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Գործի No

ՎԴ/3275/05/09

Դատարան

Վարչական դատարան

Հայցվոր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ, Հելսինկյան

Քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ ՀԿ, Էկոդար

բնապահպանական ՀԿ

Պատասխանող

ՀՀ Կառավարության, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ՀՀ էներգետիկայի

և բնական պաշարների նախարարություն

Դատական ակտ

Վարչական գործ

թիվ ՎԴ/3275/05/09

Վ Ճ Ի Ռ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

«24»  մարտի  2010թ.                                                                                                  ք.

Երևան

Հայաստանի  Հանրապետության վարչական  դատարանը,  հետևյալ կազմով`

նախագահությամբ`  դատավոր                 Ա.   Միրզոյանի,

քարտուղարությամբ`                 Ք.  Զոհրանյանի

մասնակցությամբ`

հայցվոր`  «ԷԿՈԴԱՐ» բնապահպանական                                            

ներկայացուցիչ`

հասարակական կազմակերպության                                                         Հայկ

Ալումյան,

(0089, ՀՀ, ք. Երևան, Ջրվեժ, Մայակ                        Հրայր Սավզյան,

թաղամաս, 27 շենք, բնակարան 39,

ՀՎՀՀ 00866463, վկ. 03Ա 070486),

պատասխանողներ`  Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության

(ք. Երևան, Հանրապետության

Հրապարակ, Կառավարական տուն 1),

Հայաստանի Հանրապետության     ներկայացուցիչ`

բնապահպանության նախարարության    Լևոն Գևորգյան,

(ք. Երևան, Հանրապետության

Հրապարակ, Կառավարական տուն 3),
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Հայաստանի Հանրապետության                            ներկայացուցիչ`

էներգետիկայի և բնական                                   Ռուզաննա Փիլոյան,

պաշարների նախարարության

(ք. Երևան, Հանրապետության

Հրապարակ, Կառավարական 2),

երրորդ անձ` «Արմենիա Քափըր Փրոգրամ» փակ      ներկայացուցիչ

բաժնետիրական ընկերության                    Կարապետ Բադալյան,

(ք. Երևան, Խանջյան 19),

դռնբաց դատական նիստում` 23.03.2010թ., քննեց վարչական գործն ըստ հայցի

«ԷԿՈԴԱՐ» բնապահպանական հասարակական կազմակերպության ընդդեմ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության

բնապահպանության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության

էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության, երրորդ անձ «Արմենիա

Քափըր Փրոգրամ» փակ բաժնետիրական ընկերության`

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 1-ին մասի կարգով`

-  ճանաչել ուժը կորցրած 2001 թվականի փետրվարի 8-ին «Արմենիա Քափըր

Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությանը տրված` Թեղուտի հանքի շահագործման թիվ

ՀՎ-ՄՇ-13/33 լիցենզիան,

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի կարգով`

-  ճանաչել ՀՀ բնապահպանության նախարարի կողմից 03.04.2006 թվականին

հաստատված` շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական թիվ ԲՓ-31

դրական եզրակացության առ ոչինչ լինելը,

-  ճանաչել ՀՀ բնապահպանության նախարարի կողմից 07.11.2006 թվականին

հաստատված` շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական թիվ ԲՓ-135

դրական եզրակացության առ ոչինչ լինելը,

- ճանաչել «Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի

իրականացման նպատակով հողերի նպատակային նշանակությունը փոփոխելու և

հողամասեր տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության 01.11.2007թվականի թիվ

1278-Ն որոշման առ ոչինչ լինելը։

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի կարգով`

-  ճանաչել անվավեր 23.03.2004 թվականին «Արմենիա Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ

ընկերությանը տրված` Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի

հանքարդյունահանման թիվ ՀՎ-Լ-14/90 հատուկ լիցենզիան։ Որպես հետևանք,

անվավեր ճանաչել «Արմենիա Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերության մի կողմից և

մյուս կողմից` ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության ու ՀՀ

բնապահպանության նախարարության միջև 09.10.2007թվականին կնքված թիվ 316

«Հանքարդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման լիցենզիայի

պայմանագիր»-ը,

- ճանաչել անվավեր 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Արմենիա Քափըր

Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությանը տրված` ընդերքի օգտակար հանածոների

շահագործման նպատակով ուսումնասիրության թիվ 21 հատուկ լիցենզիան։ Որպես

հետևանք, ճանաչել անվավեր 2006 թվականի մայիսի 04-ին ՀՀ

բնապահպանության նախարարության և «Արմենիա Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ

ընկերության միջև կնքված` «Ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման

նպատակով ուսումնասիրության» թիվ 140 լիցենզային պայմանագիրը,

- ճանաչել անվավեր Թեղուտի հանքավայրի զարգացման ծրագրի աջակցման

աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի

30.09.2005թվականի նիստում ընդունված` Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային
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հանքավայրի շահագործման ծրագրի հայեցակարգը,

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի կարգով`

- պարտավորեցնել պատասխանողներին` արգելել «Արմենիա Քափըր Փրոգրամ»

ՓԲ ընկերությանը Թեղուտի հանքավայրի շահագործման ծրագրով նախատեսված

գործունեության իրականացումը» պահանջների մասին։

ՊԱՐԶԵՑ`

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը և հայցվորի իրավական

դիրքորոշումը

«Թրանսփարենսի Ինթերնեյշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» հասարակական

կազմակերպությունը, «Հելսինկյան Քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի

Գրասենյակ» հասարակական կազմակերպությունը, «ԷԿՈԴԱՐ» բնապահպանական

հասարակական կազմակերպությունը հայցադիմում են ներկայացրել ընդդեմ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության

բնապահպանության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության

էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության, երրորդ անձ` «Արմենիա

Քափըր Փրոգրամ» փակ բաժնետիրական ընկերության։

ՀՀ վարչական դատարանը (դատավոր Ա. Միրզոյան)` ղեկավարվելով Հայաստանի

Հանրապետության դատական օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասով,

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքի 76-րդ,

79-րդ հոդվածներով, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական

դատավարության օրենսգրքի 144-րդ հոդվածով, 09.07.2009թ. կայացրել է թիվ

ՎԴ/3275/05/09 որոշումը` «Հայցադիմումի ընդունումը մերժելու մասին»։

Քննելով հայցվորներ «Թրանսփարենսի Ինթերնեյշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն»

հասարակական կազմակերպության և «ԷԿՈԴԱՐ» բնապահպանական

հասարակական կազմակերպության կողմից` «Հայցադիմումի ընդունումը մերժելու

մասին» ՀՀ վարչական դատարանի 09.07.2009 թվականի որոշման դեմ,

ներկայացված բողոքը, ՀՀ վարչական դատարանը` կոլեգիալ երեք դատավորի

կազմով (դատավորներ Ա. Առաքելյան, Կ. Մաթևոսյան, Կ. Բաղդասարյան),

28.07.2009թ. կայացրել է «Բողոքը մերժելու մասին» թիվ ՎԴ/3275/05/09 որոշումը։

Քննարկելով «Թրանսփարենսի Ինթերնեյշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն»

հասարակական կազմակերպության և «ԷԿՈԴԱՐ» բնապահպանական

հասարակական կազմակերպության վճռաբեկ բողոքը ՀՀ վարչական դատարանի

28.07.2009 թվականի «Բողոքը մերժելու մասին» որոշման դեմ, Հայաստանի

Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատը

30.10.2009 թվականին կայացրել է որոշում, որի համաձայն որոշել է. «1. Վճռաբեկ

բողոքը բավարարել մասնակիորեն։ Բեկանել ՀՀ վարչական դատարանի

28.07.2009թվականի որոշման` «ԷԿՈԴԱՐ» բնապահպանական հասարակական

կազմակերպության բողոքը մերժելու մասը և այն փոփոխել` «ԷԿՈԴԱՐ»

բնապահպանական հասարակական կազմակերպության բողոքը բավարարել։

Որոշման` «Թրանսփարենսի Ինթերնեյշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն»

հասարակական կազմակերպության բողոքը մերժելու մասը թողնել օրինական ուժի

մեջ»։

11.12.2009թվականին ՀՀ վարչական դատարանը (դատավոր Ա. Միրզոյան)

«ԷԿՈԴԱՐ» բնապահպանական հասարակական կազմակերպության հայցադիմումն

ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի

Հանրապետության բնապահպանության նախարարության, Հայաստանի

Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության,

երրորդ անձ` «Արմենիա Քափըր Փրոգրամ» փակ բաժնետիրական ընկերության,

ընդունել է վարույթ։
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Հայցվոր «ԷԿՈԴԱՐ» բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունը իր

ներկայացրած հայցադիմումում նշել է.

