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Գործի No

ԼԴ/0643/02/11

Դատարան

Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան

Հայցվոր

ՀՀ Բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական

պետական տեսչություն

Պատասխանող

Հարություն Իշխանյան

Խնդիր

Վնասի հատուցման վերաբերյալ

Դատական ակտ

Քաղաքացիական գործ ԼԴ/0643/02/11

Վ Ճ Ի Ռ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

19 դեկտեմբերի 2011 թվական                                                                      քաղաք

Վանաձոր

ՀՀ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը`

նախագահությամբ դատավոր                             Վարդուհի Հովնանյանի,

քարտուղարությամբ                                             Գոհար Ասլամազյանի,

մասնակցությամբ

հայցվոր                 ՀՀ Բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի

բնապահպանական պետական տեսչության

ներկայացուցիչ`     Ալիկ Խուբլարյանի,

դռնբաց դատական նիստում, քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի ՀՀ

Բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական

պետական տեսչության /ՀՎՀՀ 02507198, հաշվառման վկայականի համարը N 01Բ

000502/ ընդդեմ Հարություն Իշխանյանի` պատճառված վնասի գումարը

հարկադիր կարգով գանձելու վերաբերյալ,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը.
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2011 թվականի սեպտեմբերի 06-ին դիմելով դատարան` ՀՀ Բնապահպանության

նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչությունը

խնդրել է Հարություն Իշխանյանից 276.000 դրամ պատճառված վնասի գումարը

հարկադիր կարգով գանձել պետական բյուջե` 900005024063 հաշվի համարին,

ինչպես նաև բռնագանձել պետական տուրքի գումարը:

Դատարանի 2011 թվականի սեպտեմբերի 08-ի որոշմամբ` ՀՀ Բնապահպանության

նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության

հայցադիմումն ընդդեմ Հարություն Իշխանյանի` պատճառված վնասի գումարը

պետական բյուջեի հաշվի համարին հարկադիր կարգով գանձելու վերաբերյալ,

ընդունվել է վարույթ:

Դատաքննության վայրի և ժամանակի մասին պատշաճ տեղեկացված

պատասխանողը չի ներկայացել դատական նիստին, դատարանի դատաքննության

ընթացքում, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 118 հոդվածի 2-րդ

մասին համապատասխան, կայացված որոշմամբ` գործը քննվել է պատասխանողի

բացակայությամբ:

Հայցադիմումի պատասխան չի ներկայացվել:

2. Հայցվորի իրավական դիրքորոշումը.

Հայցադիմումը ներկայացվել է հետևյալ հիմքերի սահմաններում` ներքոհիշյալ

հիմնավորումներով.

հայցվորը դիմելով դատարան` հայտնել է, որ Հարություն Իշխանյանը 2011

թվականի ձմռան և գարնան ամիսներին ՙՀայանտառ՚ ՊՈԱԿ ՙՍտեփանավանի

անտառտնտեսության՚ մասնաճյուղի Գյուլագարակի անտառպետության 7-րդ

պահաբաժնից, ապօրինի կերպով հատել է 51 հատ տարբեր տրամագծերի

հաճարենի և բոխի տեսակի ծառեր, պետությանը պատճառելով 276.000 դրամի

վնաս: Կատարված իրավախախտման վերաբերյալ 2011 թվականի հունիսի 9-ին

անտառապահ` Մ.Սահակյանի կողմից կազմվել է թիվ 000550 անտառխախտման

արձանագրությունը և ուղարկվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության

աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության Լոռու տարածքային

բաժին համապատասխան ընթացք տալու համար: Վերոհիշյալի հիման վրա

տարածքային բաժնի կողմից 06.07.2011 թվականին կազմվել է վարչական

իրավախախտման վերաբերյալ թիվ 05/43 արձանագրությունը, հաշվարկվել է

պատճառված վնասի գումարը և պատասխանողին 28.06.2011 թվականին

պատշաճ կարգով ուղարկվել է ծանուցում հուլիսի 7-ին հարցի քննարկմանը

մասնակցելու համար: ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի

բնապահպանական պետական տեսչության Լոռու տարածքային բաժնի պետ`

Ա.Լաբլաջյանը, ղեկավարվելով Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ

օրենսգրքի 66-րդ հոդվածով, վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի

քննության արդյունքում 2011 թվականի հուլիսի 7-ին կայացրել է ՙՎարչական

իրավախախտման գործի վերաբերյալ՚ թիվ 59 որոշումը, համաձայն որի Արտակ

Իքլիմյանի նկատմամբ նշանակվել է 100.000 դրամ վարչական տուգանք:

Հարություն Իշխանյանի կողմից մինչև օրս տվյալ որոշումը ՀՀ օրենսդրությամբ

սահմանված կարգով չի վիճարկվել և վնասն էլ չի վերականգնել:

Ղեկավարվելով Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 306 և

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 37-րդ հոդվածներով,

դատարանին խնդրում է Հարություն Իշխանյանից 276.000 դրամ պատճառված

վնասի գումարը հարկադիր կարգով գանձել պետական բյուջե` 900005024063

հաշվի համարին, ինչպես նաև բռնագանձել պետական տուրքի գումարը:

3. Գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը.
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Գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ փաստերը.

