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Դատարան

Վարչական դատարան

Հայցվոր

Ֆլամինգո-Արտ լողափ ՍՊԸ, Անահիտ Թարխանյան

Պատասխանող

ՀՀ կառավարություն

Խնդիր

ՀՀ կառավարության 28.04.2011թ. թիվ 527-Ն որոշման 1-ին կետի

իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ

Դատական ակտ

Գործ թիվ ՎԴ/3281/05/11

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ՀԱՆՈՒՆ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

«28» նոյեմբերի 2011թ. ք. Երևան

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը

նախագահությամբ դատավոր   Ք. Մկոյանի,

դատավոր   Ա. Դարբինյանի,

դատավոր   Ա. Ծատուրյանի,

դատավոր   Ա. Բաբայանի,

դատավոր   Ա. Միրզոյանի,

քննելով վարչական գործն ըստ հայցի Անահիտ Թարխանյանի և «Ֆլամինգո-Արտ

լողափ» ՍՊԸ-ի ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝

««Սևան» ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտում հանրային լողափերի

կազմակերպման և Հայաստանի Հանրա-պետության բնապահպանության

նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառա-վարության 28 ապրիլի

2011 թվականի թիվ 527-Ն որոշման 1-ին կետն անվավեր ճանաչելու պահանջի

վերաբերյալ

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը.

Անահիտ Թարխանյանը և «Ֆլամինգո-Արտ լողափ» ՍՊԸ-ն հայցադիմում են

ներկայացրել ՀՀ վարչական դատարան ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության՝ ««Սևան» ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտում հանրային
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լողափերի կազմակերպման և Հայաստանի Հանրապետության

բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ

կառավարության 28 ապրիլի 2011 թվականի թիվ 527-Ն որոշման 1-ին կետն

անվավեր ճանաչելու պահանջի վերաբերյալ։

ՀՀ վարչական դատարանի 14.07.2011թ. որոշմամբ հայցադիմումն ընդունվել է

վարույթ։

Հիմք ընդունելով ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 138-րդ հոդվածը`

դատարանը սույն վարչական գործը  քննել է գրավոր ընթացակարգով։

2. Հայցվորների ներկայացրած փաստերը, հիմնավորումները.

Սույն թվականի ապրիլի 28-ին ՀՀ կառավարությունը ընդունել է թիվ 527-Ն

որոշումը« որի առաջին կետի համաձայն որոշել է.

"ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի "Սևան" ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտու

տարածքում՝ 1905 մետր բացարձակ նիշից ցածր ընկած հատվածում Սևանի

քաղաքային համայնքի վարչա-կան սահմաններում գտնվող տարածքից 0«69

հեկտար հողամասը (թիվ 1 լողափ) և 1«47 հեկտար հողամասը (թիվ 2 լողափ)

տրամադրել հանրային լողափների կազմակերպման համար՝ համաձայն

հավելվածի։"

Սույն որոշման առաջին կետը չի համապատասխանում "Իրավական ակտերի

մասին" ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին« 2-րդ և 3-րդ կետերում սահմանված

իրավական ակտերին ներկա-յացվող ընդհանուր պահանջներին և թիվ 2 լողափի

մասով« ոտնահարում է ՀՀ քաղաքացի Անահիտ Թարխանյանի ՀՀ հողային

օրենսգրքի 72-րդ հոդվածի առաջին կետով և ՀՀ Սահմա-նադրության 31-րդ

հոդվածով պաշտպանված նյութական իրավունքները։

Մասնավորապես՝

1) զրկում է Անահիտ Թարխանյանին այդ հողամասի նկատմամբ օգտագործման

իրա-վունքի ձեռքբերման վաղեմության իրավունքից«

2) զրկում է Անահիտ Թարխանյանին իր սեփականությունից՝ ոչ դատական և ոչ էլ

օրենքով սահմանված կարգով։

Այդ որոշումը նույն մասով ոտնահարում է նաև "Ֆլամինգո-Արտ լողափ" ՍՊԸ-ի ՀՀ

Սահմանադրության 18-րդ հոդվածով պաշտպանված իրավունքը։

Մասնավորապես՝ զրկում է պետական մարմնի առջև իրավունքի իրավական

պաշտպանության արդյունավետ միջոցների իրավունքից։

1. Սևանա լճում "Ֆլամինգո" մասնավոր լողափ կազմակերպելու համար Անահիտ

Թարխանյանը 1996թ. փետրվարի 12-ին հիմնադրեց "ՀԱՅԱՌՏ" ՍՊԸ-ն։ ՀՀ բնության

պահպանու-թյան և ընդերքի նախարարության Սևանա լճի առափնյա հանգստյան

գոտու վարչության և "ՀԱՅԱՌՏ" ՍՊԸ-ի միջև 1996թ. մայիսի 21-ին կնքվեց Սևանա

լճի ափին տարածքի վարձակալու-թյան պայմանագիր։

Պայմանագրի 1.2 համաձայն`

"Վարձատուն" պարտավորվում է "վարձակալին" վարձակալությամբ տրամադրել իր

իրավասության տակ գտնվող Սևանա լճի թերակղզու լողափի արևմտյան

հատվածից 650 մետր երկարությամբ և 65 մետր լայնությամբ անտառամերձ

տարածություն« ինչպես նաև իրեն տնօրինության տակ գտնվող ավտոկանգառի

տարածքը (կից նախագծին համապատասխան)։"

Համաձայն պայմանագրի 2.Ա.1. կետի`

""Վարձակալը" պարտավորվում է իրեն տրամադրված տարածքները բարելավել՝

դարձնելով բարձր սպասարկման առափնյա հանգստի գոտի« մաս առ մաս« երեք

տարվա ընթացքում"

Համաձայն պայմանագրի 4.1. կետի`
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"Վարձակալվող տարածքը հանձնվում է "վարձակալին" 1996թ. հուլիսի 1-ից մինչև

հուլիսի 1  2016թ.։"

Համաձայն պայմանագրի 5.1. կետի`

"Կողմերը իրավասու չեն միակողմանի կարգով լուծարել կամ փոփոխել սույն

պայմանագիրը։

Պայմանագրի լուծարման կամ փոփոխման հարցերը լուծվում են կողմերի

փոխադարձ համաձայնությամբ։"