«2001 թվականի փետրվարի 8-ին «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությանը

25 տարով տրվել է Թեղուտի հանքի շահագործման թիվ ՀՎ-ՄՇ-13/33 լիցենզիան։

Ըստ ՀՀ կառավարության պաշտոնական դիրքորոշման« այդ լիցենզիան տրված է

եղել մրցույթի արդյունքում։

23.03.2004թվականին «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությանը տրվել է

Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի հանքարդյունահանման թիվ

ՀՎ-Լ-14/90 հատուկ լիցենզիան« որի գործողության ժամկետ է սահմանվել

08.02.2001թվականից մինչև 08.02.2026թ.։ «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ

ընկերության` մի կողմից և մյուս կողմից` ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման

նախարարության ու ՀՀ բնապահպանության նախարարության միջև

08.10.2007թվականին կնքվել Է թիվ 316 «Հանքարդյանահանման նպատակով

ընդերքօգտագործման լիցենզային պայմանագիր»-ը։ Պայմանագրին կցված Է դրա

անբաժանելի մասը համարվող 4-րդ հավելվածը։ Թիվ 3 հավելվածին

համապատասխան« պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից 9 ամսվա ընթացքում

պետք Է ապահովված լիներ հանքավայրի պաշարների վերահաշվարկը և այդ

նյութերը ներկայացված լինեին պետական ընդերքաբանական փորձաքննությանը«

որից հետո` 8 ամսվա ընթացքում պետք է համապատասխան փոփոխություններ

կատարվեին հանքավայրի շահագործման նախագծում և պայմանագրում։

2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ին «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությանը

տրվել է ընդերքի օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով

ուսումնասիրության թիվ 21 հատուկ լիցենզիան։ Որպես ուսումնասիրության

աշխատանքների նախագծային փաստաթուղթ լիցենզիայում նշվել է «Լոռու մարզի

Թեղուտի հանքային դաշտում երկրաբանական ուսումնասիրության

աշխատանքներ»-ի նախագիծը։

2006 թվականի մայիսի 04-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության և

«Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ-ի միջև կնքվել է «Ընդերքն օգտակար

հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության» թիվ 140

լիցենզային պայմանագիրը։

«Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերության կողմից  2005 թվականի հունվարին

հաստատվել է «Թեղուտի լեռնահարստացման կոմբինատի շինարարության

տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորում»-ը (ՏՏՀ)։

«Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերության հանձնարարությամբ«

«Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲ ընկերության կողմից իրականացվել է

Թեղուտի լեռնահարստացման կոմբինատի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության

գնահատում (ՇՄԱԳ)։ ՇՄԱԳ-ի փաստաթղթերը ներկայացվել են շրջակա միջավայրի

վրա ազդեցության փորձաքննության։ ՀՀ բնապահպանության նախարարության

«Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրվել է շրջակա

միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական թիվ ԲՓ-31 դրական

եզրակացությունը։ Եզրակացությունը 03.04.2006 թվականին հաստատվել է ՀՀ

բնապահպանության նախարարի կողմից։

Եզրակացության Եզրափակիչ մասում ասված է. «Բնապահպանական

փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ը Թեղուտի լեռնահարստացման կոմբինատի շրջակա

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) վերաբերյալ տալիս է դրական

եզրակացություն« վերը նշված դիտողությունները և առաջարկությունները

«Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի և հանքահարստացուցիչ

կոմբինատի» նախագծի նախագծման փուլում հաշվի առնելու պարտադիր

պայմանով»։

«Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲ ընկերության կողմից կազմվել է
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«Աշխատանքային նախագիծ»։

«Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ի կողմից 07.11.2006թվականին

տրվել է ««Արմենիա Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ կողմից ներկայացված Թեղուտի

լեռնահարստացման կոմբինատի և պղնձամոլիբդենային հանքավայրի 1-ին հերթի

(8 տարի) շահագործման աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ» թիվ ԲՓ-135

դրական եզրակացությունը։ Նույն օրը եզրակացությունը հաստատվել է ՀՀ

բնապահպանության նախարարի կողմից։

ՀՀ Կառավարության 11.06.2005 թվականի թիվ 128-Ա որոշմամբ ստեղծվել է

Թեղուտի հանքավայրի զարգացման ծրագրի աջակցման աշխատանքները

համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողով« որին հանձնարարվել է`

ա) 15-օրյա ժամկետում քննարկել և հաստատել Թեղուտի հանքավայրի

զարգացման ծրագրի աջակցման աշխատանքների ցանկը` ներգրավելով

«Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը«

բ) աշխատանքները համակարգել Թեղուտի հանքավայրի զարգացման ծրագրի

աջակցման աշխատանքների ցանկին համապատասխան«

գ) աշխատանքների ընթացքի մասին պարբերաբար տեղեկացնել Հայաստանի

Հանրապետության վարչապետին։

Թեղուտի հանքավայրի զարգացման ծրագրի աջակցման աշխատանքները

համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի 30.09.2005թվականի նիստում

ընդունվել է Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի

հայեցակարգը։ Հայեցակարգը չի ենթարկվել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության

փորձաքննության։

23.03.2006 թվականին Ալավերդի քաղաքում տեղի են ունեցել Թեղուտի

պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի և Թեղուտի

լեռնամետալուրգիական կոմբինատի ՇՄԱԳ-ի վերաբերյալ ազդակիր

համայնքների« հասարակական միավորումների« քաղաքացիների ու

համապատասխան պետական մարմինների կարծիքների հասարակական լսումներ։

ՀՀ կառավարությունը 01.11.2007թվականին ընդունել է «Թեղուտի

պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի իրականացման

նպատակով հողերի նպատակային նշանակությունը փոփոխելու և հողամասեր

տրամադրելու մասին» թիվ 1278-Ն որոշումը։ Նշված որոշումը վերաբերում է Շնողի

և Թեղուտի գյուղական համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող

պետական սեփականություն հանդիսացող անտառային հողերին« ինչպես նաև

Շնողի և Թեղուտի գյուղական համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող`

համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերին« որոնք բերված են

համապատասխան հավելվածներում։ Որոշմամբ միաժամանակ թույլատրվել է այդ

տարածքում շուրջ 357 հեկտար անտառային ծածկույթի հատումը« ինչպես նաև

կառուցվելիք բացահանքի տակ ընկնող 200.900 հեկտարը` վարձակալության

իրավունքով« իսկ հարստացուցիչ ֆաբրիկայի և օժանդակ այլ կառույցների տակ

ընկնող 274.526 հեկտաոը` կառուցապատման իրավունքով, 50 տարի ժամկետով«

առանց մրցույթի« հողի հարկի տարեկան դրույքաչափին հավասարեցված վճարով

տրամադրել «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությանը։

Նույն օրը` 01.11.2007թվականին, ՀՀ կառավարությունն ընդունել է որոշում`

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնողի և Թեղուտի գյուղական

համայնքների վարչական սահմաններում որոշ տարածքներում բացառիկ` գերակա

հանրային շահ ճանաչելու և հողերի նպատակային նշանակությունը փոփոխելու

մասին»։ Որոշմամբ` հիմք ընդունելով Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի

շահագործման նախագիծն ու դրա հիման վրա հանքահարստացուցիչ համալիրի

կառուցման ու գործարկման հեռանկարները« որոշման հավելվածներով

սահմանված` ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պատկանող
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գյուղատնտեսական նշանակության 81«483 հեկտար հողերի նկատմամբ ճանաչվել

է բացառիկ` գերակա հանրային շահ։ Որոշմամբ վերը նշված տարածքների ձեռք

բերող է ճանաչվել «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությունը« նախատեսվել

է« որ նշված հողերից մի մասը փոխադրվում է արդյունաբերության«

ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողերի կատեգորիա«

մյուս մասը` էներգետիկայի« տրանսպորտի« կապի և կոմունալ

ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողերի կատեգորիա։ Որոշումը« բացառությամբ

4-րդ և 5-րդ կետերի« ուժի մեջ Է մտել պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող

տասներորդ օրը« իսկ 4-րդ և 5-րդ կետերը` որոշմամբ սահմանված տարածքները

ձեռք բերողի սեփականությանն անցնելու պահից։

«Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությունը 2008թվականի ապրիլ ամսից

անտառահատումներ Է իրականացնում Կառավարության որոշումներով իրեն

հատկացված տարածքներում։

Հայցվորը նշել է, որ վերոհիշյալ վարչական ակտերով խախտվել են ՀՀ

Սահմանադրության 1-ին հոդվածը« 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասը« 10-րդ հոդվածը«

33.2-րդ հոդվածը, ՀՀ միջազգային պայմանագրեր, այդ թվում` «Շրջակա միջավայրի

առնչությամբ տեղեկության« որոշումներ ընդունելուն հասարակայնության

մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին» կոնվենցիան

(Օրհուսի կոնվենցիա)« «Անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա միջավայրի

վրա ազդեցության գնահատման մասին» կոնվենցիան« ՀՀ հողային օրենսգրքի

46-րդ հոդվածը« 48-րդ հոդվածը« 48.1 հոդվածը« 76-րդ հոդվածը« 98-րդ

հոդվածը. ՀՀ ջրային օրենսգրքի 103-րդ հոդվածը, ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի

11-րդ հոդվածը« 28-րդ հոդվածը« 40-րդ հոդվածը, «Շրջակա միջավայրի վրա

ազդեցության փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածը« 3-րդ հոդվածը«

5-րդ հոդվածը« 9-րդ հոդվածը« 10-րդ հոդվածը« 11-րդ հոդվածը« 14-րդ հոդվածը«

15-րդ հոդվածը, «Ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով

ուսումնասիրության և արդյունահանման տրամադրելու (կոնցեսիայի) մասին» ՀՀ

օրենքի 13-րդ հոդվածը« 14-րդ հոդվածը« 59-րդ հոդվածը« 60-րդ հոդվածը« 76-րդ

հոդվածը, «Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածը,

«Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածը։

Հայցադիմումում ներկայացնելով նշված իրավական ակտերի պահանջների

խախտման հետ կապված հիմանվորումները, հայցվորը խնդրել է` «ՀՀ վարչական

դատավարության օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 1-ին մասի կարգով`

- ճանաչել ուժը կորցրած 2001 թվականի փետրվարի 8-ին «Արմենիա Քափըր

Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությանը տրված` Թեղուտի հանքի շահագործման թիվ

