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Գործի No

ՎԴ3/0334/05/08

Դատարան

Վարչական դատարան

Հայցվոր

ՀՀ Բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի պետական տեսչություն

Պատասխանող

Գևորգ Խաչատրյան

Խնդիր

37.000 դրամ բռնագանձելու պ/մ

Դատական ակտ

Վ Ճ Ի Ռ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ԹԻՎ ՎԴ3/0334/05/08

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը (Վեդու նստավայր)՝

Նախագահությամբ դատավոր՝   Ա.Պողոսյանի

Քարտուղարությամբ՝    Լ.Օհանյանի

Մասնակցությամբ`

հայցվոր` ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի

բնապահպանական պետական տեսչություն

/պետ.գրանցման վկայական թիվ 01Բ 000502, ՀՎՀՀ 02507198/

Հասցե` ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական 3-րդ շենք

պատասխանող`  Գևորգ Արարատի Խաչատրյան

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, գ.Ագարակաձոր

Վեդի քաղաքում դռնբաց դատական նիստում քննեց /գործի քննությունը

հայտարարվել է ավարտված 2008 թվականի հոկտեմբերի 30-ին, վճիռը

հրապարակվել է 2008 թվականի նոյեմբերի 11-ին/ վարչական գործն ըստ հայցի` ՀՀ

բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական

պետական տեսչության ընդդեմ Գևորգ Խաչատրյանի` 30.000 և 7.000 դրամ

բռնագանձելու պահանջի մասին:

Հայցի առարկան և հիմքը, ներկայացված դիմումներն ու միջնորդությունները

Հայցի առարկան կազմող պահանջները

Բռնագանձել 30.000 դրամ վարչական տուգանքի գումար և 7.000 դրամ

պատճառված վնասի գումար, ինչպես նաև նախապես վճարված պետական
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տուրքը:

Հայցի հիմքը կազմող հանգամանքները

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ագարակաձոր գյուղի բնակիչ Գևորգ Խաչատրյանը առանց

համապատասխան թույլտվության Արփա գետից որսացել է յոթ հատ կողակ տեսակի

ձուկ, որի հետևանքով բնությանը պատճառվել է 7.000 դրամի վնաս:

Հայցի առարկայի օրինական լինելու հաստատման համար հայցվորի կողմից

վկայակոչված նյութաիրավական և դատավարական իրավական ակտերի

դրույթները

1.  ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդված.

2.  ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի  ենթակետ.

3. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի /այսուհետ նաև`

ՎԻՎ օր-ք/ 306-րդ հոդված.

4. ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 37-րդ հոդված.

5. ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդված:

Հայցադիմումի պատասխանի համառոտ բովանդակությունը

Հայցադիմումի պատասխան օրենքով սահմանված ժամկետում չի ներկայացվել:

Դատաքննության ընթացքում ներկայացված բացման խոսքերը, դիմումները,

միջնորդությունները և հետազոտված ապացույցները

1. Հայցվոր կողմի բացման խոսքի համառոտ բովանդակությունը

Հայցվորը, պատշաճ ծանուցված լինելով դատական նիստի վայրի և ժամանակի

մասին /գ.թ. 19-21/, չէր ներկայացել դատական նիստին և չէր միջնորդել իր

ներկայացուցչի բացակայությամբ գործը քննելու մասին, ուստի դատարանը,

ղեկավարվելով ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի 95-րդ հոդվածի 2-րդ

մասով, որոշեց գործը քննել հայցվորի բացակայությամբ:

2. Պատասխանող կողմի բացման խոսքի համառոտ բովանդակությունը

Պատասխանողը, պատշաճ ծանուցված լինելով դատական նիստի վայրի և

ժամանակի մասին /գ.թ. 22-24/, չէր ներկայացել դատական նիստին և չէր միջնորդել

իր բացակայությամբ գործը քննելու մասին, ուստի դատարանը, ղեկավարվելով ՀՀ 

Վարչական դատավարության օրենսգրքի 95-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, որոշեց

գործը քննել պատասխանողի բացակայությամբ:

3. Գրավոր ապացույցները

Վարչական գործում առկա գրավոր ապացույցները հրապարակվեցին և

հետազոտվեցին:

Դատարանի պատճառաբանություններն ու եզրահանգումները

Հետազոտելով և գնահատելով վարչական գործում առկա բոլոր գրավոր

ապացույցները, բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտման վրա հիմնված

ներքին համոզմամբ` Վարչական դատարանն եզրակացրեց, որ հայցն անհիմն է և

ենթակա մերժման ամբողջությամբ հետևյալ պատճառաբանությամբ.

