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Հայցվոր

Սևադա Թորոսյան

Պատասխանող

Սահակյանշին ՓԲԸ, Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների ԾԻԳ

ՊՀ

Դատական ակտ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ

Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ                                  Քաղաքացիական

գործ թիվ

վարչական շրջանների ընդհանուր                                                            

ԵՔԴ-1069/02/08 իրավասության դատարանի 14.12.2009 թվականի վճիռ

Նախագահող դատավոր` Կ.Պետրոսյան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը

այսուհետ` Վերաքննիչ դատարան«

նախագահությամբ Ա©ՄԿՐՏՉՅԱՆԻ

մասնակցությամբ դատավորներ Ն©ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԻ

Ն.ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

2010 թվականի ապրիլի 23-ին

դռնբաց դատական նիստում քննելով Սևադա Թորոսյանի վերաքննիչ բողոքը

Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր

իրավասության դատարանի 14.12.2009 թվականի վճռի դեմ, որը կայացվել է թիվ

ԵՔԴ-1069/02/08 քաղաքացիական գործով` ըստ hայցի Սևադա Թորոսյանի ընդդեմ

ՙՍահակյանշին՚ փակ բաժնետիրական ընկերության, ՙՋրային տնտեսության

զարգացման և բարեփոխումների՚ ծրագրի իրականացման գրասենյակ պետական

հիմնարկի` վնասը հատուցելու և որոշակի գործողություն կատարելուն

պարտավորեցնելու պահանջի մասին,

ՊԱՐԶԵՑ

1©Գործի դատավարական նախապատմությունը©

Դիմելով դատարան Սևադա Թորոսյանը (այսուհետ նաև` Հայցվոր) հայտնել է, որ

հանդիսանում է Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր համայնքի վարչական տարածքում

տեղակայված ձկնաբուծական տնտեսության սեփականատերը: 1992 թվականին
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գնել է ձկնաբուծարանը և զբաղվել ձկնարտադրությամբ: Ձկնաբուծարանում

տեղակայված տարբեր չափի ձկնավազանները սնվում են Մարմարիկ գետից: Դեպի

ձկնավազաններ ջուրը հասնում է մեծ տրամաչափի խողովակով, որն իր հերթին

միաժամանակ ջրատար է հանդիսանում ՙՀրազդանի ցեմենտի գործարան՚ բաց

բաժնետիրական ընկերության համար և անցնում իր հողատարածքով:

Պատասխանող կազմակերպությունը 2007 թվականից կատարում է շինարարական

աշխատանքներ Մարմարիկ գետի հունի վրա և կառուցում է ջրամբար, որը

գտնվում է Մեղրաձոր համայնքից 7000 մ հեռավորության վրա: Շինարարական

աշխատանքները, ըստ երկրորդ պատասխանողի հայտարարության, կատարել է

1-ին պատասխանողի պատվերով, կապալի պայմանագրով: Ձկնարտադրությունը

խթանելու համար ՙԱԿԲԱ՚ բանկից վերցրել է վարկ` 75 000 ԱՄՆ դոլարի չափով:

2007 թվականի հունիսից սկսած ունեցել է ձկների կորուստ այն պատճառով, որ

Մարմարիկ գետի հունը խորացնելու, շինարարական մեծ ծավալի աշխատանքների

հետևանքով գետի ջուրը պղտորվում է և չի հասցնում բնական ճանապարհով

մաքրվել: Պղտորված ջուրը հոսում է ձկնավազաններ, ինչի հետևանքով կրել է մեծ

կորուստներ 2007-2008 թվականների ընթացքում:

Պատասխանողների գործողությունների արդյունքում ինքը կրել է վնաս` 33 625 000

ՀՀ դրամի չափով, որից` 16 000 000 ՀՀ դրամը` 16 000 հատ ոչնչացած ձկան

արժեքը, 8 400 ԱՄՆ դոլար կամ 2 520 000 ՀՀ դրամը` 7 տոննա կերի արժեքի

տարբերությունը (կերը գնել է 2 100 ԱՄՆ դոլարով, վաճառել 1 տոննան 900 ԱՄՆ

դոլարով), 9 000 000 ՀՀ դրամը` 12 000 ձկան քաշի կորստի արժեքը, 18 000 000 ՀՀ

դրամը` 3 600 քմ ձկնավազանները մաքրելու աշխատանքների համար. 1 000 000 ՀՀ

դրամը` 3 գրամանոց 20 000 հատ սատկած ձկան արժեքը, 332 500 ՀՀ դրամը`

կենդանի մնացած ձկների հիվանդությունները բուժելու դեղերի արժեքը, 300 000

ՀՀ դրամը` աղիքային հիվանդությունները կանխելու արժեքը:

