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Գործի No

ՎԴ3/0133/05/11

Դատարան

Վարչական դատարան

Հայցվոր

ՀՀ բնապահպանական պետական տեսչություն

Պատասխանող

Հարություն Հարությունյան

Խնդիր

50000 դրամ վճարման կարգադրություն արձակելու պ/մ

Դատական ակտ

Վ Ճ Ի Ռ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ԹԻՎ ՎԴ3/0133/05/11

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը (Վեդու նստավայր)՝

Նախագահությամբ դատավոր՝   Ա.Պողոսյանի

Քարտուղարությամբ՝    Լ.Օհանյանի

Մասնակցությամբ`

սկզբնական հայցով հայցվոր,

հակընդդեմ հայցով պատասխանող` ՀՀ բնապահպանության նախարարության

աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչություն

/պետական գրանցման վկայական թիվ 01Բ 000502, ՀՎՀՀ 02507198/

Հասցե` ՀՀ, քաղաք Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական 3-րդ

շենք

սկզբնական հայցով պատասխանող,

հակընդդեմ հայցով հայցվոր` Հարություն Հարությունյան

/անձնագիր AM0256681, տրված 06.04.2011 թվականին, 044-ի կողմից/

Հասցե` ՀՀ Արարատի մարզ, գյուղ Մարմարաշեն, 9-րդ փողոց, 26 տուն

Վեդի քաղաքում դռնբաց դատական նիստում քննեց /գործի քննությունը

հայտարարվել է ավարտված 2011 թվականի հունիսի 23-ին, վճիռը հրապարակվել է

2011 թվականի հունիսի 28-ին/ վարչական գործը, ըստ ՀՀ բնապահպանության

նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության

/այսուհետ նաև` Տեսչություն/ սկզբնական հայցի ընդդեմ Հարություն

Հարությունյանի` 50.000 դրամ բռնագանձելու պահանջի մասին, և Հարություն

Հարությունյանի հակընդդեմ հայցի ընդդեմ ՀՀ բնապահպանության

նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության`
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վարչական տուգանք նշանակելու մասին որոշումը վերացնելու /կամ անվավեր

ճանաչելու/ պահանջի մասին:

Հայցի առարկան և հիմքը, ներկայացված դիմումներն ու միջնորդությունները

Հայցի առարկան կազմող պահանջները

Սկզբնական հայց`

Արձակել վճարման կարգադրություն պատասխանող Հարություն Հարությունյանից

հօգուտ ՀՀ պետական բյուջե` 900005024063 հաշվի համարին 50.000 ՀՀ դրամ

գումար բռնագանձելու մասին` որպես վարչական տուգանք:

Հակընդդեմ հայց`

Վերացնել /կամ անվավեր ճանաչել/ ՀՀ բնապահպանության նախարարության

աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության պետի ժ/պ

Ա.Սահակյանի 23.12.2010 թվականի թիվ 000179 որոշումը` Հարություն

Հարությունյանին 50.000 դրամ վարչական տուգանք նշանակելու մասին:

Հայցի հիմքը կազմող հանգամանքները

Սկզբնական հայց`

Ստուգման ընթացքում պարզվել է, որ Հ.Հարությունյանն իր սեփական

հողատարածքում զբաղվում է ձկնաբուծությամբ և ջրառն իրականացնում է իր

տարածքում գտնվող ինքնաշատրվանող խորքային հորից, որի գործունեության

ժամկետը լրացել է դեռևս 21.06.2009 թվականին, ինչպես նաև սխալ է ներկայացրել

հաշվարկ-հաշվետվությունները, ինչի արդյունքում խախտվել է ՀՀ ջրային

օրենսգրքի 34 և 37-րդ հոդվածների և  օրենքի պահանջները:

Հակընդդեմ հայց`

Օրենսդիրը, սահմանելով վարչական պատասխանատվության ենթարկվող անձի

իրավունքներն ու պարտականությունները, միաժամանակ սահմանում է

պարտադիր կանոն, այն է` վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործը

քննվում է վարչական պատասխանատվության ենթարկվող անձի ներկայությամբ:

Նշված կանոնից բացառություն է կազմում միայն այն դեպքը, երբ տվյալներ կան

գործի քննության տեղի և ժամանակի մասին նրան ժամանակին ծանուցելու

վերաբերյալ և եթե նրանից միջնորդություն չի ստացվել գործի քննությունը

հետաձգելու մասին:

23.12.2010 թվականի թիվ 000179 որոշումը պետք է ուղարկվեր իրեն երեք օրվա

ընթացքում, սակայն այն մինչև օրս չի ստացել: Ինքը, որպես վարչական ակտի

հասցեատեր, վարչական վարույթի հարուցման մասին չի ծանուցվել և վարույթին

մասնակից չի դարձել:

Հայցի առարկայի օրինական լինելու հաստատման համար հայցվորի կողմից

վկայակոչված նյութաիրավական և դատավարական իրավական ակտերի

դրույթները

Սկզբնական հայց`

1. ՀՀ ջրային օրենսգրքի 34, 37-րդ հոդվածներ.

2. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի /այսուհետ նաև`

ՎԻՎ օր-ք/ 63.2-րդ հոդված:

Հակընդդեմ հայց`

1.  եվրոպական կոնվենցիայի 13-րդ հոդված.

2. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 267, 275 և 283-րդ

հոդվածներ:
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Հայցադիմումի պատասխանի համառոտ բովանդակությունը

Հակընդդեմ հայցադիմումի պատասխան օրենքով սահմանված ժամկետում չի

ներկայացվել:

Դատաքննության ընթացքում ներկայացված բացման խոսքերը, դիմումները,

միջնորդությունները և հետազոտված ապացույցները

1. Հայցվոր կողմի բացման խոսքի համառոտ բովանդակությունը

Սկզբնական հայցով հայցվորը, պատշաճ ծանուցված լինելով դատական նիստի

վայրի և ժամանակի մասին /հիմք` փոստային ծառայության առաքանին ստանալու

մասին ծանուցագիր, գ.թ. 53-55/, չէր ներկայացել դատական նիստին և չէր

միջնորդել իր ներկայացուցչի բացակայությամբ գործը քննելու մասին, ուստի

դատարանը, ղեկավարվելով ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 95-րդ

հոդվածի 2-րդ մասով, որոշեց գործը քննել սկզբնական հայցով հայցվորի

բացակայությամբ:

2. Պատասխանող կողմի բացման խոսքի համառոտ բովանդակությունը

Սկզբնական հայցով պատասխանողը, պատշաճ ծանուցված լինելով դատական

նիստի վայրի և ժամանակի մասին /հիմք` փոստային ծառայության առաքանին

ստանալու մասին ծանուցագիր, գ.թ. 50-52/, չէր ներկայացել դատական նիստին և

չէր միջնորդել իր բացակայությամբ գործը քննելու մասին, ուստի դատարանը,

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

մասով, որոշեց գործը քննել սկզբնական հայցով պատասխանողի բացակայությամբ:

3. Գրավոր ապացույցները

Վարչական գործում առկա գրավոր ապացույցները հրապարակվեցին և

հետազոտվեցին:

Դատարանի պատճառաբանություններն ու եզրահանգումները

Հետազոտելով և գնահատելով վարչական գործում առկա բոլոր գրավոր

ապացույցները, բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտման վրա հիմնված

ներքին համոզմամբ` Վարչական դատարանն եզրակացրեց, որ սկզբնական հայցն

անհիմն է և ենթակա մերժման ամբողջությամբ, իսկ հակընդդեմ հայցը` հիմնավոր և

ենթակա բավարարման ամբողջությամբ հետևյալ պատճառաբանությամբ.

1. Դատարանի կողմից պարզված գործի հանգամանքները և ապացույցները, որոնց

վրա հիմնվում են դատարանի հետևությունները

1. Համաձայն ՀՀ դատական օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 4-րդ մասի` որոշակի

փաստական հանգամանքներ ունեցող գործով վճռաբեկ դատարանի կամ Մարդու

իրավունքների եվրոպական դատարանի դատական ակտի հիմնավորումները (այդ

թվում` օրենքի մեկնաբանությունները) պարտադիր են դատարանի համար

նույնանման փաստական հանգամանքներով գործի քննության ժամանակ,

բացառությամբ այն դեպքի, երբ վերջինս ծանրակշիռ փաստարկների

մատնանշմամբ հիմնավորում է, որ դրանք կիրառելի չեն տվյալ փաստական

հանգամանքների նկատմամբ:

Այսպես, ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 04.12.2009 թվականի թիվ ՎԴ/1513/05/09