ՀՎ-ՄՇ-13/33 լիցենզիան,

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի կարգով`

- ճանաչել ՀՀ բնապահպանության նախարարի կողմից 03.04.2006 թվականին

հաստատված` շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական թիվ ԲՓ-31

դրական եզրակացության առ ոչինչ լինելը,

- ճանաչել ՀՀ բնապահպանության նախարարի կողմից 07.11.2006 թվականին

հաստատված` շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական թիվ ԲՓ-135

դրական եզրակացության առ ոչինչ լինելը,

-ճանաչել «Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի

իրականացման նպատակով հողերի նպատակային նշանակությունը փոփոխելու և

հողամասեր տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության 01.11.2007 թվականի թիվ

1278-Ն որոշման առ ոչինչ լինելը։

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի կարգով`

- ճանաչել անվավեր 23.03.2004 թվականին «Արմենիա Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ

ընկերությանը տրված` Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի
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հանքարդյունահանման թիվ ՀՎ-Լ-14/90 հատուկ լիցենզիան։ Որպես հետևանք,

անվավեր ճանաչել «Արմենիա Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերության մի կողմից և

մյուս կողմից` ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության ու ՀՀ

բնապահպանության նախարարության միջև 09.10.2007 թվականին կնքված թիվ

316 «Հանքարդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման լիցենզիայի

պայմանագիր»-ը,

- ճանաչել անվավեր 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Արմենիա Քափըր

Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությանը տրված` ընդերքի օգտակար հանածոների

շահագործման նպատակով ուսումնասիրության թիվ 21 հատուկ լիցենզիան։ Որպես

հետևանք, ճանաչել անվավեր 2006 թվականի մայիսի 04-ին ՀՀ

բնապահպանության նախարարության և «Արմենիա Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ

ընկերության միջև կնքված` «Ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման

նպատակով ուսումնասիրության» թիվ 140 լիցենզային պայմանագիրը,

- ճանաչել անվավեր Թեղուտի հանքավայրի զարգացման ծրագրի աջակցման

աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի

30.09.2005թվականի նիստում ընդունված` Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային

հանքավայրի շահագործման ծրագրի հայեցակարգը,

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի կարգով`

- պարտավորեցնել պատասխանողներին` արգելել «Արմենիա Քափըր Փրոգրամ»

ՓԲ ընկերությանը Թեղուտի հանքավայրի շահագործման ծրագրով նախատեսված

գործունեության իրականացումը»։

Գործի քննությանը ներկայացել են հայցվորի ներկայացուցիչ Հ. Ալումյանը և

«ԷԿՈԴԱՐ» բնապահպանական հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հ.

Սավզյանը։

2. Պատասխանողների և երրորդ անձի փաստարկները և իրավական

դիրքորոշումները

Պատասխանող Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական

պաշարների նախարարությունը  դատարանին է ներկայացրել հայցադիմումի

պատասխան և հայտնել, որ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության 15.05.2008թ. թիվ 653-Ն որոշման, Հայաստանի Հանրապետության

էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությանը վերապահվել է

իրավասություն Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքով,

ինչպես նաև «Ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով

ուսումնասիրության և արդյունահանման համար տրամադրելու /կոնցեսիայի/

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով լիազոր մարմնի

իրավասությունները, բացառությամբ` օրենքի «7. Շրջակա միջավայրի

պահպանությունը» բաժնի 59-րդ, 60-րդ, 61-րդ, 62-րդ, 65-րդ հոդվածներով

սահմանված իրավասությունների։ ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների

նախարարությունը, իրեն վերապահված իրավասությունների շրջանակում, որպես

Հայաստանի Հանրապետության  առևտրի և տնտեսական զարգացման

նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության

նախարարության` ընդերքի ուսումնասիրության և ընդերքօգտագործման

լիցենզիաների և լիցենզային պայմանագրերի տրամադրման մասով

իրավահաջորդ, հայտնում է, որ հայցվորի 1-ին պահանջը` «2001 թվականի

փետրվարի 8-ին «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ-ին տված` Թեղուտի

հանքավայրի թիվ ՀՎ-ՄՇ-13/33 լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու»  մասով, 

հիմնավորում չունի  հետևյալ պատճառաբանությամբ.

1992թվականի «Ընդերքի մասին» ՀՀ օրենսգրքով հանքային իրավունք չի

սահմանվել։ 2002 թվականի նոյեմբերի 11-ին ընդունված օրենքով մինչև
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03.07.2007թվականը «հանքային իրավունք» հասկացությունը սահմանել է

ուսումնասիրության /հատուկ/ լիցենզիայով և հանքարդյունահանման /հատուկ/

լիցենզիայով հավաստվող ընդերքի որոշակի տեղամասի ուսումնասիրության և

շահագործման բացառիկ իրավունքները, այսինքն` ուսումնասիրության կամ

շահագործման բացառիկ իրավունքը դիտարկվել է որպես հանքային իրավունք։

Օրենքի 76-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանվում է, որ մինչև օրենքի ուժի մեջ

մտնելը /01.04.2003թ./ այն տնտեսվարող սուբյեկտները, որոնք ունեցել են

հանքային իրավունք, համարվել են անցումային ժամանակաշրջանում

ժամանակավոր լիցենզառու, իսկ անցումային ժամանակաշրջանը սահմանվել է 14

ամիս` սկսած օրենքն ուժի մեջ մտնելուց մեկ ամիս անց։ Նշված հոդվածի 3-րդ

մասով սահմանվում է, որ մինչև օրենքի ուժի մեջ մտնելը, դեռևս 1992 թվականի

մարտի 19-ի` «Ընդերքի մասին» ՀՀ օրենսգրքի համաձայն գործող տնտեսվարող

սուբյեկտները, որոնք ունեին հանքարդյունահանման լիցենզիա, իրավունք են

ունեցել դիմելու և ստանալու հանքարդյունահանման կամ հանքարդյունահանման

հատուկ լիցենզիա։ Տվյալ դեպքում «Մանես-Վալլեքս» ՓԲԸ-ին տրամադրված

ՀՎ-ՄՇ-13/33 Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման

լիցենզիան, մինչև անցումային ժամանակաշրջանի ավարտը /01.07.2004թ./, դեռևս`

23.03.2004թ. դրությամբ փոխարինվել է հանքարդյունահանման ՀԱ-Լ-4/90 հատուկ

լիցենզիայով։

Հայցվորի 5-րդ պահանջը վերաբերում է «23.03.2004 թվականին «Արմենիան Քափըր

Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությանը տրված Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի

հանքարդյունահանման թիվ ՀԱ-Լ-14/90 հատուկ լիցենզիան անվավեր ճանաչելու,

որպես հետևանք, «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերության, մի կողմից և

մյուս կողմից` ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության ու ՀՀ

բնապահպանության նախարարության միջև 09.10.2007թ. կնքված

«Հանքարդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման» թիվ 316 լիցենզային

պայմանագրի անվավեր ճանաչմանը»։

Այդ առընչությամբ պատսախանողը հայտնել է, որ 23.03.2004թ. ընկերությանը

տրամադրված ՀԱ-Լ-14/90 հանքարդյունահանման հատուկ լիցենզիայի հիման վրա

ընկերության կողմից կազմվել է հանքավայրի շահագործման նախագիծ, ինչը

ենթարկվել է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված`

1. շրջակա միջավայրի ազդեցության /ԲՓ-135, տրված 07.16.2006թ./,

2. արտադրական վտանգավոր օբյեկտի նախագծային փաստաղթղթերի

տեխնիկական անվտանգության /թիվ 292, տրված 21.11.2006թ./,

3. տեխնիկա-տեխնոլոգիական /թիվ 114, տրված 28.11.2006թ./

փորձաքննությունների` ստանալով դրական եզրակացություններ։

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փորձաքննություններ անցած

հանքավայրի շահագործման նախագծի դրական եզրակացությունների հիման վրա

07.10.2007թ. ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման, ՀՀ բնապահպանության

նախարարների և ընկերության գլխավոր տնօրենի միջև կնքվել է

հանքարդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման թիվ 316 լիցենզային

պայմանագիրը, հետևաբար` «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ-ին հանքային

իրավունքի տրամադրումն իրականացվել է օրենդրության պահանջներին

համապատասխան։

Հայցվորի 6-րդ պահանջը վերաբերում է «29.12.2005թ. «Արմենիան Քափըր

Փրոգրամ» ՓԲԸ-ին տրված ընդերքի օգտակար հանածոների շահագործման

նպատակով ուսումնասիրության թիվ 21 հատուկ լիցենզիան անվավեր ճանաչելու,

որպես հետևանք, 04.05.2006թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության և

«Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ-ի միջև կնքված «Ընդերքն օգտակար

հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության» թիվ 140
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լիցենզային պայմանագրի անվավեր ճանաչմանը»։

Հայտնել է, որ ՀՀ բնապահպանության նախարարության 29.12.2005թ. թիվ 21

ուսումնասիրության հատուկ լիցենզիայի հիման վրա օրենսդրությամբ սահմանված

ժամկետում ընկերության և ՀՀ բնապահպանության նախարարության միջև կնքվել

է 04.05.2006թ. «Ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով

ուսումնասիրության» թիվ 140 լիցենզային պայմանագիրը։ Ի գիտություն

դատարանի հայտնվում է, որ 11.04.2008թ. ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտի

պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման հանքային իրավունքները

«Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ-ի կողմից, համաձայն ՀՀ առևտրի և

