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12 մարտի 2012թ.                                                                                                                  

ք. Երևան

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը`

նախագահությամբ`   դատավոր    Կ. Բաղդասարյանի,

քարտուղարությամբ`                       Կ. Մարկոսյանի,

մասնակցությամբ`  հայցվոր »Ազատեկգոլդ« փակ բաժնետիրական ընկերության,

(պետական գրանցման համար 39288365, ՀՎՀՀ 02589264),

ներկայացուցիչ Վահե Հովսեփյանի,

(վկայական թիվ 919),

պատասխանող Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի

և բնական պաշարների նախարարության,
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ներկայացուցիչներ Ռուզաննա Փիլոյանի,

(վկայական թիվ 652),

Գագիկ Ադիբեկյանի,

դռնբաց դատական նիստում քննելով վարչական գործն ըստ հայցի

»Ազատեկգոլդ« փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ նաև Ընկերություն)

ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների

նախարարության (այսուհետ՝ նաև Նախարարություն)` Հայաստանի

Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի (այսուհետ՝

նաև Նախարար) 03.03.2011 թվականի թիվ 22-Ա հրամանն անվավեր ճանաչելու

պահանջի մասին,

Պ  Ա  Ր  Զ  Ե  Ց

Գործի դատավարական նախապատմությունը.

»Ազատեկգոլդ« փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայցադիմում է ներկայացրել

ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների

նախարարության` Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական

պաշարների նախարարի 03.03.2011 թվականի թիվ 22-Ա հրամանն անվավեր

ճանաչելու պահանջի մասին։ Միաժամանակ հայցվորը միջնորդել է ձեռնարկել

հայցի ապահովման միջոցներ։

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի 10.05.2011 թվականի

որոշմամբ հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ։ Նույն օրը դատարանի մեկ այլ

որոշմամբ մերժվել է հայցի ապահովման միջոց ձեռնարկելու վերաբերյալ

միջնորդությունը։

Դատարանի »Հայցի ապահովման միջոց ձեռնարկելու վերաբերյալ միջնորդությունը

մերժելու մասին« որոշման դեմ հայցվորի կողմից բերվել է վերաքննիչ բողոք։

Հայաստանի Հանրապետության վարչական վերաքննիչ դատարանի (նախագահող

դատավոր` Լ. Սոսյան) 21.06.2011 թվականի որոշմամբ վերաքննիչ բողոքը մերժվել

է։

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի կողմից հրավիրվել են

նախնական դատական նիստեր, դատարանի 25.10.2011 թվականի որոշմամբ

գործը դատաքննության է նշանակվել։

Հայցվորի փաստարկները,  հիմնավորումները և պահանջը.

Դիմելով դատարան` հայցվորը հայտնել է, որ 2011թ. մարտի 14-ին »Ազատեկգոլդ«

ընկերությունն ստացել էր ՀՀ  էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի 

03.03.2011թ. թիվ 22-Ա հրամանը` հանքային իրավունքը դադարեցնելու մասին,

որով ուժը կորցրած է ճանաչվել Վայոց ձորի մարզի Ազատեկի

ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի շահագործման նպատակով  ընկերությանը

տրամադրված թիվ ՀԱ-Լ-14/373 հանքարդյունահանման հատուկ լիզենզիան և

20.05.2009թ. թիվ 265 լեռնահատկացման ակտը, լուծվել է 01.04.2009թ. ընկերության

և լիազոր մարմնի միջև կնքված ընդերքօգտագործման թիվ 428 լիցենզային

պայմանագիրը։

ՀՀ  էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի  03.03.2011թ. թիվ 22-Ա 

հրամանն ընդունվել էր առանց վարչական վարույթի հարուցման, իսպառ

անտեսելով »Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին« ՀՀ
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օրենքով սահմանված կանոնները։ Անկախ վարչական ակտի ընդունման

ընթացակարգային նորմերի խախտումից, սխալ էին կիրառվել և մեկնաբանվել 

նաև ընդերքօգտագործման ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի, այդ թվում

»Ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով 

ուսումնասիրության և արդյունահանման համար տրամադրելու (կոնցեսիայի)« ՀՀ

օրենքի դրույթները։

Վերոհիշյալ հիմքերով իրենց կողմից 15.03.2011թ. »Վարչարարության հիմունքների

և վարչական վարույթի մասին« ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով բերվել էր

վարչական բողոք, որի կապակցությամբ ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների

նախարարությունում հարուցվել էր վարչական վարույթ։ Ս.թ. մարտի 25-ին

կայացած վարույթի ժամանակ նախարարության հանձնաժողովը  փաստարկեց, որ

հանքային իրավունքի դադարեցման մասին թիվ 22-Ա հրամանի ընդունման

համար հիմք է հանդիսացել իրենց ընկերության անունից 02.02.2011թ. ստացված

գրությունը, որով հաստատված է, որ ընկերությունը չի կատարել իր

պայմանագրային պարտավորությունները, հետևաբար բացակայել է վարչական

վարույթի նշանակման և այդ փաստերի` լիազոր մարմնի կողմից ապացուցման

անհրաժեշտությունը։

Ծանոթանալով ներկայացված գրությանը` բացահայտել են, որ տեղի է ունեցել

զեղծարարություն, քանի որ  այդ նամակը ստորագրած անձը, ով իրեն ներկայացրել

էր որպես »Ազատեկգոլդ« ՓԲԸ տնօրենի 1-ին տեղակալ, աշխատանքից ազատվել

էր 2010թ. հունիսի 1-ին` սահմանված փորձաշրջանի ընթացքում զբաղեցրած

պաշտոնին (տնօրենի տեղակալ) անհամապատասխանության հիմքով և որևէ

լիազորություն չէր ունեցել հանդես գալու ընկերության անունից։ Ընկերության

կողմից իր պայմանագրային պարտավորությունների չկատարումն ապացուցող այլ

փաստաթղթեր վարույթի ընթացքում չներկայացվեցին։

Միևնույն ժամանակ պարզ է դարձել, որ ի հայտ է եկել Նախարարի թիվ 22-Ա

հրամանի անվավեր ճանաչման այլ հիմք ևս` »Վարչարարության հիմունքների և

վարչական վարույթի մասին« ՀՀ օրենքի  63 հոդվածի 1-ին մասի ''բ'' կետը,

համաձայն որի` վարչական ակտն անվավեր է, եթե ընդունվել է կեղծ

փաստաթղթերի կամ տեղեկությունների հիման վրա։ Հաշվի առնելով ստեղծված

իրադրությունը` հանձաժողովին ներկայացրել են անհրաժեշտ փաստաթղթերն ու

տեղեկությունները` վարչական վարույթի հաջորդ նիստում քննարկելու

նպատակով։ Հանձնաժողովի նախագահը հայտնել է, որ հաջորդ նիստի

անցկացման ժամանակի վերաբերյալ իրենց լրացուցիչ կտեղեկացվի, իսկ կայացած

նիստի արձանագրությանը կծանոթացվեն` այն կազմվելուց հետո։ Վերոհիշյալ

պարտավորությունը իրենց կողմից կատարվել է 28.03.2011թ. և 29.03.2011թ. ՀՀ

էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի

ղեկավարին ուղղված նամակներով։ Սակայն, ի պատասխան հիշյալ գրությունների,

ս.թ. ապրիլի 14-ին ստացվել է նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի

11.04.2011թ. N07/13/1273-11 նամակը, որով հայտնվում է, որ մարտի 25-ին

անցկացրած վարչական վարույթն ավարտվել է նախարարի 08.04.2011թ.

(իրականում` 07.04.2011թ.) թիվ 40-Ա հրամանի արձակմամբ, ինչը կցված է

նամակին։ Քանի որ վարույթի` իրենց հայտնի ընթացքում որոշում չէր ընդունվել,

տեղեկացված չեն, թե երբ և ինչպես է կայացել տվյալ վարույթի եզրափակիչ փուլը,

չնայած թիվ 40-Ա հրամանի տեքստից կարելի է եզրակացնել, որ այդ որոշումը

ներառված է 25.03.2011թ. նիստի արձանագրության մեջ։ 14.04.2011թ.

նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին ուղղված  թիվ Ն-1-26 գրությամբ

խնդրել են հնարավորություն ընձեռնել ծանոթանալու վարչական վարույթի

նյութերին, սակայն առայժմ որևէ պատասխան չեն ստացել, չնայած օրեքով

սահմանված եռօրյա ժամկետը պահպանելու պահանջին։ Վերոշարադրյալ
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փաստերը հիմք են տալիս եզրակացնելու, որ վարչական բողոքի քննարկումը ևս ՀՀ

էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունն իրականացրել է ոչ

պատշաճ, խախտվել են »Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի

մասին« ՀՀ օրենքի նորմերը, մասնավորապես`

ա) օրենքի 37 հոդվածի պահանջներն,այն է`

1. Վարչական մարմինը պարտավոր է ապահովել փաստական հանգամանքների

բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննարկումը` բացահայտելով գործի բոլոր, այդ

թվում` վարույթի մասնակիցների օգտին առկա հանգամանքները.

2. Վարչական մարմինն իրավունք չունի չընդունելու վարչական վարույթի

մասնակիցների ներկայացրած` վարույթին առնչվող դիմումները և փաստաթղթերը,

որոնց քննարկումը մտնում է իր իրավասության մեջ.

բ) օրենքի 10-րդ հոդվածով սահմանված հավաստիության կանխավարկածը,

համաձայն որի վարչական մարմնի կողմից քննարկվող փաստական

հանգամանքների վերաբերյալ անձի ներկայացրած տվյալները, տեղեկությունները

համարվում են հավաստի բոլոր դեպքերում, քանի դեռ վարչական մարմինը

հակառակը չի ապացուցել.

գ) օրենքի 59 հոդվածի 2-րդ մասի պահանջը` ընդունված վարչական ակտը եռօրյա

ժամկետում վարչական վարույթի մասնակիցներին հանձնելու մասին.

դ) օրենքի 39 հոդվածի նորմերը` վարչական վարույթի նյութերի մատչելիության

ապահովման վերաբերյալ։

»Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին« ՀՀ օրենքի

նորմերը չպահպանելու արդյունքում ընդունված վարչական ակտի` ՀՀ

էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի 07.04.2011թ.թիվ 40-Ա

հրամանում, որտեղ հիմնավորվել է 03.03.2011թ. թիվ 22-Ա հրամանի

իրավաչափությունը (թիվ 22-Ա հրամանում ընդհանրապես բացակայում է

հիմնավորման մասը), տեղ են գտել տեղեկություններ ու փաստարկումնեը, որոնք

իրականությանը չեն համապատասխանում, մասնավորապես`

1. »Ազատեկգոլդ« ՓԲԸ-ն երբևէ չի հանդիսացել հրամանում նշված 17.11.2006թ.

կնքված թիվ 199 լիցենզային պայմանագրի կողմ և չէր կարող նրա անունից նման

պայմանագիր ստորագրվել, քանի որ »Ազատեկգոլդ« ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 2008

թվականին.

2. Ընդերքօգտագործման թիվ 428 լիցենզային պայմանագրի 2.1 կետով

սահմանված է, որ Ազատեկի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրը գտնվում է

պաշարների վերագնահատման փուլում և ընդունված են այդ նպատակով որպես

տեխնոլոգիական հանույթ հանքաքարի   արդյունահանման

սահմանափակումները, այլ ոչ շահագործման պարտավորությունը, ինչպես նշված է

հրամանում.

3. թիվ 428 լիցենզային պայմանագրի 2-րդ հավելվածի 1.ա/ կետով նախատեսված

վերագնահատման աշխատանքների նախագիծը սահմանված ժամկետի

ընթացքում կազմվել և 24.07.2009թ. ենթարկվել է պետական  գրանցման

(գրանցման NՖ-09-47/1), մինչդեռ հրամանում այն նշված է որպես ընկերության

կողմից չկատարված պարտավորություն.

4. լրահետախուզման և պաշարների վերագնահատման արդյունքում Հանքավայրի

շահագործման նախագծի կազմման` թիվ 428 պայմանագրի 2-րդ հավելվածի 1.բ/

կետով նախատեսված պարտավորությունը ծագում է պաշարների

վերահաստատման պահից, ինչը դեռևս տեղի չէր ունեցել, հետևաբար այդ

պարտավորությունը  չէր կարող խախտված լինել.

5. Համաձայն »Կոնցեսիայի մասին« ՀՀ օրենքի 44 հոդվածի, ռոյալթի վճարողներ են

համարվում այն լիցենզառուները, ում մոտ մետաղական օգտակար հանածոյի

իրացումից առաջացած շահութաբերության նորման գերազանցում է 25 տոկոսը,
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կամ լիազոր մարմնի կողմից սահմանվել է պայմանական ռոյալթի։ Ռոյալթիների

վճարման հաշվարկ-հաշվետվությունները լիազոր մարմին գրանցման

ներկայացնելու  պարտավորությունը, նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, կրում

են ռոյալթի վճարողները, որպիսին մեր ընկերությունը չի հանդիսանում,

հետևաբար, հակառակ հրամանում բերված փաստարկի, այստեղ ևս

պարտավորության խախտում չէր կարող արձանագրվել։

6. թիվ 428 լիցենզային պայմանագրի որևէ կետով սահմանված չէ, որ ընկերությունը

պարտավոր է 31.01.2011թ. դրությամբ ՀՀ ՕՀՊՀԳ պետական ընդերքաբանական

փորձաքննության ներկայացնել վերագնահատման աշխատանքների ամփոփ

նյութերը, հակառակը, պայմանագրի 2.1 կետով ընդունված է պաշարների

վերագնահատման երկու տարվա ժամկետ։ Նույնը վերաբերում է նաև հանքավայրի

պաշարների վերագնահատման վերաբերյալ առ 01.02.2011թ. »Հանրապետական

երկրաբանական ֆոնդ« ՊՈԱԿ-ում տեղեկատվության չհաշվառման մասին

հրամանում բերված փաստարկին.