Վերոհիշյալ պայմանագրի կնքման ժամանակ Անահիտ Թարխանյանի բաժնեմասը

"ՀԱՅԱՌՏ" ՍՊԸ-ի կանոնադիր կապիտալում կազմել է 35 տոկոս։ Ընկերության

գործունեության կառավարումը գտնվել է իր արդյունավետ վերահսկողության

տակ։ Այդ պահին Անահիտ Թարխանյանի մոտ առկա է եղել այն համոզմունքը« որ

լողափի համար հատկացված հողամասի վարձակալության իրավունքը ձեռք է

բերվում օրինական հիմքերով« առնվազն 20 տարի ժամկետով։

Անահիտ Թարխանյանը« ընկերության վարձակալության պայմանագրից բխող

իրավունքներին և պարտականություններին համապատասխան« "Ֆլամինգո"

լողափի հանգստի գոտու կազմակերպման համար կատարել է ներդրումներ«

մասնակցել է դրա կառավարմանը« հոգ է տարել նրա պահպանման համար։

Լողափի հանգստի գոտու կազմակերպման համար կատարված ներդրումներով

հողամասի անբաժանելի բարելավումները և լողափի հանգստյան գոտում առկա

կառույցները հանդիսանում են Անահիտ Թարխանյանի սեփականությունը։

"Ֆլամինգո" լողափը զբաղեցրել է "ՀԱՅԱՌՏ" ՍՊԸ-ի վարձակալված 3«6 հեկտար

հողա-մասից ընդամենը 2«2 հեկտար ցանկապատված տարածք« որի մուտքը եղել է

վճարովի։ Վարձա-կալված հողամասի մնացած մասը՝ օգտագործվել է որպես

ավտոկանգառ և հանրության համար անարգել մուտք ունեցող լողափ։

1998թ. ընդունվեց ՀՀ քաղաքացիական նոր օրենսգիրքը։ Համաձայն 1998թ.

ընդունված "ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը գործողության մեջ դնելու մասին" ՀՀ

օրենքի "ՀԱՅԱՌՏ" ՍՊԸ-ն ենթակա էր վերագրանցման մինչև 2001թ հունվարի 1-ը«

իսկ լողափի հողամասի վարձա-կալության իրավունքը՝ պետական գրանցման։

"ՀԱՅԱՌՏ" ՍՊԸ-ի հիմնադիրների ժողովը 2000թ. դեկտեմբերի 20-ին որոշեց

չկատարել ընկերության վերագրանցումը« իսկ "Ֆլամինգո" լողափի 2«2 հեկտար

ցանկապատված հողա-տարածքի վարձակալության պայմանագրից բխող

իրավունքներն ու պարտականությունները փոխանցել Անահիտ Թարխանյանին։

2001թ. ընդունվեց ՀՀ հողային նոր օրենսգիրքը։ ՀՀ կառավարության 2002թ. մայիսի

30-ին ընդունված թիվ 927-Ն որոշման 3-րդ կետի գ) ենթակետի համաձայան`

"Սևան" ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտու տարածքն անժամկետ անհատույց

օգտագործման իրավունքով ամրացվեց «Սևան" ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ին։

"Ֆլամինգո" լողափի 2«2 հեկտար ցանկապատված հողամասի վարձակալության

հետ կապված այդ պահին առկա իրավահարաբերությունները նոր օրենսդրական

պահանջներին համապատասխանեցնելու համար Անահիտ Թարխանյանը 2003թ.

դիմեց "Սևան" ազգային պարկ" ՊՈԱԿ-ին նոր վարձակալության պայմանագիր

կնքելու համար։

Անահիտ Թարխանյանի կողմից 50 տոկոս բաժնեմասով հիմնադրված

"Ֆլամինգո-Արտ լողափ" ՍՊԸ-ի և "Սևան" ազգային պարկ" ՊՈԱԿ-ի միջև 2003թ.

մարտի 25-ին կնքվեց 2«2 հեկտար հողամասի վարձակալության պայմանագիր։

"Սևան" ազգային պարկ" ՊՈԱԿ-ի անգործության հետևանքով պայմանագրից բխող

վարձակալության իրավունքը առ այօր չի ստացել պետական գրանցում։

Չնայած« որ Անահիտ Թարխանյանի կողմից հողամասի օգտագործման իրավունքը

2001թ.-ից չի ունեցել իրավական ձևակերպում« նա լողափի հողամասը տիրապետել

է բացահայտ և երրորդ անձանց համար ոչ գաղտնի եղանակով։ Անահիտ

Թարխանյանը             2001թ.-ից առ այսօր պատշաճ կատարել է հողամասի
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վարձակալական պայմանագրերով "ՀԱՅԱՌՏ" և հետագայում՝ 2003թ.-ից

"Ֆլամինգո-Արտ լողափ" ՍՊԸ-ների համար սահմանված վարձակալի բոլոր

պարտականությունները՝ ըստ նախագծի և գործարար ծրագրի կազմակերպել է

հանգստի գոտի« վճարել է սահմանված վարձավճարը« ապահովել է

բնապահպանության նորմերի պահանջների կատարումը։

"Ֆլամինգո" լողափի հողամասը գտնվում է "Սևան" ազգային պարկի ռեկրեացիոն

գոտում և հանդիսանում է ռեկրեացիոն արժեք« այսինքն համապատասխանում է

ՀՀ հողային օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ կետի սահմանված պահանջներին։