տնտեսական զարգացման նախարարի 11.04.2008թ. թիվ 59-Ա հրամանի

փոխանցվել է «Թեղուտ» ՓԲԸ-ին։

Թեղուտի պղնձամոլինդենային հանքավայրի ուսումնասիրության և

հանքարդյունահանման հանքային իրավունքները տրամադրվել են ընկերությանը

համապատասխան լիցենզիայի, փորձաքննություններ անցած և դրական

եզրակացություններ ստացած շահագործման նախագծի հիման վրա։

Անդրադառնալով հայցվորի 2-րդ` «ՀՀ բնապահպանության նախարարի կողմից

03.04.2006թ. հաստատված` Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության

փորձաքննական թիվ ԲՓ-31 դրական եզրակացության առոչինչ լինելը ճանաչելու,

3-րդ` ՀՀ բնապահպանության նախարարի կողմից 07.11.2006թ. հաստատված`

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական թիվ ԲՓ-135 դրական

եզրակացության առոչինչ լինելը ճանաչելու, 4-րդ` «Թեղուտի պղնձամոլիբդենային

հանքավայրի շահագործման ծրագրի իրականացման նպատակով հողերի

նպատակային նշանակությունը փոփոխելու և հողամասեր տրամադրելու մասին»

ՀՀ կառավարության 01.11.2007թ. թիվ 1278-Ն որոշման առոչինչ լինելը ճանաչելու,

7-րդ` Թեղուտի հանքավայրի զարգացման ծրագրի աջակցման աշխատանքները

համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի 30.09.2005թ. նիստում

ընդունված` Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի

հայեցակարգն անվավեր ճանաչելու պահանջներին, ՀՀ էներգետիկայի և բնական

պաշարների նախարարությունը հայտնել է, որ դրանք դուրս են նախարարության

իրավասության շրջանակներից։

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը դատարանին

խնդրել է` ելնելով վերոգրյալից, հաշվի առնելով օրենքի 76-րդ հոդվածի

պահանջների ապահովումը, «Թեղուտ» ՓԲԸ-ի 29.12.2005թ. թիվ 21 հատուկ

լիցենզիան և 04.05.2006թ. «Ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման

նպատակով ուսումնասիրության» թիվ 140 լիցենզային պայմանագիրը, 23.03.2004թ.

ՀԱ-Լ-14/90 հատուկ լիցենզիան և համապատասխան փորձաքննություններով

դրական եզրակացություններ ստացած հանքավայրի շահագործման նախագծի

հիման վրա 07.10.2007թ. կնքված «Հանքարդյունահանման նպատակով

ընդերքօգտագործման» թիվ 316 լիցենզային պայմանագիրն անվավեր ճանաչելու

հիմքերի բացակայությունը, հայցվորի պահանջը` 1-ին, 5-րդ, 6-րդ մասերով, մերժել։

Գործի քննությանը ներկայացել են պատասխանող ՀՀ էներգետիկայի և բնական

պաշարների նախարարության ներկայացուցիչ Ռ. Փիլոյանը, պատասխանող ՀՀ

բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչ Լ. Գևորգյանը։

Գործի քննության ժամանակի և վայրի մասին պատշաճ ծանուցված

պատասխանող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ

գործի քննությանը չի ներկայացել։

Դատարանը ղեկավարվելով ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 95-րդ

հոդվածի 2-րդ մասով որոշել է գործի քննությունը շարունակել պատշաճ

ծանուցված պատասխանող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության

ներկայացուցչի բացակայությամբ։
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Երրորդ անձ «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը

դատարանին է ներկայացրել հայցադիմումի պատասխան և հայտնել, որ

08.02.2001թվականին «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությանը տրվել է

Թեղուտի հանքի շահագործման թիվ ՀՎ-ՄՇ-13/33 լիցենզիան։

Հայցվորը որպես պահանջի հիմնավորում պնդում է« որ «Ընդերքն օգտակար

հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության և արդյունահանման

համար տրամադրելու (Կոնցեսիայի) մասին» ՀՀ օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո

«Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ-ն նույն օրենքի 3-րդ հոդվածի իմաստով

հանքային իրավունք չի ունեցել« ուստի չէր կարող 76-րդ հոդվածի 1-ին մասի

իմաստով համարվել ժամանակավոր լիցենզառու« հետևապես

08.02.2001թվականին «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությանը տրված

Թեղուտի հանքի շահագործման թիվ ՀՎ-ՄՇ-13/33 լիցենզիան ուժը կորցրել է։

«Ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության

և արդյունահանման համար տրամադրելու (Կոնցեսիայի) մասին» ՀՀ օրենքն

ընդունվել է 05.11.2002 թվականին և ուժի մեջ է մտել 01.04.2003 թվականից։

Մինչ այդ գործել է 1992 թվականի «Ընդերքի մասին» ՀՀ օրենսգիրքը։

Նշել է« որ ՀՎ-ՄՇ-13/33 լիցենզիան տրվել է «Ընդերքի մասին» ՀՀ օրենսգրքի

գործողության ընթացքում« որով «հանքային իրավունք» հասկացություն չի

նախատեսվել։

Կոնցեսիայի մասին օրենքի ուժի մեջ մտնելու պահին գործող խմբագրության 3-րդ

հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետով (գործել է մինչև 03.07.2007թվականը) հանքային

իրավունքներ հասկացությունը ներկայացվել է որպես ուսումնասիրության հատուկ

լիցենզիայով« ուսումնասիրության լիցենզիայով« հանքարդյունահանման հատուկ

լիցենզիայով« հանքարդյունահանման լիցենզիայով հավաստվող ընդերքի որոշակի

տեղամասի ուսումնասիրության և շահագործման բացառիկ իրավունքներ։

Տվյալ դեպքում` «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ընկերությունը մինչև Կոնցեսիայի

մասին օրենքի ուժի մեջ մտնելը ունեցել է Թեղուտի հանքավայրի շահագործման

բացառիկ իրավունք« այսինքն` նույն օրենքի 3-րդ հոդվածի վկայակոչված

իրավանորմի իմաստով` հանքային իրավունք։

Հետևապես« «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ-ն Կոնցեսիայի մասին օրենքի ուժի

մեջ մտնելիս ունեցել է հանքային իրավունք։

Բացի այդ« Կոնցեսիայի օրենքի 76-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է. «… Այն

տնտեuավարող uուբյեկտը« որը մինչև uույն oրենքի ուժի մեջ մտնելն ուներ

հանքային իրավունք« անցումային ժամանակաշրջանում կհամարվի

ժամանակավոր լիցենզառու։ Անցումային ժամանակաշրջանում ժամանակավոր

լիցենզառուն իրավաuու է իրականացնել այն բոլոր գործողությունները« որոնք նա

իր լիցենզիայի համաձայն իրականացնում էր մինչև uույն oրենքի ուժի մեջ մտնելը»։

Այսինքն« տնտեսվարող սուբյեկտին ժամանակավոր լիցենզառու համարելու

համար օրենսդիրը մեկ պայման է սահմանում` մինչև օրենքի ուժի մեջ մտնելը

հանքային իրավունք ունենալը։

Տվյալ դեպքում «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ-ն մինչև Կոնցեսիայի օրենքի

ուժի մեջ մտնելը ունեցել է հանքային իրավունք« ուստի անցումային

ժամանակաշրջանում հանդիսացել է ժամանակավոր լիցենզառու։

Ավելին« «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությունը Կոնցեսիայի մասին

օրենքի 76-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով 23.03.2004թվականին

ստացել է Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի հանքարդյյունահանման

թիվ ՀՎ-Լ-14/90 հատուկ լիցենզիան։ Իսկ 1992 թվականի «Ընդերքի մասին» ՀՀ

օրենսգրքի համաձայն` տրված ՀՎ-ՄՇ-13/33 լիցենզիան Կոնցեսիայի մասին օրենքի

76-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 6-րդ պարբերության ուժով անցումային

ժամանակաշրջանի ավարտից« այսինքն` Կոնցեսիայի մասին օրենքի ուժի մեջ
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մտնելուց` 01.04.2003 թվականից 14 ամիս անց«  ուժը կորցրել է։

Այսինքն` հայցվորի առաջին պահանջը նաև առարկայազուրկ է« քանի որ

վիճարկվող լիցենզիան օրենքի ուժով է ուժը կորցրել« ուստի պահանջը ենթակա է

մերժման։

Հայցվորի առաջին պահանջը վերոշարադրյալ հիմնավորումներով հիմնազուրկ և

առարկայազուրկ է« ուստի ենթակա է մերժման։

Հայցվորի երկրորդ պահանջի վերաբերյալ երրորդ անձը հայտնել է, որ 03.04.2006

թվականին «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրվել է

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական թիվ ԲՓ-31 դրական

եզրակացությունը« որը նույն օրը հաստատել է ՀՀ բնապահպանության

նախարարը։

Հայցվորը` որպես պահանջի հիմնավորում« պնդում է« որ եզրակացության մեջ

նշված չեն խախտվող տարածքում առկա` Հայաստանի Կարմիր գրքում ընդգրկված

բույսերը« Բնության Պահպանության Միջազգային միության Կարմիր գրքում«

ինչպես նաև` Հայաստանի Կարմիր գրքում ընդգրկված կենդանիների տեսակներ«

կառուցապատման տակ նախատեսվող տարածքը` 1563 հա« արտադրականը` 768

հա« իսկ թե դրա որ մասն է կազմում անտառածածկը` չի նշված։ Թեղուտի

հանքավայրի շահագործումը «Անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին» կոնվենցիայի իմաստով

