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Գործի No

ՏԴ1/0458/02/10

Դատարան

Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան

Հայցվոր

ՀՀ ԲՆ աշխատակազմի բնապահպանական  պետական տեսչություն

Պատասխանող

ռեստորանային համալիր

Խնդիր

85000 ՀՀ դրամ գումարի բռնագանձման պահանջի մասին

Դատական ակտ

քաղաքացիական գործ թիվ ՏԴ1-0458/02/10

Վ Ճ Ի Ռ

ՀԱՆՈՒՆ   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

10 փետրվարի 2011թ.                                                                                         ք.

Դիլիջան

ՀՀ Տավուշի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը

նախագահությամբ`            դատավոր Աշոտ  Խաչիկյանի,

քարտուղարությամբ`          Ծովիկ  Չեպելյանի,

մասնակցությամբ`

հայցվոր`         ՀՀ`  ի դեմս ՀՀ Բնապահպանության նախարարության

աշխատակազմի բնապահպանական պատական տեսչության,

հաշվառման վկայական թիվ թիվ 01Բ 000502,

ՀՎՀՀ 02507198,

հայցվորի ներկայացուցիչ`       Աշոտ    Վարդապետյանի,

անձնագիր` AH 0431665, տրված 12.06.2007թ., 013-ի կողմից,

պատասխանող`         ՙԱրփի՚ ռեստորանային  համալիրի

տնօրեն`  Արմեն  Բադիրյանի,

անձնագիր` AC 03818961, տրված 12.11.1998թ., 038-ի կողմից,

ՀՎՀՀ 07607842,

դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի                

Հայաստանի Հանրապետության` ի դեմս ՀՀ Բնապահպանության նախարարության

աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության ընդդեմ  ՙԱրփի՚

Armlaw դատական ակտերի որոնման համակարգ | Էջ 1/5



 

ռեստորանային համալիրի տնօրեն Արմեն Բադիրյանի` պատճառված վնասի

գումարի բռնագանձման պահանջի մասին,

ՊԱՐԶԵՑ

II

1. դատավարական նախապատմությունը.

2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ին Հայաստանի Հանրապետությունը` ի դեմս            

ՀՀ Բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական

պետական տեսչության, դիմել է Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության

դատարան` ՙԱրփի՚ ռեստորա-հյուրանոցային համալիրի տնօրեն Արմեն

Բադիրյանից պատճառված 85000                  ՀՀ դրամ վնասի գումարը պետական

բյուջեի 900005024063 հաշվի համարին հարկադիր կարգով գանձելու, ինչպես նաև

նախապես վճարված պետական տուրքի գումարը հետ բռնագանձելու

պահանջներով:

Հայցադիմումը դատարանի Դիլիջանի նստավայրում մուտքագրվել և վարույթ է

ընդունվել 2010թ.-ի դեկտեմբերի 30-ին:

Հայցադիմումին պատասխան կամ հակընդդեմ հայց չի ներկայացվել:

2. Հայցվորի դիրքորոշումը.

Հայցվորն իր պահանջը հիմնավորել է հետևյալ փաստերով և դրանց նկատմամբ

կիրառելի իրավական նորմերով.

Դիմելով դատարան, հայցվորը հայտնել է, որ ՀՀ Բնապահպանության

նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության

ջրերի վերահսկողության բաժնի ավագ պետական տեսուչ Խ.Սմբատյանը,

աշխատակազմի փորձագետ Վ. Մարտիրոսյանը և Տավուշի ՏԲ պետական տեսուչ

Դ.Խառատյանը  Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարար

Ա.Հարությունյանի                     թիվ 000147 հանձնարարագրի հիման վրա 2010թ.

սեպտեմբերի 2-ից մինչև սեպտեմբերի 23-ը ստուգում են իրականացրել ՙԱրփի՚

ռեստորանային համալիրում:

Կատարված ստուգման արդյունքում պարզվել է, որ ՙԱրփի՚

ռեստորանա-հյուրանոցային համալիրի տնօրեն Արմեն Բադիրյանը, առանց

ջրօգտագործման թույլտվության, բնական աղբյուրից կատարել է ջրառ` խմելու և

կենցաղային նպատակներով, որով խախտել է ՀՀ ջրային օրենսգրքի 21-րդ

հոդվածի պահանջը: Բացի այդ, խախտելով ՙԲնապահպանական և

բնօգտագործման վճարների մասին՚ ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի և ՀՀ հողային

օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի պահանջները, վերջինս չի ներկայացրել եռամսյակային