-համաձայն 07.07.2011 թվականին կայացված ՙՎարչական իրավախախտման գործի

վերաբերյալ՚ թիվ 59 որոշման` Հարություն Իշխանյանը կատարել է ՙԱնտառային

օրենսգրքի՚ ՀՀ օրենքի 60 հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի բ/ ենթակետի

հատկանիշներով խախտում այն է` ապօրինի կերպով հատել է 5 հատ տարբեր

տրամագծերով հաճարենի և բոխի տեսակի ծառեր` բուսական աշխարհին

պատճառելով 276.000 դրամի վնաս, և ղեկավարվելով ՙՎարչական

իրավախախտումների վերաբերյալ՚ ՀՀ օրենքի 66 հոդվածով որոշվել է Համլետ

Ասատրյանին նշանակել 100.000 դրամ վարչական տուգանք /գ.թ. 5/.

-համաձայն 09.06.2011 թվականին կազմված թիվ 000550 անտառխախտման

արձանագրության` Լոռու մարզի շրջանի Ստեփանավանի անտառտնտեսության

Գյուլագարակի անտառպետության թիվ 7 պահաբաժնի թիվ 9 քառակուսու թիվ 31

անտառամասից Հարություն Իշխանյանը ապօրինի հատել է 5 հատ բոխենի և

հաճարենի տեսակի ծառեր /գ.թ. 11/.

-համաձայն Ստեփանավանի անտառտնտեսության Ստեփանավան

անտառպետության թիվ 7 պահաբաժնի ՙԾառահատումների հաշվեգնահատման

ամփոփագրի՚  պատճենի` Հարություն Իշխանյանը ապօրինի հատել է թվով 5 հատ

հաճարենի և բոխենի տեսակի ծառեր, վնասի չափը կազմում է ընդհանուր 276.000

դրամ /գ.թ. 12/.

-համաձայն 23.06.2011 թվականին կազմված վնասի հաշվարկի` ՙԼոռու մարզի

Վարդաբլուր գյուղի բնակիչ Հարություն Իշխանյանի կողմից 4 հատ բոխի և 1 հատ

հաճարենի ծառերի ապօրինի հատման հետևանքով բուսական աշխարհին

պատճառված վնասի սակագնային արժեքը ՙԲնապահպանական

իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին

պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին՚ ՀՀ օրենքի 2-րդ գլխի 5-րդ

հոդվածի 1-ին կետի ա/ և բ/ ենթակետերի համաձայն կազմում է 92.000 դրամ,

ՙԲնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և

բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին՚ ՀՀ

օրենքի 3-րդ գլխի 6-րդ հոդվածի 10-րդ կետի համաձայն` վերը նշված ծառերի

ապօրինի հատման հետևանքով բուսական աշխարհին պատճառված վնասի

հատուցման չափը կազմում է 276.000 դրամ /գ.թ. 9/:

4. Դատարանի իրավական վերլուծությունները.

Դատարանը, բոլոր ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ

հետազոտության վրա հիմնված ներքին համոզմամբ, գնահատելով գործում եղած

յուրաքանչյուր ապացույց, գտնում է, որ հայցադիմումը ենթակա է բավարաման`

ստորև բերված պատճառաբանությամբ:

Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1058 հոդվածի 1-ին մասի` քաղաքացու

անձին կամ գույքին, ինչպես նաև իրավաբանական անձի գույքին պատճառված

վնասը լրիվ ծավալով ենթակա է հատուցման այն պատճառած անձի կողմից:

Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 128 հոդվածի` Հայաստանի

Հանրապետությունը և համայնքները քաղաքացիական օրենսդրությամբ ու այլ

իրավական ակտերով կարգավորվող հարաբերություններում հանդես են գալիս այդ

հարաբերությունների մյուս մասնակիցների` քաղաքացիների և իրավաբանական

անձանց հետ հավասար հիմունքներով: Սույն հոդվածի 1-ին կետում նշված

քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտների նկատմամբ քաղաքացիական

օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով կարգավորվող հարաբերություններում

կիրառվում են իրավաբանական անձանց մասնակցությունը սահմանող նորմերը,

եթե այլ բան չի բխում օրենքից կամ տվյալ սուբյեկտների

առանձնահատկություններից:
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Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 17 հոդվածի 1-ին մասի անձը, ում