վարչական գործով կայացրած որոշման մեջ արտահայտվել է այն իրավական

դիրքորոշումը, որ :
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2. Համաձայն  ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասի` առանձին տեսակի վարչական

վարույթների առանձնահատկությունները սահմանվում են օրենքներով և

Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: Տվյալ

պարագայում Վարչական դատարանը գտնում է, որ սկզբնական հայցով հայցվորի

վարչական վարույթների առանձնահատկությունները սահմանված են Վարչական

իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքով, իսկ ՀՀ վարչական

դատավարության օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի ուժով սույն գործի փաստերը

վարչական դատարանը պարզում է ի պաշտոնե («ex officio»): Ավելին, նույն

օրենսգրքի 22-րդ և 24-րդ հոդվածների 1-ին մասերի ուժով դատարանը օրենսգրքով

սահմանված կարգով հավաքված ապացույցների հետազոտման և գնահատման

միջոցով պարզում է գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող բոլոր

փաստերը, ինչպես նաև անմիջականորեն գնահատելով գործում եղած բոլոր

ապացույցները` որոշում է փաստի հաստատված լինելու հարցը` բազմակողմանի,

լրիվ և oբյեկտիվ հետազոտման վրա հիմնված ներքին համոզմամբ:

ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածը սահմանում է բնապահպանական վերահսկողության

հասկացությունը, ըստ որի բնապահպանական վերահuկողություն` Հայաuտանի

Հանրապետության oրենքներով և uույն oրենքով uահմանված կարգով

բնապահպանական պետական տեuչության (տեuուչի) կողմից իրականացվող

uտուգում, որը նպատակաուղղված է շրջակա միջավայրի` մթնոլորտի, ջրերի,

հողերի, ընդերքի, կենդանական ու բուuական աշխարհի, ներառյալ` անտառների

ու բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և ընդհանուր oգտագործման

տարածքների (ծառեր, թփեր, զբոuայգիներ և այլ կանաչ գոտիներ)

պահպանության, դրանց վերականգնման, բնական ռեuուրuների բանական

(արդյունավետ) oգտագործման, ինչպեu նաև կենuական անվտանգության,

վտանգավոր նյութերի ու թափոնների անվտանգ գործածության, ռադիոակտիվ

աղտոտվածության, բնապահպանական ու բնoգտագործման վճար վճարողների

հաշվառման, վճարի oբյեկտ համարվող փաuտացի ծավալների հաշվարկման,

վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների ներկայացման և Հայաuտանի

Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված այլ նորմերի կատարմանը:

Իսկ նույն օրենքի 4-րդ հոդվածը սահմանում է բնապահպանական պետական

տեսուչի հասկացությունը, ըստ որի բնապահպանական պետական տեuուչ`

բնապահպանական oրենuդրության նորմերի պահպանման ու կատարման

նկատմամբ oրենքներով uահմանված կարգով uտուգման լիազորություն ունեցող

պաշտոնատար անձ:

Համաձայն Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 254-րդ

հոդվածի` վարչական իրավախախտում կատարելու մասին արձանագրությունը

կազմում է դրա համար լիազորված պաշտոնատար անձը կամ հասարակական

կազմակերպության կամ հասարակական ինքնագործունեության մարմնի

ներկայացուցիչը:

Ըստ ՎԻՎ օր-քի 255-րդ հոդվածի` :

Այսպես, 17.12.2010 թվականին ՀՀ բնապահպանության նախարարության

աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության ՋՎԲ ավագ պետական

տեսուչ Հ.Այվազյանի կողմից կազմվել է  արձանագրություն, որտեղ արձանագրվել է

հետևյալը.  /գ.թ. 8/:

Տվյալ արձանագրությունը չի ստորագրվել սկզբնական հայցով պատասխանողի

կողմից և դրանում կատարվել է նշում ստորագրելուց ու ստանալուց հրաժարվելու

մասին: Սակայն ուշագրավ է այն փաստական հանգամանքը, որ տվյալ

արձանագրությունը` 17.12.2010 թվականի թիվ 000176 ստուգման ակտի, 17.12.2010

թվականի թիվ 000196 հանձնարարականի, 17.12.2010 թվականի թիվ 000012

բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների օբյեկտ համարվող փաստացի
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ծավալների չափաքանակների ստուգման ակտի, 22.11.2010 թվականի թիվ 020039

