25

տարով հողամասի վարձակալության մասին կից գլխավոր հատակագծով.

9. Անշարժ գույքի վարձակալության իրավունքի գրանցման վկայագիր թիվ 0091893

տրված 03.04.2008 թվականին.

10. Շիրակի մարզի Ձիթհանքովի գյուղապետարանի ավագանու 25.01.2008.

թվականի թիվ 1 որոշման պատճեն.

11. Շիրակի մարզի Ձիթհանքովի գյուղապետի գրությունը մարզպետ Լ.Նանյանին

կից քաղվածք համայնքի ավագանու 25.01.2008 թվականի թիվ 19

արձանագրության 1 կետի և բացատրագիրը Ավդրաման կոչվող տեղամասը

հետագայում քարի արտահանման նպատակով օգտագործելու մասին.

12. Շիրակի մարզպետի 14.02.2008 թվականի թիվ 1-01/409 գրությունը Շիրակի

մարզի Ձիթհանքովի գյուղապետին, պատճեն ,,Ռուբ-Վաչ” սահմանափակ

պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն` Ռ. Մկրտչյանին Ավդրաման

կոչվող տարածքից 25.0 հա տեղամասը հետագայում ,,Ռուբ-Վաչ” սահմանափակ

պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից քարի արտահանման նպատակով

օգտագործելու համաձայնության մասին.

5. Դատարանի իրավական վերլուծությունները.
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Լսելով կողմերի բացատրությունները, ինչպես նաև հետազոտելով, վերլուծելով և

գնահատելով գործով ձեռք բերված բոլոր ապացույցները բազմակողմանի, լրիվ,

օբյեկտիվ հետազոտման վրա հիմնված ներքին համոզմամբ Հայաստանի

Հանրապետության Վարչական դատարանը գտնում է, որ  հայցն ենթակա է

բավարարման մասնակի հետևյալ պատճառաբանությամբ.

Վերոգրյալի հաշվառմամբ` դատարանը գտնում է, որ հայցվոր Հարություն

Պողոսյանի հայցը` Ձիթհանքով համայնքի ավագանու որոշումը Ձիթհանքով գյուղի

երկրորդ տեղամասի 25 հա հողամասը քաղաքացի Հարություն Գրիշայի

Պողոսյանին վարձակալությամբ չտրամադրելու մասին ամբողջությամբ անվավեր

ճանաչելու վերաբերյալ ենթակա է բավարարման, իսկ այդ հողամասի մասով

Ձիթհանքով համայնքի և ,,Ռուբ-Վաչ” ՍՊ ընկերության միջև կնքված գործարքի

նկատմամբ անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասով գործի

վարույթը ենթակա է կարճման հետևյալ պատճառաբանություններով.

ՀՀ Հողային օրենսգրքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն արդյունաբերական,

ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողերի

օգտագործման հատուկ պայմանները որոշվում են օրենքով սահմանված կարգով:

Հատուկ կարգավորման օբյեկտների տարածքներում նման հողերի օգտագործման

կարգը հողամասեր տրամադրելիս սահմանում է լիազորված պետական մարմինը`

համաձայնեցնելով համապատասխան պետական կառավարման մարմինների հետ:

Նույն հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն օգտակար հանածոների արդյունահանման

համար հողամասերը տրամադրվում են ընդերքի օգտագործման իրավունք

հաստատող փաստաթղթերին համապատասխան;

ՀՀ Ընդերքի մասին օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի համաձայն Հայաստանի

Հանրապետության ընդերքը պետության բացառիկ սեփականությունն է, որը կարող

է տրվել օգտագործման իրավունքով և սեփականաշնորհման ենթակա չէ:

Ընդերքօգտագործման իրավունքը կարող է օտարվել կամ անցնել մեկ

օգտագործողից մյուսին` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ

սահմանված կարգով:

Նույն օրենսգրքի 5-րդ հոդվածի համաձայն ընդերքի օգտագործման և

պահպանության պետական կառավարումն իրականացնում են Հայաստանի

Հանրապետության կառավարությունը և տվյալ բնագավառում Հայաստանի

Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման

մարմինները /այսուհետ` լիազորված մարմին/ Հայաստանի Հանրապետության

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Այսինքն, ակնհայտ է, որ օգտակար հանածոների արդյունահանման համար

արդյունաբերական նշանակության խնդրո առարկա Ձիթհանքով գյուղի երկրորդ

տեղամասի 25 հա մակերեսով հողամասը կարող էր տրամադրվել միայն այն

սուբյեկտին, որը նախապես հողն օգտագործման տրամադրելու իրավասություն

ունեցող մարմնին կներկայացներ ընդերքի օգտագործման իրավունք հաստատող

ՀՀ կառավարության համապատասխան լիազոր մարմնի կողմից տրամադրված

փաստաթղթերին համապատասխան:

,,Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին” ՀՀ օրենքի 5-րդ

հոդվածի համաձայն վարչարարություն իրականացնելիս վարչական մարմիններին

արգելվում է միայն ձևական պահանջների պահպանման նպատակով անձանց

ծանրաբեռնել պարտականություններով կամ մերժել նրանց որևէ իրավունք

տրամադրելը, եթե նրանց վրա դրված պարտականությունները բովանդակային

առումով կատարված են:

,,Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին” ՀՀ օրենքի 21-րդ

հոդվածի 1-ին մասի ա/ կետի համաձայն Վարչական վարույթի մասնակիցներից է
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վարչական ակտի հասցեատերը` այն անձը, ով դիմել է վարչական ակտ ընդունելու

համար /դիմող/, կամ այն անձը, ում նկատմամբ վարչական մարմինն իր

նախաձեռնությամբ ընդունելու է վարչական ակտ.