Սույն թվականի ապրիլի 28-ին ՀՀ Կառավարության թիվ 527 որոշումն ընդունելու

դրությամբ Անահիտ Թարխանյանի կողմից "Ֆլամինգո" լողափի հողամասի առանց

իրավական ձևակերպման տիրապետման ժամկետը կազմել է 10 տարի 3 ամիս և 28

օր։

ՀՀ կառավարության վերոհիշյալ որոշման առաջին կետը զրկում է Անահիտ

Թարխան-յանին այդ հողամասի նկատմամբ օգտագործման իրավունքի

ձեռքբերման վաղեմության իրավունքից։

2. "Ֆլամիգո" լողափի կազմակերպման համար Անահիտ Թարխանյանը

1996-1998թթ.-ին կատարել է 15 միլիոն դրամի չափով ներդրումներ։ Այդ

ներդրումներով կատարված հողամասի բարելավումները և լողափի հանգստյան

գոտում առկա կառույցները հանդիսանում են Անահիտ Թարխանյանի

սեփականությունը։

"ՀԱՅԱՌՏ" և "Ֆլամինգո-ԱՐՏ" ՍՊԸ-ների միջև 2000թ. մայիսի 1-ին կնքվել է

համատեղ գործունեության պայմանագիր։ "Ֆլամինգո" լողափի զարգացման

համար "Ֆլամինգո-ԱՐՏ" ՍՊԸ-ն (որի հիմնադիրը նույնպես եղել է Անահիտ

Թարխանյանը) "Սևան" ազգային պարկին ներկայացրել է տարածքի բարեկարգման

և հանգստի գոտու զարգացման համար նոր ծրագիր։ Լողափի կառուցապատման

այդ նախագիծը ստացել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության "Պետական

բնապահպանական փորձաքննություն" ՓԲԸ-ի դրական եզրակացությունը։

Հիմնվելով "Սևան" ազգային պարկի թույլտվության վրա Անահիտ Թարխանյանը     

2000թ.-ին կատարել է լողափի հանգստի գոտու զարգացման համար 40 միլիոն

դրամի չափով լրացուցիչ ներդրումներ։ Այդ ներդրումներով կատարված հողամասի

անբաժանելի բարելավումները և տեղադրված շարժական գույքը նույնպես

հանդիսանում են Անահիտ Թարխանյանի սեփանանությունը։

Վերը նշված շարժական գույքն արտացոլված է ՀՀ կառավարության սույն

թվականի ապրիլի 28-ի թիվ 527-Ն որոշման հավելվածում թիվ 2 լողափի տեղանքի

իրադրության հատակագծում։ Լողափի անբաժանելի բարելավումներն են՝

հողամասում առկա կոմունիկացիաները« ավազի որակը և կանաչապատ ու

անտառածածկ հատվածի կենսաբանական բազմա-զանությունը։

ՀՀ կառավարության սույն թվականի ապրիլի 28-ի թիվ 527-Ն որոշումը ընդունելու

պահին առկա չի եղել որևէ դատական ակտ Անահիտ Թարխանյանին լողափի

հողամասի անբաժանելի բարելավումների և հողամասում տեղադրված շարժական

գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքից և հողամասի տիրապետումից

զրկելու վերաբերյալ։ "ՀԱՅԱՌՏ" ՍՊԸ-ի գտագործման իրավունքը« օրենքով

սահմանված կարգով« պետք է դադարի 2016թ. հուլիսի 1-ին "Ֆլա-մինգո-Արտ

լողափ" ՍՊԸ-ի հողօգտագործման իրավունքը՝ 2013թ.-ի մարտի 25-ին։

ՀՀ կառավարության վերոհիշյալ որոշման առաջին կետը զրկում է Անահիտ

Թարխանյանին իր սեփականությունից ոչ դատական և ոչ էլ օրենքով սահմանված

կարգով։

5. "Ֆլամինգո-Արտ լողափ" ՍՊԸ-ի և "Սևան" ազգային պարկ" ՊՈԱԿ-ի միջև 2003թ.

մարտի 25-ին կնքվել է հողամասի վարձակալության թիվ 164 պայմանագիրը։

Պայմանագիրը կնքվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության "Պետական
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բնապահպանական փորձաքննություն" ՓԲԸ-ի 2000թ.-ի թիվ ԲՓ-67 եզրակացության

հիման վրա՝ ՀՀ կառավարության 2001թ. ապրիլի 12-ի թիվ 286 որոշմամբ

հաստատված ձևի համապատասխան։

Համաձայն պայմանագրի 1. կետի` հանգստի գոտի կազմակերպելու նպատակով

վարձակալի տիրապետմանը և օգտագործմանը տրամադրվել է Սևան-Թերակղզու

հատվածում գտնվող 22000 քառ. մետր մակերեսով հողամաս։

Համաձայն պայմանագրի 7.3 կետի՝ վարձատուն պարտավոր է.

"Սույն պայմանագիրը կնքման և նոտարական վավերացման օրվանից 30 օրյա

ժամ-կետում ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն

առընթեր անշարժ գույքի պետական կոմիտեի համապատասխան տարածքային

ստորաբաժանում իրավունքների պետական գրանցման համար« և իր

ֆինանսական միջոցների հաշվին կատարելու սույն պայմա-նագրից ծագող

իրավունքների պետական գրանցման համար ՀՀ օրենսդրությամբ նախա-տեսված

բոլոր ծախսերը« այդ թվում վճարել պետական տուրք։"

Համաձայն պայմանագրի 15-րդ կետի՝ պայմանագիրը կնքվել է տաս տարի

ժամկետով և ուժի մեջ է մտնում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի

պետական կոմիտեի համապատասխան տարածքային ստորաբաժանումում

իրավունքների պետական գրանցման պահից։

Պայմանագրի կնքման օրը կողմերի միջև կնքվել է նաև Հողօգտագործման

հանձնընդունելության և գնահատման ակտ« որի համաձայն` "Սևան" ազգային

պարկ" ՊՈԱԿ-ը հանձնեց "Ֆլամինգո-Արտ լողափ" ՍՊԸ-ին 2«2 հեկտար մակերեսով

հողամաս։

"Ֆլամինգո-Արտ լողափ" ՍՊԸ-ն 2003թ.-ի մարտի 25-ից առ այսօր պատշաճ կատարել

է   պայմանագրով սահմանված իր բոլոր պարտականությունները՝ ըստ նախագծի և

գործարար ծրագրի կազմակերպել է հանգստի գոտի« վճարել է սահմանված

վարձավճարը« ապահովել է բնապահպանության նորմերի պահանջների

կատարումը։ "Սևան" ազգային պարկ" ՊՈԱԿ-ը առ այսօր չի կատարել իր

պայմանագրային պարտավորությունը՝ մինչ օրս խուսափում է գործարքի

նոտարական և իրավունքի պետական գրանցումը կատարելուց։

ՀՀ կառավարության սույն թվականի ապրիլի 28-ին ընդունված թիվ 527-Ն որոշումը

"Սևան" ազգային պարկ" ՊՈԱԿ-ի համար ոչ իրավաչափ հիմք է ստեղծել

ընդհանրապես չկատարել իր պայմանագրային պարտավորությունը

"Ֆլամինգո-Արտ լողափ" ՍՊԸ-ի նկատամբ։ Մինչդեռ, վարձակալության իրավունքի

պետական գրանցումը հանդիսանում է վարձակալի իրավունքի իրավական

պաշտպանության արդյունավետ միջոց։

ՀՀ կառավարության վերոհիշյալ որոշման առաջին կետը "Ֆլամինգո-Արտ լողափ"