չափագրման ակտի հետ միասին ուղարկվել են պատասխանողին` փոստային

ծառայության միջոցով միայն 29.12.2010 թվականին /հիմք` 29.12.2010 թվականի

թիվ 16910 նամակ, գ.թ. 15/` այն էլ Տեսչության պետի ժ/պ Ա.Սահակյանի 28.12.2010

թվականի թիվ 023/475 ուղեկցական գրությամբ /գ.թ. 16/: Սակայն Տեսչության

կողմից չի ներկայացվել դատարան Տեսչության պետի ժ/պ Ա.Սահակյանի 28.12.2010

թվականի թիվ 023/475 ուղեկցական գրությամբ պատասխանողին ուղարկված

փաստաթղթերը ստանալու մասին որևէ թույլատրելի ու վերաբերելի ապացույց,

ինչը ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 26-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ուժով

Տեսչության դատավարական պարտականությունն է: Ըստ որում,  թիվ 000179

վիճելի որոշումը կայացվել է 23.12.2010 թվականին, այսինքն` ավելի վաղ, քան

ուղարկվել են 17.12.2010 թվականի արձանագրությունը և այլ փաստաթղթերը:

Հետևաբար, պատասխանողին վարչական պատասխանատվության ենթարկելուց

հետո արձանագրությունը և այլ փաստաթղթերն ուղարկելն իմաստազուրկ է:

Դեռ ավելին, Հարություն Հարությունյանի ջրօգտագործման վայրը գտնվել ու

գտնվում է ոչ թե ՀՀ Արարատի մարզի Մարմարաշեն գյուղում /Մարմարաշեն գյուղը

հանդիսանում է ջրօգտագործող Հ.Հարությունյանի բնակության հասցեն/, այլև ՀՀ

Արարատի մարզի Սիս գյուղական համայնքի վարչական տարածքում /հիմք` ՀՀ

բնապահպանության նախարարության ՀՀ ջրային ռեսուրսների կառավարման

գործակալության կողմից 06.05.2011 թվականին տրված թիվ 000144

ջրօգտագործման թույլտվություն, գ.թ. 47-49/: Այսինքն` 17.12.2010 թվականի

արձանագրությունը չէր կարող կազմվել Մարմարաշեն գյուղում, քանի որ տվյալ

վայրում Հ.Հարությունյանի կողմից չի իրականացվել ջրօգտագործում:

Տվյալ պարագայում Տեսչության կողմից խախտվել են ՎԻՎ օր-քի 255-րդ հոդվածի

2-3-րդ մասերի պահանջները, ըստ որի արձանագրությունը ստորագրում են այն

կազմող անձը և վարչական իրավախախտում կատարած անձը. վկաների և

տուժողների առկայության դեպքում արձանագրությունը կարող են ստորագրել

նաև այդ անձինք: Եթե իրավախախտում կատարած անձը հրաժարվում է

ստորագրել արձանագրությունը, դրանում այդ մասին նշում է կատարվում:

Այս կապակցությամբ Վարչական դատարանը գտնում է, որ բոլոր դեպքերում

արձանագրությունը պետք է կազմվի իրավախախտում կատարած անձի

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

ըստ որի արձանագրություն կազմելիս խախտողին բացատրվում է սույն օրենսգրքի

267 հոդվածով նախատեսված նրա իրավունքներն ու պարտականությունները, որի

մասին արձանագրության մեջ նշում է արվում: Ուստի 17.12.2010 թվականին

արձանագրությունը կազմելիս պատասխանողին չեն բացատրվել նաև ՎԻՎ օր-քի

267-րդ հոդվածով նախատեսված նրա իրավունքներն ու պարտականությունները,

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

խախտում:

Վարչական դատարանը գտնում է, որ Տեսչության կողմից սույն գործով

ապացուցված չէ նաև ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի

բնապահպանական պետական տեսչության ՋՎԲ ավագ պետական տեսուչ

Հ.Այվազյանի կողմից վարչական իրավախախտման վերաբերյալ

արձանագրու-թյուն կազմելու լիազորության առկայությունը, որպիսի փաստի

ապացուցման բեռը ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 26-րդ հոդվածի

3-րդ մասի ուժով կրում է Տեսչությունը: Ուստի, Հ.Այվազյանը գործել է իր

լիազորությունների շրջանակներից դուրս, արձանագրություն կազմելու առումով

նրա գործողություններն իրավաչափ չեն և չեն համապատասխանում ՀՀ

Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, ՎԻՎ օր-քի 255-րդ հոդվածի 2-3-րդ