7. Չնայած նրան, որ ընկերության կողմից կատարված ներդրումների փաստացի

ծավալը զգալիորեն գերազանցել է թիվ 428 լիցենզային պայմանագրով

նախատեսված չափը, ներդրումների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունների

չներկայացումը դիտվել է որպես էական պայմանի խախտում` ի հակառակ

»Կոնցեսիայի մասին« ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածում տրված սահմանման, և չի գործել 

նաև »Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին« ՀՀ օրենքի 

5-րդ հոդվածով սահամանված` ձևական պահանջների չարաշահման արգելքը և

9-րդ հոդվածի սահմանված` առավելագույնի սկզբունքը։

Լիազոր մարմնի համապատասխան մասնագիտացված կառույցի հետ բազմիցս

տեղի են ունեցել ծանուցմամբ արտացոլված յուրահատուկ մասնագիտական

խնդիրների շուրջ քննարկումներ, որտեղ ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումներն

ու փաստարկները, ինչպես նաև պարտավորությունների չկատարման իրական

փաստեր արձանագրվելու դեպքում` »Կոնցեսիայի մասին« ՀՀ օրենքով

նախատեսված փոխհատուցումներ վճարելու իրենց պատրաստակամությունը, ինչը

նույնպես հաշվի չի առնվել պատասխանողի կողմից։

Բացի վերոհիշյալ անհամապատասխանություններից, ՀՀ  էներգետիկայի և

բնական պաշարների նախարարի  03.03.2011թ. թիվ 22-Ա  և 0.7.04.2011թ. թիվ 40-Ա

հրամաններում սխալ է մեկնաբանվել նաև »Ընդերքն օգտակար հանածոների

ուսումնասիրության և շահագործման համար տրամադրելու (կոնցեսիայի)մասին«

ՀՀ օրենքի 31 հոդվածը (թիվ 22-Ա հրամանում առանց հիմնավորման միայն հղում է

կատարված հիշյալ հոդվածին)։ Այսպես, թիվ 40-Ա հրամանում որպես հանքային

իրավունքը դադարեցելու և թիվ 22-Ա  հրամանն անփոփոխ թողնելու հիմնավորում

նշված է` »նկատի ունենալով ծանուցման մեջ նշված պահանջների կատարման

մասով  90-օրյա ժամկետում »Ազատեկգոլդ« ՓԲԸ-ի կողմից փաստաթղթերի ու

տեղեկատվության չներկայացումն ու համապատասխան փոխհատուցում

չառաջարկելը և  ղեկավարվելով »Կոնցեսիայի մասին« ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի

1-ին, 2-րդ մասերով…«,մինչդեռ »Կոնցեսիայի մասին« օրենքի 31 հոդվածի 2-րդ

մասը սահմանում է` »Լիազոր մարմնի որոշմամբ հանքային իրավունքը

դադարեցվում է, եթե լիազոր մարմնի սահմանած ժամկետում հանքային իրավունք

կրողը չի վերացրել զգուշացման պատճառները«, իսկ նույն հոդվածի 4-րդ մասի

համաձայն »Լիազոր մարմինն իրավունք չունի որոշում ընդունել հանքային

իրավունքի դադարեցման մասին, եթե հանքային իրավունք կրողը զգուշացման

մասին ծանուցումն ստանալուց հետո` ոչ ավելի, քան 90 օրվա ընթացքում,

վերացրել է նշված պատճառները, կամ եթե այդ պատճառները հնարավոր չէ

վերացնել, ապա դրա դիմաց համարժեք փոխհատուցում է առաջարկել«, այսինքն,

նշված դրույթների համադրումից հետևում է, որ լիազոր մարմնի կողմից կարող է
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սահմանվել ցանկացած ժամկետ` ելնելով փաստացի իրադրությունից, որը,

սակայն, ամեն դեպքում չի կարող 90 օրից պակաս լինել, քանի որ օրենսդիրը

լիազոր մարմնի համար նախատեսել է գործողություն կատարելու իրավունքի

սահմանափակում` 90-օրյա ժամկետով։ Նախարարության կողմից 28.10.2010թ. թիվ

07.29.3.3584-10 ծանուցման մեջ օրենքի այդ պահանջը ձևական առումով

պահպանվել է, պարտավորությունների կատարման համար սահմանելով ոչ

պակաս, քան 90 օրվա ժամկետ, սակայն չի նշվել կոնկրետ  վերջնաժամկետը,

մինչդեռ հրամանում, ըստ էության, բերված է »Կոնցեսիայի մասին« օրենքի 31

հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված դրույթը` 90-օրյա ժամկետի մասին, ընդ որում

հարկ է արձանագրել, որ այնտեղ չի սահմանվում »փաստաթղթերի ու

տեղեկատվության ներկայացման« պարտավորություն։ 28.10.2010թ. թիվ

07.29.3.3584-10 ծանուցման մեջ ևս նման պահանջ չի դրվել, հետևաբար

ընկերությունը այդ պարտավորությունը չի ունեցել և չէր կարող խախտած լինել։

Հաշվի առնելով բերված հիմնավորումները, գտնում են, որ փաստական

հանգամանքների ոչ լրիվ, համակողմանի և օբյեկտիվ ուսումնասիրության, կեղծ

փաստաթղթերի և չստուգված  տեղեկությունների հիման վրա, ինչպես նաև

»Ընդերքն օգտակար հանածոների ուսումնասիրության և շահագործման համար

տրամադրելու (կոնցեսիայի) մասին« ՀՀ օրենքի սխալ կիրառման ու սխալ

մեկնաբանման հետևանքով ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի

կողմից ընդունվել է ոչ իրավաչափ վարչական ակտ, հետևաբար ՀՀ  էներգետիկայի

և բնական պաշարների նախարարի 03.03.2011թ. թիվ 22-Ա հրամանը ենթակա է

անվավեր ճանաչման` համաձայն »Վարչարարության հիմունքների և վարչական

վարույթի մասին« ՀՀ օրենքի 63 հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դրույթների։

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի

3 հոդվածի 1-ին մասով, 65 հոդվածով, »Վարչարարության հիմունքների և

վարչական վարույթի մասին« ՀՀ օրենքի 70 հոդվածի 1-ին մասով` խնդրելմ են

անվավեր ճանաչել ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի

03.03.2011թ. թիվ 22 - Ա հրամանը։

Դատաքննության ընթացքում հայցվորի ներկայացուցիչը հայտնեց հետևյալը.

»Հրամանի ընդունման համար հիմք է հանդիսացել այն հանգամանքը, որ

Նախարարությունը 28.10.2010թ. ծանուցում է ուղղել Ընկերությանը, խնդրելով

90-օրյա ժամկետում վերացնել ծանուցման մեջ նշված թերությունները։ Մինչդեռ,

ինչպես պարզվեց գործի քննության ընթացքում, ծանուցման մեջ նշված ենթադրյալ

խախտումները ընկերության կողմից կատարված չեն եղել, հետևաբար և, որևէ

խախտման բացակայության պայմաններում առկա չի եղել թերություն շտկելու

անհրաժեշտություն։ Այսպես. 1-ին կետի վերաբերյալ.

1. Պայմանագրում նշված է, որ »հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ

հանքավայրը գտնվում է պաշարների վերահաստատման (վերագնահատման)

փուլում, համաձայն ներկայացված նախագծի, ընդունված է 2 տարի ժամկետով

որպես տեխնոլոգիական հանույթ տարեկան արդյունահանել 78237տ հանքաքար և

262050,6 տ հանքաքար։«։ Անդրադառնալով պայմանագրի հիշյալ կետում տեղ

գտած »ընդունված է« արտահայտությանը, պետք է նշել, որ ըստ էության այն

Ընկերության համար նախատեսել է նշված չափով հանքաքար արդյունահանելու ոչ

թե պարտականություն, այլ` իրավունք։ Այլ կերպ ասած` »ընդունված է«

արտահայտությունը պայմանագրում ներկայացվել է որպես իրավունքի տեսքով

ներկայացված պայման։ Ավելին, Ընկերության կողմից Նախարարությանն ուղղված

02.03.2011թ. գրությունից ակնհայտ է դառնում, որ փաստացի ընկերությունը չի

կարողացել` իրավունք չի ունեցել շարունակելու արդյունահանումը։ Այսինքն

արդյունահանումը շարունակելու պայմաններում Ընկերությունը դառնալու էր
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փաստացի իրավախախտ, քանի որ ծարիրը նշված չի եղել պայմանագրով

սահմանված օգտակար հանածոների ցանկում, հետևաբար և Ընկերությունը չի

ունեցել այն շահագործելու իրավունք, ինչը կատարելու պարագայում կենթարկվեր

վարչական պատասխանատվության ՎԻՎ օրենսգրքի 60.1 հոդվածի հիմքով կամ

քրեական պատասխանատվության` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 291 հոդվածի հիմքով։

Այս հանգամանքը հաշվի չի առնվել նախարարության կողմից վիճարկվող

հրամանը կայացնելիս։

2. Պայմանագրում նշված է, որ պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանվում են

լիցենզառուի կողմից իրականացվող ներդրումների ծավալները, ներդրումների

իրականացման ժամկետները, բոնուսի, կոնցեսիոն վճարի, ռոյալթիների, շրջակա

միջավայրի պահպանման դրամագլխի ներդրումների ծավալները։ Թիվ 1

հավելվածի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ դրանում նախատեսված

3,05մլրդ ծավալով ներդրումների իրականացման հատուկ ժամկետ այդ

հավելվածով նախատեսված չէ, հետևաբար հաշվի առնելով, որ պայմանագիրը

կնքվել է 25 տարի ժամկետով, պարզ է դառնում, որ այդ ներդրումները պետք է

իրականցվեին հենց այդ ժամանակահատվածում։ Իսկ եթե պետք է իրականացվեին

25 տարվա ընթացքում, որպիսի ժամանակահատվածը դեռևս չի անցել, ինչպես

կարող էր խախտվել պայմանագրի այդ պայմանը։ Ավելին, պայմանագրի նշված

հավելվածում արտացոլված գումարներից պարզ չի դառնում թե դրանցից որոնք են

կատարված և որոնք` կանխատեսվող, ինչն էլ ավելի անհիմն է դարձնում այդ

մասով Ընկերությանը վերագրված խախտումը։

3. Կոնցեսիայի մասին ՀՀ օրենքի 44 հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` 2.

Շահութաբերության նորման 25 տոկոսը գերազանցելու դեպքում

հանքարդյունահանման հատուկ լիցենզառուն և հանքարդյունահանման

լիցենզառուն պարտավոր են վճարել տվյալ ժամանակահատվածում իրացված

օգտակար հանածոյի համախառն հաշվարկային արժեքի 0.1 տոկոսի չափով

ռոյալթի` շահութաբերության նորման 25 տոկոսը գերազանցող յուրաքանչյուր 0.8

տոկոսի համար։ 3. Ռոյալթիներ վճարողների կողմից ռոյալթիների վճարման`

լիազոր մարմնի կողմից սահմանած հաշվարկ-հաշվետվությունները երկու

օրինակից ներկայացվում են գրանցման լիազոր մարմին` մինչև ռոյալթիների

վճարման հաշվետու ժամանակահատվածին հաջորդող ամսվա 25-ը։

Այս նորմերի համադրված վերլուծությունից հետևում է, որ Օրենքի իմաստով

ռոյալթի վճարող է համարվում շահութաբերության նորման 25 տոկոսը

գերազանցող հանքարդյունահանման հատուկ լիցենզառուն և

հանքարդյունահանման լիցենզառուն, իսկ նախարարությունն իմացել է, որ

ընկերությունը չունի շահութաբերություն, հետևաբար և չէր կարող համարվել

ռոյալթի վճարող, ուստի այս մասով ընկերությանը վերագրված խախտումը ևս

անհիմն է։ Ինչ վերաբերում է պատասխանողի այն պատճառաբանությանը, թե

ընկերությունը պետք է ներկայացներ 0-ական հաշվետվություններ, ապա այն

անհիմն է, քանի որ Օրենքի իմաստով առհասարակ հաշվետվություն

ներկայացնելու համար ընկերությունը պետք է ունենար նշված չափով

շահութաբերություն։ Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ Օրենքում առկա չէ

շահութաբերության բացակայության պայմաններում 0-ական հաշվետվություններ

ներկայացնելու պարտականություն նախատեսող որևէ դրույթ, իսկ ՀՀ

Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի համաձայն` պետական և տեղական

ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են

կատարելու միայն այնպիսի գործողությւոններ, որոնց համար լիազորված են

սահմանադրության ու օրենքներով։ Հետևաբար, եթե Օրենքում բացակայում է

0-ական հաշվետվություն ներկայացնելու պարտականություն նախատեսող որևէ

դրույթ, ուստի որևէ պետական մարմին այդպիսի պահանջ ընկերութանը չէր կարող
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ներկայացնել և դրա չկատարումը չէր կարող վերագրել որպես Ընկերության կողմից

կատարված խախտում։

Որպես ընկերության կողմից կատարված հաջորդ խախտում նշվել է, թե իբր

պայմանագրի թիվ 2 հավելվածի հատուկ պայմաններ բաժնի 1-ին կետի ''դ''

ենթակետի համաձայն, ընկերությունը պարտավոր էր շահագործման երկրորդ

տարվա ավարտից առնվազն վեց ամիս առաջ մինչև հանքավայրի պաշարների

վերագնահատման աշխատանքների ավարտը ներկայացնել հանքավայրի հետագա

շահագործման իր մոտեցումները։

Կոնցեսիայի մասին օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի համաձայն` 

Լիազոր մարմինը կարող է հանքային իրավունք կրող տնտեսավարող սուբյեկտին

տալ գրավոր զգուշացում, եթե նա չի կատարում լիցենզային պայմանագրով

նախատեսված իր պարտավորությունների իրականացմանն առնչվող

պայմանները։

Պայմանագրում բացակայում է շահագործման մոտեցում ներկայացնելու որևէ

պայման, իսկ նախարարության ներկայացուցիչը համենայն դեպս չնշեց, թե

շահագործման մոտեցումներ ներկայացնելու ինչպիսի պայման է նախատեսված

պայմանագրով, որը ընկերությունը չի կատարել։

Վերը շարադրվածից երևում է, որ փաստորեն, բացակայել են ծանուցման մեջ

նշված խախտումները ընկերության կողմից կատարված լինելու հանգամանքները,

իսկ այդ խախտումների կատարված լինելու ապացուցման բեռը վարչական

վարույթի ընթացքում կրել է նախարարությունը։ Այստեղից հետևում է, որ

նախարությունը վարչական վարույթի ընթացքում բազմակողմանի, լրիվ և

օբյեկտիվ չի քննել գործին առնչվող հանգամանքները, չի անդրադարձել

ընկերության օգտին առկա հանգամանքներին, որոնց անդրադառնալու դեպքում

վիճարկվող հրամանը չէր ընդունվի։

Ավելին, Ընկերության կողմից նախարարությանն ուղղված 02.03.2011թ. գրությամբ

ընկերությունը հայտնել է, որ պատրաստ է վճարել համարժեք փոխհատուցում

Կոնցեսիայի մասին օրենքի 31 հոդվածով սահմանված կարգով։ Այս կարևորագույն

փաստարկին նախարարությունը, ինչպես պարզվեց, ընդհանրապես չի

անդրադարձել։

Այսպես. Կոնցեսիայի մասին Օրենքի 31-րդ հոդվածի 4 մասի համաձայն. Լիազոր

մարմինն իրավունք չունի որոշում ընդունել հանքային իրավունքի դադարեցման

մասին, եթե հանքային իրավունք կրողը զգուշացման մասին ծանուցումն

ստանալուց հետո` ոչ ավելի, քան 90 օրվա ընթացքում, վերացրել է նշված

պատճառները, կամ եթե այդ պատճառները հնարավոր չէ վերացնել, ապա դրա

դիմաց համարժեք փոխհատուցում է առաջարկել։

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարի 26.12.2006թ. »Ընդերքն

օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության և

արդյունահանման համար տրամադրելու (Կոնցեսիայի) մասին« ՀՀ օրենքի

պաշտոնական պարզաբանման համաձայն Օրենքի 31-րդ հոդվածի 4-րդ մասով

սահմանվում է, որ լիազոր մարմինն իրավունք չունի որոշում ընդունել հանքային

իրավունքի դադարեցման մասին, եթե լիցենզառուն զգուշացման մասին

ծանուցումն ստանալուց հետո` ոչ ավելի, քան 90 օրվա ընթացքում վերացրել է

նշված պատճառները, կամ եթե այդ պատճառները հնարավոր չէ վերացնել, ապա

դրա դիմաց համարժեք փոխհատուցում  է առաջարկել։ Հոդվածի այս մասից

հետևում է, որ լիցենզառուին Օրենքով տրված է առավելագույնս 90-օրյա ժամկետ

նշված պատճառների վերացման համար, որից շուտ լիազոր մարմինը իրավասու չէ

դադարեցնել հանքային իրավունքը։ Բացի այդ, Օրենքը վերապահում է նաև

լիցենզառուի կողմից փոխհատուցելու հնարավորություն` պայմանով, եթե այդ

պատճառները հնարավոր չէ վերացնել։ Ստացվում է, որ ընկերության կողմից
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փոխհատուցում առաջարկված լինելու պարագայում նախարարությունն օրենքի

ուժով իրավասու չէր ընդունել վիճարկվող հրամանը, այլ պետք է քննարկեր

փոխհատուցման հարցը։ Մինչդեռ այս հանգամանը ևս անտեսվել է։

Իրականացված վարչարարության մասով.