1. Դատարանի կողմից պարզված գործի հանգամանքները և ապացույցները, որոնց

վրա հիմնվում են դատարանի հետևությունները
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1. 11.06.2008թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի Վայոց

ձորի տարածքային բնապահպանական պետական տեսչության պետական տեսուչ

Ս.Բեգլարյանի կողմից կազմվել է  թիվ 00000071 ակտ, որտեղ արձանագրվել է

հետևյալը.  /գ.թ. 4/: Տվյալ ակտը չի ստորագրվել պատասխանողի կողմից և ակտում

չի կատարվել նշում հրաժարվելու մասին /այն ուղարկվել և ստացվել է

պատասխանողի կողմից փոստային ծառայության միջոցով, գ.թ. 5/, ինչը

հանդիսանում է ՎԻՎ օր-քի 255-րդ հոդվածի 2-3-րդ մասերի պահանջների

խախտում, ըստ որի արձանագրությունը ստորագրում են այն կազմող անձը և

վարչական իրավախախտում կատարած անձը. վկաների և տուժողների

առկայության դեպքում արձանագրությունը կարող են ստորագրել նաև այդ

անձինք: Եթե իրավախախտում կատարած անձը հրաժարվում է ստորագրել

արձանագրությունը, դրանում այդ մասին նշում է կատարվում:

Այս կապակցությամբ դատարանը գտնում է, որ բոլոր դեպքերում

արձանագրությունը պետք է կազմվի իրավախախտում կատարած անձի

ներկայությամբ: Դրա մասին է վկայում նաև ՎԻՎ օր-քի 255-րդ հոդվածի 4-րդ մասը,

ըստ որի արձանագրություն կազմելիս խախտողին բացատրվում է սույն օրենսգրքի

267 հոդվածով նախատեսված նրա իրավունքներն ու պարտականությունները, որի

մասին արձանագրության մեջ նշում է արվում: Այս կապակցությամբ Վարչական

դատարանը գտնում է, որ 11.06.2008թ. թիվ 00000071 ակտը կազմելիս

պատասխանողին չեն բացատրվել նաև ՎԻՎ օր-քի 267-րդ հոդվածով

նախատեսված նրա իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչը

հանդիսանում է ՎԻՎ օր-քի 255-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջների խախտում:

2. Համաձայն  ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի` կենդանական աշխարհի

մաuին oրենuդրության կատարման վերահuկողությունն իրականացնող

պաշտոնատար անձ է համարվում լիազորված մարմնի տեuչական անձնակազմի

աշխատողը:

Իսկ ըստ ՀՀ կառավարության 2000 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 560 որոշման

1-ին կետի` Հայաuտանի Հանրապետությունում կենդանական և բուuական

աշխարհի պահպանության, պաշտպանության, oգտագործման և

վերարտադրության բնագավառներում Հայաuտանի Հանրապետության

կառավարության լիազորած պետական մարմնի իրավաuությունները վերապահել

Հայաuտանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը:

Հետևաբար,  ՀՀ օրենքի իմաստով կենդանական աշխարհի մասին օրենսդրության

կատարման վերահսկողությունն իրականացնող պաշտոնատար անձ է համարվում

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական

պետական տեսչության Վայոց ձորի տարածքային բաժնի պետական տեսուչը:

Փաստորեն, վերը նշված 11.06.2008թ. ակտը կազմվել է 13.06.2008թ. ՀՀ

ոստիկանության Վայոց ձորի մարզային վարչության Եղեգնաձորի բաժնի պետ,

ոստիկանության փոխգնդապետ Տ.Գալստյանի եզրակացության հիման վրա /գ.թ.