մասերի պահանջներին:
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Իսկ  ՀՀ օրենքի իմաստով Տեսչությունն օժտված է տվյալ բնագավառում

իրականացնել ստուգում և ոչ թե կազմել արձանագրություն:

3. ՎԻՎ օր-քի 256-րդ հոդվածը սահմանում է, որ արձանագրությունն ուղարկվում է

վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի քննության համար լիազորված

մարմնին (պաշտոնատար անձին):

Համաձայն ՎԻՎ օր-քի 267-րդ հոդվածի 1-ին մասի` վարչական

պատասխանատվության ենթարկվող անձը իրավունք ունի ծանոթանալու գործի

նյութերին, բացատրություններ տալու, ապացույցներ ներկայացնելու,

միջնորդություններ հարուցելու, գործի քննության ընթացքում օգտվելու

փաստաբանի իրավաբանական օգնությունից. ելույթ ունենալու մայրենի լեզվով և

օգտվելու թարգմանի ծառայություններից, եթե չի տիրապետում այն լեզվին, որով

տարվում է վարույթը. գանգատարկելու գործով որոշումը: Վարչական

իրավախախտման վերաբերյալ գործը քննվում է վարչական

պատասխանատվության ենթարկվող անձի ներկայությամբ: Գործը կարող է այդ

անձի բացակայությամբ քննվել միայն այն դեպքերում, երբ տվյալներ կան գործի

քննության տեղի և ժամանակի մասին նրան ժամանակին ծանուցելու վերաբերյալ

և եթե նրանից միջնորդություն չի ստացվել գործի քննությունը հետաձգելու մասին:

Ըստ ՎԻՎ օր-քի 277-րդ հոդվածի 1-ին մասի` վարչական իրավախախտումների

վերաբերյալ գործերը քննվում են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ

արձանագրությունը և մյուu նյութերը գործի քննության համար լիազորված մարմնի

(պաշտոնատար անձի) կողմից uտանալու oրվանից uկuած տաuնհինգoրյա

ժամկետում:

Վարչական դատարանը գտնում է, որ վարչական մարմնի կողմից խախտվել են

նաև ՎԻՎ օր-քի 267-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջները, քանի որ հակընդդեմ

հայցով հայցվորը չի ծանուցվել և չի մասնակցել վարչական իրավախախտման

վերաբերյալ գործի քննությանը /Տեսչության 22.12.2010 թվականի թիվ 023/454

ծանուցումը, որով տեղեկացվում է 23.12.2010 թվականին, ժամը 12.00-ին

վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի քննության մասին /գ.թ. 13-14/,

պատասխանողին ներկայացվելու և ստանալու մասին Տեսչության կողմից

Վարչական դատարան չի ներկայացվել որևէ թույլատրելի ու վերաբերելի

ապացույց/: Ուստի վարչական մարմին հանդիսացող Տեսչությունը հակընդդեմ

հայցով հայցվորին չի ներգրավել համապատասխան վարչական գործի վարույթին

և վերջինիս դրա մասին ծանուցելու օրենքով սահմանված իր հայեցողությունն

իրականացրել է ոչ պատշաճ, ինչի արդյունքում չի ապահովել անձի լսված լինելու

իրավունքը` զրկելով վերջինիս ՎԻՎ օրենսգրքի 267-րդ հոդվածով նախա-տեսված

իր իրավունքների լիարժեք իրականացման և պաշտպանության

հնարավորությունից: Դրանով իսկ խախտվել է ՀՀ Սահմանադրության 18-րդ

հոդվածի 1-ին մասի պահանջը, որի համաձայն յուրաքանչյուր ոք ունի իր

իրավունքների և ազատությունների դատական, ինչպես նաև պետական այլ

մարմինների առջև իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների

իրավունք: Նույնաբովանդակ պահանջ է ներառում նաև  եվրոպական

կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածով ամրագրված` իրավական պաշտպանության

արդյունավետ միջոցի իրավունքը:

4. ՎԻՎ օր-քի 275-րդ հոդվածը սահմանում է, որ :

Ըստ ՎԻՎ օր-քի 278-րդ հոդվածի` :

ՎԻՎ օր-քի 279-րդ հոդվածը նախատեսում է, որ :