Նախարարության կողմից չի ապահովվել ընկերության լսված լինելու իրավունքը,

որի հետևանքով ընկերությունը փաստացի զրկված է եղել իր իրավունքները

պաշտպանելուց, համապատասխան փաստարկներ ներկայացնելու

հնարավորությունից։

Որպես վարչարարության սկզիբ նախարարությունը նշում է ծանուցումը ուղարկելը։

Գտնում ենք, որ այս փաստարկն անհիմն է, քանի որ ծանուցում ուղարկելը օրենքով

նախատեսված գործողություն է, որով տեղեկացվում է լիցենզառուին

թերությունները վերացնելու մասին և որով սահմանված ժամկետում

թերությունները չվերացվելու պարագայում է միայն սկսվում հանքային իրավունքի

դադարեցմանն ուղղված վարչական վարույթը։ Այսինքն, 90-օրյա ժամկետի

ավարտից հետո, եթե նախարարությունը գտնում էր, որ ընկերությունը չի վերացրել

ենթադրյալ խախտումները պետք է ծանուցեր ընկերությանը հանքային իրավունքի

դադարեցմանն ուղղված վարչական վարույթի սկսման մասին, ինչը փաստացի

տեղի չի ունեցել, այսնքն վարչական վարույթը եզրափակվել է միայն եզրափակիչ

փուլով` տեղի չեն ունեցել վարույթի հարուցման և ընթացիկ փուլերը։ Նույնիսկ եթե

ընդունենք, որ վարույթը սկսվել է ծանուցումն ուղարկելով, ապա այս պարագայում

արդեն չեն պահպանվել ՎՀՎՎՄ օրենքով նախատեսված վարչական վարույթի

ժամկետները։ Իսկ այն, որ վիճարկվող հրամանը չի կարող ընդունվել 90-օրյա

ժամկետում խախտումները չվերացնելու դեպքում այդ ժամկետի ավարտից հետո

առանց վարչական վարույթ հարուցելու, հաստատվում է նաև այն հանգամանքով,

որ Կոնցեսիայի մասին  օրենքով, որով նախատեսված է հանքային իրավունքի

դադարեցումը, չի նախատեսում, որ կարող են լսումներ չանցկացվել և հրամանն էլ

կարող է ընդունվել առանց լիցենզառուի տեղեկության, ինչից միանշանակ բխում

է, որ հատուկ օրենքով` Կոնցեսիայի մասին օրենքով հանքային իրավունքի

դադարեցման կարգի, դադարեցման գործընթացի սկսման, այդ մասին

լիցենզառուին տեղեկացնելու դրույթների բացակայության պայմաններում պետք է

կիրառվեր ՎՀՎՎՄ օրենքի համապատասխան դրույթները։

Անհրաժեշտ է նշել նաև, որ Կոնցեսիայի մասին ՀՀ օրենքի 31 հոդվածի 1 և 2

մասերի համադրված վերլուծությունից հետևում է, որ հանքային իրավունքը

դադարեցվում է ծանուցման մեջ նշված ենթադրյալ խախտումները չշտկելու

դեպքում։ Այսինքն, այն ենթադրյալ խախտումները, որոնք ծանուցման մեջ չեն

նշվել հետագայում չեն կարող հրամանի ընդունման հիմք հանդիսանալ կամ

շահարկվել այլ հանգամանքներում։ Տվյալ դեպքում հայցադիմումի պատասխանում

պատասխանողը փորձել է ընկերությանը վերագրել նաև ծանուցման մեջ չնշված

այլ ենթադրյալ խախտումներ ևս, որոնք գտնում ենք ոչ միայն չէին կարող հիմք

հանդիսանալ վիճարկվող հրամանի ընդունման համար, այլ նաև չէին կարող

շահարկվել սույն գործի քննության ընթացքում։

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը` խնդրում ենք հայցը բավարարել` անվավեր ճանաչել

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի 03.03.2011թ. թիվ 22-Ա

հրամանը։«։

Պատասխանողի ներկայացրած փաստերը և հիմնավորումները.

Պատասխանողը ներկայացրել է հայցադիմումի պատասխան, որով առարկել է

հայցապահանջի դեմ և հայտնել հետևյալը.
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Հայցի պահանջի հիմքում դրված է ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման

նախարարության կողմից 28.10.2005թ. »Արմենիակ« ՍՊԸ-ին տրամադրված թիվ

ՀԱ-Լ-14/373 հանքարդյունահանման հատուկ լիցենզիան և դրա հիման վրա ՀՀ

էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության կողմից  01.04.2009թ.

կնքված հանքարդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման թիվ 428

լիցենզային պայմանագրի և 20.05.2009թ. տրամադրված լեռնահատկացման ակտի

անվավեր ճանաչումը։

»Արմենիակ« ՍՊԸ 28.10.2005թ. ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման

նախարարության կողմից ստացել է հանքարդյունահանման թիվ ՀԱ-Լ-14/373

հատուկ լիցենզիա, որը նախարարի 16.02.2007թ. թիվ 46-Ա հրամանով չեղյալ է

ճանաչվել սահմանված ժամկետում լիցենզային պայմանագիր չկնքելու

պատճառով։

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարի 09.06.2008թ. թիվ 89-Ա12

հրամանով ուժը կորցրած է ճանաչվել նախարարի նախկինում տրված`

16.02.2007թ. թիվ 46-Ա հրամանը և նախարարի 28.10.2005թ. թիվ 225-Ա հրամանի

2-րդ կետի ''ա'' ենթակետում կատարվել է փոփոխություն։ Հրամանով սահմանված

լիցենզային պայմանագրի կնքման` 28.07.2006թ. վերջնաժամկետը փոխարինվել է

Ազատեկի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի պաշարների վերահաստատումից

հետո` 9 ամիսը լրանալու օրով։

Հանքարդյունահանման թիվ ՀԱ-Լ-14/373 հատուկ լիցենզիայի հիման վրա ՀՀ

բնապահպանության նախարարության և »Արմենիակ« ՍՊԸ միջև 17.11.2006թ.

կնքվել է ընդերքն  օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով

ուսումնասիրության թիվ 199 լիցենզային պայմանագիր, որում սահմանվում է

գործունեության ժամկետ` 31.12.2008թ.։ Ուսումնասիրության աշխատանքները

պետական գրանցում են ստացել »Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ«

ՊՈԱԿ-ում 12.12.2006թ.։ Կազմվել է ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Ազատեկի

ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի լրահետախուզման և պաշարների

վերագնահատման աշխատանքների կատարման 2006-2008թթ. ժամանակացույց,

որում նշված պաշարների վերագնահատման աշխատանքների արդյունքները 

սահմանված կարգով ընկերության կողմից  հետագա ընթացք չեն ստացել։

»Արմենիակ« ՍՊԸ-ի և »Ազատեկգոլդ« ՓԲԸ-ի միջև 24.10.2008թ. կնքված

պայմանագրի հիման վրա ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի

14.11.2008թ. թիվ 46-Ա հրամանով »Արմենիակ« ՍՊԸ-ի ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի

Ազատեկի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի հանքարդյունահանման թիվ

ՀԱ-Լ-14/373 հատուկ լիցենզիան անվանափոխվել է »Ազատեկգոլդ« ՓԲԸ-ի անունով

և հանքարդյունահանման հատուկ լիցենզիայում կատարվել է համապատասխան

փոփոխություն։

10.02.2009թ. թիվ Ն/1-15 գրությամբ ընկերությունը դիմել է ՀՀ էներգետիկայի և

բնական պաշարների նախարարություն` հայտնելով, որ ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի

Ազատեկի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի շահագործման համալիր

նախագծային աշխատանքների կատարման ընթացքում հանքավայրում

հայտնաբերվել է մկնդեղի /արսենիում/ և ծարիրի /սուրմա/ զգալի քանակություն,

որի առկայությունն անհրաժեշտություն է առաջացրել իրականացնելու մի շարք

փորձարկումներ` հանքաքարի հարստացման առավել արդյունավետ տեխնոլոգիա

ընտրելու համար։ Ընկերությունը նշել է, որ նշված աշխատանքի կատարումը որոշիչ

է հանքավայրի վերագնահատումն իրականացնելու համար և ավելացրել, որ

պարտադիր է կատարել տեխնոլոգիական հանույթ, այսինքն սկսել որոշակի

ծավալով հանքարդյունահանման աշխատանքներ, ինչը հնարավոր է

իրականացնել միայն հանքավայրի շահագործման լիցենզային պայմանագրի

շրջանակներում։ Ընկերությունը, հղում անելով ՀՀ ընդերքի մասին օրենքի 20-րդ
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հոդվածի 4-րդ մասի պահանջներին, ներկայացրել է Ազատեկի

ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի շահագործման առաջին փուլի` 1-ին և 2-րդ

բացահանքերի, աշխատանքային նախագիծը` տեխնիկա-տեխնոլոգիական

փորձաքննության ենթարկելու և »Ազատեկգոլդ« ՓԲԸ-ի հետ, թիվ ՀԱ-Լ-14/373

հանքարդյունահանման հատուկ լիցենզիայի հիման վրա  համապատասխան

լիցենզային պայմանագիր կնքելու համար։

ՀՀ էներգետիկայի  և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի

կոնցեսիոն գործակալության կողմից 29.02.2009թ. տրված հանքավայրի

շահագործման աշխատանքային նախագծի տեխնիկական և տեխնոլոգիական

փորձաքննական թիվ ՏՏՓ-043 եզրակացության, ՀՀ բնապահպանության

նախարարության »Բնապահպանական փորձաքննություն« ՊՈԱԿ-ի շրջակա

միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական 28.08.2006թ. թիվ ԲՓ-87

փորձաքննության դրական եզրակացության և արտադրական վտանգավոր

օբյեկտներում տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության 28.11.2006թ. թիվ

395 եզրակացության հիման վրա ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների

նախարարությունը »Ազատեկգոլդ« ՓԲԸ-ի հետ 01.04.2009թ. կնքել է

հանքարդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման թիվ 428 լիցենզային

պայմանագիրը։

Տեխնիկական և տեխնոլոգիական փորձաքննության եզրակացության մեջ նշվել է,

որ »հանքավայրի շահագործման տեխնիկատեխնոլոգիական պարամետրերի

ճշգրտման, կորուստների և աղքատացման հավաստի ցուցանիշների ստացման

նպատակով նախատեսվում է սկզբնական փուլում շահագործել հանքավայրի

վերերկրյա մասը` երկու փորձնական բացահանքերով։

Նախատեսված բացահանքերի տարեկան արտադրողականությունը, ըստ

արդյունահանվող հանքաքարի ընդունված է`

թիվ 1 բացահանք` 24020,45 խմ կամ 78237 տոննա,

թիվ 2 բացահանք` 79481,25 խմ կամ 262050,6 տոննա։

Արդյունահանման աշխատանքների ժամկետը` 2 տարի։

Թիվ 1 բացահանք`

ոսկի-510,13 կգ,

արծաթ-5282,1 կգ։

Թիվ 2 բացահանք`

ոսկի-1386,91 կգ,

արծաթ-36085 կգ«։

Վերը նշվածն ամրագրվել է կողմերի միջև 01.04.2009թ. կնքված

հանքարդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման թիվ 428 լիցենզային

պայմանագրի 2.1 կետում, որտեղ մասնավորապես նշված է, որ »համաձայն

ներկայացված նախագծի ընդունված է 2 տարի ժամկետով` որպես

տեխնոլոգիական հանույթ տարեկան արդյունահանել թիվ 1 բացահանքից 78237

տոննա հանքաքար` ոսկի-510,13 կգ, արծաթ-5282,1 կգ, թիվ 2 բացահանքից`

262050,6 տոննա հանքաքար` ոսկի-1386,91 կգ, արծաթ-36085 կգ«։

Նշված երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները »Հանրապետական

երկրաբանական ֆոնդ« ՊՈԱԿ-ում 24.07.2009թ. ստացել են թիվ Ֆ09-47/1  պետական

գրանցում։ Կողմերի միջև կազմվել է ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Ազատեկի

ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի պաշարների վերագնահատման

աշխատանքների կատարման 2009-2010թթ. ժամանակացույց, համաձայն որի`

աշխատանքներն ավարտվելու էին 2010 թվականի 3-րդ եռամսյակում և 4-րդ

եռամսյակում պետք է կատարվեր ՏՏՀ /տեխնիկա տնտեսական հիմնավորման/ և 

հաշվետվությունների կազմման աշխատանքները։

Կողմերի միջև կնքված թիվ 428 լիցենզային պայմանագրի հավելված 1-ում
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սահմանվել է լիցենզառուի կողմից իրականացվող ներդրումների ծավալները`