հաշվարկ-հաշվետվությունները, որի արդյունքում պետությանը պատճառվել է

85000 ՀՀ դրամի վնաս:

Հայցվորը վկայակոչելով ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 37-րդ

հոդվածը, ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 306-րդ

հոդվածը,  պահանջել է ՙԱրփի՚ ռեստորանա-հյուրանոցային համալիրի տնօրեն

Արմեն Բադիրյանից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի

/թիվ 900005024063 հաշվարկային հաշիվ/ հարկադիր կարգով բռնագանձել 85000

ՀՀ դրամ պատճառված նյութական վնասի գումարը, միաժամանակ, միջնորդել է

նաև նրանից բռնագանձել նախապես վճարված պետական տուրքի գումարը:

Դատաքննության ընթացքում հայցվորի ներկայացուցիչ  Աշոտ Վարդապետյանը

ամբողջությամբ պնդեց ներկայացված հայցապահանջը` դատարանին միջնորդելով

բավարարել այն:
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3. Պատասխանողի դիրքորոշումը.

Դատական նիստի տեղի և ժամանակի մասին պատշաճ ձևով ծանուցված

պատասխանող ՙԱրփի՚ ռեստորանա-հյուրանոցային համալիրի տնօրեն Արմեն

Բադիրյանը չի ներկայացել գործի քննությանը և դատարանին հայցադիմումի

պատասխան չի ուղարկել:

III

1. Գործի փաստերը.

Լսելով հայցվորի ներկայացուցչին, վերլուծելով գործով ներկայացված ու

դատաքննությամբ հետազոտված ապացույցները, գնահատելով դրանք,

դատարանը հաստատված է համարում սույն գործի լուծման համար էական

նշանակություն ունեցող հետևյալ փաստերը.

1. ՙԱրփի՚ ռեստորանա-հյուրանոցային համալիրի տնօրեն Արմեն Բադիրյանը,

առանց ջրօգտագործման թույլտվության, բնական աղբյուրից կատարել է ջրառ`

խմելու և կենցաղային նպատակներով, որով խախտել է ՀՀ ջրային օրենսգրքի 21-րդ

հոդվածի պահանջը  /հիմք` գործի նյութերում առկա 22.09.2010թ. վարչական

իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրությունը/:

2. ՙԱրփի՚ ռեստորանա-հյուրանոցային համալիրի տնօրեն Արմեն Բադիրյանը չի

ներկայացրել եռամսյակային հաշվարկ-հաշվետվություններ, որով խախտել է

ՙԲնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին՚ ՀՀ օրենքի 11-րդ

հոդվածի և ՀՀ հողային օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի պահանջները /հիմք` գործի

նյութերում առկա 22.09.2010թ. թիվ 000076 ստուգման ակտը/:

3. ՀՀ ջրային օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի պահանջը խախտելու հետևանքով ՙԱրփի՚

ռեստորանա-հյուրանոցային համալիրի տնօրեն Արմեն Բադիրյանը ենթարկվել է

150000 ՀՀ դրամ վարչական տուգանքի /հիմք` գործի նյութերում առկա 23.09.2010թ.

վարչական իրավախախտման գործի վերաբերյալ թիվ 00099 որոշումը:

4. ՀՀ հողային օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի պահանջը խախտելու հետևանքով

շրջակա միջավայրին հասցվել է 85000 ՀՀ դրամի վնաս /հիմք` գործի նյութերում

առկա ՋՎ բաժնի ավագ պետական տեսուչ Խ.Սմբատյանի կողմից կազմված վնասի

հատուցման չափի վերաբերյալ հաշվարկը/:

5. Պատասխանող ՙԱրփի՚ ռեստորանա-հյուրանոցային համալիրի տնօրեն Արմեն

Բադիրյանը հայցադիմումի պատասխան չի ներկայացրել, չի առարկել հայցի դեմ:

2. Կիրառելի իրավունքը /իրավական հիմքերը/.

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1058 հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, քաղաքացու

անձին կամ գույքին, ինչպես նաև իրավաբանական անձի գույքին պատճառված

վնասը լրիվ ծավալով ենթակա է հատուցման այն պատճառած անձի կողմից:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանվում է, որ

պատճառված վնասների լրիվ հատուցում, եթե վնասների հատուցման ավելի

պակաս չափ նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով, կարող է պահանջել

այն անձը, ում իրավունքը խախտվել է:

Նույն օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանվում է պետության գույքային

շահերի պաշտպանության հայցով պետական մարմինների դատարան դիմելու

իրավունքը:

3. Իրավական խնդիրը.

