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1. Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի նկարագրությունը, վարչական ակտն ընդունելու
համար հիմք հանդիսացող փաստերը.
Ուսումնասիրելով տեխնիկական միջոցի օգտագործմամբ ստացված տեսանյութում և «19» 09 2016թ
թվականին կազմված թիվ 0195274 արձանագրության մեջ նշված արարքը,

ՊԱՐԶԵՑԻ
VOLVO 940 մակնիշի 35PO820 պետհամարանիշով տրանսպորտային միջոցը 15.09.2016 թ. ժամը
10:57-ից մինչև 15.09.2016 թ. ժամը 11:20-ի ընթացքում 15 րոպեից ավելի ժամանակահատվածով
կայանված է եղել ք. Երևան, Դավիթ Անհաղթ փող. , հատված 3-ում գտնվող համայնքային վճարովի
ավտոկայանատեղում, սակայն մեքենայի սեփականատեր ՌԱՖԱՅԵԼ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ կողմից
վճարված չի եղել ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ նաև Օրենքի) 10-րդ հոդվածով և Երևան քաղաքի ավագանու
23.12.2015 թվականի թիվ 434-Ն որոշմամբ նախատեսված տրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի
համար սահմանված տեղական տուրքը, որով թույլ է տվել Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
ՀՀ օրենսգրքի (այսուհետ՝ նաև Օրենսգիրք) 124.7-րդ հոդվածով նախատեսված իրավախախտում:
Հայտնաբերված իրավախախտման փաստով Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ
հարուցվել է վարչական վարույթ:
Վարչական գործի քննության ընթացքում պարզվել է, որ վարչական վարույթի նյութերում բացակայում
են ՌԱՖԱՅԵԼ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ-ի կողմից վարչական իրավախախտում կատարած լինելու
հանգամանքը հաստատող բավարար ապացույցներ։
2. Վարչական ակտ ընդունելու հիմնավորումը.
Օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի
վարույթը չի կարող սկսվել, իսկ սկսվածը ենթակա է կարճման վարչական իրավախախտման դեպքի կամ
կազմի բացակայության դեպքում։
Օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի համաձայն՝ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի
ապացույցներ են համարվում ցանկացած այն փաստական տվյալները, որոնց հիման վրա օրենքով
սահմանված
կարգով
մարմինները
(պաշտոնատար
անձինք)
հաստատում
են
վարչական
իրավախախտման առկայությունը կամ բացակայությունը, տվյալ անձի մեղավորությունը այն կատարելու
մեջ և գործի ճիշտ լուծման համար նշանակություն ունեցող այլ հանգամանքներ:
Այդ տվյալները հաստատվում են հետևյալ միջոցներով` վարչական իրավախախտման վերաբերյալ
արձանագրությամբ, վարչական պատասխանատվության ենթարկվող անձի բացատրություններով,
տուժողի, վկաների ցուցմունքներով, փորձագետի եզրակացությամբ, իրեղեն ապացույցներով, իրեր և
փաստաթղթեր վերցնելու վերաբերյալ արձանագրությամբ, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերով:

Հասցեատերը՝ ՌԱՖԱՅԵԼ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ
ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄՈԼԴՈՎԱԿԱՆ Փ., 25/4 Շ, բն. 33

Երևանի քաղաքապետի՝ 23.08.2013 թվականի թիվ 4180-Ա որոշմամբ մասնավորապես Երևանի
քաղաքապետի՝ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.7-րդ հոդվածով
նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործեր քննելու և որոշումներ ընդունելու
լիազորությունները վերապահվել են Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հասարակական
կարգի պահպանության ծառայության պետ Անդրանիկ Մարտիրոսյանին:
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով Օրենսգրքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ կետով, 247-րդ, 219.1-րդ, 281-րդ
և 282-րդ հոդվածներով, Երևանի քաղաքապետի 23.08.2013 թվականի թիվ 4180-Ա որոշմամբ՝

ՈՐՈՇԵՑԻ
1. Սույն գործի վարույթը կարճել։
2. Սույն որոշումը կարող է բողոքարկվել «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի
մասին» ՀՀ օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքով
սահմանված կարգով՝ ստանալու պահից երկու ամսվա ընթացքում:

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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