3058822,0 հազ.դրամ, ժամկետները, բոնուսի, կոնցեսիոն վճարի, բնօգտագործման

վճարի, ռոյալթիների, շրջակա միջավայրի պահպանման դրամագլխի ներդրումների

ծավալները, որոնք պարտադիր են օգտակար հանածոների արդյունահանման

դեպքում։

Պայմանագրի հավելված 2-ում, որում  սահմանվել են լիցենզառուի

պարտավորությունները, մասնավորապես  նշված է ` »1. Լիցենզառուն պարտավոր

է`

ա. սույն պայմանագրի կնքումից մինչև 6 ամիս ժամկետում լիազոր մարմնին

սահմանված կարգով ներկայացնել հանքավայրի արմատական վերագնահատման

/վերահաստատման/ աշխատանքների կատարման նախագիծը  /երկրաբանական

ուսումնասիրության աշխատանքների նախագիծն ու պետական գրանցման

վկայականի պատճեն ներկայացնել կոնցեսիոն գործակալություն/«։

Պարտավորությունը  ընկերության կողմից մասամբ է կատարվել, չի իրականացվել

նախագծին կից ժամանակացույցով նախատեսված աշխատանքները։

»բ. լրահետախուզման և պաշարների վերահաստատման արդյունքում կազմել

շահագործման նոր նախագիծ և այն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և

ժամկետներում ներկայացնել լիազոր մարմին` լիցենզային պայմանագրում

փոփոխություններ կատարելու համար«։

Համաձայն աշխատակազմի օգտակար հանածոների պաշարների գործակալության

02.02.2011թ. թիվ 020-Ն/9 և »Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ« ՊՈԱԿ-ի

01.02.2011թ. թիվ Ֆ-Տ-1/11 և գրությունների, համապատասխանաբար`

վերագնահատման աշխատանքների ամփոփ նյութերը առ 31.01.2011թ. դրությամբ

պետական ընդերքաբանական փորձաքննության չեն ենթարկվել, իսկ

»Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ« ՊՈԱԿ-ում պաշարների

վերագնահատման վերաբերյալ  տեղեկատվությունը առ 01.02.2011թ. չի

հաշվառվել։

Այսինքն` ընկերության կողմից այդ պահանջն էլ չի կատարվել։

»գ. հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հանքավայրը գտնվում է բնակավայրերի,

ինժեներական ենթակառույցների, հաղորդակցուղիների անմիջական

հարևանությամբ` մինչև հանքարդյունահանման աշխատանքները սկսելը

ապահովել »Կոնցեսիայի մասին« ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածի պահանջների

կատարումը«։

Ընկերության կողմից չի ապահովել նաև նշված ենթակետի պահանջը։

»դ. շահագործման 2-րդ տարվա ավարտից առնվազն 6 ամիս առաջ, մինչև

հանքավայրի պաշարների վերագնահատման /վերահաստատման/

աշխատանքների ավարտը ներկայացնել հանքավայրի հետագա շահագործման իր

մոտեցումները` ելնելով պաշարների վերագնահատման /վերահաստատման/

նյութերից«։

Բացակայում է նաև ընկերության կողմից այս պարտավորության կատարման

վերաբերյալ տեղեկատվությունը ևս։

Այսպիսով, վերը նշված բոլոր այս պարտավորությունները »Ազատեկգոլդ« ՓԲԸ-ի

կողմից չեն կատարվել, չնայած նրան, որ հատուկ պայմանների 2-րդ կետը

սահմանել էր պարտավորությունների չկատարման  հետևյալ պատժամիջոցը,

մեջբերում. »2. Սահմանված կարգով և ժամկետում հանքավայրի շահագործման

նախագիծ չներկայացնելու կամ ներկայացված նախագծի` օրենսդրությամբ

սահմանված փորձաքննությունների դրական եզրակացությունները չստանալու

դեպքում սույն պայմանագրի գործողությունը համարվում է դադարեցված։

Ուստի »Կոնցեսիայի մասին« ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` ընկերության

կողմից 1. օգտակար հանածոյի արդյունահանման տարեկան ծավալները
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չկատարելու, 2. 3.05 մլրդ.դրամ ֆինանսական ներդրումները և դրանց մասին

յուրաքանչյուր  ֆինանսական տարվա ավարտից հետո եռամսյա ժամկետում

լիազոր մարմին տարեկան հաշվետվությունները չներկայացնելու, 3. »Կոնցեսիայի

մասին« ՀՀ օրենքով նախատեսված` ռոյալթիների հաշվարկման և վճարման

վերաբերյալ հաշվետվություններ չներկայացնելու, 4. շահագործման 2-րդ տարվա

ավարտից առնվազն 6 ամիս առաջ, մինչև հանքավայրի պաշարների

վերագնահատման /վերահաստատման/ աշխատանքների ավարտը հանքավայրի

հետագա շահագործման մոտեցումները լիազոր մարմին չներկայացնելու համար ՀՀ

էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը 07.10.2010թ. թիվ

07/29.3/3584-10 գրությամբ զգուշացրել է ընկերությանը և սահմանել 90-օրյա

ժամկետ զգուշացման պատճառների վերացման համար, հայտնելով, որ

պարտավորությունների չկատարման դեպքում ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի

15-րդ հոդվածի 5-րդ, 6-րդ մասերի, 16 հոդվածի 2-րդ մասի, »Կոնցեսիայի մասին« ՀՀ

օրենքի 31-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն   կսկսվի ընկերության հանքային

իրավունքի դադարեցման գործընթացը։

Հանքային իրավունքի դադարեցման համար լիազոր մարմնի ծանուցման մեջ

հղումը կատարված է »Կոնցեսիայի մասին« ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 2-րդ մասի

վրա, որով օրենսդիրը  սահմանել է հանքային իրավունքի դադարեցման հստակ

90-օրյա ժամկետ, ուստի զգուշացման մեջ նշված »կսկսվի հանքային իրավունքի

դադարեցման գործընթացը« բառերը  չպետք է ընդունել որպես գործունեության

դադարեցման  գործընթացի երկարացման ժամկետ, ինչը շահարկում է հայցվորը

պարտավորությունների ժամանակին չկատարումը հիմնավորելու համար։

Հրամանի նկատմամբ հայցվորը 15.03.2011թ. վարչական բողոք է ներկայացրել

նախարարություն։ Նախարարի 21.03.2011թ. թիվ 33-Ա հրամանով ստեղծվել է

հանձնաժողով վարչական վարույթ իրականացնելու համար։ Ընկերությանը

վարչական վարույթի անցկացման տեղի, ժամանակի մասին  ծանուցվել է

21.03.2011թ. թիվ 07/13/989-11 գրությամբ։

Վարչական բողոքի հիման վրա 25.03.2011թ. անցկացված վարչական վարույթի

լսումների ընթացքում ընկերության կողմից հիմնավոր պատճառաբանություն չի

ներկայացվել հրամանի անվավեր ճանաչման համար, քանզի ընկերության

դիրքորոշմամբ ընկերությունը 28.10.2005թ. թիվ ՀԱ-Լ-14/373

հանքարդյունահանման հատուկ լիցենզիայով և հանքարդյունահանման

նպատակով ընդերքօգտագործման 01.04.2009թ. թիվ 428 լիցենզային պայմանագրի

համաձայն գտնվել է պաշարների վերագնահատման փուլում, որն  օգտակար

հանածոյի արդյունահանում չի նախատեսում։

Ի հակադրում նշվածի, նախարարության կողմից պարզաբանվել է, որ ընկերության

հետ կնքված հանքարդյունահանման հատուկ լիցենզիայի և լիցենզային

պայմանագրի համաձայն ընկերությանը թույլատրվել էր իրականացնելու

արդյունահանում օգտակար հանածոյի պաշարների գնահատումը կատարելու

համար։

Ընկերությունը, նույն այս միտքը արտահայտել է նաև հայցադիմումի 2-րդ կետում`

նշելով, որ »Ազատեկի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրը գտնվում է

պաշարների վերագնահատման փուլում և ընդունված են այդ նպատակով որպես

տեխնոլոգիական հանույթ հանքաքարի արդյունահանման սահմանափակումները,

այլ ոչ շահագործման պարտավորությունները«։ Արդյունահանման

սահմանափակման դեպքում նույնիսկ, ընկերությունը պարտավոր էր այդ

սահմանափակ չափաքանակի մասով ապահովել պարտավորությունների

իրականացումը և օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում ներկայացներ

համապատասխան տեղեկատվություն ու հաշվետվություններ, ինչը ներկայացնելու

անհրաժեշտությունից հրաժարվել են վարչական վարույթի ընթացքում
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ընկերության ներկայացուցիչները։

Տեխնոլոգիական հանույթը դա փորձնական հանույթ չէ, այլ այն նախատեսում է

օգտակար հանածոյի արդյունահանում` պաշարների վերագնահատման

նպատակով, ինչն ընկերությունը խնդրել էլ լիազոր մարմնին վերը նշված`

10.02.2009թ. գրությամբ` նշելով` »պարտադիր է կատարել տեխնոլոգիական

հանույթ, այսինքն սկսել որոշակի ծավալներով հանքարդյունահանման

աշխատանքներ«, ինչն էլ ամրագրվել է 01.04.2009թ. թիվ 428 լիցենզային

պայմանագրի 2.1 կետում` սահմանելով տեխնոլոգիական հանույթ տարեկան

ընդհանուր հաշվով 340287.6 տոննա հանքաքարի արդյունահանմամբ, որից`

ոսկի-1897.04 կգ, արծաթ-41367.1 կգ։

Ինչ վերաբերում է վարչական բողոքի քննարկման ընթացքում »Վարչարարության

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին« ՀՀ օրենքի 37-րդ, 39-րդ, 59-րդ

հոդվածի 2-րդ մասի պահանջների չապահովմանը, ապա վարչական վարույթն

իրականացվել է գործի փաստական հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և

օբյեկտիվ քննարկմամբ` բացահայտելով գործի հետ կապված բոլոր

հանգամանքները։ Այդ է վկայում, նույնիսկ բողոքի քննարկման ընթացքում Ջորջ

Քըրքիսի 02.02.2010թ. գրությանն անդրադառնալը, որն, ի դեպ, ըստ էության թիվ

22-Ա հրամանի արձակման հիմք չի ծառայել։ Ուստի »Վարչարարության

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին« ՀՀ օրենքի 63-րդ հոդվածի 1-ին մասի

''բ'' ենթակետի հիմքով հրամանի անվավեր ճանաչման ընկերության պահանջը

հիմնավորված չէ։ Վարչական վարույթի ընթացքում դրա գոյության վերաբերյալ

միայն տեղեկատվություն է տրվել ընկերությանը։ Ուստի այդ փաստաթուղթը որևէ

էական նշանակութուն ունենալ չէր կարող, որևէ կապ չունի և հիմք չի հանդիսացել

նախարարի 03.03.2011թ. թիվ 22-Ա հրամանի արձակման համար, ուստի և դրա

վիճարկման վերաբերյալ վարչական վարույթի ժամկետի երկարացման

անհրաժեշտություն չի առաջացել։ Ընկերությանը սահմանված կարգով է

ծանուցվել վարչական վարույթի անցկացման մասին և ընկերությունը պարտավոր

էր անհրաժեշտ փաստաթղթերով ներկայանալու բողոքում ներկայացված

դիրքորոշումը հիմնավորելու համար, ինչը ընկերության կողմից հիմնավորված չի

իրականացվել։ Վարչական վարույթի լսումների ընթացքում ընկերության կողմից

պահանջվել է միայն Ջորջ Քըրքիսի 02.02.2010թ. գրությունը, ինչն էլ տեղում

հանձնվել է ընկերության ներկայացուցչին։ Ուստի անհիմն է նաև ընկերության

կողմից »Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին« ՀՀ օրենքի

39-րդ հոդվածի` իբր թե նախարարության կողմից չապահովումը։ Ուստի 

հանձնաժողովը  առաջարկությամբ դիմել է լիազոր մարմնին, որն էլ 07.04.2011թ.

ընդունել է թիվ 40-Ա վարչական ակտը։ Նշված հրամանը 11.04.2011թ. թիվ

07/13/1273-11 գրությամբ, իսկ վարչական վարույթի գործում առկա փաստաթղթերը

ընկերության կողմից /մուտք` 14.04.2011թ./ պահանջի ներկայացումից հետո

19.04.2011թ. թիվ 07/13/1422-11 գրությամբ ընկերությանն են տրամադրվել,

»Իրավական ակտերի մասին« ՀՀ օրենքի 83-րդ հոդվածի ապահովմամբ։

Այսպիսով, նախարարության կողմից ոչ միայն վերը նշված ժամկետների, այլև

»Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին« ՀՀ օրենքի 46-րդ

հոդվածի 1-ին մասով սահմանված վարչական վարույթի ժամկետների խախտում

թույլ չի տրվել։

Հայցադիմումի 4-րդ կետով հայցվորը հայտնել է, որ »պայմանագրի 2-րդ հավելվածի

1.բ կետով նախատեսված պարտավորությունը ծագում է պաշարների

վերահաստատման պահից, ինչը դեռևս տեղի չէր ունեցել, հետևաբար այդ 

պարտավորությունը չէր կարող խախտված լինել«։ Հայցվորը, հաստատելով, որ

ընկերության կողմից պայմանագրով նախատեսված պաշարների վերահաստատում

չի կատարել, միաժամանակ անտեսում է, որ անկախ ամեն ինչից, ընկերությունը
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պարտավոր էր նույնիսկ դրանց չառկայության դեպքում տեղեկատվություն

ներկայացնել նախարարությանը կցելով զրոյական հաշվետվությունը։ Նույնը

վերաբերում է հայցվորի կողմից հայցադիմումի 5-րդ, 7-րդ կետերում նշված

ռոյալթիների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրմանը։ Ընկերությունը

հայցադիմումի 6-րդ կետով նշել է, որ լիցենզային պայմանագրով սահմանված չէ

ընկերության պարտավորություն` 31.01.2001թ. դրությամբ վերագնահատման

աշխատանքների ամփոփ նյութերի  ՀՀ ՕՀՊԳ պետական ընդերքաբանական

փորձաքննության ներկայացումը, նշելով միաժամանակ, որ պայմանագրի 2.1

կետով ընդունված է պայմանագրի վերագնահատման 2 տարվա ժամկետ և

շարունակում, որ նույնը վերաբերում է նաև 01.02.2011թ. »Հանրապետական

երկրաբանական ֆոնդ« ՊՈԱԿ-ում տեղեկատվության չհաշվառմանը։ Նշված

տեղեկատվությամբ ընկերությունը ապակողմնորոշում է դատարանին, քանի որ

նշված փաստաթղթերով ապացուցվում է, որ ընկերության կողմից պայմանագրի

ժամանակացույցով սահմանված օգտակար հանածոների պաշարների

վերագնահատման աշխատանքների 2 տարվա ժամկետի ավարտման պահի

դրությամբ /2010թ. 4-րդ եռամսյակ/, ընկերության կողմից պաշարների

վերագնահատում կամ հաստատման ներկայացում չի իրականացվել, որն

ապացուցվում է վերը նշված կազմակերպություններում համապատասխան

տեղեկատվության բացակայությամբ։

Ներկայացված հայցով հայցվորը չի հիմնավորել իր կողմից վերը նշված

պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարումը։ Հայցադիմումը

բովանդակային առումով անդրադարձ է վարչարարությանը, այն, ըստ էության չի

անդրադառնում պայմանագրային պարտավորությունների` ընկերության կողմից

կատարմանը, որով կարող էր վիճարկել ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների

նախարարի 03.03.2011թ. թիվ 22-Ա հրամանի ոչ իրավաչափ լինելը։

Առաջնորդվելով ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածով, համաձայն որի`

պետական մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու

միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են օրենքով, հիմք

ընդունելով ՀՀ կառավարության 15.05.2008թ. թիվ 653-Ն որոշմամբ ՀՀ

էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությանը վերապահված` ՀՀ

ընդերքի մասին օրենքով, »Կոնցեսիայի մասին« ՀՀ օրենքով լիազոր մարմնի

իրավասությունները և ղեկավարվելով նշված օրենքների պահանջներով, ՀՀ

էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը 03.03.2011թ. թիվ 22-Ա

հրամանով, »Կոնցեսիայի մասին« ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի պահպանմամբ

դադարեցրել է »Ազատեկգոլդ« ՓԲԸ-ի ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Ազատեկի

ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի շահագործման հանքային իրավունքը։

Ուստի, ելնելով վերը շարադրվածից, խնդրել  են դատարանին հայցվորի հայցը

մերժել։

Դատարան ներկայացրած առարկությամբ պատասխանողը հայտնել է, որ հայցվորը

գործի քննության ընթացքում 04.10.11թ. միջնորդություն էր ներկայացրել

դատարան` ներառելով նաև  »Արմենիակ« ՍՊԸ-ի կողմից 2006-2008թ. ընկած

ժամանակահատվածում կատարված ներդրումների վերաբերյալ

տեղեկատվություն` ներկայացնելով  թվով 27 հատ,  իսկ »Ազատեկգոլդ« ՓԲԸ-ի

կողմից 2009-2011թթ. փետրվարն  ընկած ժամանակահատվածում` թվով 16

վճարման հանձնարարագիր (ընդ որում 2 հատ հանձնարարագիր նույն թիվ 3

համարանիշի) տարբեր գումարների և տարբեր աշխատանքների,

ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ։ Ներկայացվել էր նաև »Արմենիակ«

ՍՊԸ-ի հաշվապահություն մուտք արված գումարների շրջանառությունը`

2006-2008թթ.` մնացորդային գումարների մասով տեղեկատվություն, անձնական 
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հաշվի (արժութային) քաղվածքներ թվով 29 հատ փաստաթղթեր, իսկ

»Ազատեկգոլդ« ՓԲԸ-ի կողմից նույնատիպ թվով 24 հատ փաստաթղթերի

պատճեններ, որոնց ներկայացումը գործի քննության հետ չեն առնչվում

այնքանով, որքանով միջնորդությամբ ներկայացված փաստաթղթերն առնչվում են

ընկերությունում ֆինանսական մուտքերի և  ելքերի հետ։ Դրանցով

անմիջականորեն չեն ապացուցվում հանքավայրի շահագործանն ուղղված

աշխատանքների վերաբերյալ կատարված ֆինանսական ներդումները։ Ուստի

Նախարարության կողմից դատարանին խնդրել են պահանջել հայցվորից 

ներկայացնելու վճարման հանձնարարագրի հիմք հանդիսացած պայմաագրերը,

դրանցով կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման ակտերը,

փորձագիտական եզրակացությունները, որոնք կապացուցեին հստակորեն

ընկերության կողմից ներդրված այն ֆինանսական միջոցները, որոնք ուղղվել էին

հանքավայրի շահագործման աշատանքների կատարմանը։

25.10.11թ. միջնորդությամբ հայցվորի կողմից ներկայացվել են  »Ազատեկգոլդ«

ՓԲԸ-ի թվով 4 պայմանագրեր առանց դրանց կատարումն ապահովող

հանձնման-ընդումնան ակտերի և առանց կնիքների 1 հանձնման-ընդունման

արձանագրություն` շահագործման նախագծի թարգմանության թիվ 1

եզրակացության վերաբերյալ, որում չի երևում, թե որ պայմանագրի շրջանակներում

է նշված  արձանագրությամբ հանձնում-ընդունումը կատարվել։ Ներկայացվել   է 

նաև  »Արմենիակ« ՍՊԸ-ի կողմից 2006-2007թթ. ընթացքում կնքված թվով 12

պայմանագիր, որոնցից  մի քանիսին  կցված են հանձնման-ընդունման ակտեր։

Վերջիններս ընդհանրապես չեն առնչվում հանքարդյունահանման նպատակով

ընդերքօգտագործման թիվ 428 լիցենզիային պայմանագրի հետ, քանի որ

Նախարարության և Ընկերության միջև լիցենզային պայմանագիրը կնքվել է 2009թ.։

Նրանում սահմանված կամ նախատեսված պահանջներն ու պայմանները

վերաբերելի են պայմանագրի կնքման պահից հանքավայրում իրականացվելիք

օգտակար հանածոների արդյունահանման գործընթացին։ Պայմանագրում հղում

չկա ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 441 հոդվածի 2-րդ մասի վրա, որի համաձայն

ընկերության կողմից հանքավայրում նախկինում կատարված աշխատանքները 

ներառվեին նշված պայմանագրի մեջ։ Պայմանագրի   հավելված 1-ում սահմանված

3,05 մլրդ դրամի ներդրումները  նախատեսվել են պայմանագրի կնքումից հետո

օգտակար հանածոների վերագնահատման  համար  տեխնոլոգիական  հանույթի

ընթացքում  հանքավայրում ընկերության կողմից կատարվող, կամ  կատարված և

հետագայում կանխատեսվելիք ներդրումներին։

Հետևաբար մինչև 2009թ. ապրիլի 1-ը ընկած ժամանակահատվածը ներառող

փաստաթղթերը, իսկ 2009թ-ից հետո նաև հանքավայրում կատարված

աշխատանքների հանձնման-ընդունման ակտերի բացակայությամբ ներկայացված

փաստաթղթերը չեն ապացուցում հանքարդյունահանման գործընթացին ուղղված

Ընկերության ներդրումների մասով հիմնավոր ապացույցներ։  Հետևաբար

նախարարի 03.03.11թ. 22-Ա հրամանի արձակման համար առկա էին ֆինանսական

ներդրումների մասով Ընկերության կողմից պայմանագրային

պարտավորությունների չկատարման իրավական հիմքերը։

Դատքննության ընթացքում պնդելով վերոգրյալը` պատասխանողի

ներկայացուցիչը դատարանին խնդրեց հայցն ամբողջությամբ մերժել։

Գործի լուծման համար էական նծանակություն ունեցող փաստերը.

Սույն գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ փաստերը.
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28.10.2005թ. տրվել է հանքարդյունահանման հատուկ թիվ ՀԱ-Լ-14/373 լիցենզիան

25 տարի ժամկետով։

Ընկերության և Նախարարի միջև 01.04.2009թ. կնքվել է թիվ 428 լիցենզային

պայմանագիրը։

Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը 07.10.2010թ. Ընկերության

տնօրենին ծանուցել է այն մասին, որ »Ձեր ընկերության կողմից չի ապահովվել ՀՀ

Վայոց Ձորի մարզի Ազատեկի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի շահագործման

նպատակով ՀՀ օրենսդրության և 01.04.2009թ. կնքված թիվ 428 լիցենզային

պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների կատարումը,

մասնավորապես՝

1. Պայմանագրի 2-րդ հոդվածի համաձայն, չեն կատարվել օգտակար հանածոյի

արդյունահանման տարեկան ծավալները։

2. Չի կատարել պայամնագրի 1-ին հավելվածի 1.1 կետով նախատեսված 3.05 մլրդ

դրամ ֆինանսական ներդրումները և 1.2 կետի համաձայն չի ապահովվել

կատարված ֆինանսական ներդրումների մասին, յուրաքանչյուր ֆինանսական

տարվա ավարտից հետո եռամսյա ժամկետում, լիազոր մարմին՝ տարեկան

հաշվետվություններ ներկայացնելու պարտավորությունը։

3. »Կոնցեսիայի մասին« ՀՀ օրենքով նախատեսված՝ ռոյալթիների հաշվարկման և

վճարման վերաբերյալ հաշվետվություններ ներկայացնելու պարտավորությունը։

4. Չի կատարվել պայմանագրի »Հատուկ պայմաններ«-ի 2-րդ հավելվածի 1-ին

մասի »դ« ենթակետով ստանձնած՝ շահագործման երկրորդ տարվա ավարտից

առնվազն 6 ամիս առաջ, մինչև հանքավայրի պաշարների վերագնահատման

աշխատանքների ավարտը, հանքավայրի հետագա շահագործման մոտեցումները

ներկայացնելու պարտավորությունը…։

Զգուշացման մասին ծանուցումը ստանալու պահից ոչ պակաս, քան 90 օրվա

ընթացքում պարտավորությունը չկատարելու դեպքում, ՀՀ ընդերքի մասին

օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5 և 6-րդ կետերով, 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի

2-րդ կետով, »Կոնցեսիայի մասին« ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 2-րդ մասով

սահմանված կարգով կսկսվի Ձեր հանքային իրավունքի դադարեցման

գործընթացը։«։

Ընկերության տնօրենը Նախարարին ուղղված 02.03.2011թ. գրությամբ հայտնել է

հետևյալը.

»ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշաբների նախարարության և »Ագատեկգոլդ« ՓԲ

ընկերության միջև 01.04.2009թ–ին կնքվել է հանքարդյունահանման նպատակով

ընդերքօգտագործման թիվ 428 լիցենզային պայմանագիրը։

Հանքարդյունահանման թիվ ՀԱԼ-14/373 հատուկ լիցենզիայի հիման վրա, ինչի

կատարման ընթացքի վերաբերյալ ստացվել է Ձեր թիվ 07.29.3.3584-10 ծանուցումը։

Այդ կապակցությամբ հայտնում ենք հետևյալը.

Պայմանագրով մեր ընկերությանը թույլատրվել Էր տրամադրված հանքավայրի

սահմաններում համաձայն հաստատված նախագծի երկու փորձնական

բացահանքերում. /ՀՀ ՕՀՊԳ կողմից վերագնահատված պաշարնեբով։ 23 մայիսի

2008թ թիվ 320 արձանագրություն /իրականացնել 340.0հագ.տ. տեխնոլոգիական

հանույթ։

Սակայն վերագնահատման արդյունքում պարզվել է, որ նախկինում հաստատված

պաշարները փոխվում են /աճում են/մոտ 60%-ի չափով; Ընդ որում այդ

վերահաշվարկին ընդհանրապես չեն մասնակցել ծարիրի պաշարները ելակետային

նյութերի բացակայության պատճառով, որը բերում է երկու բացհանքերի

սահմաններում պաշարների անբավարար ոաումնասիրության գնահատականի։

Այդ պայմաններում, համաձայն ՀՀ օրենսդրության նորմերի, անթույլատրելի էր

սկսել հանքավայրի շահագործման աշխատանքները, հետևաբար
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անհրաժեշտություն էր առաջացել իրականացնելու լրահետախագական

աշխատանքներ։

Ընկերության կողմից 2009-2010թթ. կատարված դաշտային լրահետախոպական

աշխատանքների արդյունքում պարզվել է, որ նախագծված 2 բացհանքերի

սահմաններում առկա են խիստ մեծ անհամապատասխանություններ։

Մասնավորապես փորձնական հանույթին նախորդած մակերեսային

փորվածքներից կատարված վերանմուշարկման և հետախուզման ժամանակ

վերցված նմուշների նմուշարկման արդյունքներում, որտեղ նվազում են հանքային

մարմինների հզորությունները և ոսկու պարունակությունները, մակերեսին մոտ

առկա են բազմաթիվ հնագույն շահագործողական փորվածքներ, որոնք բերում են

ոսկու միջին պարունակության բազմակի անգամ նվազեցման և պաշարների

կրճատման։

Լրահետախոպման և վերագնահատման 2009-2010թ.թ. աշխատանքների

կատարման նախագծի համաձայն ամփոփվել են ֆոնդային և մեր կողմից ձեռք

բերված 1967-1991թթ առաջնային դաշտային երկրաբանական փաստագրման

նյութերը։ Վերջիններս բացակայել են 1994թ. Ազատեկի հանքավայրի պաշարների

հաշվարկմամբ ամփոփ հաշվետվության կազմման ժամանակ, որի պատճառով

նշված աշխատանքում տեղ են գտել մի շարք էական բացթողումներ, ինչը

հանգեցրել է հաշվարկված C1 կարգի մեծ բանակի պաշարների վերագրման C2

կարգի և C2 կարգի պաշարների վերագրման։ Բ1 կանխատեսամային ռեսուրսների,

առաջացնելով հաշվարկված C1+C2 կարգի գումարային պաշարների կրճատման

մոտ 25-30% չափով, իր հերթին բերելով հանքավայրի արդյունաբերական

յուրացման համար նախապատրաստվածության աստիճանի բացասական

գնահատականի։ Մասնավորապես, պաշարների 1994թ. հաշվարկին մասնակցած

299 հորատանցքերից 125-ը (42%) ենթակա են խոտանման՝ հորատահանակի

անբավարար ելք (ցածր 70%) ունենալու պատճառով։

Բացահայտվել են նաև կարևոր նշանակության անճշտություններ երկրաբանական

կտրվածքների և հորիզոնական պլանների վրա հանքային մարմինների

հատումները միմյանց կապակցելու ժամանակ, ինչը բերել է հանքամարմինների

կառուցվածքի խեղաթյուրման, անհնարին դարձնելով դրանց արդյունահանման

նպատակով նախագծման աշխատանքների կատարումն այս փուլում։

Վերը թվարկված էական թերությունների և անճշտությունների առկայության

պատճառով անհրաժեշտություն է առաջացել Ազատեկի հանքավայրի

վերագնահատման և լրահետախուզման ուղղությամբ եռամյա ժամկետում

կատարել նախատեսվածից անհամեմատ առավել արմատական աշխատանքներ՝

հորատման և մակերեսային լեռնային վտրվածքների մեծածավալ աշխատանքների

նախատեսմամբ։

Բացի հիշյալ հիմնախնդիրներից, պայմանագրային պարտավորությունների

կատարման ընթացքում Ընկերության առջև ծառացել է նաև անշրջանցելի

խոչնդոտ, պայմանավորված հետևյալ հանգամանքներով.