10/, ըստ որի 10.06.2008թ. ժամը Արփա գետի Ագարակաձոր գյուղի հատվածում

ստուգայց-շրջագայություն կատարելու ժամանակ հայտնաբերվել է Գևորգ

Խաչատրյանի կողմից առանց համապատասխան թույլտվության ուռկանով ձուկ

որսալու փաստը: Իսկ ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, իր հերթին,

հռչակում է այն սկզբունքը, որ պետական և տեղական ինքնակառավարման

մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի

գործողություններ, որոնց համար լիազորված են Սահմանադրությամբ կամ

օրենքներով:

Վարչական դատարանը գտնում է, որ կենդանական աշխարհի մաuին

oրենuդրության կատարման վերահuկողությունն իրականացնում է ոչ թե ՀՀ

ոստիկանության Վայոց ձորի մարզային վարչության Եղեգնաձորի բաժինը, այլև ՀՀ
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բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական

պետական տեսչության Վայոց Ձորի տարածքային բաժինը: Մինչդեռ, փաստացի

կենդանական աշխարհի մաuին oրենuդրության կատարման վերահuկողությունն

իրականացրել է ՀՀ ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժինը /գ.թ. 9-12/, որի

ներկայացրած եզրակացության հիման վրա հայցվորը կազմել է ակտ:

Ավելին,  ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածը սահմանում է բնապահպանական

վերահսկողության հասկացությունը, ըստ որի բնապահպանական

վերահuկողություն` Հայաuտանի Հանրապետության oրենքներով և uույն oրենքով

uահմանված կարգով բնապահպանական պետական տեuչության (տեuուչի) կողմից

իրականացվող uտուգում, որը նպատակաուղղված է շրջակա միջավայրի`

մթնոլորտի, ջրերի, հողերի, ընդերքի, կենդանական ու բուuական աշխարհի,

ներառյալ` անտառների ու բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և

ընդհանուր oգտագործման տարածքների (ծառեր, թփեր, զբոuայգիներ և այլ կանաչ

գոտիներ) պահպանության, դրանց վերականգնման, բնական ռեuուրuների

բանական (արդյունավետ) oգտագործման, ինչպեu նաև կենuական

անվտանգության, վտանգավոր նյութերի ու թափոնների անվտանգ

գործածության, ռադիոակտիվ աղտոտվածության, բնապահպանական ու

բնoգտագործման վճար վճարողների հաշվառման, վճարի oբյեկտ համարվող

փաuտացի ծավալների հաշվարկման, վարչական վիճակագրական

հաշվետվությունների ներկայացման և Հայաuտանի Հանրապետության

oրենuդրությամբ uահմանված այլ նորմերի կատարմանը:

Այսինքն`  ՀՀ օրենքի իմաստով հայցվորն օժտված է տվյալ բնագավառում

իրականացնել ստուգում և ոչ թե կազմել ակտ-արձանագրություն: Մինչդեռ, սույն

գործով հայցվորի կողմից չի կազմակերպվել և անցկացվել որևէ ստուգում, որով

խախտվել են  ՀՀ օրենքի պահանջները:

3. Համաձայն ՎԻՎ օր-քի 254-րդ հոդվածի` վարչական իրավախախտում

կատարելու մասին արձանագրությունը կազմում է դրա համար լիազորված

պաշտոնատար անձը կամ հասարակական կազմակերպության կամ

հասարակական ինքնագործունեության մարմնի ներկայացուցիչը: Թեև

11.06.2008թ. թիվ 00000071 ակտը վերնագրված չէ որպես արձանագրություն,

այնուամենայնիվ, այն իրենից ներկայացնում է հենց վարչական իրավախախտում

կատարելու մասին արձանագրություն:

Իսկ  ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածը սահմանում է բնապահպանական պետական

տեսուչի հասկացությունը, ըստ որի բնապահպանական պետական տեuուչ`

բնապահպանական oրենuդրության նորմերի պահպանման ու կատարման

նկատմամբ oրենքներով uահմանված կարգով uտուգման լիազորություն ունեցող

պաշտոնատար անձ.

Ուստի, հայցվորի կողմից դատարան չի ներկայացվել որևէ ապացույց, որով

կհաստատվեր ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի

բնապահպանական պետական տեսչության Վայոց ձորի տարածքային բաժնի

պետական տեսուչ Ս.Բեգլարյանի կողմից արձանագրություն կազմելու

լիազորության առկայության փաստը, ուստի Վարչական դատարանը գտնում է, որ

վերջինս գործել է իր լիազորությունների շրջանակներից դուրս, արձանագրություն

կազմելու առումով նրա գործողություններն իրավաչափ չեն և չեն

համապատասխանում ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի

պահանջներին:

4. Վարչական դատարանը գտնում է, որ հայցվորի կողմից խախտվել են ՎԻՎ օր-քի

267-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջները, ըստ որի , քանի որ պատասխանողը