Սույն գործով Վարչական դատարանը հաստատված է համարում նաև այն

փաստական հանգամանքը, որ 23.12.2010 թվականին Տեսչության պետի ժ/պ

Ա.Սահակյանի կողմից /Տեսչության կողմից չի ներկայացվել նաև ապացույց, որով

կհաստատվեր 23.12.2010 թվականի դրությամբ Ա.Սահակյանի Տեսչության պետի
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ժամակավոր պաշտոնակատար հանդիսանալու փաստը/ կայացվել է  թիվ 000179

որոշումը, որով սկզբնական հայցով պատասխանողը տուգանվել է 50.000 դրամի

չափով` ՎԻՎ օր-քի 63.2-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված զանցանքը

կատարելու համար:

Ըստ որում, վարչական մարմնի կողմից չի ներկայացվել դատարան որևէ

վերաբերելի ու թույլատրելի ապացույց, որով կհաստատվեր վիճելի որոշման մասին

հասցեատիրոջն օրենքով սահմանված կարգով իրազեկելու փաստը, ինչը չի

համապատասխանում ՎԻՎ օր-քի 281-րդ հոդվածի 2-րդ, 283-րդ հոդվածի 1-ին և

2-րդ մասերի պահանջներին և որպիսի փաստի ապացուցման բեռը ՀՀ վարչական

դատավարության օրենսգրքի 26-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ուժով կրում է հենց

վարչական մարմինը:

Ավելին, Վարչական դատարանը գտնում է, որ վիճելի որոշումն ուժի մեջ է մտնում

ստանալուն /իրազեկելուն/ հաջորդող օրվանից` համաձայն  ՀՀ օրենքի 60-րդ

հոդվածի 1-ին մասի պահանջների: Փաստորեն, վիճելի որոշումը Հ.Հարությունյանն

ընդհանրապես չի ստացել և չի իրազեկվել դրա մասին, իսկ  ՀՀ օրենքի 60-րդ

հոդվածի 1-ին մասի ուժով տվյալ որոշումը չի մտել ուժի մեջ, ուստի

Հ.Հարությունյանի համար չի կարող հանգեցնել իրավական հետևանքների:

Այս կապակցությամբ Վարչական դատարանը գտնում է, որ Տեսչությունը չի լուծել

նաև այն հարցերը, թե ճիշտ են կազմվել, արդյոք, վարչական իրավախախտման

վերաբերյալ գործի արձանագրությունը և մյուս նյութերը, գործի քննությանը

մասնակցող անձինք ծանուցվել են, արդյոք, դրա քննության ժամանակի և տեղի

մասին, պահանջվել են, արդյոք, անհրաժեշտ լրացուցիչ նյութեր` արդյունքում

խախտելով ՎԻՎ օր-քի 275-րդ հոդվածի պահանջները:

Ավելին, Տեսչությունը, կայացնելով վիճելի որոշումը, չի պարզել նաև կատարվել է,

արդյոք, վարչական իրավախախտում, արդյոք, տվյալ անձը մեղավոր է այն

կատարելու մեջ, արդյոք, նա ենթակա է վարչական պատասխանատվության, կան,

արդյոք, պատասխանատվությունը մեղմացնող և ծանրացնող հանգամանքներ,

պատճառվել է, արդյոք, գույքային վնաս, ինչպես նաև չի պարզել գործի ճիշտ

լուծման համար նշանակություն ունեցող այլ հանգամանքներ` խախտելով նաև

ՎԻՎ օր-քի 279-րդ հոդվածի պահանջները:

5. Համաձայն ՎԻՎ օր-քի 63.2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի` ջրօգտագործման

թույլտվության պահանջները չկատարելը` առաջացնում է տուգանքի նշանակում

քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի

հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված

նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով:

Նույն օրենսգրքի 242-րդ հոդվածը նախատեսում է, որ բնապահպանական

օրենսդրության կատարման նկատմամբ պետական հսկողություն իրականացնող

մարմինները քննում են սույն օրենսգրքի 49-րդ հոդվածով (բացառությամբ

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

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

հոդվածներով (բացառությամբ լեռնային աշխատանքների անվտանգ կատարման

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

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

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

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

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

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

941-րդ, 157-րդ, 169.4-րդ և 169.19-րդ հոդվածներով, 2011-րդ, 2012-րդ հոդվածներով

նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը:

Այս կապակցությամբ Վարչական դատարանը գտնում է, որ վիճելի որոշմամբ,
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ինչպես նաև դատաքննությամբ չեն հիմնավորվել ու ապացուցվել սույն գործով