իրավունքը խախտվել է, կարող է պահանջել իրեն պատճառված վնասների լրիվ

հատուցում, եթե վնասների հատուցման ավելի պակաս չափ նախատեսված չէ

օրենքով կամ պայմանագրով, իսկ համաձայն նույն հոդվածի 2-րդ մասի վնասներ

են իրավունքը խախտված անձի ծախսերը, որ նա կատարել է կամ պետք է կատարի

խախտված իրավունքը վերականգնելու համար, նրա գույքի կորուստը կամ

վնասվածքը /իրական վնաս/, ինչպես նաև չստացված եկամուտները, որոնք այդ

անձը կստանար քաղաքացիական շրջանառության սովորական պայմաններում,

եթե նրա իրավունքը չխախտվեր /բաց թողնված օգուտ/:

Վերը նշված հոդվածների վերլուծությունից հետևում է, որ վնասի հատուցման

համար պարտադիր պայման է պարտապանի ոչ օրինաչափ վարքագծի, վնասների,

վնասների ու ոչ օրինաչափ գործողության միջև պատճառահետևանքային կապի և

պարտապանի մեղքի միաժամանակյա առկայությունը:

Դատարանը, գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող փաստերի

վերլուծության արդյունքում, հաստատված է համարում այն հանգամանքը, որ 

Համլետ Ասատրյանի կողմից խախտվել են Անտառային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի

1-ին մասի 1-ին կետի պահանջները` ապօրինի կերպով հատել է 5 հատ բոխենի և

հաճարենի տեսակի ծառեր` որի հետևանքով բուսկան աշխարհին պատճառվել է

276.000 դրամի վնաս, որն էլ ենթակա է բռնագանձման:

Դատարանը հայցը բավարարելիս հիմք է ընդունում նաև այն հանգամանքը, որ

պատասխանողը պատշաճ ծանուցվել է դատական նիստերի վայրի և ժամանակի

մասին, սակայն չի ներկայացել դատական նիստերին, նրան ուղարկվել է

հայցադիմումը և նա տեղեկացվել է ՀՀ քաղաքացիական դատավարության

օրենսգրքի 95 հոդվածով սահմանված կարգով հայցադիմումի պատասխան

ներկայացնելու իր պարտականության մասին և այդ պատասխանը չներկայացնելու

հետևանքների մասին, սակայն հայցադիմումի պատասխան չի ներկայացրել, որևէ

ձևով չի առարկել ներկայացված հայցի դեմ, ինչը դատարանը, ՀՀ քաղաքացիական

դատավարության օրենսգրքի 95 հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն, գնահատում է

որպես պատասխանողի կողմից հայցվորի վկայակոչած փաստերի ընդունում:

Անդրադառնալով հայցվորի կողմից նախապես վճարված պետական տուրքի

գումարի բռնագանձման հարցին` դատարանը ղեկավարվում է ՀՀ

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 73 հոդվածի 1-ին կետով,

համաձայն որի` դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև բաշխվում

են բավարարված հայցապահանջների չափին համասնորեն:

Առաջնորդվելով վերոգրյալ պատճառաբանությամբ և ՀՀ քաղաքացիական

դատավարության օրենսգրքի 130-րդ, 131-րդ և 134-րդ հոդվածներով, դատարանը

Վ Ճ Ռ Ե Ց

1. ՀՀ Բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական

պետական տեսչության հայցադիմումն ընդդեմ Հարություն Իշխանյանի`

պատճառված վնասի գումարը հարկադիր կարգով գանձելու վերաբերյալ,

բավարարել.

Հարություն Իշխանյանից հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի 900005024063 հաշվի

համարին բռնագանձել ընդհանուր 281.520 /երկու հարյուր ութսունմեկ հազար

հինգ հարյուր քսան/ ՀՀ դրամ, որից`

276.000 /երկու հարյուր յոթանասունվեց հազար/ ՀՀ դրամը` որպես պատճառված

վնասի գումար,

5.520 /հինգ հազար հինգ հարյուր քսան/ ՀՀ դրամը` որպես պետական տուրքի

գումար:
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2. Դատական ծախսերի հարցը համարել լուծված:

3. Վճիռը կարող է բողոքարկվել ՀՀ քաղաքացիական վերաքննիչ դատարան`

հրապարակման պահից մեկամսյա ժամկետում:

Վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում, այն կկատարվի դատական ակտերի

հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով պարտապանի հաշվին:

ԴԱՏԱՎՈՐ                    Վ. ՀՈՎՆԱՆՅԱՆ

Վճիռը մտել է օրինական ուժի մեջ ՙ       ՚                                 __     2012 թվականին:

ԴԱՏԱՎՈՐ                    Վ. ՀՈՎՆԱՆՅԱՆ
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