Շինարարական աշխատանքները դեռ շարունակվում են և ստեղծում կրկին վնաս

պատճառելու վտանգ:

Պահանջել է պատասխանողներից համապարտության կարգով բռնագանձել 33 652

500 ՀՀ դրամ` որպես վնասի հատուցում, պարտավորեցնել պատասխանողներին

կասեցնել շինարարական աշխատանքները մինչև նոր ջրագծի կառուցումը նրա

միջոցների հաշվին:

Նախապատրաստական փուլում հայցվորը նվազեցրել է հայցապահանջը` 4 580 000

ՀՀ դրամի չափով և խնդրել պատասխանողներից համապարտության կարգով

բռնագանձել 29 072 000 ՀՀ դրամ` որպես պատճառված վնաս:

Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր

իրավասության դատարանի (այսուհետ նաև` Դատարան) 14.12.2009 թվականի

վճռով հայցը մերժվել է:

Վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել Սևադա Թորոսյանը:

Վերաքննիչ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել:

2© Վերաքննիչ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը©

Վերաքննիչ դատարանը ստորև շարադրում է վերաքննիչ բողոքի հիմքերն ու

հիմնավորումները դատարանի նախընտրած հերթականությամբ և խմբավորմամբ:

Դատարանը սխալ է կիրառել ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 14-րդ հոդվածը, չի

կիրառել նույն օրենսգրքի 17-րդ և 1058-րդ հոդվածները, որոնք պետք է կիրառեր,

կիրառել է ՀՀ Ջրային օրենսգրքի 21-րդ և 22-րդ հոդվածները, որոնք չպետք է

կիրառեր:

Բողոք բերած անձը բողոքի սույն հիմքը հիմնավորում է հետևյալ փաստարկներով.

Դատարանը կիրառել է ՀՀ Ջրային օրենսգրքի 21-րդ հոդվածը, որը սահմանում է

ջրօգտագործում հանդիսացող գործողությունները և նույն օրենսգրքի 22-րդ
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հոդվածի մատնանշմամբ եզրահանգել, որ հայցվորի ջրօգտագործումը ազատ չի

համարվում, որի համար նա պետք է ստանար ջրօգտագործման թույլտվություն, որը

նշված օրենսգրքով սահմանված կարգով պետք է գրանցված լիներ ջրային

կադաստրում: Այնուհետև, դատարանը եզրահանգել է. քանի որ Սևադա Թորոսյանը

չունի ջրօգտագործման թույլտվություն և Մարմարիկ գետի ջուրը

ձկնաբուծարանների համար օգտագործել է ՀՀ Ջրային օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի

պահանջների խախտմամբ, ուստի հայցվորը չի կարող հայցել դատական

պաշտպանություն` չունեցած իրավունքի ենթադրյալ խախտման համար:

Դատարանը եզրակացրել է նաև, որ համաձայն ՀՀ Քաղաքացիական

դատավարության օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի, որը սահմանում է, որ շահագրգիռ

անձն իրավունք ունի նույն օրենսգրքով սահմանված կարգով դիմել դատարան

Սահմանադրությամբ, օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կամ

պայմանագրով նախատեսված իր իրավունքների, ազատությունների և օրինական

շահերի պաշտպանության համար, չունի դատական պաշտպանության ենթակա

իրավունք: Դատարանի եզրահանգումը սխալ է հետևյալ պատճառաբանությամբ.