ա/ արդյունահանված տեխնոլոգիական հանույթի առաջին չափաբաժնի

հարստացման գործընթացի արդյունքում պարզվել է, որ հանքաքարը

պարունակում է արդյունաբերական նշանակության նոր բաղադիչ՝ ծարիր, որի

իրական պաշարները /մեր նախնական գնահատումներով շուրջ 100հազ.տ/ դուրս

են մնացել հանքավայրի պաշարների հաշվարկից։

բ/ Հաշվի առնելով ծարիրի ներկայիս գները համաշխարհային շուկայում, այդ

պաշարները արդեն իսկ ձեռք են բերել արդյունաբերական լուրջ նշանակություն,

որը գրեթե համարժեք է հանքավայրում ոսկու հաստատված պաշարներին,

հետևաբար աներկբա անհրաժեշտություն է առաջացել նորովի իրականացնել

հանքավայրի արմատական վերագնահատումը։
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գ/ Հանքաքարից մետաղների կորզման տեխնոլոգիայի որոշման նպատակով

ընկերությանը տրամադրվել է պայմանագրով սահմանված քանակությամբ

տեխնոլոգիական հանույթի արդյունահանման իրավունք։ Սակայն մեր

ընկերությունը անհնար է գտել դրա իրականացումը, նկատի ունենալով, որ

1. ծարիրը նշված չէ պայմանագրով սահմանված օգտակար հանածոների ցանկում,

հետևաբար, համաձայն ՀՀ օրենսդրության, ընկերությունը դեռևս չունի այն

շահագործելու իրավունք։ Պայմանագրով սահմանված 340 հազ.տ. քանակությամբ

տեխնոլոգիական հանույթ արդյունահանելու և մշակելու հետևանքում

ընկերությունը կկանգներ օրինախախտ դիտվելու վտանգի առջև, բանի որ այդ

ծավալով ծարիրի կորգման /իրացման դեպքում կխախտվեր պայմանագիրը, իսկ

հակառակ դեպքում՝ իրավացիորեն կարձանագրվեր հանքանյութի փչացման, և

որպես հետևանք, ընդերբի ռացիոնալ օգտագործման օրենսդրական նորմը

չպահպանելու փաստ։

2. այս ընթացքում աշխարհում ի հայտ են եկել և հաջողությամբ կիրառվում են նոր

տեխնոլոգիական սխեմաներ, որոնց փորձարկման համար բավարար է

իրականացնել ընդամենը 5-8 հազ.տ. հանքաքարի մշակում։ Նշված սխեմաների

ձեռբբեբմամբ հնարավոր է դարձել պահպանել ընդերբի ռացիոնալ և բանական

օգտագործման հիմնարար սկզբունքը՝ զանց առնելով հանքահումքի

անարդյունավետ վատնումը, ինչից անհնար էր խուսափել 340 հագ.տ.

արդյունահանման պարագայում։

Հայտնում ենք, որ մեր ընկերության կողմից վերոհիշյալ բոլոր հիմնախնդիրները

մանրակրկիտ վերլուծվել, ինչպես նաև դրանց արմատական լուծման ուղիները

նախանշվել են, և ներկայումս իրականացվում են աշխատանքներ՝

համապատասխան ուղղություններով։

Մասնավորապես, Ազատեկի հանքավայրի տարածքում արդեն իսկ սկսվել են

դաշտային աշխատանքները, որոնք նախատեսում ենք ավարտել մայիս-հանիս

ամիսներին։ Այդ ընթացքում կհորատվի 5000 մետրից ավելի հորատանցք,

կանցնենք 15–18 խոր.մ. ծավալով խրամուղիներ, հետախուզահորեր, առուներ,

կվերցվի և կմշակվի շուրջ յոթ հազար նմուշ, կիրականացվեն անհրաժեշտ

շինմոնտաժային և ճանապարհակառուցման աշխատանքներ։ Երկրաբանական

ոաումնասիրության նշված աշխատանքների ուղղությամբ ներդրվելու է մոտ 2մլն

ԱՄՆ դոլար, որի ֆինանսավորումը ներկա պահին իրականացնում է »Ալռոսա«

ընկերությունը /»Ալռոսայի« կողմից ՀՀ վարչապետին ուղղված նամակի պատճենը

կցվում է/։ Զուգահեռաբար ընթանում են նաև հարստացուցիչ ֆաբրիկայի տեղի

ընտրության և նախագծման հետ կապված աշխատանքները։ Սակայն,

այնուամենայնիվ, գլխավորը մնում է հանքավայրում առկա ծարիրի պաշարների

հետ կապված հիմնախնդիրը, որի ոաումնասիրությունն ու հետագա

արդյունահանումն իրականացնելու համար մեր ընկերությանն անհրաժեշտ է

ունենալ օրինական հիմքեր։

Նկատի ունենալով, որ նշված հիմնախնդրին լուծում կարող է տալ միայն լիազոր

պետական մարմինը, ի դեմս ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների

նախարարության, խնդրում ենք Ձեր հանձնարարականը նախարարության

համապատասխան կառույցների հետ սկսել քննարկումներ՝ ընտրելու

առաջարկվող հետնյալ լուծումներից առավել նպատակահարմարը.

ա/ մեզ տրամադրեք Ազատեկի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրում ծարիրի

արդյունահանման նպատակով նոր լիցենզիա՝ համաձայն »Կոնցեսիայի մասին« ՀՀ

օրենքի 25 հոդվածի 4-րդ մասի, կամ

բ/ կատարել համապատասխան փոփոխություններ ու լրացումներ գործող

պայմանագրում և լիցենզիայում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՀ ՊՊՀ

16,12.1997թ. թիվ 36 արձանագրությամբ ծարիրի որոշակի քանակություն
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ներառնվել է հանքավայրի հաշվեկշռային պաշարների կազմի մեջ, ինչը սակայն

տեղ չի գտել թիվ ՀԱ-Լ-14/373 հատուկ լիցենզիայով սահմանված օգտակար

հանածոների ցանկում։

Ւնչ վերաբերում է ծանուցման մեջ նշված այլ թերաթյուններին, չնայած այն

հանգամանքին, որ պահանջված ժամկետներում դրանք հիմնականում վերացվել

են, այնուամենայնիվ մեր ընկերությունը պատրաստ է վճարելու համարժեք

փոխհատուցում՝ »Կոնցեսիայի մասին« ՀՀ օրենքի 31 հոդվածով սահմանված

կարգով, եթե լիազոր մարմինը գտնի, որ առկա են նման փոխհատուցում

առաջարկելու հիմքեր։«։

Նախարարության ներկայացուցիչը գործի քննության ընթացքում ընդունեց, որ

Նախարարությունը տվյալ գրությունը ստացել է 02.03.2011թ. և որևէ պատասխան

չի տվել։

Նախարարի 03.03.2011թ. թիվ 22-Ա հրամանով դադարեցվել է Ընկերության

հանքային իրավունքը, մասնավորապես՝

ա) ուժը կորցրած է ճանաչվել հանքարդյունահանման հատուկ լիցենզիան.

բ) լուծվել է լիցենզային պայմանագիրը

գ) ուժը կորցրած է ճանաչվել լեռնահատկացման ակտը։

Վարչական դատարանի պատճառաբանություններն ու եզրահանգումները.

Լսելով կողմերի բացատրությունները, հետազոտելով գործում առկա գրավոր

ապացույցները, գնահատելով դրանք, դատարանը եզրակացրեց, որ հայցը ենթակա

է բավարարման, հետևյալ պատճառաբանությամբ.

1) Հայցվորը, վիճարկելով Նախարարի 03.03.2011թ. թիվ 22-Ա հրամանը, նախ

պնդում է, որ այդ հրամանը կայացվել է իրավահարաբերության ծագման պահին

գործող »Ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով

ուսումնասիրության և արդյունահանման համար տրամադրելու (կոնցեսիայի)

մասին« ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 4-րդ մասի խախտմամբ, քանի որ

Նախարարությանն առաջարկվել է համարժեք փոխհատուցում։

»Ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության

և արդյունահանման համար տրամադրելու (կոնցեսիայի) մասին« ՀՀ օրենքի 31-րդ

հոդվածի 4-րդ մասը սահմանել է հետևյալը. »Լիազոր մարմինն իրավունք չունի

որոշում ընդունել հանքային իրավունքի դադարեցման մասին, եթե հանքային

իրավունք կրողը զգուշացման մասին ծանուցումն ստանալուց հետո` ոչ ավելի,

քան 90 օրվա ընթացքում, վերացրել է նշված պատճառները, կամ եթե այդ

պատճառները հնարավոր չէ վերացնել, ապա դրա դիմաց համարժեք

փոխհատուցում է առաջարկել։«։

Օրենքի այս դրույթի վերաբերյալ 26.12.2006թ. պաշտոնական պարզաբանում է տվել

նաև ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարը՝ նշելով, որ »Օրենքի

31-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանվում է, որ լիազոր մարմինն իրավունք չունի

որոշում ընդունել հանքային իրավունքի դադարեցման մասին, եթե լիցենզառուն

զգուշացման մասին ծանուցումն ստանալուց հետո՝ ոչ ավելի, քան 90 օրվա

ընթացքում վերացրել է նշված պատճառները, կամ եթե այդ պատճառները

հնարավոր չէ վերացնել, ապա դրա դիմաց համարժեք փոխհատուցում  է

առաջարկել։ Հոդվածի այս մասից հետևում է, որ լիցենզառուին Օրենքով տրված է

առավելագույնս 90-օրյա ժամկետ նշված պատճառների վերացման համար, որից

շուտ լիազոր մարմինը իրավասու չէ դադարեցնել հանքային իրավունքը։ Բացի այդ,

Օրենքը վերապահում է նաև լիցենզառուի կողմից փոխհատուցելու

հնարավորություն՝ պայմանով, եթե այդ պատճառները հնարավոր չէ վերացնել։

Հետևաբար, Օրենքի դրույթների տառացի պարզաբանմամբ լիազոր մարմնի կողմից
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հանքային իրավունքի դադարեցման որոշում չի կարող ընդունվել, առանց գրավոր

զգուշացման, զգուշացման պատճառների վերացման համար ժամկետի

սահմանման, փոխհատուցման հնարավորության տրամադրման, զգուշացման

ամսաթվից 90 օր անցնելուց հետո։ Այս պայմանների պահպանումը պարտադիր է

լիազոր մարմնի կողմից հանքային իրավունքի դադարեցման դեպքում։«։

Վերլուծելով »Ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով

ուսումնասիրության և արդյունահանման համար տրամադրելու (կոնցեսիայի)

մասին« ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 4-րդ մասում տեղ գտած իրավական նորմը,

ինչպես նաև հաշվի առնելով իրավակիրառ պրակտիկայում պաշտոնական

պարզաբանման տեսքով դրան տրված մեկնաբանութունը՝ դատարանը

արձանագրում է, որ վարչական մարմինը տնտեսավարող սուբյեկտին գրավոր

զգուշացնելուց հետո և մինչ նրա հանքային իրավունքը դադարեցնելը համարժեք

փոխհատուցման առաջարկ ստանալու դեպքում պարտավոր է տրամադրել

վերջինիս փոխհատուցման հնարավորություն։ Այսինքն, տնտեսավարող սուբյեկտի

կողմից փոխհատուցում առաջարկելու պարագայում վերջինիս հանքային

իրավունքը չի կարող դադարեցվել։ Այս դիրքորոշումը պայմանավորված է նրանով,

որ փոխհատուցում տրամադրելու պարագայում չի խախտվում որևէ հանրային շահ,

ուստի տվյալ տնտեսավարող սուբյեկտը կարող է շարունակել օգտագործել

հանքային իրավունքը։ Այս տեսանկյունից որևէ նշանակություն չունի, թե

փոխհատուցման առաջարկը կատարվել է զգուշացումից 90 օր հետո, թե ավելի ուշ։

Հենց 90 օրվա ընթացքում փոխհատուցում առաջարկելը բխում է միայն

տնտեսավարող սուբյեկտի շահից, քանի որ զգուշացումից 90 օր հետո

յուրաքանչյուր պահին լիազոր մարմինը կարող է դադարեցնել հանքային

իրավունքը։ Ուստի, փոխհատուցում առաջարկելու միակ վավերապայմանը այն է,

որ լիազոր մարմինը արդեն դադարեցրած չլինի հանքային իրավունքը (թեկուզ և

փոխհատուցումը առաջարկվել է զգուշացումից 90 օր հետո)։

Նշված դիրքորոշումը բխում է ոչ միայն »Ընդերքն օգտակար հանածոների

շահագործման նպատակով ուսումնասիրության և արդյունահանման համար

տրամադրելու (կոնցեսիայի) մասին« ՀՀ օրենքի պահանջների հաշվառմամբ

կատարված վերլուծությունից, այլ նաև՝ օրենքում պարունակվող բառերի և

արտահայտությունների տառացի մեկնաբանությունից։ Մասնավորապես օրենքում

տեղ գտած »եթե հանքային իրավունք կրողը զգուշացման մասին ծանուցումն

ստանալուց հետո` ոչ ավելի, քան 90 օրվա ընթացքում, վերացրել է նշված

պատճառները, կամ եթե այդ պատճառները հնարավոր չէ վերացնել, ապա դրա

դիմաց համարժեք փոխհատուցում է առաջարկել« բառերի տրամաբանական

միասնությունը նշանակում է, որ փոխհատուցումը կարող է առաջարկվել, եթե

զգուշացման մասին ծանուցումն ստանալուց հետո 90 օրվա ընթացքում հնարավոր

չէ վերացնել խախտումների պատճառները։ Այստեղից հետևում է, որ

տնտեսավարող սուբյեկտը 90 օրվա ընթացքում հնարավորութուն ունի վերացնելու

թույլ տրված խախտումները, որպիսի ժամկետը պետք է լրանա, որպեսզի պարզվի,

որ 90 օրվա ընթացքում անհնար էր վերացնել խախտումները։ Այսպիսով, լիազոր

մարմինը մինչ հանքային իրավունքը դադարեցնելը համարժեք փոխհատուցման

մասին առաջարկ ստանալու դեպքում իրավասու չէ դադարեցնել հանքային

իրավունքը։

Տվյալ դեպքում Նախարարին ուղղված Ընկերության տնօրենի 02.03.2011թ.