,,Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին” ՀՀ օրենքի 35-րդ

հոդվածի համաձայն դիմումի հիման վրա վարչական մարմինը վարչական

վարույթի հարուցումից հետո` եռօրյա ժամկետում, վարույթի մասնակիցներին կամ

նրանց ներկայացուցիչներին, վարչական մարմինը ծանուցում է վարույթի

իրականացման համար անհրաժեշտ միջոցառումների անցկացման տեղի, օրվա,

ժամի և այլ պայմանների մասին: Վարչական մարմինը իր նախաձեռնությամբ

վարչական վարույթ հարուցելիս վարույթի մասնակիցներին կամ նրանց

ներկայացուցիչներին պատշաճ ձևով ծանուցում է վարչական վարույթ հարուցելու

մասին, եթե վարչական վարույթի հարուցումից մինչև վարչական ակտն ընդունելու

միջև ընկած ժամանակահատվածը երեք օրից ավելի է:

,,Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին” ՀՀ օրենքի 63-րդ

հոդվածի 1-ին մասի համաձայն անվավեր է առ ոչինչ չհանդիսացող այն ոչ

իրավաչափ վարչական ակտը, որն ընդունվել է`

ա/ օրենքի խախտմամբ, այդ թվում` օրենքի սխալ կիրառման կամ սխալ

մեկնաբանման հետևանքով.

բ/ կեղծ փաստաթղթերի կամ տեղեկությունների հիման վրա, կամ եթե ներկայացված

փաստաթղթերից ակնհայտ է, որ ըստ էության պետք է ընդունվեր այլ որոշում: Ոչ

իրավաչափ վարչական ակտը կարող է անվավեր ճանաչվել այդ ակտն ընդունող

վարչական մարմնի կամ դրա վերադաս մարմնի կողմից, ինչպես նաև դատական

կարգով:

Նույն հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն վարչական ակտի հասցեատերը վարչական

ակտի գոյությանը վստահելու իրավունք չունի, եթե նա`

բ/ համապատասխան վարչական ակտի ընդունմանը հասել է կեղծ կամ ոչ լրիվ

փաստաթղթեր ներկայացնելու միջոցով.

գ/ նախապես իմացել է վարչական ակտի ոչ իրավաչափ լինելու մասին կամ այդ

մասին պարտավոր էր իմանալ` իր համար մատչելի տեղեկությունների հիման վրա:

,,Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին” ՀՀ օրենքի 64-րդ

հոդվածի 1-ին մասի համաձայն բարենպաստ ոչ իրավաչափ վարչական ակտը, որի

հիման վրա ծագում են միաժամանակյա կամ ընթացիկ գույքային

պարտականություններ, կամ որն այդպիսի պարտականությունների համար

նախադրյալ է համարվում, կարող է ուժը կորցնել միայն դրա անվավեր ճանաչվելու

պահից, եթե այդ ակտով օգուտ ստացողը, վարչական ակտի նկատմամբ

վստահության իրավունքի ուժով, արդեն ձեռք է բերել տրամադրված օգուտները

կամ տնօրինել է գույքը, որի հետևանքով դրանք չեն կարող վերդարձվել, կամ

վերադարձվելու դեպքում կարող է էական վնաս պատճառվել օգուտ ստացողին:

Ընդ որում, օգուտ ստացողը չի կարող հղում կատարել վստահության իրավունքի

վրա, եթե վարչական մարմինը բավարար ապացույցներ ունի, որ օգուտ ստացող

անձը համապատասխան վարչական ակտի ընդունմանը հասել է սույն օրենքի

63-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված խախտումների միջոցով:

Վերոգրյալի հաշվառմամբ, ակնհայտէ, որ Ձիթհանքով համայնքի ավագանու

որոշումը` հայցվորի հետ կայացված համաձայնությունը չեղյալ հայտարարելու

վերաբերյալ հակասում է ,,Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի

մասին” ՀՀ օրենքի վերը նշված հոդվածներին:

Ինչ վերաբերում է հայցվորի երկրորդ պահանջին, այն է` կնքված գործարքի

նկատմամբ անվավերության հետևանքներ կիրառելուն, դատարանը,

ղեկավարվելով ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի 90-րդ հոդվածի 1-ին

մասի 1-ին կետով, գտնում է, որ տվյալ պահանջի մասով սույն գործի վարույւթը
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ենթակա է կարճման, քանի որ այն ընդդատյա չէ ՀՀ վարչական դատարանին:

Վերոգրյալի հիման վրա, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության 

Վարչական դատավարության օրենսգրքի 59-րդ, 90-րդ, 112-115-րդ հոդվածներով և 

Հայաստանի Հանրապետության  Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի

130-132 հոդվածներով, դատարանը.

Վ Ճ Ռ Ե Ց

Ամբողջությամբ անվավեր ճանաչել Ձիթհանքով համայնքի ավագանու որոշումը

Ձիթհանքով գյուղի երկրորդ տեղամասի 25 հա հողամասը քաղաքացի Հարություն

Գրիշայի Պողոսյանին վարձակալությամբ չտրամադրելու վերաբերյալ: Այդ

հողամասի մասով Ձիթհանքով համայնքի և ,,Ռուբ-Վաչ” սահմանափակ

պատասխանատվությամբ ընկերության միջև կնքված գործարքի նկատմամբ

անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասով գործի վարույթը

կարճել:

Պետական տուրքի հարցը համարել լուծված:

Վճիռն օրինական ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից և կարող է

բողոքարկվել վճռաբեկության կարգով` Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ

դատարան:

Վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո կամովին չկատարելու դեպքում այն

կկատարվի դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով`

պարտապանի հաշվին:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ԴԱՏԱՎՈՐ`     ԷԴ. ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ
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