ՍՊԸ-ին զրկում է իր վարձակալության իրավունքի պետական մարմնի առջև

իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցից։

Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի առաջին կետի՝

օրենքին կամ այլ իրավական ակտերին չհամապատասխանող և քաղաքացու ու

իրավաբանական անձի քաղաքացիական իրավունքները ու օրենքով

պաշտպանվող շահերը խախտող պետական մարմնի ակտը դատարանով կարող է

ճանաչվել անվավեր։

ՀՀ կառավարությունը սույն թվականի ապրիլի 28-ի ընդունված թիվ 527-Ն որոշման

առաջին կետը չի համապատասխանում "Իրավական ակտերի մասին" ՀՀ օրենքի

3-րդ հոդվածի 1«2 և 3 կետերում սահմանված իրավական ակտերին ներկայացվող

ընդհանուր պահանջներին։

Մասնավորապես՝

1. ՀՀ կառավարությունը լիազորված չի և իրավասություն չունի "Սևան" ազգային

պարկի ռեկրեացիոն գոտու տարածքում տրամադրել հողամասեր«
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2 ՀՀ կառավարության որոշումը հողամասեր տրամադրել հանրային լողափների

կազմա-կերպման համար հակասում է ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող

իրավական ակտին«

3. ՀՀ կառավարության որոշման առաջին կետը չի համապատասխանում

օրենսդրական տեխնիկայի կանոններին։

"Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին" ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 5

կետի համաձայն` բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարումը

իրականացվում Է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված

կարգով՝ ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատած՝

բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կանոնադրությունների և

կառավարման պլանների։

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2002թ. մայիսի 30-ին ընդունված թիվ 927-Ն

որոշման 3-րդ կետի գ) ենթակետի՝ "Սևան" ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտու

հողատարածքը անժամ-կետ անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրվել

Է "Սևան" ազգային պարկ" ՊՈԱԿ-ին։ Նույն որոշմամբ հաստատված "Սևան"

ազգային պարկի և "Սևան" ազգային պարկ" ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություններով այդ

տարածքների կառավարման իրավասությունը տրված Է "Սևան" ազգային պարկ"

ՊՈԱԿ-ին։ Այն փաստը« որ ՀՀ կառավարությունը "Սևան" ազգային պարկի հողերը

անժամկետ անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրվել Է "Սևան"

ազգային պարկ" ՊՈԱԿ-ին հաստատվում Է նաև ՀՀ կառավարության ընդունված

2003թ. մայիսի 8-ին թիվ 613-Ն որոշման 1-ին կետով և 2009թ. դեկտեմբերի 10-ի թիվ

1438-Ն որոշման 1-ին կետի 1) ենթակետով։

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հետ կապված ՀՀ կառավարության

իրա-վասությունները սահմանված  են "Բնության հատուկ պահպանվող

տարածքների մասին"  ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածում։ ՀՀ կառավարության

իրավասությունների մեջ չի մտնում այդ տարածքներում հողամաս տրամադրելու

իրավասությունը։

Համաձայն "Իրավական ակտերի մասին" ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին կետի`

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն ընդունում է որոշումներ միայն

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և Հայաստանի

Հանրապետության օրենքներով իրեն վերապահված լիազորությունների

շրջանակում։

Ուստի ՀՀ կառավարության սույն թվականի ապրիլի 28-ի ընդունված թիվ 527-Ն

որոշման առաջին կետը հակասում է "Իրավական ակտերի մասին" ՀՀ օրենքի 14-րդ

հոդվածի 1-ին կետին։

Համաձայն "Իրավական ակտերի մասին" ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 7 կետի`

իրավական ակտը պետք է լինի լիակատար« ավարտված և լիովին կարգավորի

ակտով նախատեսված հարաբերությունների բոլոր առանձնահատկությունները։

Եթե հնարավոր նպատակահարմար չէ այդ հարաբերությունների բոլոր

առանձնահատկությունները կարգավորել տվյալ իրավական ակտով ապա

դրանում հղումներ ձևով կամ առանձին մասերով պետք է սահմանվեն այն

իրավական ակտերի տեսակները« որոնցով կարգավորվելու են չկարգավորված

հարաբերությունները« կամ նշվեն այն իրավաստեղծ մարմինները« որոնք պետք է

կարգավորեն դրանք։

ՀՀ կառավարության վերոհիշյալ որոշման առաջին կետում նշված չէ« թե ով և ում

պետք է տրամադրի հողամասեր հանրային լողափների կազմակերպման համար։

Պարզաբանված չէ նաև հանրային լողափների համար տրամադրվող թիվ 2

լողափում Անահիտ Թարխանյանի սեփականությունը հանդիսացող գույքի

ճակատագիրը։ Լուծված չէ Անահիտ Թարխանյանի և "Ֆլամինգո-Արտ լողափ" ՍՊԸ-ի

փաստացի տիրապետումից հողամասը ազատելու« "Ֆլամինգո- Արտ լողափ" ՍՊԸ-ի
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հետ կնքված վարձակալության պայմանագիրն առոչինչ ճանաչելու հարցերը և

դրանց հետևանքները։

Բացի այդ« ոչ ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը և ոչ էլ "Սևան" ազգային

պարկ" ՊՈԱԿ-ը իրավասու չեն զբաղվել լողափների կազմակերպման և

կառավարման գործունեությամբ։ ՀՀ բնապահպանության նախարարության

լիազորությունները սահմանված են ՀՀ կառավարության 2002թ. օգոստոսի 12-ի թիվ

1237-Ն որոշմաբ հաստատված կանոնադրության 8-րդ կետում« իսկ "Սևան"