գրությամբ առաջարկվել է համարժեք փոխհատուցում, եթե լիազոր մարմինը գտնի,

որ առկա են նման փոխհատուցում առաջարկելու հիմքեր։ Նախարարությունը

նշված առաջարկին որևէ կերպ չի արձագանքել, և ավելին, Նախարարի

03.03.2011թ. հրամանով դադարեցվել է Ընկերության հանքային իրավունքը։

Վերը շարադրված իրավական վերլուծութունը համադրելով նշված փաստերի հետ՝
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դատարանը գտնում է, որ պատասխանող կողմը պարտավոր էր հաշվի առնել

Ընկերության կողմից կատարված առաջարկը, որպիսի պարագայում Նախարարի

03.03.2011թ. հրամանը չպետք է կայացվեր։ Փաստորեն, պատասխանողը

փոխհատուցման հնարավորություն չի տրամադրել հայցվորին և դադարեցրել է

հայցվորի հանքային իրավունքը՝ խախտելով »Ընդերքն օգտակար հանածոների

շահագործման նպատակով ուսումնասիրության և արդյունահանման համար

տրամադրելու (կոնցեսիայի) մասին« ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 4-րդ մասը։

2) Հայցվորը Նախարարի 03.03.2011թ. թիվ 22-Ա հրամանը վիճարկում է նաև

ընթացակարգային առումով՝ պնդելով, որ չի իրականացվել վարչական վարույթ։ Ի

հակադրումն՝ պատասխանող կողմը պնդում է, որ »Ընդերքն օգտակար

հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության և արդյունահանման

համար տրամադրելու (կոնցեսիայի) մասին« ՀՀ օրենքը Նախարարության նման

պարտականություն չի սահմանել։

»Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին« ՀՀ օրենքի 2-րդ

հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ »Առանձին տեսակի վարչական վարույթների

առանձնահատկությունները սահմանվում են օրենքներով և Հայաստանի

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով։«։

Նշված դրույթից հետևում է, որ առանձին տեսակի վարչական վարույթներին

առնչվող ընդհանուր կանոնները կարգավորվում են »Վարչարարության

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին« ՀՀ օրենքով, քանի որ

»Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին« ՀՀ օրենքի 1-ին

հոդվածի համաձայն՝ »Սույն օրենքը սահմանում է վարչարարության հիմունքները,

կարգավորում է վարչական ակտեր ընդունելու, վարչական ակտերը, վարչական

մարմինների գործողությունները և անգործությունը բողոքարկելու, վարչական

ակտի կատարման, վարչական ծախսերի, ինչպես նաև վարչարարությամբ

հասցված վնասի հատուցման հետ կապված` վարչական մարմինների և

ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց (այսուհետ` անձինք) միջև ծագած

հարաբերությունները։«, իսկ դրանց առանձնահատկությունները սահմանվում են

արդեն հատուկ օրենքներով։

Հանքային իրավունքի դադարեցման հետ կապված իրավահարաբերությունները

վիճարկվող հրամանի կայացման պահի դրությամբ կարգավորված է եղել »Ընդերքն

օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության և

արդյունահանման համար տրամադրելու (կոնցեսիայի) մասին« ՀՀ օրենքով, ուստի

տվյալ օրենքը հանդիսացել է հատուկ օրենք։ Միևնույն ժամանակ պետք է նկատել,

որ հանքային իրավունքի դադարեցման վերաբերյալ հատուկ օրենքում ներառված

են եղել միայն 31-րդ հոդվածի կանոնները, որոնց համաձայն.

»1. Լիազոր մարմինը կարող է հանքային իրավունք կրող տնտեսավարող

սուբյեկտին տալ գրավոր զգուշացում, եթե նա`

1) չի կատարում սույն օրենքով նախատեսված պարտավորությունները.

2) չի կատարում հանքային իրավունքի պայմանները, այդ թվում` լիցենզային

պայմանագրով, նախագծով և լիցենզիայով նախատեսված իր

պարտավորությունների իրականացմանն առնչվող պայմանները.

3) չի վճարել օրենքով նախատեսված վճարները` դրա համար սահմանված

օրվանից մեկ ամսվա ընթացքում։

2. Լիազոր մարմնի որոշմամբ հանքային իրավունքը դադարեցվում է, եթե լիազոր

մարմնի սահմանած ժամկետում հանքային իրավունք կրողը չի վերացրել

զգուշացման պատճառները։

Հանքային իրավունքը դադարում է լիցենզառու իրավաբանական անձի

լուծարման կամ լիցենզառու անհատ ձեռնարկատիրոջ մահվան պատճառով։
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3. Հանքային իրավունքը կարող է դադարեցվել նաև ազգային անվտանգության

նկատառումներով։ Այս դեպքում հանքային իրավունքի դադարեցման մասին

որոշումն ընդունում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը`

սահմանելով վնասների փոխհատուցման կարգը։

4. Լիազոր մարմինն իրավունք չունի որոշում ընդունել հանքային իրավունքի

դադարեցման մասին, եթե հանքային իրավունք կրողը զգուշացման մասին

ծանուցումն ստանալուց հետո` ոչ ավելի, քան 90 օրվա ընթացքում, վերացրել է

նշված պատճառները, կամ եթե այդ պատճառները հնարավոր չէ վերացնել, ապա

դրա դիմաց համարժեք փոխհատուցում է առաջարկել։

5. Հանքային իրավունքի դադարեցումն ուժի մեջ չի կարող մտնել, քանի դեռ

ավարտված չեն հանքային իրավունք կրողի նկատմամբ սկսված հանքային

իրավունքների հետ կապված դատավարական գործընթացները։«։

Նշված իրավակարգավորումից հետևում է, որ հատուկ օրենքը ընթացակարգային

որևէ դրույթ չի նախատեսել՝ թողնելով դա ընդհանուր կարգավորման դաշտում։

Նշված օրենքի 31-րդ հոդվածը զուտ սահմանել է հանքային իրավունքի

դադարեցման հիմքերը, որպիսի պարագայում հանքային իրավունքի դադարեցման

ընթացակարգի նկատմամբ կիրառելի են ընդհանուր օրենքի՝ »Վարչարարության

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին« ՀՀ օրենքի դրույթները։

»Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին« ՀՀ օրենքի 2-րդ

հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ սույն օրենքի II-VI բաժինների գործողությունը

տարածվում է վարչական մարմինների` վարչական ակտի ընդունմամբ ցանկացած

եզրափակվող գործունեության վրա։

Իսկ նույն օրենքի II բաժնում ներառված 20-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝

»Վարչական վարույթը բաղկացած է միմյանց փոխկապակցված` վարույթի

հարուցման, ընթացիկ և եզրափակիչ փուլերից։«։

Այսինքն, վարչական մարմինը վարչական ակտ ընդունելիս նախ պետք է հարուցի

վարչական վարույթ, այնուհետև իրականացնի ընթացիկ փուլը, որն իրենից

ներկայացնում է գործի բուն քննությունը՝ ապահովելով անձի՝ պետական

մարմինների առջև իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների

իրավունքը, և նոր միայն ընդունի վարչական ակտ։ Տվյալ դեպքում գործի

նյութերում բացակայում է մինչ վարչական ակտ ընդունելը վարույթի հարուցման և

ընթացիկ փուլերի իրականացման վերաբերյալ որևէ ապացույց։

Պատասխանողը պնդում է, որ տվյալ վարչական վարույթը հարուցվել է 07.10.2010թ.

ծանուցմամբ, մինչդեռ տվյալ ծանուցմամբ Նախարարությունը նախազգուշացրել է

Ընկերությանը, որ վերջինիս նկատմամբ կարող է սկսվել հանքային իրավունքի

դադարեցման գործընթաց։ Փաստորեն, դրանով հանքային իրավունքի

դադարեցման գործընթացը, այսինքն՝ դրա վերաբերյալ վարչական ակտ

ընդունելուն ուղղված վարչական վարույթը, դեռևս չի սկսվել։ Ընդ որում, այն

կարող էր և չսկսվել։

Թեև նշվածն արդեն իսկ հանդիսանում է ընթացակարգային խախտում,

այդուհանդերձ, դատարանը հարկ է համարում նշել, որ վարչական վարույթի`

մասնավորապես ընթացիկ փուլի, չիրականացումը հանգեցրել է նրան, որ

պատասխանողը, ի հեճուկս »Վարչարարության հիմունքների և վարչական

վարույթի մասին« ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի պահանջի, չի անցկացրել

բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ վարչարարություն։ Իսկ դա իր հերթին բերել է այն

բանի, որ պատասխանողը չի հետազոտել վարչական վարույթի բոլոր նյութերը և

հաշվի չի առել վարչարարության համար էական նշանակություն ունեցող բոլոր

փաստերը, մասնավորապես՝ Ընկերության տնօրենի 02.03.2011թ. գրությունը, որով

վերջինս առաջարկել է համարժեք փոխհատուցում։ Այսպիսով, վիճարկվող հրամանը

կայացնելուն ուղղված վարչարարությունն իրականացվել է ընթացակարգային
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խախտումներով։

3) Ինչպես վարչարարության, այնպես էլ վարչական դատավարության

կանոնակարգման տրամաբանությունը հետևում է այն սկզբունքին, որ վարչական

վարույթի մասնակցի համար անբարենպաստ փաստական հանգամանքները պետք

է ապացուցի վարչական մարմինը։ Մասնավորապես նշվածն իր արտացոլումն է

ստացել »Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին« ՀՀ

օրենքի 10-րդ հոդվածում տեղ գտած հավաստիության կանխավարկածի

սկզբունքում, որը նշանակում է, որ վարչական մարմնի կողմից քննարկվող

փաստական հանգամանքների վերաբերյալ անձի ներկայացրած տվյալները,

տեղեկությունները համարվում են հավաստի բոլոր դեպքերում, քանի դեռ

վարչական մարմինը հակառակը չի ապացուցել, իսկ նույն օրենքի 43-րդ հոդվածի

1-ին մասի »բ« կետն ուղղակի սահմանում է. »Անձի և վարչական մարմնի

փոխհարաբերություններում ապացուցման պարտականությունը կրում է

վարչական մարմինը` անձի համար ոչ բարենպաստ փաստական հանգամանքների

առկայության դեպքում«։ Վարչական դատավարությունում այս սկզբունքը

սահմանված է ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 26-րդ հոդվածի 3-րդ

մասում, որի համաձայն. »Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինը

(պաշտոնատար անձը), որն ընդունել է վիճարկվող իրավական ակտը կամ

կատարել է վիճարկվող գործողությունը կամ չի կատարել որևէ հայցվող

գործողություն, սակայն հայցվորի պնդմամբ պարտավոր էր այն կատարել, կրում է

իր որոշման, գործողության կամ անգործության համար հիմք ծառայած

փաստական հանգամանքների ապացուցման բեռը։«։

Փաստորեն, տվյալ դեպքում պատասխանողը պարտավոր էր ապացուցել

Ընկերության կողմից կատարված խախտումը ինչպես վարչական վարույթի, այնպես

էլ գործի դատաքննության ընթացքում։ Ավելին, պատասխանողը պարտավոր էր

նաև հավաստի համարել Ընկերության կողմից 02.03.2011թ. գրությամբ

մատնանշված հանգամանքները, որոնք բացառում են խախտման փաստը, քանի

դեռ հակառակը չէր ապացուցել։

Ծանուցմամբ մասնավորապես նշվել են հետևյալ խախտումները՝

1. Պայմանագրի 2-րդ հոդվածի համաձայն, չեն կատարվել օգտակար հանածոյի

արդյունահանման տարեկան ծավալները։

Պայմանագրի 2.1 կետի համաձայն. »Պայմանագրով՝ Լիազոր մարմինը

Լիցենզառուին ժամանակավոր տիրապետմանն ու օգտագործմանն է հանձնում 25

տարի ժամկետով, իսկ Լիցենզառուն ընդունում է ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Ազատեկի

ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի հաշվեկշռային պաշարները օգտագործման

ամբողջ ժամկետի համար 6818 հազ. տ հանքաքար։ հաշվի առնելով այն

հանգամանքը, որ հանքավայրը գտնվում է պաշարների վերահաստատման

(վերագնահատման) փուլում, համաձայն ներկայացված նախագծի, ընդունված է 2

տարի ժամկետով որպես տեխնոլոգիական հանույթ տարեկան արդյունահանել՝

թիվ 1 բացահանք – 78237 տ հանքաքար / ոսկի – 510.13 կգ, արծաթ – 5285.1 կգ/

թիվ 2 բացահանք – 262050.6 տ հանքաքար / ոսկի – 1386.91 կգ, արծաթ – 36085

կգ/…«։

Ընկերությունը նշվածի վերաբերյալ Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին

ուղղված 29.03.2011թ. գրությամբ նշել է հետևյալը. »… համաձայն ՀՀ

օրենսդրության, ինչպես նաև թիվ 428 լիցենզային պայմանագրի 2-րդ հոդվածի

Ազատեկի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրը գտնվում է պաշարների

վերահաստատման փուլում, հետևաբար պայմանագրով, ըստ էության, սահմանված

է վերագնահատման նպատակներով տեխնոլոգիական հանույթի

արդյունահանման առավելագույն ծավալի թույլտվություն, այլ ոչ այդ քանակներով
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շահագործելու պարտականություն։ … պայմանագրի 3.4 կետում նույնպես

լիցենզառուի պարտավորությունների շարքում նման դրույթ ներառված չէ, քանի

որ տեխնոլոգիական հանույթի արդյունահանումը վերագնահատման գործընթացի

փուլ է և նպատակ ունի ապահովել առավելագույնս ճշտգրիտ տվյալների

բացահայտումը, Պայմանագրի կնքման պահին մեր կողմից ներկայացված

նախագծում (ուշադրություն ենք հրավիրում այն փաստի առնչությամբ, որ այն

հանքավայրի արմատական վերագնահատման աշխատանքների կատարման

նախագիծ է, այլ ոչ շահագործման) տեխնոլոգիական հանույթի անհրաժեշտ

ծավալը հաշվարկված էր, հաշվի առնելով նախագծման պահին մեզ հայտնի

տեխնոլոգիաները, սակայն հետագայում հաջողվեց ձեռք բերել ի հայտ եկած այլ նոր

տեխնոլոգիա, որի կիրառմամբ մեր կողմից փաստացի արդյունահանված

քանակությունը արդեն իսկ բավարարում էր տվյալ պահի համար նախանշված

նպատակին հասնելու համար և հնարավորություն էր տալիս խուսափել

հանքանյութի ոչ ռացիոնալ վատնումից, ինչը, որպես ընդերք օգտագործող,

հանդիսանում է մեր գլխավոր պարտականություններից մեկը։ Այս

նկատառումներից ելնելով ակնհայտ է, որ առկա չէ մեր կողմից թույլ տրված

թերացում։«։

Հայցվորն ավելացրել է նաև, որ հանքաքարի արդյունահանման ընթացքում

հայտնաբերվել է նաև այլ մետաղ՝ ծարիր, որի արդյունահանման իրավունքը

վերջինս չունի, և դադարեցնելով արդյունահանումը, այդ մասին տեղեկացրել է

Նախարարությանը։ Մասնավորապես, Ընկերությունը այդ մասին հայտնել է

02.03.2011թ. գրությամբ։ Իսկ արդյունահանման գործընթացի դադարեցումը

պայմանավորված է եղել ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ

օրենսգրքի 601-րդ հոդվածի 1-ին հոդվածի 1-ին մասով, որի համաձայն. »Օգտակար

հանածոների արդյունահանման հաստատված նախագծերից շեղումները, որոնք

առաջացնում են ընդերքի մասին հավաստի տեղեկատվության և օգտակար

հանածոների արդյունավետ օգտագործման էական խախտումներ` առաջացնում է

տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված

նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով։«։ Այսինքն, տվյալ

դեպքում հետագա արդյունահանումը կհամարվեր օգտակար հանածոների

արդյունահանման հաստատված նախագծերից շեղում, քանի որ նախագծով նման

մետաղի արդյունահանում նախատեսված չէր, որը կառաջացներ վարչական

պատասխանատվություն։

Ի հակադրումն և որպես հայցվորի կողմից թույլ տրված խախտման փաստը

ապացուցող որևէ հանգամանք պատասխանողը չի ներկայացրել ո՛չ վարչական

վարույթի ընթացքում, ո՛չ գործի դատաքննությամբ։

2. Չի կատարել պայամնագրի 1-ին հավելվածի 1.1 կետով նախատեսված 3.05 մլրդ

դրամ ֆինանսական ներդրումները և 1.2 կետի համաձայն չի ապահովվել

կատարված ֆինանսական ներդրումների մասին, յուրաքանչյուր ֆինանսական

տարվա ավարտից հետո եռամսյա ժամկետում, լիազոր մարմին՝ տարեկան

հաշվետվություններ ներկայացնելու պարտավորությունը։

Պայմանագրի թիվ հավելվածով սահմանվել է լիցենզառուի կողմից հանքավայրի

շահագործման նպատակով կանխատեսվող միջոցառումների ֆինանսական

ներդրումների կատարման ժամկետները և ծավալը.