«պլանավորված գործունեություն» է հանդիսանում« Հայաստանը հանդիսանում է

«ծագման Կողմ»։

Հայցվորի կողմից որպես շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական

թիվ ԲՓ-31 դրական եզրակացության առոչնչության հիմք վկայակոչվել է

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 62-րդ

հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետը« որի համաձայն` վարչական ակտն առոչինչ է« եթե

«ակտն ընդունել է ոչ իրավաuու վարչական մարմինը»։

Խնդրո առարկա շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական թիվ ԲՓ-31

դրական եզրակացության պարագայում բացակայում է օրենքի հիշյալ դրույթով

սահմանված առոչնչության վկայակոչված հատկանիշը« քանի որ եզրակացությունը

տրվել է իրավասու մարմնի` ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից։

ՀՀ կառավարության 30.10.1996թվականի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության

փորձաքննություն իրականացնող լիազորված պետական մարմնի մասին թիվ 345

որոշման համաձայն`

«Ի կատարումն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մաuին»

Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 16-րդ հոդվածի« Հայաuտանի

Հանրապետության կառավարությունը որոշում է`

1. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն իրականացնող

լիազորված պետական մարմնի լիազորությունները վերապահել Հայաuտանի

Հանրապետության բնապահպանության և ընդերքի նախարարությանը»։

Հայցվորը հղում կատարելով «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության

փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի և «Անդրսահմանային

ենթատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին»

կոնվենցիայի վրա« պնդում է« որ նախատեսվող գործունեության ազդեցությունը

տարածվում է ՀՀ պետական սահմանից դուրս« և հետևաբար այն պետք է

հաստատվեր ՀՀ կառավարության կողմից։

Հայցվորը որպես այդ պնդման հիմք է ընդունել աշխատանքային նախագծում

գրված այն պնդումը« որ Շնող գետը թափվում է Դեբետ գետ« որն էլ« իր հերթին«

անդրսահմանային գետ է և Հայաստանից հոսում է Վրաստան։ Այս հիմքով

հայցվորը պնդում է« որ պլանավորված գործունեությունը կարող է

անդրսահմանային զգալի ազդեցություն ունենալ։
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Ընկերությունը հայտնել է, որ առարկում է հայցվորի այս պնդմանը հետևյալ

փաստարկներով`

ա) աշխատանքային նախագծի 33-րդ էջում ջրահեռացման նկարագրության մեջ

գրված է` «Նախագծային լուծումները բացառում են արտադրական կեղտաջրերի

թափումը ջրային ռեսուրսներ։ Ձեռնարկությունը աշխատում է լրիվ շրջանառու

համակարգով...».

բ) ՇՄԱԳ-ի 100-րդ էջի 6-րդ պարբերությունում գրված է` «Պոչամբարից ներքև

նախատեսվում է կառուցել պահպանիչ հողային պատնեշ։ Պատնեշը և ստեղծած

մակերեսը լրիվ մեկուսացվում է կավի շերտով« թույլ չտալով« որ պոչամբարից

ներծծված ջրերը աղտոտեն իրենից ներքև գտնվող ջրերը և հողատարածքը».

գ) ՇՄԱԳ-ի 104-րդ էջի 4-րդ պարբերությունում գրված է` «Պաշտպանիչ պատնեշը և

ստեղծած մակերեսը լրիվ մեկուսացվում են կավի շերտով« թույլ չտալով

պոչամբարից ներծծված ջրերի արտահոսքը շրջակա միջավայր».

դ) ՇՄԱԳ-ի 122-րդ էջի 1-ին և 2-րդ պարբերություններում գրված է` «Արտադրական

և օժանդակ կարիքներից առաջացած կեղտաջրերի արտահոսքերը պոչատարով

ուղղվում են պոչամբար« որի պարզվածքը վերադառնում է հարստացուցիչ

ֆաբրիկա։ Ձեռնարկությունը աշխատում է շրջանառու համակարգով և կեղտաջրերի

արտահոսք բաց ջրավազաններ տեղի չի ունենում։ Տնտեսա-կենցաղային

օգտագործումից առաջացած կեղտաջրերը ենթարկվում են մաքրման չլուծվող

խառնուկներից« կոլոիդներից և լուծված օրգանական նյութերից։ Նորմատիվ

մաքուր պարզվածքը հեռացվում է Շնող գետ և խառնվելով նրա ջրերի հետ«

հետագայում թափվում է Դեբետ գետ».

ե) ՇՄԱԳ-ի 128-րդ էջում գրված է` «Այսպիսով« մաքրված կեղտաջրերը Շնող գետը

թափվելիս` գետի ջրերի նորմատիվ որակը չի խախտվում»։ Այս պնդումը նույնպես

վերաբերում է «տնտեսա-կենցաղային»« այլ ոչ թէ «արտադրական»

օգտագործումից առաջացած կեղտաջրերին։

ՇՄԱԳ-ում մի շարք հետազոտությունների արդյունքում արված այս

եզրակացությունները հաստատում են« որ պլանավորված գործունեության որևէ

անդրսահմանային ազդեցություն չկա։ Ուստի« հայցվորը հայցադիմումի մեջ

Թեղուտի հանքավայրի շահագործման արդյունքում անդրսահմանային

ազդեցության հավանականության վերաբերյալ ընդամենը ենթադրություններ է

անում։

Հայցադիմումի 3.9 կետում նշված է նաև« որ ՀՀ վարչապետի մոտ 20.06.2008թ.

տեղի ունեցած խորհրդակցության արձանագրության մեջ նշված է« որ «դ)

հանքավայրի շահագործումը բացառում է անդրսահմանային ազդեցություններ»։

Վերոհիշյալ փաստաթղթերից մեջբերված տեղեկությունները չեն վկայում հնարավոր

զգալի անդրսահմանային ազդեցության մասին« նույնիսկ հակառակը« բացառում

են նման ազդեցությունը« հետևաբար« Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության

փորձաքննական թիվ ԲՓ-31 դրական եզրակացության հաստատման հարցում

իրավասու մարմինը ՀՀ բնապահպանության նախարարությունն է« այլ ոչ թե ՀՀ

կառավարությունը« ինչպես պնդում է հայցվորը։

Ավելին« բացակայում է նաև «Վարչարարության հիմունքների և վարչական

վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի սահմանված առոչնչության

որևէ այլ հատկանիշ ևս« քանի որ`

ա) եզրակացության մեջ հստակ գրված է« որ այն տրվել է ՀՀ բնապահպանության

նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ի կողմից և

հաստատվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարի կողմից.

բ) ակտում հստակ գրված է« որ այն տրվում է «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ

ընկերությանը և կարգավորում է Թեղուտի լեռնահարստացման կոմբինատի

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) նախագծային
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փաստաղթերի վերաբերյալ գործունեությունը.

գ) ակտով դրա հաuցեատիրոջ վրա որևէ պարտականություն չի դրվում և որևէ

իրավունք չի տրամադրվում։

Այսպիսով« շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական թիվ ԲՓ-31

դրական եզրակացությունը տրվել է իրավասու մարմնի կողմից« ուստի այն առ

ոչինչ ճանաչելու օրենքով սահմանված հիմքերը բացակայում են« իսկ հայցվորի

պահանջն անհիմն է։

Հայցվորի երրորդ պահանջի վերաբերյալ ընկերությունը հայտնել է, որ

07.11.2006թվականին «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ի կողմից

տրվել է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական թիվ ԲՓ-135

դրական եզրակացությունը, որը նույն օրը հաստատել է ՀՀ բնապահպանության

նախարարը և նշված փաստարկները նույնությամբ և ամբողջությանբ կիրառելի են

սույն պահանջի նկատմամբ։

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական թիվ ԲՓ-135 դրական

եզրակացությունը տրվել է իրավասու մարմնի կողմից« ուստի այն առ ոչինչ

ճանաչելու օրենքով սահմանված հիմքերը բացակայում են« իսկ հայցվորի

պահանջն անհիմն է։

Հայցվորի երրորդ` ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի

կարգով «Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի

իրականացման նպատակով հողերի նպատակային նշանակությունը փոփոխելու և

հողամասեր տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության 01.11.2007 թվականի թիվ

1278-Ն որոշման առոչինչ լինելը ճանաչելու, պահանջի վերաբերյալ երրորդ անձը

հայտնել է, որ ՀՀ կառավարությունը 01.11.2007 թվականին ընդունել է «Թեղուտի

պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի իրականացման

նպատակով հողերի նպատակային նշանակությունը փոփոխելու և հողամասեր

տրամադրելու մասին» թիվ 1278-Ն որոշումը։

Հայցվորը« որպես պահանջի հիմնավորում պնդում է« որ ՀՀ կառավարության

կողմից սահմանված չեն ՀՀ հողային օրենսգրքի 76-րդ հոդվածի 5-րդ մասով

նախատեսված` պետության և համայնքների սեփականությանը պատկանող

հողամասերն առանց մրցույթի վարձակալության կամ կառուցապատման

իրավունքով տրամադրման դեպքերը« իսկ պետության և համայնքների

սեփականությանը պատկանող` վերը հիշատակված հողամասերը

վարձակալության և կառուցապատման իրավունքով «Արմենիան Քափըր

Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությանն են տրամադրվել ՀՀ կառավարության կողմից« այլ ոչ

