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24 նոյեմբերի 2010թ.                                                                     ք. Վանաձոր

ՀՀ վարչական դատարանը, հետևյալ կազմով`

նախագահությամբ` դատավոր                            Արշակ Ալավերդյանի

քարտուղարությամբ`                                            Արմինե Մարաբյանի

մասնակցությամբ`

հայցվոր`                                    ՀՀ բնապահպանության նախարարության

աշխատակազմի բնապահպանական

պետական տեսչության

ներկայացուցիչ` Անդրանիկ Ուռուսյանի

2010թ. նոյեմբերի 10-ին, դռնբաց դատական նիստում, քննելով վարչական գործն

ըստ հայցի` ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի

բնապահպանական պետական տեսչության /հասցեն` ք. Երևան,

Հանրապետության հրապարակ, կառավարական 3-րդ շենք, ՀՎՀՀ` 02507198,

վկայական` 01 Բ 000502/, ընդդեմ Մանվել Քաջևանի Սարոյանի /հասցեն` ք.

Սպիտակ, Շահումյան 5/10, անձնագիր` AH 0327651, տրված` 17.02.2007թ., 052/`

ՙԳումարի բռնագանձման պահանջի մասին՚ և ըստ հակընդդեմ հայցի Մանվել

Քաջևանի Սարոյանի, ընդդեմ ՀՀ բնապահպանության նախարարության

աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության` ՙՎարչական ակտը

վերացնելու պահանջի մասին՚.

ՊԱՐԶԵՑ`
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1. Գործի դատավարական նախապատմությունը.

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական

պետական տեսչությունը /այսուհետ նաև` Տեսչություն/` 04.12.2009թ. հայցադիմում

է ներկայացրել ՀՀ վարչական դատարան, ընդդեմ` Մանվել Սարոյանի, խնդրելով`

պատասխանողից հօգուտ պետական բյուջեի` 100 000 դրամ բռնագանձելու

վերաբերյալ արձակել վճարման կարգադրություն:

Դատարանը ղեկավարվելով ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 158-րդ

հոդվածով, 18.12.2009թ. արձակել է` թիվ ՎԴ 6/2421/03/09 վճարման

կարգադրությունը, կարգադրելով պատասխանողին` այն ստանալուց հետո երկու

շաբաթվա ընթացքում կատարել` 100 000 դրամ վճարելու պահանջը, կամ

ներկայացնել հակընդդեմ հայց:

Պատասխանողը` 13.01.2010թ. դատարանին ներկայացրել է հակընդդեմ հայց:

Դատարանը` 20.01.2010թ. որոշում է կայացրել` թիվ ՎԴ 6/2421/03/09 վճարման

կարգադրության վարույթից հայցային վարույթի անցնելու և հակընդդեմ

հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին:

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 13-րդ գլխի կարգով, գործը

նախապատրաստվել է դատաքննության:

2. Հայցվորի դիրքորոշումը.

Տեսչությունը ներկայացրած հայցադիմումով դատարանին հայտնել է, որ

պատասխանողի կողմից գազալիցքավորման կայան կառուցելու ընթացքում

խախտվել է` ՙՇրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին՚ ՀՀ

օրենքի 4-րդ հոդվածի և ՙՇրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության

ենթակա նախատեսվող գործողությունների սահմանային չափերի մասին՚ ՀՀ

կառավարության` 30.03.1999թ. թիվ 193 որոշման պահանջները: Մասնավորապես`

քաղաքաշինության ոլորտում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության

փորձաքննության են ենթակա նախատեսվող այն գործողությունները, որոնց

կառուցապատման մակերեսը գերազանցում է 1000 քառակուսի մետրը:

Տեսչության Լոռու տարածքային բաժնի պետը` 01.10.2009թ. պատասխանողին

պատշաճ կարգով ծանուցել է այն մասին, որ վերջինս` 09.10.2009թ. մասնակցի

վարչական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի քննարկմանը:

Տեսչության Լոռու տարածքային բաժնի պետը, ղեկավարվելով Վարչական

իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի /այսուհետ նաև` Օրենսգիրք/

94.1-րդ հոդվածով, 09.10.2009թ. կայացրել է` վարչական տուգանք նշանակելու

մասին` թիվ 51 որոշումը, համաձայն որի, պատասխանողի նկատմամբ նշանակվել

է` 100 000 դրամ վարչական տուգանք:

Տեսչությունը դատարանին խնդրել է` պատասխանողից բռնագանձել` 100 000

դրամ, որպես վարչական տուգանքի գումար:

Տեսչության ներկայացուցիչ` Անդրանիկ Ուռուսյանը դատաքննությամբ հայտնել է,

որ պատասխանողն ամբողջությամբ վճարել է վարչական տուգանքի գումարը,

հետևաբար պահանջը չի պնդում, սակայն չի կարող հրաժարվել հայցից, քանի որ

լիազորագրով իրեն համապատասխան լիազորություն չունի:

3. Հակընդդեմ հայցվորի դիրքորոշումը.