1. Դիմել է դատարան իր սեփականությանը հասցրած վնասի հատուցման

պահանջով` ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 14-րդ, 17-րդ և 1058-րդ հոդվածների

հիման վրա: ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 14-րդ հոդվածը սահմանում է, որ

քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանությունը, ի թիվս այլ եղանակների,

իրականացվում է նաև իրավունքը խախտող կամ դրա խախտման համար վտանգ

ստեղծող գործողությունները կանխելով, ինչպես նաև վնասները հատուցելով:

Սույն գործի հայցի առարկան սեփականությանը հասցված վնասի վերականգնումն

է: Դատարանը չի կատարել օրենքով սահմանված հայցի առարկայի պարզում, որն

էլ հանգեցրել է սխալ ենթադրության: Դատարանը պետք է պարզեր ունի արդյոք

հայցվորը սեփականություն, որին վնաս է    պատճառվել: Դատարանին են

ներկայացվել համապատասխան փաստաթղթեր հայցվորի կողմից

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու, ինչպես նաև սեփականության

իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր: Դատարանը պարզման ենթակա

հանգամանք է համարել, թե արդյոք Ս.Թորոսյանն ունի ՀՀ Սահմանադրությամբ,

օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կամ պայմանագրով

նախատեսված պաշտպանության ենթակա իրավունք: Դատարանը նշել է, որ

հայցվորը չունի պաշտպանության ենթակա իրավունք` ղեկավարվելով ՀՀ Ջրային

օրենսգրքով: Օրենքը նշում է ՀՀ Սահմանադրությամբ, օրենքներով և այլ

իրավական ակտերով սահմանված կամ պայմանագրով նախատեսված

պաշտպանության իրավունք և պարտադիր չէ, որ միայն ՀՀ Ջրային օրենսգրքով

սահմանվի այդ իրավունքը: ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ Քաղաքացիական

օրենսգրքով ունի սեփականության իրավունք և այդ սեփականության

պաշտպանության իրավունք, որի համար էլ դիմել է դատարան: Հայցվորը դիմել է

ոչ թե ՀՀ Ջրային օրենսգրքով կարգավորվող ջրօգտագործման իրավունքի

պաշտպանության պահանջով, այլ իր սեփականությանը հասցված վնասի

վերակագնման պահանջով: ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 1058-րդ հոդվածը

սահմանում է, որ քաղաքացու անձին կամ գույքին, ինչպես նաև իրավաբանական

անձի գույքին պատճառված վնասը լրիվ ծավալով ենթակա է հատուցման այն

պատճառած անձի կողմից: Վնասի հատուցման պարտականությունն օրենքով

կարող է դրվել վնաս չպատճառած անձի վրա: Հայցվորի դատարան դիմելու

իրավունքը պաշտպանվում է նաև այս հոդվածով, որը սահմանում է ՙքաղաքացու

անձին կամ գույքին՚ հասցված վնասի պաշտպանության հարցը: Այսինքն,

պաշտպանության ենթակա իրավունքը պետք է կապված լինի կամ անձի կամ նրան

պատկանող գույքի հետ: Հայցվորը գույք ունեցել է, որը դատարանը հաստատված է

համարել: Հետևաբար, ունեցել է պաշտպանության ենթակա իրավունք:
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2. Վճռաբեկ դատարանը բազմիցս անդրադարձել է վնասի հատուցման գործերին և

թե ինչպես պետք է ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 1058-րդ հոդվածը կիրառվի:

Մասնավորապես, դատարանը նշել է, որ ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 17-րդ,

1058-րդ 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 (տես Նատալյա Հակոբյանն

ընդդեմ Վարդան Հայրապետյանի` վնասի հատուցման պահանջի մասին, թիվ

ՀՔԴ3/0016/02/08 գործով Վճռաբեկ դատարանի 13.02.2009 թվականի որոշումը,

Շուշանիկ Գրիգորյանի վերաբերյալ 26.01.07 թվականի 3-2431 (ՎԴ) որոշումը):