ժամանակին չի ծանուցվել և չի մասնակցել վարչական իրավախախտման

վերաբերյալ գործի քննությանը. 26.06.2008թ. թիվ 023/11-83 ծանուցումն ուղարկվել
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է թիվ 558 փոստային անդորրագրի /գ.թ. 8/ հիման վրա, որի ստանալու մասին

հայցվորի կողմից ապացույց չի ներկայացվել:

Այսպիսով, Վարչական դատարանը գտնում է, որ հայցվորը պատասխանողին չի

ներգրավել վարչական գործի վարույթին և վերջինիս դրա մասին ծանուցելու

օրենքով սահմանված իր հայեցողությունն իրականացրել է ոչ պատշաճ, ինչի

արդյունքում չի ապահովել անձի` լսված լինելու իրավունքը` զրկելով վերջինիս

ՎԻՎ օրենսգրքի 267-րդ հոդվածով նախատեսված իր իրավունքների լիարժեք

իրականացման և պաշտպանության հնարավորությունից: Դրանով իսկ խախտվել է

ՀՀ Սահմանադրության 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջը, որի համաձայն

յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների և ազատությունների դատական, ինչպես

նաև պետական այլ մարմինների առջև իրավական պաշտպանության

արդյունավետ միջոցների իրավունք: Նույնաբովանդակ պահանջ է ներառում նաև 

եվրոպական կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածով ամրագրված` իրավական

պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունքը:

5. Ըստ ՎԻՎ օր-քի 88-րդ հոդվածի 2-րդ մասի` որսի կանոնները կոպիտ խախտելը

(որսը առանց դրա թույլտվության կամ արգելված վայրերում, կամ արգելված

ժամանակ, կամ արգելված գործիքներով կամ եղանակներով), ինչպես նաև որսի

մյուս կանոնները պարբերաբար խախտելը` առաջացնում է տուգանքի նշանակում

քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի

հիսնապատիկից մինչև ութսունապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց

նկատմամբ` հարյուրապատիկից մինչև հարյուրհիսնապատիկի չափով` խախտողի

անձնական սեփականություն համարվող հրացանների ու որսորդական միջոցների,

ինչպես նաև հիշյալ խախտումները կատարելու միջոց համարվող մյուս

առարկաների և կենդանիների բռնագրավմամբ և որսորդության իրավունքի

զրկմամբ մինչև 3 տարի ժամանակով:

Արդյունքում, 28.06.2008թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության

աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության Վայոց Ձորի

տարածքային բաժնի պետ Վահիկ Գրիգորյանի կողմից ընդունվել է վարչական

տուգանք նշանակելու մասին թիվ 007 որոշումը, ըստ որի պատասխանողը ՎԻՎ

օր-քի 88-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ուժով տուգանվել է 30.000 դրամի չափով և 7.000

դրամ` որպես բնության պատճառված վնասի հատուցման չափ /գ.թ. 6/: Որոշումն

ստացվել է պատասխանողի կողմից նույն օրը` 28.06.2008թ. /գ.թ. 7/ և այն ուժի մեջ է

մտել 29.06.2008թ., ինչը համապատասխանում է ՎԻՎ օր-քի 281-րդ հոդվածի 2-րդ,

283-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի պահանջներին:

Համաձայն ՎԻՎ օր-քի 242-րդ հոդվածի` բնապահպանական օրենսդրության

կատարման նկատմամբ պետական հսկողություն իրականացնող մարմինները

քննում են սույն օրենսգրքի 49-րդ հոդվածով (բացառությամբ լեռնային

աշխատանքների անվտանգ կատարման մասի), 50-52-րդ, 542-րդ հոդվածներով

(հողերի պահպանության մասով), 544-րդ հոդվածով, 59-րդ և 60-րդ հոդվածներով

(բացառությամբ լեռնային աշխատանքների անվտանգ կատարման և

ռադիոակտիվ հսկողության մասերի), 60-րդ, 601-րդ, 61-րդ հոդվածներով, 62-րդ

հոդվածով (ջրային ռեսուրսների պահպանության մասով), 632-րդ հոդվածով,

636-րդ հոդվածով (բնական ջրային օբյեկտների մասով), 64-66-րդ, 68-79-րդ

հոդվածներով, 80-87-րդ հոդվածներով (մթնոլորտային օդի պահպանության համար

սահմանված նորմերի ու կանոնների խախտման մասով), 88-91-րդ հոդվածներով,

92-րդ հոդվածով (վայրի կենդանիների պահպանության մասով), 93-րդ, 94-րդ,

941-րդ, 157-րդ, 16915-րդ հոդվածներով, 1821-րդ հոդվածներով

(բնապահպանական տեսչական մարմինների մասով), 2011-րդ, 2012-րդ

հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ

գործերը:
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Ի դեպ, հայցվորը դիմել է դատական պաշտպանության միայն 03.10.2008թ. /գ.թ. 2/,