N Աշխատանքների անվանումը ներդրումների կատարման ժամանակացույց

գումարը հազար/դրամ

1. Ընդերքօգտագործման փաստաթղթերի փաթեթի ձևակերպում՝

ա) հանքարդյունահանման լիցենզիայի (հատուկ լիցենզիայի) տարեկան

պետւական տուրքի գումարը տարեկան 10000.0
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բ) ընդերքօգտագործման նախագծի մշակում, փորձաքննության անցկացում

կատարված 4000.0

2. Հանքավայրի նախապատրաստումը շահագործման

ա) բացահանքի համար նախատեսված լեռնակապիտալ աշխատանքներ

կատարված և կանխատեսվող 311757.0

բ) ստորգետնյա հանքի համար նախատեսված լեռնակապիտալ աշխատանքներ

կատարված և կանխատեսվող 1657260.0

3. Անհրաժեշտ լեռնահանքային սարքավորումների և տրանսպորտային միջոցների

ձեռքբերում

ա/ բացահանք կատարված և կանխատեսվող 714120.0

բ/ ստորգետնյա կատարված և կանխատեսվող 361685.0

Ընդամենը  3058822.0

Պայմանագրի 1.2 կետի համաձայն՝ »Հանքային իրավունքներով ստանձնած

ֆինանսական ներդրումները կատարել ամբողջությամբ և կատարված

ներդրումների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվություններ ներկայացնել Լիազոր

մարմին՝ յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա ավարտից հետո մեկամսյա

ժամկետում։«։

Ընկերությունը նույն գրությամբ նշել է հետևյալը. »Պայմանագրի 1-ին հավելվածի

1.1 կետով նախատեսված են 3058822.0 հազար դրամի չափով ներդրումներ, որոնք

պետք է կատարվեն պայմանագրի գործողության ընթացքում՝ ժամանակի մեջ ըստ

ծագման անհրաժեշտության։ Մինչ այս պահը կատարված են շուրջ 660 մլն դրամ

ծավալով փաստացի ներդրումներ, որից 590-ը՝ 2010թ. 3-րդ եռամսյակի վերջի

դրությամբ։ Հաշվի առնելով, որ Պայմանագրում նախատեսված ֆինանսական

ներդրումների միջին տարեկան չափը կազմում է մոտ 146 մլն դրամ, ծանուցման

պահին փաստացի ներդրված գումարը էականորեն գերազանցում էր ներդրման

պահանջվող չափը։ Հարկ է նշել նաև, որ վերոնշյալ ներդրումների մեջ ներառված

չեն »Օտարերկրյա ներդրումների մասին« ՀՀ օրենքով սահմանված դրամական

պահանջների պայմանագրային արժեք ունեցող պարտավորությունների

կատարման պահանջի իրավունքով իրականացված ներդրումները։ Մեր թերացումը

կայանում է նրանում, որ անուշադրության պատճառով Պայմանագրով

նախատեսված ժամկետներում չեն ներկայացվել պահանջվող

հաշվետվությունները իրականացված ներդրումների վերաբերյալ։ Քանի որ նշված

թերությունը հնարավոր չի եղել վերացնել՝ ժամկետն անդարձ բաց թողնելու

հետևանքով, մեր կողմից առաջարկվել է փոխհատուցում, որը

պատրաստակամություն ենք հայտնել վճարելու լիազոր մարմնի պահանջի

դեպքում։«։

Հայցվորն ավելացրել է նաև, որ պայմանագրով ներդրումներ կատարելու որևէ

ժամկետ սահմանված չէ, որպիսի պարագայում Ընկերությունը պարտավոր էր այդ

ներդրումները կատարել պայմանագրի գործողության ողջ ժամկետի ընթացքում,

այսինքն՝ 25 տարվա ընթացքում։ Պատասխանող կողմը ոչ միայն հակառակը

հիմնավորող որևէ փաստարկ չի ներկայացրել ինչպես վարչարարության, այդպես էլ

դատաքննության ընթացքում, այլև ընդունել է հայցվորի նշված փաստարկը։

3. »Կոնցեսիայի մասին« ՀՀ օրենքով նախատեսված՝ ռոյալթիների հաշվարկման և

վճարման վերաբերյալ հաշվետվություններ ներկայացնելու պարտավորությունը։

Ընկերությունը նույն գրությամբ նշել է հետևյալը. »Ծանուցման 3-րդ կետում նշված

խախտումը չէր կարող տեղի ունենալ, քանի որ »Կոնցեսիայի մասին« ՀՀ օրենքի

համաձայն ռոյալթիների վճարման հաշվարկ-հաշվետվություններ ներկայացնելու

պարտավորությունը կրում են ռոյալթի վճարողները, որպիսին մենք չենք

հանդիսանում«։
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Իրավահարաբերության պահին գործող »Ընդերքն օգտակար հանածոների

շահագործման նպատակով ուսումնասիրության և արդյունահանման համար

տրամադրելու (կոնցեսիայի) մասին« ՀՀ օրենքի 44-րդ հոդվածի 2-րդ մասը

սահմանել է հետևյալը. »Շահութաբերության նորման 25 տոկոսը գերազանցելու

դեպքում հանքարդյունահանման հատուկ լիցենզառուն և հանքարդյունահանման

լիցենզառուն պարտավոր են վճարել տվյալ ժամանակահատվածում իրացված

օգտակար հանածոյի համախառն հաշվարկային արժեքի 0.1 տոկոսի չափով

ռոյալթի` շահութաբերության նորման 25 տոկոսը գերազանցող յուրաքանչյուր 0.8

տոկոսի համար։«։ Այսինքն, հանքարդյունահանման հատուկ լիցենզառուն և

հանքարդյունահանման լիցենզառուն համարվում է ռոյալթի վճարող միայն

շահութաբերության նորման 25 տոկոսը գերազանցելու դեպքում։

Տվյալ դեպքում հայցվորը պնդել է, իսկ պատասխանողը հակառակը չի ապացուցել,

որ Ընկերությունը շահութաբերության նորմայի 25 տոկոսը չի գերազանցել, ուստի

վերջինս ռոյալթի վճարող չէ։ Իսկ ռոյալթի վճարող չհանդիսանալու պարագայում

դատարանը գտնում է, որ ընկերությունը պարտավոր չէր նաև ներկայացնել դրա

վերաբերյալ հաշվետվություններ։

4. Չի կատարվել պայմանագրի »Հատուկ պայմաններ«-ի 2-րդ հավելվածի 1-ին

մասի »դ« ենթակետով ստանձնած՝ շահագործման երկրորդ տարվա ավարտից

առնվազն 6 ամիս առաջ, մինչև հանքավայրի պաշարների վերագնահատման

աշխատանքների ավարտը, հանքավայրի հետագա շահագործման մոտեցումները

ներկայացնելու պարտավորությունը…։

Պայմանագրի »Հատուկ պայմաններ«-ի 1 կետի »դ« ենթակետի համաձայն.

»Լիցենզառուն պարտավոր է շահագործման երկրորդ տարվա ավարտից առնվազն

6 ամիս առաջ մինչև հանքավայրի պաշարների վերագնահատման

(վերահաստատման) աշխատանքների ավարտը, ներկայացնել հանքավայրի

հետագա շահագործման մոտեցումները՝ ելնելով պաշարների վերագնահատման

(վերահաստատման) նյութերից։«։

Ընկերությունը նույն գրությամբ նշել է հետևյալը. »Պայմանագրի »Հատուկ

պայմաններ« հավելվածի առթիվ ծանուցման մեջ բերված կետի կապակցությամբ

հարկ ենք համարում ուշադրություն հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ

համաձայն Պայմանագրի հիշյալ կետի, հանքավայրի հետագա շահագործման մեր

մոտեցումները պետք է ելնեն պաշարների վերագնահատման նյութերից։ Լիազոր

մարմնի համապատասխան մասնագիտացված կառույցի հետ բազմիցս տեղի են

ունեցել ծանուցմամբ արտացոլված յուրահատուկ մասնագիտական խնդիրների

շուրջ քննարկումներ, որտեղ ներկայացվել են ստեղծված պայմաններում (որն է

տրամադրված ելակետային տվյալների, ինչպես նաև երկրաբանական

տեղեկատվության էական խեղաթյուրումներն ու անհամապատասխանությունն

իրականությանը) հետագա նպատակաուղղված գործողությունների

իրականացման մեր նախատեսումները և մոտեցումները, այդ թվում հանքավայրի

հետագա շահագործման վերաբերյալ։ Քանի որ ծանուցման մեջ նշված ժամկետի

ավարտին (26.01.2011թ.) չի հետևել լիազոր մարմնի կողմից որևէ գործողություն,

մեր ընկերությունն իրավացիորեն եզրակացրել է, որ ներկայացված փաստարկներն

ընդունված են, հետևաբար լիցենզիայի առնչությամբ վիճահարույց խնդիրներ

այլևս չկան, ստացել է ֆինանսավորման նախատեսված չափաբաժինը և

01.02.2011թ. կապալառու կազմակերպության հետ կնքել է պայմանագիր՝

հանքավայրում նախատեսված որոշակի բնույթի աշխատանքներ կատարելու

համար, որոնք պետք է սկսվեին եղանակային բարենպաստ պայմաններ ի հայտ

գալուն պես։ Միաժամանակ 02.03.2011թ. դիմել է ՀՀ էներգետիկայի և բնական

պաշարների նախարարին՝ ընդերքօգտագործման պայմանները փոփոխելու շուրջ

քննարկումներ սկսելու խնդրանքով։«։
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Այս հանգամանքները հերքող որևէ փաստարկ նույնպես պատասխանողի կողմից չի

ներկայացվել։

Ավելին, »Ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով

ուսումնասիրության և արդյունահանման համար տրամադրելու (կոնցեսիայի)

մասին« ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն. »Լիազոր մարմինը կարող

է հանքային իրավունք կրող տնտեսավարող սուբյեկտին տալ գրավոր զգուշացում,

եթե նա`

1) չի կատարում սույն օրենքով նախատեսված պարտավորությունները.

2) չի կատարում հանքային իրավունքի պայմանները, այդ թվում` լիցենզային

պայմանագրով, նախագծով և լիցենզիայով նախատեսված իր

պարտավորությունների իրականացմանն առնչվող պայմանները.

3) չի վճարել օրենքով նախատեսված վճարները` դրա համար սահմանված

օրվանից մեկ ամսվա ընթացքում։«։

Տվյալ նորմով, փաստորեն, սպառիչ կերպով սահմանվել են այն դեպքերը, որոնց

պարագայում միայն լիազոր մարմինը կարող է հանքային իրավունք կրող

տնտեսավարող սուբյեկտին տալ գրավոր զգուշացում։ Ընդ որում, լիազոր մարմինը

(3-րդ կետով սահմանված դեպքի բացակայության պայմաններում) կամ պետք է

մատնանշի »Ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով

ուսումնասիրության և արդյունահանման համար տրամադրելու (կոնցեսիայի)

մասին« ՀՀ օրենքով սահմանված որևէ պարտականություն, որը Ընկերությունը չի

կատարել, կամ լիցենզային պայմանագրով, նախագծով և լիցենզիայով

նախատեսված իր պարտավորությունների իրականացմանն առնչվող պայմաններ։

Մինչդեռ, Նախարարությունը տվյալ դեպքում նախազգուշացրել է Ընկերությանը,

որ վերջինս չի կատարել Պայմանագրով սահմանված իր պարտավորությունները,

այլ ոչ թե պայմանագրով  նախատեսված իր պարտավորությունների

իրականացմանն առնչվող որևէ պայման, որը նախատեսված չէ օրենքով։

Ամբողջ վերոգրյալից հետևում է, որ Նախարարությունը որևէ կերպ չի ապացուցել

Ընկերության կողմից թույլ տրված խախտումները։

4) »Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին« ՀՀ օրենքի

63-րդ հոդվածի 1-ին մասի »ա« կետը սահմանում է, որ օրենքի խախտմամբ՝ այդ

թվում, օրենքի սխալ մեկնաբանման կամ կիրառման հետևանքով, ընդունված

վարչական ակտն անվավեր է։ Ամբողջ վերոշարադրյալը վկայում է այն մասին, որ

Նախարարի վիճարկվող հրամանն ընդունվել է »Ընդերքն օգտակար հանածոների

շահագործման նպատակով ուսումնասիրության և արդյունահանման համար

տրամադրելու (կոնցեսիայի) մասին« ՀՀ օրենքի 31-րդ, »Վարչարարության

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին« ՀՀ օրենքի 20-րդ, 37-րդ հոդվածների

խախտմամբ, ուստի այն անվավեր է։

Նման պայմաններում Ընկերության հայցը ենթակա է բավարարման։

5) Դատական ծախսերի բաշխման հարցին անդրադառնալիս դատարանը

արձանագրում է, որ այն կազմված է միայն 4.000 դրամի չափով պետական

տուրքից, որը հայցվորի կողմից նախապես վճարվել է։ Ուստի, վճարված պետական

տուրքը, ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 1-ին մասի

համաձայն, պետք է փոխհատուցվի պատասխանողի կողմից։

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության վարչական

դատավարության օրենսգրքի 59-րդ, 112-115-րդ հոդվածներով, Հայաստանի

Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 130-132-րդ

հոդվածներով, դատարանը
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Վ  Ճ  Ռ  Ե  Ց

»Ազատեկգոլդ« փակ բաժնետիրական ընկերության հայցը բավարարել։

Անվավեր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական

պաշարների նախարարի 03.03.2011 թվականի թիվ 22-Ա հրամանը։

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների

նախարարությունից հօգուտ »Ազատեկգոլդ« ՓԲԸ-ի բռնագանձել 4.000 դրամ

պետական տուրքի գումար։

Վճիռն օրինական ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից մեկ ամիս հետո և

կարող է բողոքարկվել վերաքննության կարգով Հայաստանի Հանրապետության

վարչական վերաքննիչ դատարանին։

Վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում այն կկատարվի դատական ակտերի

հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով` պարտապանի հաշվին։

ԴԱՏԱՎՈՐ                               ԿԱՐԻՆԵ  ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
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