Դատարանը խախտել է պարտադիր ուժ ունեցող ՀՀ վճռաբեկ դատարանի

նախադեպային որոշումներում հաստատված իրավական վերլուծությունը, որի

հետևանքով հանգել է սխալ եզրակացության, չի պատճառաբանել նաև, թե ինչու

քննության առարկա չի դարձրել հայցվորի պահանջի հիմքում դրված 1058-րդ

հոդվածի կիրառելիությունը: Վնասի հաստատման այդ բոլոր բաղադրիչների

առկայությունը հաստատվել է դատաքննության ընթացքում, սակայն դատարանը

եզրահանգումներ չի կատարել դրանից: Դատարանի սխալ եզրահանգումը

հակասում է վնասի հատուցման իրավական ինստիտուտին և կամայական ու

ոչնչով չհիմնավորված որոշում է իրենից ներկայացնում: Ստացվում է, որ եթե

ջրօգտագործման պայմանագիր չկա, ապա անձը դատարան դիմելու իրավունք

չունի, քանի որ պաշտպանության ենթակա իրավունք չկա:

3. Դատարանը լիարժեք քննության չի ենթարկել գործի լուծման համար էական

նշանակություն ունեցող այն հանգամանքները, որ հայցվորը պատասխանող

կազմակերպությանը տեղեկացրել է իր սեփականությանը հասցվող վնասի մասին,

սակայն պատասխանողը որևէ միջոց չի ձեռնարկել կանխելու այդ վնասը:

4. Դատարանն իր սխալ եզրահանգման պատճառով ընդհանրապես քննության

առարկա չի դարձրել գործում եղած բոլոր ապացույցները` պատասխանողի

գործողությունների և վնասի միջև առկա ուղղակի պատճառահետևանքային

կապը, վկաների ցուցմունքները, որոնք նույնպես հաստատել են պատասխանողի

կողմից հասված վնասը: Իսկ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչը չի ժխտել, որ իրենց

գործողությունների հետևանքով է դա եղել, իսկ դատաքննության վերջում

ավելացրել է, որ հունվարին աշխատանքները շարունակվելու են և գետի ջուրը

կրկին կպղտորվի:

5. Դատարանը պատշաճ քննության չի ենթարկել նաև գործում եղած տեղեկանքն

այն մասին, որ ձկնաբուծարանի նախկին սեփականատիրոջը անժամկետ թույլ է

տրվել օգտագործել գետի ջուրը անհատույց կերպով, քանի որ խողովակաշարերը

անցնում են ձկնաբուծարանի տարածքով: Պատշաճ վերլուծության չի ենթարկել

նաև այն հանգամանքը, որ տաս տարուց ավելի ժամանակով ձկնաբուծարանը

գործում է և օգտագործում է գետի ջուրը և համապատասխան մարմինը տեղյակ է

այդ մասին և որևէ գործողություն չի կատարել արգելելու կամ ցույց տալու, որ

ջրօգտագործումն անօրինական է:

6. Դատարանը քննության չի ենթարկել նաև այն փաստը, որ պատասխանողի

գործողությունները գետում ջրամբար կառուցելու ձևով անօրինական են, քանի որ

խախտում են ՙՇրջակա միջավայրի փորձաքննության մասին՚ օրենքի 4-րդ հոդվածը,

որը պահանջում է մինչ ջրամբարի շինարարություն իրականացնելը կատարել

շրջակա միջավայրի փորձաքննություն, որը չի կատարվել և որի հետևանքով էլ

վնաս է հասցվել ինչպես հայցվորին, այնպես էլ շրջակա միջավայրին:

Վերոգրյալի հիման վրա վերաքննիչ բողոք բերած անձը պահանջել է բեկանել

Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր

իրավասության դատարանի 14.12.2009 թվականի վճիռը և քաղաքացիական գործն
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ուղարկել նոր քննության:

3© Վերաքննիչ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող

փաստերը©

Վերաքննիչ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ

փաստերը©

1 Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման թիվ 01 Ա 083080 վկայականի

համաձայն` Սևադա Թորոսյանն անհատ ձեռնարկատեր է (Հատոր 1-ին, գ.թ. 37):

2 ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի

29.04.2004 թվականի թիվ 1104322 սեփականության իրավունքի գրանցման

վկայականի համաձայն` Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր գյուղի ձկնաբուծական

տնտեսության նկատմամբ գրանցված է Սևադա Թորոսյանի սեփականության

իրավունքը (Հատոր 1-ին, գ.թ. 35):

3 ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության 15.08.2008 թվականի գրության