թէ մարզպետի և (կամ) համայնքների ղեկավարների կողմից« ինչպես« ըստ

հայցվորի« պահանջվում է ՀՀ հողային օրենսգրքի հիշյալ դրույթով։

Հայցվորի այս պահանջն անհիմն է« քանի որ ՀՀ կառավարության վիճարկվող

որոշմամբ «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությանը հողամասեր

տրամադրելու փաստի վերաբերյալ որևէ ապացույց չի ներկայացվել։

Այսպիսով« ՀՀ կառավարության 01.11.2007թվականի «Թեղուտի

պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի իրականացման

նպատակով հողերի նպատակային նշանակությունը փոփոխելու և հողամասեր

տրամադրելու մասին» թիվ 1278-Ն որոշումը առ ոչինչ ճանաչելու հիմքերը

բացակայում են։

Հայցվորի հինգերորդ` ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի

կարգով 23.03.2004թ. «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ընկերությանը տրված`

Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի հանքարդյունահանման թիվ

ՀՎ-Լ-14/90 հատուկ լիցենզիան անվավեր ճանաչելու պահանջի վերաբերյալ,

ընկերությունը հայտնել է, որ որպես հետևանք« անվավեր ճանաչել «Արմենիան

Քափըր Փրոգրամ» ընկերության` մի կողմից և մյուս կողմից` ՀՀ առևտրի և
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տնտեսական զարգացման նախարարության ու ՀՀ բնապահպանության

նախարարության միջև 08.10.2007թ. կնքված թիվ 316 «Հանքարդյունահանման

նպատակով ընդերքօգտագործման լիցենզային պայմանագիրը»։

ՀՀ Առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության կողմից 23.03.2004թ.

«Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ընկերությանն է տրվել Թեղուտի

պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի հանքարդյունահանման թիվ ՀՎ-Լ-14/90

հատուկ լիցենզիան։

08.10.2007 թվականին ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության

ու ՀՀ բնապահպանության նախարարության` մի կողմից և մյուս կողմից`

«Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ընկերության միջև կնքվել է թիվ 316

«Հանքարդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման լիցենզային

պայմանագիրը»։

Հայցվորը« որպես պահանջի հիմնավորում« պնդում է« որ թիվ ՀՎ-Լ-14/90 հատուկ

լիցենզիայում նշված չեն հանքարդյունահանման տեղամասը և հատակագիծը« որ

միայն շահագործման լիցենզիայի առկայությունը չի կարող համարվել «հանքային

իրավունք»« «Կոնցեսիայի մասին» ՀՀ օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին «Արմենիան

Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությունն այդ օրենքի իմաստով չէր համարվում

«հանքային իրավունք» ունեցող սուբյեկտ« «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ

ընկերությունը անցումային ժամանակաշրջանում ժամանակավոր լիցենզառու չի

համարվել։

Այս պահանջը ներկայացնելու համար հայցվորը հիմք է ընդունել ՀՀ վարչական

դատավարության օրենսգրքի 65-րդ հոդվածը։ Վարչական դատավարության

օրենսգրքի 71-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն` վիճարկման հայցի դեպքում

հայցը դատարան կարող է ներկայացվել վարչական ակտի ուժի մեջ մտնելու պահից

երկամuյա ժամկետում։

Լիցենզիան« որի վավերությունն այժմ վիճարկում է հայցվորը« տրվել է

23.03.2004թ.։ Այն ուժի մեջ է մտել թիվ 316 Հանքարդյունահանման նպատակով

ընդերքօգտագործման լիցենզային պայմանագիրը կնքելու պահին« այսինքն`

08.10.2007 թվականին։ Հայցը ներկայացվել է դատարան 25.06.2009թ.« ուստի

հայցվորը տվյալ հայցը դատարան ներկայացնելու պահին վերոհիշյալ

իրավանորմով սահմանված ժամկետը բաց է թողել։

Հայցվորը բաց է թողել նաև «Վարչարարության հիմունքների և վարչական

վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 71-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետով սահմանված`

ակտը վարչական կարգով բողոքարկելու 6-ամսյա ժամկետը« որի արդյունքում«

«ակտը դառնում է անբողոքարկելի»։

Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի հանքարդյունահանման թիվ

ՀՎ-Լ-14/90 հատուկ լիցենզիան ուժի մեջ է մտել 08.10.2007թվականին« հետևապես«

սույն պահանջով հայց ներկայացնելու համար օրենքով սահմանված ժամկետները

հայցվորի կողմից բաց են թողնվել։

Հայցվորի վեցերորդ` 2005թվականի դեկտեմբերի 29-ին «Արմենիան Քափըր

Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությանը տրված` Ընդերքն օգտակար հանածոների

շահագործման նպատակով ուսումնասիրության թիվ 21 հատուկ լիցենզիան և

որպես հետևանք« 2006 թվականի մայիսի 04-ին ՀՀ բնապահպանության

նախարարության և «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ միջև կնքված` «Ընդերքն

օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության» թիվ 140

լիցենզային պայմանագիրը անվավեր ճանաչելու պահանջի վերաբերյալ,

ընկերությունը հայտնել է, որ 29.12.2005թվականին ՀՀ բնապահպանության

նախարարության կողմից «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությանն է տրվել

«Ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության

թիվ 21 հատուկ լիցենզիան»։
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04.05.2006թվականին ՀՀ բնապահպանության նախարարության և «Արմենիան

Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ միջև կնքվել է «Ընդերքն օգտակար հանածոների

շահագործման նպատակով ուսումնասիրության» թիվ 140 լիցենզային

պայմանագիրը։

Հայցվորը« որպես պահանջի հիմնավորում« պնդում է« որ թիվ 21 հատուկ

լիցենզիայում ուսումնասիրության համար հատկացված տեղամասի

կոորդինատները տարբերվում են հանքարդյունահանման նպատակով

ընդերքօգտագործման լիցենզային թիվ 316 պայմանագրում նշված

կոորդինատներից։

Լիցենզիան« որի վավերությունն այժմ վիճարկում է հայցվորը« տրվել է

29.12.2005թ.։ Այն ուժի մեջ է մտել «Ընդերքն օգտակար հանածոների

շահագործման նպատակով ուսումնասիրության» թիվ 140 լիցենզային

պայմանագիրը կնքելու պահին« այսինքն` 04.05.2006թվականին։ Հայցը

ներկայացվել է դատարան 25.06.2009թ.« ուստի հայցվորը տվյալ հայցը դատարան

ներկայացնելու պահին ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 71-րդ

հոդվածի 1-ին կետով սահմանված ժամկետը բաց է թողել։

Հայցվորը բաց է թողել նաև «Վարչարարության հիմունքների և վարչական

վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 71-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետով սահմանված

ակտը վարչական կագով բողոքարկելու 6-ամսյա ժամկետը« որի արդյունքում«

«ակտը դառնում է անբողոքարկելի»։

2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ին «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությանը

տրված` ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով

ուսումնասիրության թիվ 21 հատուկ լիցենզիան ուժի մեջ է մտել 04.05.2006

թվականին« հետևապես սույն պահանջով հայց ներկայացնելու համար օրենքով

սահմանված ժամկետները հայցվորի կողմից բաց են թողնվել։

Հայցվորի յոթերորդ` ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի

կարգով, Թեղուտի հանքավայրի զարգացման ծրագրի աջակցման աշխատանքները

համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի 30.09.2005թվականի նիստում

ընդունված` Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի

հայեցակարգը անվավեր ճանաչելու պահանջի վերաբերյալ, երրորդ անձը հայտնել

է, որ հայցվորը« որպես պահանջի հիմնավորում« պնդում է« որ հայեցակարգը չի

ենթարկվել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության։

Միջգերատեսչական հանձնաժողովը կատարել է գործողություն« որն ուղղակիորեն

արգելված է օրենքով։

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 71-րդ

հոդվածի 1-ին մասի (բ) կետով սահմանված է ակտը վարչական կարգով

բողոքարկելու 6-ամսյա ժամկետ։ ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի 71-րդ

հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի համաձայն` վիճարկման հայցի դեպքում հայցը

դատարան կարող է ներկայացվել վարչական ակտի ուժի մեջ մտնելու պահից

երկամսյա ժամկետում։

Տվյալ դեպքում վիճարկվող հայեցակարգը ընդունվել է 30.09.2005թվականին« իսկ

հայցադիմումը դատարան է ներկայացվել 25.06.2009 թվականին« հետևապես«

սույն պահանջով հայց ներկայացնելու համար օրենքով սահմանված ժամկետները

հայցվորի կողմից բաց է թողնվել։

Ավելին« հայցվորը չի հիմնավորել« որ իր կողմից վիճարկվող ակտը հանդիսանում է

վարչական ակտ« ուստի պահանջը նաև առարկայազուրկ է։

Հայցվորի յոթերորդ` պատասխանողներին` «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ

ընկերությանը Թեղուտի հանքավայրի շահագործման ծրագրով նախատեսված

գործունեության իրականացումը, արգելելուն պարտավորեցնելու պահանջի

վերաբերյալ, ընկերությունը հայտնել է, որ ՀՀ վարչական դատավարության
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օրենսգրքի հոդված 66-ի համաձայն` պարտավորեցման հայցով հայցվորը կարող է

պահանջել ընդունել այն բարենպաuտ վարչական ակտը« որի ընդունումը մերժվել

է վարչական մարմնի կողմից« կամ որը նա չի ընդունել։

Տվյալ դեպքում հայցվորը չի ներկայացրել որևէ ապացույց« որով կհիմնավորվեր« որ

համապատասխան բարենպաստ վարչական ակտի ընդունման համար դիմել է

վարչական մարմնին և մերժում է ստացել կամ պատասխան չի ստացել։ Ուստի«

հայցվորը չի կատարել ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի

պահանջը« որի պարագայում այդ հիմքով պարտավորեցման պահանջ

ներկայացնելու իրավունք հայցվորը չունի։

Բացի այդ« ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից հաստատված ԲՓ-31