ազգային պարկ" ՊՈԱԿ-ի լիազորությունները՝ ՀՀ կառավարության 2002թ. մայիսի

30-ի թիվ 927-Ն որոշմաբ հաստատված կանոնադրության 8«9 և 10 կետերում։ Ուստի

կառավարությունն իր որոշման մեջ պարտավոր էր նշել թե կոնրետ ում է

տրամադրում հողամասերը և ով է իրականացնելու հանրային լողափների

կառավարումը։

Ինչպես վերևում արդեն նշվել է` ՀՀ կառավարության սույն թվականի ապրիլի 28-ի

ընդունված թիվ 527-Ն որոշման առաջին կետը թիվ 2 լողափի մասով ոտնահարում է

Անահիտ Թարխանյանի ՀՀ հողային օրենսգրքի 72-րդ հոդվածի առաջին կետով և

ՀՀ Սահմանադրության 31-րդ հոդվածով պաշտպանված նյութական իրավունքները

և "Ֆլամինգո-Արտ լողափ" ՍՊԸ-ի ՀՀ Սահմանադրության 18-րդ հոդվածով

պաշտպանված նյութական իրավունքը։

Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինները և նրանց կողմից

հիմնադրված կազմակերպությունները օժտված են ՀՀ քաղաքացիների

իրավունքները հարգելու պոզիտիվ պարտավորությունով։ Պետությունը, ի դեմս իր

լիազոր մարմնի, 1996թ.-ին քսան տարի ժամ-կետով վարձակալության իրավունքով

տրամադրեց լողափի հողամասը մասնավոր ընկերու-թյանը« միաժամանակ

պարտավորեցնելով վերջինիս ներդրումներ կատարել այդ հողամասում ըստ տվյալ

տարածքի նպատակային նշանակության գործունեություն կազմակերպելու

համար։ ՀՀ օրենսդրության հետագա փոփոխությունները« կառավարության

որոշումները պետության համար իրավական հիմք չեն ստեղծում 1996թ.-ին

մասնավոր ընկերության հետ կնքված վարձակալության պայմանագրի էական

պայմանների փոփոխության համար։ ("ՀՀ Քաղաքա-ցիական օրենսգիրքը

գործողության մեջ դնելու մասին" ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդված« "Գույքի նկատմամբ

իրավունքների պետական գրանցման մասին" ՀՀ օրենքի 56-րդ հոդված)։

Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 626-րդ հոդվածի 1-ին կետի՝

վարձակալած գույքից վարձակալի կատարած բաժանելի բարելավումները

համարվում են նրա սեփականու-թյունը« եթե այլ բան նախատեսված չէ

վարձակալության պայմանագրով։ Ոչ "ՀԱՅ-ԱՌՏ" ՍՊԸ-ի հետ կնքված

պայմանագիրը և ոչ էլ հետագայում "Ֆլամինգո-Արտ լողափ" ՍՊԸ-ի հետ կնքված

պայմանգիրը չի սահամանափակում վարձակալի սեփականության իրավունքը

հողամասում կատարված բարելավումների նկատմամբ։ Վարձակալած գույքի

անբաժանելի բարելավումները նույն հոդվածի երկրորդ կետի համաձայն` ենթակա

են փոխհատուցման։ Իր սեփականությունը պաշտպանելու սեփականատիրոջ

իրավունքները սահմանված են ՀՀ քաղաքացիական օրենս-գրքի 273-278

հոդվածներում։

Պետությունը չի կարող քաղաքացուն զրկել իր սեփականությունից ոչ օրինական

կամ ոչ դատական կարգով։ Ըստ էությամբ Անահիտ Թարխանյանի ՀՀ հողային

օրենսգրքի 72-րդ հոդ-վածի առաջին կետով «Ֆլամինգո-Արտ լողափ»" ՍՊԸ-ի ՀՀ

Սահմանադրության 18-րդ հոդվածով պաշտպանված նյութական իրավունքների

խախտելու ճանապարհով պետությունը ոտնա-հարվում է Անահիտ Թարխանյանի

ՀՀ Սահմանադրության 31-րդ հոդվածով պաշտպանված նյութական իրավունքը«

որի արդյունքում օգուտներ է ստանում ՀՀ քաղաքացուն վնաս պատճառելու

հաշվին։
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Համաձայն ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին կետի`

յուրա-քանչյուր ֆիզիկական ու իրավաբանական անձ իրավունք ունի դիմելու

վարչական դատարան« եթե համարում է« որ պետական մարմնի ակտերով

խախտվել են կամ անմիջականորեն կարող են խախտվել նրա՝ Հայաստանի

Հանրապետության Սահմանադրությամբ և օրենքներով ամրագրված

իրավունքները և ազատությունները« այդ թվում« եթե՝ խոչընդոտներ են հարուցվել

այդ իրավունքների և ազատությունների իրականացման համար և չեն ապահովվել

անհրաժեշտ պայմաններ՝ այդ իրավունքների իրականացման համար« սակայն

դրանք պետք է ապահովվեին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության

և օրենքի ուժով։

Ելնելով վերոդրյալից` խնդրել են անվավեր ճանաչել "Սևան" ազգային պարկ

ռեկրեացիոն գոտում հանրային լողափերի կազմակերպման Հայաստանի

Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու

մասին ՀՀ կառավարության 28 ապրիլի 2011թվականի թիվ 527-Ն որոշման 1-ին

կետը։

Միաժամանակ հայտնել են, որ սույն թվականի մայիսի 2-ին Անահիտ Թարխանյանը

բողոք է ներկայացրել ՀՀ բնապահպանության նախարարին "Ֆլամինգո" լողափի

հողամասը ՀՀ կառավարության սույն թվականի ապրիլի 28-ի թիվ 527-Ն որոշման

մեջ ընդգրկելու դեմ։ Բողոքը ներկայացվել է մինչև այդ որոշման պաշտոնական

հրապարակումը։

ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը "Վարչարարության հիմունքների և

վարչական վարույթի մասին" ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով չի հարուցել

համապատասխան վարչական վարույթ։ Ի պատասխան ներկայացված բողոքին` ՀՀ

բնապահպանության նախա-րարության աշխատակազմի ղեկավարը 06.06.2011թ.