Գործի լուծման կապակցությամբ դատարանը պետք է պատասխանի հետևյալ
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իրավական հարցերին.

1. Արդյոք վնաս է պատճառվել պետությանը:

2. Արդյոք ՀՀ Բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի

բնապահպանական պետական տեսչությունը իրավունք ունի Հայաստանի

Հանրապետության անունից պահանջելու վնասի հատուցում:

4. Վերլուծություն.

Քննելով գործը նշված հիմքերի սահմաններում, համադրելով գործի փաստերը

կիրառելի իրավունքի նորմերի հետ, դատարանը գտնում է, որ հայցը հիմնավոր է

հետևյալ պատճառաբանությամբ.

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, վնասներ

են` իրավունքը խախտված անձի ծախսերը, նրա գույքի կորուստը կամ վնասվածքը

/իրական վնասը/:

Սույն գործի փաստերի համաձայն, ՙԱրփի՚ ռեստորանա-հյուրանոցային համալիրի

տնօրեն Արմեն Բադիրյանը, առանց ջրօգտագործման թույլտվության, բնական

աղբյուրից կատարել է ջրառ` խմելու և կենցաղային նպատակներով, որով խախտել

է ՀՀ ջրային օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի պահանջը, չի ներկայացրել եռամսյակային

հաշվարկ-հաշվետվությունները` խախտելով ՙԲնապահպանական և

բնօգտագործման վճարների մասին՚ ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի և ՀՀ հողային

օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի պահանջները:

Պատասխանող ՙԱրփի՚ ռեստորանա-հյուրանոցային համալիրի տնօրեն Արմեն

Բադիրյանի կողմից հայցադիմումին պատասխան չներկայացնելը դատարանը

դիտում է որպես վերջինիս կողմից հայցվորի վկայակոչած փաստերի ընդունում:

Վերոգրյալի հիման վրա դատարանը հանգում է եզրակացության, որ սույն դեպքում

առկա է Հայաստանի Հանրապետությանը պատճառված իրական վնաս, որի

նկատմամբ կիրառելի է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1058 հոդվածի 1-ին մասով

սահմանված նորմն այն մասին, որ պատճառված վնասը լրիվ ծավալով ենթակա է

հատուցման այն պատճառած անձի կողմից:

Ինչ վերաբերում է հայցը ՀՀ Բնապահպանության նախարարության

աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության կողմից

ներկայացվելու հանգամանքին, ապա այն բխում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի

37-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դրույթներից, որոնցով նախատեսվում է

պետության գույքային շահերի պաշտպանության հայցով պետական մարմինների

դատարան դիմելու իրավունքը:

Դատարանն արձանագրում է, որ ներկայացված հայցադիմումի համար                      

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարանի թիվ 21/3 վճարման հանձնարարագրով

վճարվել է պետական տուրք  1500 ՀՀ դրամի չափով:

Անդրադառնալով դատական ծախսերի հարցին, դատարանը գտնում է, որ

պատասխանողից հօգուտ հայցվորի պետք է բռնագանձել բավարարված

հայցապահանջին համամասնորեն պետական տուրքի գումար:

Առաջնորդվելով վերոգրյալ պատճառաբանությամբ և ՀՀ քաղաքացիական

օրենսգրքի 1058 հոդվածի 1-ին մասով, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության

օրենսգրքի 37 հոդվածի 1-ին կետով, 130-132, 134  և 140  հոդվածներով`

դատարանը

Վ Ճ Ռ Ե Ց

1. Հայցը բավարարել ամբողջությամբ.   ՙԱրփի՚ ռեստորանա-հյուրանոցային

համալիրի տնօրեն Արմեն Բադիրյանից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության

բռնագանձել 85000 /ութսունհինգ հազար/  ՀՀ դրամ` որպես վնասի հատուցում:
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Վճարումը կատարել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի                   

թիվ 900005024063 հաշվարկային հաշվին:

2. ՙԱրփի՚ ռեստորա-հյուրանոցային համալիրի տնօրեն Արմեն Բադիրյանից հօգուտ

Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել 1500 /մեկ հազար հինգ հարյուր/        

ՀՀ դրամ` որպես պետական տուրքի գումար:

3. Վճիռը կարող է բողոքարկվել ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան`

հրապարակման պահից մեկամսյա ժամկետում:

Վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում այն կկատարվի դատական ակտերի

հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով՝ պարտապանի  հաշվին:

ԴԱՏԱՎՈՐ ՝                                                    Ա. Ս. ԽԱՉԻԿՅԱՆ
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