և ԲՓ-135 փորձաքննական եզրակացությունները ստանալուց հետո, «Արմենիան

Քափըր Փրոգրամ» ընկերության կողմից ծրագրային գործունեությունը սկսած

չլինելու վերաբերյալ հայցվորը որևէ ապացույց չի ներկայացրել։ Մինչդեռ

«Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ընկերությունը ձեռնամուխ է եղել ծրագրային

գործունեության հետևյալ միջոցառումների իրականացմանը« որի մասին

լրատվամիջոցներով տեղեկություններ նույնպես տարածվել են։ Ուստի«

բնապահպանական փորձաքննությունների եզրակացությունները չեն կորցրել

իրենց ուժը «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին» ՀՀ

օրենքի 11-րդ հոդվածի հիման վրա« ինչպես պնդում է հայցվորը։ Հետևապես«

«Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ընկերության համապատասխան գործունեությունը

փակելու« կասեցնելու կամ արգելելու վերոհիշյալ իրավանորմով սահմանված

նյութաիրավական հիմքերը բացակայում են։

«Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ընկերությանը` Թեղուտի հանքավայրի

շահագործման ծրագրով նախատեսված գործունեության իրականացումը

արգելելուն պարտավորեցնելու հայցվորի պահանջը անհիմն է և ենթակա է

մերժման։

Գործի քննությանը ներկայացել է երրորդ անձ «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ»

ընկերության ներկայացուցիչ Կ. Բադալյանը։

3. Գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը, Հայաստանի

Հանրապետության վարչական դատարանի պատճառաբանությունները  և 

եզրահանգումները։

Հետազոտելով ներկայացված գրավոր ապացույցները, և դրանցից յուրաքանչյուրը

գնահատելով գործում եղած բոլոր ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և

օբյեկտիվ  հետազոտության վրա հիմնված ներքին համոզմամբ, դատարանը

եզրակացրեց, որ հայցն ակնհայտ անհիմն է և ենթակա մերժման հետևյալ

պատճառաբանությամբ.

«Էկոդար» բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունը

ներկայացված հայցադիմումով պահանջում է.

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 1-ին մասի կարգով`

Ճանաչել ուժը կորցրած 2001 թվականի փետրվարի 8-ին «Արմենիա Քափըր

Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությանը տրված` Թեղուտի հանքի շահագործման թիվ

ՀՎ-ՄՇ-13/33 լիցենզիան։

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի կարգով`

Ճանաչել ՀՀ բնապահպանության նախարարի կողմից 03.04.2006 թվականին

հաստատված` Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական թիվ ԲՓ-31

դրական եզրակացության առ ոչինչ լինելը։

Ճանաչել ՀՀ բնապահպանության նախարարի կողմից 07.11.2006 թվականին

հաստատված` Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական թիվ ԲՓ-135

դրական եզրակացության առ ոչինչ լինելը։

Armlaw դատական ակտերի որոնման համակարգ | Էջ 16/21



 

Ճանաչել «Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի

իրականացման նպատակով հողերի նպատակային նշանակությունը փոփոխելու և

հողամասեր տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության 01.11.2007 թվականի թիվ

1278-Ն որոշման առոչինչ լինելը։

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի կարգով`

Ճանաչել անվավեր 23.03.2004 թվականին «Արմենիա Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ

ընկերությանը տրված` Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի

հանքարդյունահանման թիվ ՀՎ-Լ-14/90 հատուկ լիցենզիան։ Որպես հետևանք,

անվավեր ճանաչել «Արմենիա Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերության մի կողմից և

մյուս կողմից` ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության ու ՀՀ

բնապահպանության նախարարության միջև 09.10.2007 թվականին կնքված թիվ

316 «Հանքարդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման լիցենզիայի

պայմանագիր»-ը։

Ճանաչել անվավեր 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Արմենիա Քափըր Փրոգրամ»

ՓԲ ընկերությանը տրված` Ընդերքի օգտակար հանածոների շահագործման

նպատակով ուսումնասիրության թիվ 21 հատուկ լիցենզիան։ Որպես հետևանք,

ճանաչել անվավեր 2006 թվականի մայիսի 04-ին ՀՀ բնապահպանության

նախարարության և «Արմենիա Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերության միջև կնքված`

«Ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով

ուսումնասիրության» թիվ 140 լիցենզային պայմանագիրը։

Ճանաչել անվավեր Թեղուտի հանքավայրի զարգացման ծրագրի աջակցման

աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի 30.09.2005

թվականի նիստում ընդունված`  Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի 

շահագործման ծրագրի հայեցակարգը։

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի կարգով`

Պարտավորեցնել պատասխանողներին` արգելել «Արմենիա Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ

ընկերությանը Թեղուտի հանքավայրի շահագործման ծրագրով նախատեսված

գործունեության իրականացումը»։

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքի 108-րդ

հոդվածի համաձայն. «Արագացված դատաքննություն կիրառվում է այն

դեպքերում, երբ` ... 5) հայցն ակնհայտ անհիմն է»։

Նույն օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի համաձայն. «Սույն օրենսգրքի 108-րդ հոդվածով

սահմանված հիմքերի առկայության դեպքում վարչական դատարանն անհապաղ

անցնում է գործն ըստ էության լուծող դատական ակտ կայացնելուն»։ Տվյալ

դեպքում դատարանը հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հայցն ակնհայտ

անհին է, կիրառել է արագացված դատաքննություն և անցել գործն ըստ էության

լուծող դատական ակտ կայացնելուն։

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքի 3-րդ

հոդվածի 1-ին մասի համաձայն.

«Յուրաքանչյուր ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ սույն օրենսգրքով

սահմանված կարգով իրավունք ունի դիմելու վարչական դատարան, եթե

համարում է, որ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամ

դրանց պաշտոնատար անձանց վարչական ակտերով, գործողություններով կամ

անգործությամբ`

1) խախտվել են կամ անմիջականորեն կարող են խախտվել նրա՝ Հայաuտանի

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, միջազգային պայմանագրերով,

օրենքներով և այլ իրավական ակտերով ամրագրված իրավունքները և  

ազատությունները, այդ թվում,  եթե`

ա. խոչընդոտներ են հարուցվել այդ իրավունքների և ազատությունների

իրականացման համար,
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բ.   չեն ապահովվել անհրաժեշտ պայմաններ՝ այդ իրավունքների իրականացման

համար, սակայն դրանք պետք է ապահովվեին Հայաuտանի Հանրապետության

Սահմանադրության, միջազգային պայմանագրի, օրենքի կամ այլ իրավական

ակտերի ուժով.

2) նրա վրա ոչ իրավաչափորեն դրվել է որևէ պարտականություն.

3) նա վարչական կարգով ոչ իրավաչափորեն  ենթարկվել է վարչական

պատասխանատվության»։

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը գտնում է, որ Հայաստանի

Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին

մասի պահանջներին համապատասխան վարչական դատարան դիմելու իրավունք

ունեն այն անձինք, որոնք համարում են, որ խախտվել են իրենց իրավունքները։

Վարչական արդարադատությունը կրում է հացեավորված բնույթ։ Այսինքն` անձը

ցանկացած կամ վերացական պահանջներով դատական պաշտպանության դիմել

չի կարող, այլ նա կարող է դիմել դատարան, երբ հանդիսանում է շահագրգիռ անձ,

այսինքն` վարչական մարմնի կողմից խախտվել են անձի հանրային սուբյեկտիվ

իրավունքները։ Վարչական դատավարությունն առաջին հերթին ծառայում է

մարդու և քաղաքացու իրավունքների, անձնական շահերի պաշտպանությանը։ Դա

նշանակում է, որ վարչական արդարադատություն կարող է հայցել միայն այն անձը

(ֆիզիկական կամ իրավաբանական), որը գտնում է, որ վարչարարությամբ իր

իրավունքները կամ շահերն անմիջականորեն շոշափվել են։ Անձինք չեն կարող

դատարանում հայցել անձամբ իրենց չվերաբերող որևէ վարչարարության

ստուգում միայն այն պատճառով, որ նրանք ընդհանրապես շահագրգռված են

վարչական մարմինների իրավաչափ գործունեության մեջ։ Հայաստանի

Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգիրքը ամրագրելով այս

մոտեցումը, չի ճանաչում (որոշակի` սույն հայցադիմումին չվերաբերող,

բացառություններով հանդերձ), այսպես կոչված, հանրային գանգատը,

ամրագրելով միայն խախտված իրավունքների, այսինքն, անձին օրենքով

վերապահված սուբյեկտիվ իրավունքների խախտումից բխող դատական

պաշտպանություն հայցելու տարբեր հնարավորություններ։

«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի առաջին պարբերության

համաձայն. «Հաuարակական կազմակերպությունը (այuուհետ` կազմակերպություն)

շահույթ uտանալու նպատակ չհետապնդող և uտացված շահույթը մաuնակիցների

միջև չբաշխող (ոչ առևտրային) կազմակերպության` հաuարակական միավորման,

տեuակ է, որում իրենց շահերի ընդհանրության հիման վրա, oրենքով uահմանված

կարգով, միավորվել են ֆիզիկական անձինք` Հայաuտանի Հանրապետության

քաղաքացիները, oտարերկրյա քաղաքացիները, քաղաքացիություն չունեցող

անձինք` իրենց ոչ կրոնական հոգևոր կամ ոչ նյութական այլ պահանջմունքները

բավարարելու, իրենց և այլոց իրավունքները և շահերը պաշտպանելու,

հաuարակությանը, նրա առանձին խմբերին նյութական և ոչ նյութական

աջակցություն ապահովելու, հանրoգուտ այլ գործունեություն իրականացնելու

նպատակներով»։

Նույն օրենքի 15-րդ հոդվածի համաձայն.