թիվ 5/ԱԱ/51785 գրությամբ պատասխանել է« որ նախարարությունը չի կարող

բավարարել բողոքում ներկայացված պահանջը։

Սույն թվականի մայիսի 16-ին Անահիտ Թարխանյանը բողոք է ներկայացրել է ՀՀ

վարչապետին։ ՀՀ վարչապետը չի պատասխանել բողոքին։ Ի պատասխան

ներկայացված բողոքին ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի

ղեկավարը 02.06.2011թ. թիվ 5/12/51764 գրությամբ պատասխանել է« որ

ներկայացրած բողոքն անհիմն է՝ "Սևան" ազգային պարկ" ՊՈԱԿ-ի կողմից ընտրվել

է պետական սեփականություն հանդիսացող հողա-մաս« որը ծանրաբեռնված չէ

իրավունքներով« այսինքն՝ չունի իրավունքների նոտարական վավերացում և

պետական կադաստրում գրանցում ունեցող պայմանագիր« և կառավարության

որոշման անօրինականության մասին խոսք լինել չի կարող։

3. Պատասխանողի ներկայացրած փաստերը, հիմնավորումները.

Հայցն անհիմն է և ենթակա է մերժման հետևյալ պատճառաբանությամբ.

Նախ «Հայառտ» սահմանափակ պատասխանանատվությամբ ընկերությունը

հիմնա-դրվել է 1996 թվականի փետրվարի 12-ին և գործել է մինչև 2001 թվականը«

քանի որ համաձայն 1998 թվականի «ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը

գործողության մեջ դնելու մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի« «Մինչև օրենսգրքի

ուժի մեջ մտնելն ստեղծված և օրենսգրքի 5-րդ գլխով նախատեսված

կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձինք մինչև 2001

թվականի հունվարի 1֊ը իրենց հիմնադիր փաստաթղթերը պետք է

համապատասխանեցնեն օրենսգրքի 5-րդ գլխի նորմերի պահանջներին և

վերագրանցվեն։ Նշված ժամկետում չհամապա-տասխանեցված և չվերագրանցված

հիմնադիր փաստաթղթերը համարվում են անվավեր»։

«Հայառտ» սահմանափակ պատասխանանատվությամբ ընկերությունն օրենքով
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սահ-մանված կարգով չի վերագրանցվել« որի պատճառով նրա հիմնադիր

փաստաթղթերը ճանաչվել են անվավեր։ Այնպես որ «Հայառտ»սահմանափակ

պատասխանանատվությամբ ընկերությունը վեճի առարկայի հետ ոչ մի կապ չունի։

Անհասկանալի է« թե ինչպես է «Հայառտ» սահմանափակ

պատասխանանատվությամբ ընկերության իրավունքները հանձնվել հայցվորներից

Անահիտ Թարխանյանին« քանի որ ըստ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի«

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վերաբերյալ նորմերով

նախատեսված չէ« որ չվերագրանցված իրավաբանական անձի իրա-վունքները և

պարտականությունները հանձնվեն ֆիզիկական անձի։

Հայցվորներն առանց պատշաճ իրավաբանական ձևակերպումների տարիներ

շարունակ փաստացի զբաղեցրել են «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ին

պատկանող տարածքը։

2003 թվականի մարտի 25-ին «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի և «Ֆլամինգո-Արտ

լողափ» ՍՊԸ-ի միջև կնքված «Հողամասի վարձակալության» թիվ 164 պայմանագրի

վերա-բերյալ հայցվորների այն պատճառաբանությունը, թե «Սևան» ազգային

պարկ» ՊՈԱԿ-ի անգործության հետևանքով համապատասխան պետական

գրանցում չի կատարվել« հիմնավոր չէ« քանի որ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի

610-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ «Անշարժ գույքի վարձակալության

պայմանագիրը ենթակա է նոտարական վավերացման» և նույն օրենսգրքի 300-րդ

հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ «Գործարքի նոտարական ձևը չպահպանելը

հանգեցնում է գործարքի անվավերության։ Նման գործարքն առոչինչ է»։

Հիշյալ պայմանագիրը չի ստացել նոտարական վավերացում« չէր էլ կարող ստանալ

պետական գրանցում։

Հայցվորների կարծիքով ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի թիվ

527-Ն որոշումն ընդունելու պահին առկա չի եղել որևէ դատական ակտ« որը նրան

զրկեր իր սեփականությանից օգտվելու իրավունքից« անհիմն է, ինչպես կարող էր 

վիճարկվել գոյություն չունեցող նրա իրավունքը։

Հայցվորները նշում են« որ իրենց կողմից զբաղեցրած 2.2 հեկտար տարածքում 2000

թվականին կատարել են դրամական ներդրումներ« անբաժանելի բարելավումներ

և տեղադրել են շարժական գույք« պետք է ասել« որ այդ տարածքը ի սկզբանե

զբաղեցված է եղել առանց պատշաճ իրավաբանական ձևակերպումների« սակայն

դա չի խանգարել նրանց հանգստյան գոտու մուտքը դարձնել վճարովի ու ստանալ

օգուտներ։ Եթե նրան պատկանող գույքին վնաս է հասցվել« ապա դա բոլորովին

կապ չունի վեճի առարկայի հետ« նա կարող է դիմել դատարան և ստանալ

փոխհատուցում։

Հայցվորների պահանջի իրավական հիմնավորումները նույնպես անհիմն են«

քանի որ ՀՀ կառավարության հիշյալ որոշումն ընդունվել է ՀՀ օրենսդրության

պահանջներին համապա-տասխան և այն վերաբերվում է ոչ թե «Սևան» ազգային

պարկի ռեկրեացիոն գոտու տարածքում հողամասեր տրամադրելուն« այլ «Սևան»

ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտում հանրային լողափերի կազմակերպման և

Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարա-րությանը գումար

հատկացնելուն։

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի թիվ 528-Ն որոշման առաջին

կետը չի հակասում «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի

առաջին մասին« քանի որ նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն ՀՀ

կառավարության որոշումներով կարգավորման է ենթակա օրենքով չկարգավորված

ցանկացած հարաբերություն« եթե այդ հարաբերությունը ՀՀ սահմանադրությամբ և

ՀՀ օրենքով կամ ՀՀ նախագահի հրամանագրով ու կարգադրությամբ չպետք է

կարգավորվի իրավական այլ ակտերով։ Հանրային լողափերի կազմակերպման

հարաբերությունը այլ իրավական ակտով կարգավորելու պահանջ չկա։
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Չի խախտվել նաև «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 7-րդ

մասի պահանջը« քանի որ հողամասը ամրացված է «Սևան ազգային պարկ»

ՊՈԱԿ-ին և վերջինս համաձայն իր կանոնադրության 9-րդ կետի 7-րդ ենթակետի«

իրավունք ունի քաղաքացիների հանգստի և զբոսաշրջության հետ կապված

սպասարկման ծառայություններ մատուցել։

Վիճարկվող որոշման առաջին կետը թիվ 2 լողափի մասով չի ոտնահարում

հայցվորների իրավունքները« քան որ համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի

301-րդ հոդվածի առաջին մասի« անշարժ գույքի հետ կատարվող գործարքներից

ծագող իրավունքներն ենթակա են պետական գրանցման։ Համաձայն ՀՀ

քաղաքացիական օրենսգրքի 302-րդ հոդվածի առաջին մասի« գործարքներից

ծագող իրավունքների պետական գրանցման պահանջը չպահպանելը հանգեցնում

է դրա անվավերության։ Նման գործարքն առոչինչ է։

Քանի որ հայցվորներն անշարժ գույքի նկատմամբ պետական գրանցում չունեն«

բնակա-նաբար ՀՀ կառավարության վիճարկվող որոշման առաջին կետը չի

խախտել նրանց սահմանա-դրական և այլ գույքային իրավունքները, հետևաբար

հայցապահանջն  անհիմն է և խնդրել են հայցն ամբողջությամբ մերժել։

4. Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի

պատճառաբանությունները և եզրահանգումը.

Գնահատելով գործում եղած բոլոր ապացույցները` բազմակողմանի, լրիվ և

օբյեկտիվ  հետազոտման վրա հիմնված ներքին համոզմամբ` դատարանը

եզրակացրեց, որ հայցը ենթակա է մերժման հետևյալ պատճառաբանությամբ.

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ

հոդվածի համաձայն`

«Վարչական դատարանին ընդդատյա են պետական և տեղական

ինքնակառավարման մարմինների ու դրանց պաշտոնատար անձանց նորմատիվ

իրավական ակտերի վիճարկման վերաբերյալ հետևյալ գործերը.

1) գերատեսչական նորմատիվ իրավական ակտերի՝ Հայաստանի

Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանությունը վիճարկելու

վերաբերյալ գործերը.

2) Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի նորմատիվ բնույթ ունեցող

ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի

Հանրապետության վարչապետի նորմատիվ որոշումների, գերատեսչական

նորմատիվ իրավական ակտերի, համայնքի ավագանու, համայնքի ղեկավարի

որոշումների՝ դրանց համեմատ ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող 

նորմատիվ ակտերին (բացի Հայաստանի Հանրապետության

Սահմանադրությունից) համապատասխանությունը վիճարկելու վերաբերյալ

գործերը»։

Ներկայացված պահանջով հայցվորը պահանջում է «Հայաստանի

Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքի 3« 135 և 136

հոդվածներով անվավեր ճանաչել ՀՀ կառավարության նորմատիվ իրավական

ակտի մասը` 28.04.2011 թվականի թիվ 527-Ն ««Սևան» ազգային պարկի

ռեկրեացիոն գոտում հանրային լողափերի կազմակերպման  և Հայաստանի

Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու

մասին» որոշման 1-ին կետը` «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի          3-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետերին

չհամապատասխանելու պատճառաբանությամբ»։

«Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների

մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի կանոնակարգումների
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համաձայն`

1. Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում, uույն oրենքի 16-20-րդ

հոդվածներով uահմանված ռեժիմներին համապատաuխան, թույլատրվում են

oգտագործման հետևյալ ձևերը.

3) ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտում

ա) քաղաքացիների հանգիuտը,

բ) բնական էկոհամակարգերի, կենuաբազմազանության, լանդշաֆտների,

բնության ժառանգության գիտական ուuումնաuիրությունները, հաշվառումը,

գույքագրումը, մոնիթորինգը (այդ թվում` քաղաքացիների հանգuտի

կազմակերպման uպաuարկման ծառայությունների մոնիթորինգը),

գ) ճանաչողական զբոuաշրջության կազմակերպումը,

դ) ուuումնական հաuտատությունների կրթադաuտիարակչական և

ուuումնաարտադրական պրակտիկաների անցկացումը,

ե) uիրողական և մարզական ձկնորuությունը այդ նպատակով առանձնացված

վայրերում,

զ) ռեկրեացիայի նպատակով հողերը oրենքով uահմանված կարգով

վարձակալության տրամադրումը և համապատաuխան uպաuարկման

ծառայությունների կազմակերպումը,

է) uանիտարական և խնամքի հատումները,

ը) էկոհամակարգերի հավաuարակշռությունը խախտող երեւույթներն ու

գործընթացները կանխարգելող, ինչպեu նաեւ խախտված էկոհամակարգերի

վերականգնման միջոցառումները,

թ) uանիտարահիգիենիկ պայմանների ապահովման ու վարակիչ

հիվանդությունների կանխարգելման և վերացման միջոցառումները,

ժ) տրանuպորտային միջոցների մուտքն ու կանգառը այդ նպատակով

առանձնացված վայրերում,

ժա) վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում։

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի

19-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն` պահուuտային ֆոնդից հատկացումները

կատարվում են կառավարության որոշումների հիման վրա։

Համաձայն «Սևան» ազգային պարկի և դրան հարող տարածքներում հողամասերի

վարձակալության, կառուցապատման իրավունքի տրամադրման և

քաղաքաշինական գործունեության իրականացման մասին» թիվ 1563-Ն որոշման

10-րդ կետի` լողափերի կազմակերպման համար ֆիզիկական և իրավաբանական

անձանց տրամադրվող հողամաuերի մակերեuների գումարային չափը չի կարող

գերազանցել լողափի գոտու ընդհանուր տարածքի 80 տոկոuը` մնացած

հատվածում ապահովելով հանրության կողմից լողափի անարգել oգտագործման

հնարավորությունը։

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, «Հայաստանի

Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ

օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի   3-րդ կետի, «Հայաստանի Հանրապետության

բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի           19-րդ հոդվածի 3-րդ կետի,

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետի, ՀՀ

կառավարության 18.12.2008թ. «Սևան» ազգային պարկի և դրան հարող

տարածքներում հողամասերի վարձակալության, կառուցապատման իրավունքի

տրամադրման և քաղաքաշինական գործունեության իրականացման մասին» թիվ

1563-Ն որոշման 10-րդ կետի և ՀՀ կառավարության 03.03.2011թ. «Սևանա լճի

կենտրոնական գոտում կառուցապատման համար նախատեսված տարածքների

գոտևորման նախագիծը հաստատելու մասին» թիվ 177-Ն որոշման համաձայն,

որոշել է Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի «Սևան» ազգային
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պարկի ռեկրեացիոն գոտու տարածքում` 1905 մետր բացարձակ նիշից ցածր ընկած

հատվածում Սևանի քաղաքային համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող

տարածքից 0,69 հեկտար հողամասը /թիվ 1 լողափ/ և 1,47 հեկտար հողամասը /թիվ 2

լողափ/ տրամադրել հանրային լողափերի կազմակերպման համար /1-ին կետ/։

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածը սահմանում է իրավական

ակտերին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները, մասնավորապես նույն

հոդվածի 1-3 կետերը նախատեսում են.

1. Իրավական ակտ կարող է (են) ընդունել միայն Հայաuտանի Հանրապետության

ժողովուրդը կամ Uահմանադրությամբ կամ oրենքով դրա համար լիազորված կամ

դրա իրավաuությունն ունեցող Հայաuտանի Հանրապետության պետական կամ

տեղական ինքնակառավարման մարմինը կամ պետական կամ համայնքային

հիմնարկները, իրավաբանական անձինք կամ դրանց առանձնացված

uտորաբաժանումները կամ հիմնարկները, ինչպեu նաև անհատ ձեռնարկատերերը։

2. Իրավական ակտը չպետք է հակաuի հավաuար կամ ավելի բարձր

իրավաբանական ուժ ունեցող իրավական ակտերին։

3. Իրավական ակտը պետք է համապատաuխանի oրենuդրական տեխնիկայի

կանոններին։

Ներկայացված հայցադիմումի համաձայն` ՀՀ կառավարության 28.04.2011թ. թիվ

527-Ն որոշման 1-ին կետը չի համապատասխանում «Իրավական ակտերի մասին»

ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետերում սահմանված իրավական

ակտերին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներին, մասնավորապես.

1. ՀՀ կառավարությունը լիազորված չէ և իրավասություն չունի «Սևան» ազգային

պարկի ռեկրեացիոն գոտու տարածքում տրամադրել հողամասեր,

2. ՀՀ կառավարության որոշումը հակասում է «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ

օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին կետին։

3. ՀՀ կառավարության որոշման 1-ին կետը չի համապատասխանում օրենսդրական

տեխնիկայի կանոններին։

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն`

Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունն ընդունում է որոշումներ միայն

Հայաuտանի Հանրապետության Uահմանադրությամբ և Հայաuտանի

Հանրապետության oրենքներով իրեն վերապահված լիազորությունների

շրջանակում։

Նույն օրենքի 37-րդ հոդվածի 7-րդ մասը սահմանում է նաև, որ իրավական ակտը

պետք է լինի լիակատար, ավարտված և լիովին կարգավորի ակտով նախատեuված

հարաբերությունների բոլոր առանձնահատկությունները։ Եթե հնարավոր կամ

նպատակահարմար չէ այդ հարաբերությունների բոլոր առանձնահատկությունները

կարգավորել տվյալ իրավական ակտով, ապա դրանում հղումների ձևով կամ

առանձին մաuերով պետք է uահմանվեն այն իրավական ակտերի տեuակները,

որոնցով կարգավորվելու են չկարգավորված հարաբերությունները, կամ նշվեն այն

իրավաuտեղծ մարմինները, որոնք պետք է կարգավորեն դրանք։

Նման պայմաններում վարչական դատարանը գտնում է, որ Հայաստանի

Հանրապետության կառավարության 28.04.2011 թվականի թիվ 527-Ն ««Սևան»

ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտում հանրային լողափերի կազմակերպման  և

Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը գումար

հատկացնելու մասին» որոշման 1-ին կետը չի հակասում «Իրավական ակտերի

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ

կետերին` նկատի ունենալով, որ նշված որոշումն ընդունելու իրավասություն ՀՀ

կառավարությունը ունեցել է, այն չի հակասում «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ

օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասին և դրանում պահպանված են օրենսդրական

տեխնիկայի կանոնները։
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Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ՀՀ

վարչական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ, 137-րդ, 138-րդ,  141-րդ

հոդվածներով, դատարանը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

Անահիտ Թարխանյանի և «Ֆլամինգո-Արտ լողափ» ՍՊԸ-ի հայցն ընդդեմ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ ««Սևան» ազգային պարկի

ռեկրեացիոն գոտում հանրային լողափերի կազմակերպման և Հայաստանի

Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու

մասին» ՀՀ կառավարության 28 ապրիլի 2011 թվականի թիվ 527-Ն որոշման 1-ին

կետն անվավեր ճանաչելու պահանջի վերաբերյալ, մերժել։

Սույն որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից մեկ ամիս

հետո և կարող է բողոքարկվել վերաքննության կարգով՝ ՀՀ վարչական վերաքննիչ

դատարան։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ԴԱՏԱՎՈՐ                               ԴԱՏԱՎՈՐ                                 ԴԱՏԱՎՈՐ

Ք. ՄԿՈՅԱՆ                                    Ա. ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ                           Ա. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ

ԴԱՏԱՎՈՐ                                                 ԴԱՏԱՎՈՐ                                                            

Ա. ԲԱԲԱՅԱՆ                        Ա. ՄԻՐԶՈՅԱՆ
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