Մանվել Սարոյանը ներկայացրած հակընդդեմ հայցադիմումով դատարանին

հայտնել է, որ վարչական տուգանք նշանակելու մասին` թիվ 51 որոշումն

ստանալուց հետո ինքը վիճարկել է այն` բողոք գրելով ՀՀ բնապահպանության

նախարարին, 19.10.2009թ. նախարարությունից ստացել է փորձաքննական

եզրակացություն շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերաբերյալ /թիվ ԲՓ 100/:

Եզրակացությունում նշվել է, որ ՙՄերուժան-Ալեն՚ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված ՀՀ
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Լոռու մարզի Ջրաշեն համայնքում նախատեսվող ԱԳԼՃ կայանի աշխատանքային

նախագծի վերաբերյալ տրվում է դրական եզրակացություն, գազալիցքավորման

կայանում շինարարական մեծածավալ աշխատանքներ չեն իրականացվում,

առաջացած հողային զանգվածը օգտագործվելու է սեփական տարածքի

բարեկարգման համար, նախատեսվում է կանաչապատել 490 քմ տարածք: Թիվ 51

որոշման մեջ նշված խախտումը իր կողմից չի կատարվել: Ինքը չի խախտել ՀՀ

կառավարության` 30.03.1999թ. թիվ 193 որոշման 7-րդ կետի պահանջը, այն է`

ՙքաղաքաշինության ոլորտում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության

փորձաքննության ենթակա են նախատեսվող այն գործողությունները, որոնց

կառուցապատման մակերեսը գերազանցում է 1000 քմ-ն՚:

Հակընդդեմ հայցվորը խնդրել է դատարանին վերացնել վարչական ակտը:

Դատարանը պատշաճ ծանուցել է հակընդդեմ հայցվորին դատաքննության

ժամանակի և վայրի մասին, սակայն վերջինս չի ներկայացել դատական նիստին:

Դատարանը, ղեկավարվելով ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 95-րդ

հոդվածով գործը քննել է հակընդդեմ հայցվորի բացակայությամբ:

4. Գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը.

Սույն գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ փաստերը:

4.1 Տեսչության Լոռու տարածքային բաժնի պետի` 09.10.2009թ. թիվ 51 որոշմամբ

պատասխանողը ենթարկվել է վարչական տուգանքի` 100 000 դրամի չափով:

4.2 Պատասխանողը հակընդդեմ հայցադիմումը դատարան ներկայացնելուց հետո

ամբողջությամբ վճարել է վարչական տուգանքի գումարը:

5. Դատարանի պատճառաբանությունները.

Դատարանը գնահատելով գործում եղած բոլոր ապացույցները, բազմակողմանի,

լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտման վրա հիմնված ներքին համոզմամբ, եկավ այն

եզրահանգման, որ հայցը և հակընդդեմ հայցը ենթակա են մերժման, հետևյալ

պատճառաբանությամբ:

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 27-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն`

ապացուցման կարիք չունեն այն փաuտերը, որոնք հակառակ կողմը չի վիճարկում,

բացառությամբ այն դեպքի, երբ դատարանը գտնում է, որ դրանց ապացուցումն

անհրաժեշտ է: Նշված հոդվածի կարգով, դատարանը գտնում է, որ ապացուցման

կարիք չունեն սույն վճռի 4-րդ կետում նշված փաստերը, քանի որ պատասխանողը

դրանք չի վիճարկել:

Ըստ վերը նշված փաստերի` Տեսչության Լոռու տարածքային բաժնի պետի`

09.10.2009թ. թիվ 51 որոշմամբ պատասխանողը ենթարկվել է վարչական

տուգանքի` 100 000 դրամի չափով: Պատասխանողը հակընդդեմ հայցադիմումը

դատարան ներկայացնելուց հետո ամբողջությամբ վճարել է վարչական տուգանքի

գումարը:

Սկզբնական հայցով Տեսչությունը դատարանին խնդրել է` պատասխանողից

բռնագանձել` 100 000 դրամ, որպես վարչական տուգանքի գումար: Տեսչության

ներկայացուցիչ` Անդրանիկ Ուռուսյանը դատաքննությամբ հայտնել է, որ

պատասխանողն ամբողջությամբ վճարել է վարչական տուգանքի գումարը,

հետևաբար պահանջը չի պնդում, սակայն չի կարող հրաժարվել հայցից, քանի որ

լիազորագրով իրեն համապատասխան լիազորություն չունի:

Օրենսգրքի 297-րդ հոդվածի համաձայն` վարչական տույժ նշանակելու մասին

որոշումը պարտադիր է կատարման նաև քաղաքացիների կողմից:

Օրենսգրքի 298-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն` տուգանքի ձևով վարչական

տույժ նշանակելու մասին որոշումը ենթակա է հարկադիր կատարման Օրենսգրքի

305-րդ հոդվածի 1-ին մասով կամավոր կատարման համար սահմանված ժամկետն
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անցնելուց հետո:

Օրենսգրքի 305-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` խախտողի կողմից տուգանքը

պետք է վճարվի տուգանք նշանակելու մաuին որոշումը նրան հանձնելու oրվանից

ոչ ուշ, քան տաuնհինգ oրվա ընթացքում, իuկ այդ որոշումը գանգատարկելու կամ

բողոքարկելու դեպքում` գանգատը կամ բողոքը առանց բավարարման թողնելու

մաuին ծանուցման oրվանից ոչ ուշ, քան տաuնհինգ oրվա ընթացքում:

Վերը նշված իրավանորմերի մեկնաբանմամբ և փաստերի հաշվառմամբ,

դատարանը եզրակացնում է, որ նշանակված վարչական տուգանքի գումարը

վճարելու փաստով, պատասխանողի պարտավորությունը դադարել է, հետևաբար

այդ գումարը դատական կարգով բռնագանձելու մասին Տեսչության պահանջն

անհիմն է և ենթակա է մերժման:

Հակընդդեմ հայցով հայցվորը դատարանին խնդրել է` վերացնել Տեսչության`

09.10.2009թ. թիվ 51 որոշումը:

Վիճարկվող որոշմամբ Տեսչությունն արձանագրել է, որ պատասխանողի կողմից

խախտվել է` ՙՇրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին՚ ՀՀ

օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին կետի ՙժ՚ ենթակետի և ՙՇրջակա միջավայրի վրա

ազդեցության փորձաքննության ենթակա նախատեսվող գործողությունների

սահմանային չափերի մասին՚ ՀՀ կառավարության` 30.03.1999թ. թիվ 193 որոշման

7-րդ կետի պահանջները, այն է` քաղաքաշինության ոլորտում շրջակա միջավայրի

վրա ազդեցության փորձաքննության են ենթակա նախատեսվող այն

գործունեությունները, որոնց կառուցապատման մակերեսը գերազանցում է` 1000

քառակուսի մետրը:

Տեսչության Լոռու տարածքային բաժնի պետը, ղեկավարվելով Օրենսգրքի 94.1-րդ

հոդվածով, որոշում է կայացրել պատասխանողի նկատմամբ նշանակել` 100 000

դրամ վարչական տուգանք:

ՙՇրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին՚ ՀՀ օրենքի 4-րդ

հոդվածի 1-ին կետի ՙժ՚ ենթակետի համաձայն` շրջակա միջավայրի վրա

ազդեցության փորձաքննության ենթակա է նաև` քաղաքաշինության ոլորտում

uահմանային չափը գերազանցող շենքեր, կառույցներ, համալիրներ և այլ

նախատեuվող գործունեությունները:

ՀՀ կառավարության` 30.03.1999թ. թիվ 193 որոշմամբ հաստատվել է` շրջակա

միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության ենթակա նախատեuվող

գործունեությունների uահմանային չափերը:

Նշված որոշման 7-րդ կետով սահմանված է. ՙՙՇրջակա միջավայրի վրա

ազդեցության փորձաքննության մաuին՚ Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 4

հոդվածի 2-րդ կետին համապատաuխան` շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության

փորձաքննության են ենթակա նախատեuվող այն գործունեությունները, որոնց

ցուցանիշները գերազանցում են հետևյալ uահմանային չափերը` ... 7.