ինչը չի համապատասխանում ՎԻՎ օր-քի 302-րդ հոդվածի 1-ին մասով

նախատեսված եռամսյա ժամկետին, ուստի որոշումը չի կարող ի կատար ածվել:

Ավելին, համաձայն  ՀՀ օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի  կետի` առ ոչինչ է այն

վարչական ակտը, որում առկա են, մասնավորապես` հետևյալ ակնառու կոպիտ

սխալները. ակտով դրա հասցեատիրոջ վրա դրվում է ակնհայտ ոչ իրավաչափ

պարտականություն, կամ նրան տրամադրվում է ակնհայտ ոչ իրավաչափ

իրավունք:

Այսպիսով, պատասխանողի վրա դրվել է ակնհայտ ոչ իրավաչափ

պարտականություն, քանի որ ՎԻՎ օր-քի 88-րդ հոդվածի 2-րդ մասը

քաղաքացիների համար սանկցիա է նախատեսում 50.000-80.000 դրամի

սահմաններում, մինչդեռ պատասխանողը տուգանվել է 30.000 դրամի չափով:

Համաձայն նույն օրենքի 8-րդ հոդվածի` վարչարարությունը պետք է ուղղված լինի 

ՀՀ Սահմանադրությամբ և օրենքներով հետապնդվող նպատակին, և դրան

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

օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասը սահմանում է, որ վարչական մարմինը

պարտավոր է ապահովել փաստական հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և

օբյեկտիվ քննարկումը` բացահայտելով գործի բոլոր, այդ թվում` վարույթի

մասնակիցների օգտին առկա հանգամանքները:

Իսկ համաձայն Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 7-րդ

հոդվածի 1-ին մասի` ոչ ոք չի կարող վարչական իրավախախտման

կապակցությամբ ներգործության միջոցի ենթարկվել այլ կերպ, քան

օրենսդրությամբ սահմանված հիմունքներով ու կարգով: Իսկ ըստ նույն հոդվածի

3-րդ մասի` վարչական ներգործության միջոցներ կիրառելու լիազորություն

ունեցող մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք այն իրականացնում են իրենց

իրավասության շրջանակներում, օրենսդրությանը խստիվ համապատասխան:

2. Դատարանի կողմից չպարզված գործի հանգամանքները

Չպարզված հանգամանք առկա չէ:

3. Ապացույցները մերժելու փաստարկները

Ապացույցները մերժելու փաստարկներ առկա չեն:

4. Գործով կիրառման ենթակա իրավական ակտերը

1. ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 2-րդ, 18-րդ հոդվածի 1-ին մաս.

2.  եվրոպական կոնվենցիայի 13-րդ հոդված.

3.  ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մաս.

4.  ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված.

5. ՎԻՎ օր-քի 7-րդ, 242-րդ, 254-րդ հոդվածներ, 255-րդ հոդվածի 4-րդ, 267-րդ

հոդվածի 1-ին, 281-րդ հոդվածի 2-րդ, 283-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ, 302-րդ հոդվածի

1-ին մասեր.

6.  ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված, 37-րդ հոդվածի 1-ին մաս, 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

կետ.

7. ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի 25-26-րդ հոդվածներ.

8. ՀՀ կառավարության 2000 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 560 որոշման 1-ին

կետ:

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Վարչական դատավարության

օրենսգրքի 112-115-րդ, ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի

130-132-րդ, 229-րդ հոդվածների պահանջներով` դատարանը
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Վ Ճ Ռ Ե Ց

Հայցը մերժել ամբողջությամբ:

Սույն վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում այն կկատարվի դատական ակտերի

հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով` պարտապանի հաշվին:

Դատական ծախսերի բաշխման հարցը համարել լուծված:

Սույն վճիռն օրինական ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից և կարող է

բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարան` օրինական

ուժի մեջ մտնելու պահից եռամսյա ժամկետում:

ԴԱՏԱՎՈՐ      Ա.ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Armlaw դատական ակտերի որոնման համակարգ | Էջ 7/7

http://www.tcpdf.org