էական նշանակություն ունեցող այն փաստական հանգամանքները, թե 2010

թվականի երկրորդ կիսամյակի դրությամբ Հ.Հարությունյանն ունեցե՞լ է, արդյոք,

ջրօգտագործման թույլտվություն /ի դեպ, ՀՀ բնապահպանության

նախարարության ՀՀ ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից

թիվ 000144 ջրօգտագործման թույլտվությունը տրվել է միայն 06.05.2011

թվականին, գ.թ. 47-49/, Հ.Հարությունյանի կողմից ջրօգտագործման թույլտվության

հատկապես ո՞ր պահանջներն են խախտվել, որպիսի փաստերի ապացուցման բեռը

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 26-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ուժով կրում

է հենց Տեսչությունը:

Համաձայն  ՀՀ օրենքի 63-րդ հոդվածի 1-ին մասի  կետի` անվավեր է առ ոչինչ

չհանդիսացող այն ոչ իրավաչափ վարչական ակտը, որն ընդունվել է` օրենքի

խախտմամբ, այդ թվում` օրենքի սխալ կիրառման կամ սխալ մեկնաբանման

հետևանքով:

Համաձայն նույն օրենքի 64-րդ հոդվածի 1-ին մասի` անվավեր ճանաչված ոչ

իրավաչափ վարչական ակտը չի հանգեցնում իրավաբանական հետևանքների:

Բացի այդ, համաձայն ՎԻՎ օր-քի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի` ոչ ոք չի կարող

վարչական իրավախախտման կապակցությամբ ներգործության միջոցի ենթարկվել

այլ կերպ, քան օրենսդրությամբ սահմանված հիմունքներով ու կարգով: Իսկ ըստ

նույն հոդվածի 3-րդ մասի` վարչական ներգործության միջոցներ կիրառելու

լիազորություն ունեցող մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք այն

իրականացնում են իրենց իրավասության շրջանակներում, օրենսդրությանը

խստիվ համապատասխան:

Այսպիսով, Վարչական դատարանը գտնում է, որ սկզբնական հայցն ենթակա է

մերժման ամբողջությամբ, իսկ հակընդդեմ հայցը` բավարարման` նկատի

ունենալով, որ վարչական ակտը ոչ իրավաչափ /անվավեր/ է:

2. Դատարանի կողմից չպարզված գործի հանգամանքները

Չպարզված հանգամանք առկա չէ:

3. Ապացույցները մերժելու փաստարկները

Ապացույցները մերժելու փաստարկներ առկա չեն:

4. Գործով կիրառման ենթակա իրավական ակտերը

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

2.  եվրոպական կոնվենցիայի 13-րդ հոդված.

3.  ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված.

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

հոդվածի 1-ին, 275, 278-279-րդ հոդվածներ, 281-րդ հոդվածի 2-րդ, 283-րդ հոդվածի

1-ին և 2-րդ, 302-րդ հոդվածի 1-ին մասեր.

5.  ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված, 37-րդ հոդվածի 1-ին մաս, 60-րդ հոդվածի 1-ին մաս,

63-րդ հոդվածի 1-ին մասի  կետ, 64-րդ հոդվածի 1-ին մաս.

6. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 6, 25-27-րդ հոդվածներ:

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի

59-րդ, 112-115-րդ, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 130-132-րդ,

229-րդ հոդվածների պահանջներով` դատարանը

Վ Ճ Ռ Ե Ց

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական
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պետական տեսչության սկզբնական հայցն ընդդեմ Հարություն Հարությունյանի`

50.000 դրամ բռնագանձելու պահանջի մասին, մերժել ամբողջությամբ:

Հակընդդեմ հայցը բավարարել ամբողջությամբ` անվավեր ճանաչել 23.12.2010

թվականին ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի

բնապահպանական պետական տեսչության պետի ժամանակավոր

պաշտոնակատար Ա.Սահակյանի կողմից ընդունված  թիվ 000179 որոշումը:

Դատական ծախսերի բաշխման հարցը համարել լուծված:

Սույն վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում այն կկատարվի դատական ակտերի

հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով` պարտապանի հաշվին:

Սույն վճիռն օրինական ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից մեկ ամիս հետո

և կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վարչական վերաքննիչ

դատարան:

ԴԱՏԱՎՈՐ      Ա.ՊՈՂՈՍՅԱՆ
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