Քաղաքաշինության ոլորտում` շենքեր, կառույցներ, համալիրներ և այլն` 1000 քառ

մետր կառուցապատման մակերեuով:՚:

Սույն գործի փաստերի համաձայն, վիճարկվող որոշումն ընդունվել է` 09.10.2009թ.,

իսկ ՙՄերուժան-Ալեն՚ ՍՊԸ կողմից ներկայացված ՀՀ Լոռու մարզի Ջրաշեն

համայնքում նախատեսվող ԱԳԼՃ կայանի աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ՚

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության փորձաքննական

եզրակացությունը /թիվ ԲՓ 100/ տրվել է` 19.10.2009թ.: Այսինքն, վերը նշված

ընկերության տնօրենը, Տեսչության որոշմամբ վարչական պատասխանատվության

է ենթարկվել այն ժամանակ, երբ ընկերությունը դեռևս համապատասխան

եզրակացություն չի ունեցել:

Օրենսգրքի 94.1-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված է. ՙՇրջակա միջավայրի վրա

ազդեցության փորձաքննության ենթակա նախատեuվող գործունեության
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իրականացումն առանց փորձաքննական դրական եզրակացության` առաջացնում

է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` uահմանված նվազագույն

աշխատավարձի հիuնապատիկի չափով, իuկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ`

հարյուրապատիկի չափով:՚:

ՙՎարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին՚ ՀՀ օրենքի 63-րդ

հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` անվավեր է առ ոչինչ չհանդիuացող այն ոչ

իրավաչափ վարչական ակտը, որն ընդունվել է` oրենքի խախտմամբ, այդ թվում`

oրենքի uխալ կիրառման կամ uխալ մեկնաբանման հետևանքով, կամ կեղծ

փաuտաթղթերի կամ տեղեկությունների հիման վրա, կամ եթե ներկայացված

փաuտաթղթերից ակնհայտ է, որ ըuտ էության պետք է ընդունվեր այլ որոշում:

Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` նույն հոդվածի 1-ին մաuով նախատեuված

ոչ իրավաչափ վարչական ակտը կարող է անվավեր ճանաչվել այդ ակտն ընդունող

վարչական մարմնի կամ դրա վերադաu մարմնի կողմից, ինչպեu նաև դատական

կարգով:

Վերը նշված փաստերի և իրավակարգավորումների հիման վրա դատարանը

եզրակացնում է, որ հակընդդեմ հայցն անհիմն է և ենթակա է մերժման, քանի որ

դատաքննությամբ չի հիմնավորվել, որ վիճարկվող որոշումն ընդունվել է` oրենքի

խախտմամբ, այդ թվում` oրենքի uխալ կիրառման կամ uխալ մեկնաբանման

հետևանքով:

Հարկ է նշել նաև, որ հակընդդեմ հայցադիմումը դատարանին ներկայացնելուց

հետո, պատասխանողն ամբողջությամբ վճարել է նշանակված վարչական

տուգանքի գումարը և վճարման անդորրագրերը ներկայացրել է Տեսչությանը:

Դատավարության մասնակիցների միջև դատական ծախսերի բաշխման հարցի

վերաբերյալ դատարանն արձանագրում է, որ Տեսչությունը ներկայացրել է

գույքային պահանջ, որի համար չի վճարել օրենքով սահմանված չափով պետական

տուրքի գումարը, իսկ հակընդդեմ հայցվորը ներկայացրել է ոչ գույքային պահանջ,

որի համար վճարել է օրենքով սահմանված չափով պետական տուրքի գումարը:

Հայցը և հակընդդեմ հայցը մերժելու պարագայում, ՀՀ վարչական

դատավարության օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի կարգով, Տեսչությունից հօգուտ

Հայաստանի Հանրապետության ենթակա է բռնագանձման` 2 000 դրամ, որպես

պետական տուրքի գումար:

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը և ղեկավարվելով ՀՀ վարչական դատավարության

օրենսգրքի 59-րդ, 112-115-րդ, 118-րդ և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության

օրենսգրքի 130-132-րդ հոդվածներով, դատարանը

ՎՃՌԵՑ`

1. ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական

պետական տեսչության հայցն ընդդեմ Մանվել Սարոյանի` ՙԳումարի

բռնագանձման պահանջի մասին՚, մերժել:

2. Մանվել Սարոյանի հակընդդեմ հայցն ընդդեմ ՀՀ բնապահպանության

նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության`

ՙՎարչական ակտը վերացնելու պահանջի մասին՚, մերժել:

3. ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական

պետական տեսչությունից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել` 2

000 /երկու հազար/ դրամ, որպես պետական տուրքի գումար:

4. Սույն վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում դա կկատարվի դատական ակտերի

հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով` պարտապանի հաշվին:

5. Սույն վճիռն օրինական ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից մեկ ամիս

հետո:
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6. Սույն վճիռը կարող է բողոքարկվել ՀՀ վճռաբեկ դատարան` մինչև օրինական

ուժի մեջ մտնելը:

ԴԱՏԱՎՈՐ` ____________________ Ա. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ

Վճիռը չի բողոքարկվել, մտել է օրինական ուժի մեջ

ՙ____՚______________20   թ.

ԴԱՏԱՎՈՐ` ____________________ Ա. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
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