«1. Կազմակերպությունը, իր կանոնադրությամբ նախատեuված նպատակներն

իրականացնելու համար, oրենքով uահմանված կարգով իրավունք ունի`

1) տեղեկատվություն տարածել իր գործունեության մաuին.

2) կազմակերպել և անցկացնել խաղաղ, առանց զենքի ժողովներ,

հանրահավաքներ, երթեր և ցույցեր.

3) oրենքով uահմանված կարգով ներկայացնել ու պաշտպանել իր և իր անդամների

իրավունքները և oրինական շահերն այլ կազմակերպություններում, դատարանում,
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պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում.

4) համագործակցել ոչ առևտրային այլ կազմակերպությունների, այդ թվում`

միջազգային և oտարերկրյա ոչ կառավարական ոչ առևտրային

կազմակերպությունների հետ, ինչպեu նաև համակարգված գործունեություն

ծավալելու, ընդհանուր շահեր ներկայացնելու և պաշտպանելու նպատակով այդ

կազմակերպությունների հետ uտեղծել միություններ կամ անդամակցել նրանց

uտեղծած միություններին` պահպանելով իր ինքնուրույնությունը և

իրավաբանական անձի կարգավիճակը.

5) իր կանոնադրությամբ uահմանված կարգով uտեղծել առանձնացված

uտորաբաժանումներ` մաuնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ, ինչպեu նաև

հիմնարկներ.

6) uտեղծել առևտրային կազմակերպություններ կամ մաuնակից դառնալ այդպիuի

կազմակերպություններին։

2. Oրենքով կարող են նախատեuվել կազմակերպության նաև այլ իրավունքներ»։

Նշված հոդվածը ևս հստակ, աներկբա, որոշակի առումով նաև սպառիչ սահմանում

է հասարակական կազմակերպությունների իրավունքները, քանզի լրացուցիչ

իրավունքներ հասարակական կազմակերպություններին կարող են տրվել

բացառապես օրենքով։ Նշված իրավունքները տարածական մեկնաբանման

ենթակա չեն։ Ինչպես հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքով,

այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության որևէ այլ օրենքով սահմանված չէ

հասարակական կազմակերպությունների կողմից ցանկացած կամ վերացական

պահանջներով դատական պաշտպանության դիմել։ Ավելին, Հայաստանի

Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքի 3-րդ հոդվածից բխում

է, որ նրանք այդպիսի իրավունք չունեն։

Ինչ վերաբերում է 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ից Հայաստանի

Հանրապետության համար ուժի մեջ մտած «Շրջակա միջավայրի առընչությամբ

տեղեկության, որոշումներ ընդունելուն հասարակության մասնակցության և

արդարադատության մատչելիության մասին» Օրհուսի կոնվենցիային, ապա նշված

կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն.

«Յուրաքանչյուր Կողմ ապահովում է, վերը բերված կետ 1-ում և 2-ում հիշատակված

դիտարկման ընթացակարգերից բացի և առանց դրանք խախտելու, որ

հաuարակության այն ներկայացուցիչները, որոնք համապատաuխանում են

ազգային oրենuդրության մեջ բերված չափանիշներին, եթե այդպիuիք գոյություն

ունենան, մուտք դեպի վարչական կամ դատական ընթացակարգերը` վիճարկելու

մաuնավոր անձանց կամ պետական մարմինների այն գործողությունները կամ

անգործությունը, որոնք խախտում են շրջակա միջավայրին առնչվող ազգային

oրենuդրության դրույթները»։

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի համաձայն.

«Միջազգային պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում միայն վավերացվելուց կամ

հաuտատվելուց հետո։ Միջազգային պայմանագրերը Հայաuտանի

Հանրապետության իրավական համակարգի բաղկացուցիչ մաuն են։ Եթե

վավերացված միջազգային պայմանագրում uահմանվում են այլ նորմեր, քան

նախատեuված են oրենքներով, ապա կիրառվում են այդ նորմերը։

Uահմանադրությանը հակաuող միջազգային պայմանագրերը չեն կարող

վավերացվել»։

Նման պայմաններում կարևոր նշանակություն է ձեռք բերում այն իրավական

հարցադրումը, թե «Շրջակա միջավայրի առընչությամբ տեղեկության, որոշումներ

ընդունելուն հասարակության մասնակցության և արդարադատության

մատչելիության մասին» Օրհուսի կոնվենցիան, որին միացել է նաև Հայաստանի

Հանրապետությունը ընձեռում է արդյո՞ք իրավունք հասարակական
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կազմակերպություններին` սույն վեճով պայմանավորված, ունենալու

դատավարական իրավունակություն։

Օրհուսի կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածի 3-րդ կետը հասարակական

կազմակերպություններին նման իրավունքը չի վերապահում։ Համաձայն նշված

իրավադրույթի յուրաքանչյուր Կողմ, այսինքն պայմանագրի կողմ հանդիսացող

պետություն ապահովում է, որ հաuարակության ներկայացուցիչները մուտք

ունենան դեպի վարչական կամ դատական ընթացակարգերը` վիճարկելու

մաuնավոր անձանց կամ պետական մարմինների այն գործողությունները կամ

անգործությունը, որոնք խախտում են շրջակա միջավայրին առնչվող ազգային

oրենuդրության դրույթները։

Նշված իրավադրույթով պետությանը հնարավորություն է տրվում ապահովելու

միայն վարչական կամ միայն դատական ընթացակարգեր, կամ երկուսը միասին։

Այսինքն` տվյալ իրավադրույթը, վերաբերում է կողմին` պետությանը և դրանով

դատարան դիմելու ուղղակի իրավասություն սահմանված չէ հասարակական

կազմակերպությունների համար։ Այսինքն`  Օրհուսի կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածի

3-րդ կետը հասարակական կազմակերպություններին չի օժտում դատավարական

իրասուբյեկտությամբ։

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի 2000 թվականի

դեկտեմբերի 26-ի «Շրջակա միջավայրի առընչությամբ տեղեկության, որոշումներ

ընդունելուն հասարակության մասնակցության և արդարադատության

մատչելիության մասին կոնվենցիայում ամրագրված պարտավորությունների`

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանաության

հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» թիվ ՍԴՈ-269 որոշման 2-րդ կետով

սահմանված է, որ Կոնվենցիայով Հայաuտանի Հանրապետությունն uտանձնել է մի

շարք պարտավորություններ, մաuնավորապեu. «...- ներպետական oրենuդրության

շրջանակներում ապահովել արդարադատական համակարգի կամ անկախ և

անաչառ մարմնի միջոցով կոնվենցիայով նախատեuված անձանց խախտված

իրավունքների վերականգնման առավելագույնu հեշտացված հնարավորություն,

ընդհուպ` արդարադատության մատչելիության ֆինանuական կամ այլ

խոչընդոտների վերացման կամ նվազեցման համապատաuխան համակարգի

uտեղծումը»։ Այսինքն` նշված որոշմամբ մեկ անգամ ևս փաստվում է, որ Օրհուսի

կոնվենցիան հասրակական կազմակերպություններին ուղղակի դատավարական

իրավասուբյեկտությամբ չի օժտում, ավելին, նշված կոնվենցիայից նման

պարտավորություն ուղղակի չի բխում, քանզի պետությունը պետք է «ներպետական

oրենuդրության շրջանակներում ապահովի արդարադատական համակարգի կամ

անկախ և անաչառ մարմնի միջոցով կոնվենցիայով նախատեuված անձանց

խախտված իրավունքների վերականգնման առավելագույնu հեշտացված

հնարավորություն»։

Վարչական դատարանը գտնում է, որ նման իրավասուբյեկտներ Հայաստանի

Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքով արդեն իսկ

սահմանված են, ինչը հնարավորություն է տալիս իրականացնել անձանց

խախտված իրավունքների լիակատար պաշտպանություն, որոնց թվում սակայն

հասարակական կազմակերպությունները ներառնված չեն։

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության

վարչական դատավարության օրենսգրքի 59-րդ, 112-115-րդ, 108-110-րդ, 118-րդ

հոդվածներով, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական

դատավարության օրենսգրքի 130-132-րդ  հոդվածներով, դատարանը

ՎՃՌԵՑ`

«Էկոդար» բնապահպանական հասարակական կազմակերպության հայցն ընդդեմ
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Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության

բնապահպանության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության

էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության, երրորդ անձ` «Արմենիա

Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերության, մերժել։

Պետական տուրքի հարցը համարել լուծված։

Սույն վճիռն  օրինական ուժի մեջ է մտնում հրապարակման  պահից մեկ ամիս

հետո։

Սույն վճռի դեմ վճռաբեկ բողոք կարող է բերվել մինչև դրա օրինական ուժի մեջ

մտնելու համար սահմանված ժամկետը։

Սույն վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում այն կկատարվի դատական ակտերի

հարկադիր  կատարման ծառայության միջոցով`  պարտապանի  հաշվին։

ԴԱՏԱՎՈՐ`                                           Ա. ՄԻՐԶՈՅԱՆ
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