համաձայն` հայցվորին պատկանող ձկնաբուծարանի ջրավազաններից վերցված

ջրի, տարբեր քաշերի ու քանակի ձկան, կերի նմուշների լաբորատոր

հետազոտության և անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության

արդյունքները ցույց են տվել, որ հետազոտված ջրի նմուշների մի քանի

ցուցանիշներ սահմանված նորմերից ունեն շեղումներ (լուծված թթվածնի պակասը,

կախված մասնիկների և ամիակի բարձր լինելը նորմայից և այլն), իսկ ձկան

նմուշներում ինֆեկցիոն և պարազիտային հիվանդություններ չեն հայտնաբերվել,

իսկ ձկան կերը պահանջվող նորմերի սահմաններում է եղել:

Նշված գրությանը կցվել է որոշակի տվյալներ պարունակող ՀՀ

գյուղատնտեսության նախարարության ՙՀանրապետական անասնաբուժական

հակահամաճարակային և ախտորոշիչ կենտրոն՚ պետական ոչ առևտրային

կազմակերպության տեղեկանքը, համաձայն որի` ֆիզիկոքիմիական,

թունաբանական հետազոտությամբ պարզվել է, որ կախված մասնիկների

քանակությունը բարձր է թույլատրելի նորմայի սահմանից (1-ին ջրավազանում 2,5

մգ/լ, 2-րդ-ում 2 մգ/լ, իսկ նորման 0,25-0,75 մգ/լ), լուծված թթվածնի քանակությունը

կազմել է 2,8 մգ/լ, 3.6 մգ/լ, 3.2 մգ/լ` թույլատրելի սահմանային քանակության` 6,0

մգ/լ-ի փոխարեն, ամիակի խտությունը կազմել է 4,5 մգ/լ, 4,0 մգ/լ, 1,5 մգ/լ

թույլատրելի 0,05 մգ/լ-ի փոխարեն (Հատոր 1-ին, գ.թ. 42, 43):

4 24.06.2008 թվականին Կոտայքի մարզի անվտանգության և անասնաբուժական

պետական կենտրոնի անասնաբուժական բաժնի պետ Արամայիս Գալստյանը,

մասնակցությամբ նույն բաժնի գլխավոր մասնագետ Լիլիթ Ենոքյանի, Մեղրաձոր

համայնքի անասնաբույժ Էդիկ Թադևոսյանի, Մեղրաձոր համայնքի ղեկավար

Կառլեն Հովհաննիսյանի, տեղակալ Հակոբ Հակոբյանի, կազմել են ակտ` հետևյալի

մասին.

ՙՍույն թվականի հունիսի 24-ին Մեղրաձոր գյուղի բնակիչ, ձկնաբուծական

տնտեսության ա/ձ Սևադա Թևոսի Թորոսյանի պահանջով եղանք Մեղրաձոր գյուղի

տարածքում կառուցված ձկնաբուծական տնտեսությունում, որի ընթացքում

պարզվեց, որ երեք լճակներում սատկել էին մեծ քանակությամբ ձկներ: Ջրի

հատակից ձկները բարձրանում էին վերև ամբողջովին տիղմապատված, խռիկները

լցված էին տիղմով: Քանի որ անկման պատճառը պարզ չէր, ձուկն էլ արդեն

փափկած էր, օգտագործման պիտանի չէր։ Հաշվեցինք սատկած ձկները, որպեսզի

պարզ լիներ, թե ինչ քանակությամբ պետք է կերակրվեին կենդանի մնացած

ձկները: Սատկած ձկների քանակը անցնում էր երեք հազարից (600-700 գրամանոց

ձկներ): Ծնարանում սատկել էին մոտ քսան հազար հատ երեք գրամանոց ձկներ:

Լճեր մտնող ջրերը շատ պղտոր էին և տհաճ հոտ էր գալիս։ Պղտորման պատճառը

Մարմարիկ գետի վրա կառուցվող ջրամբարում կատարվող աշխատանքներն են,

որը պարզվեց տեղում:
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Առաջարկվեց Սևադա Թորոսի Թորոսյանին լճերից և լճեր մտնող ակունքից ջրի

նմուշներ վերցնել և ուղարկել ք.Երևան ՀՀ ՙԱնասնաբուժական

հակահամաճարակային և ախտորոշիչ կենտրոն՚ ՊՈԱԿ` փորձաքննության՚ (Հատոր

1-ին, գ.թ. 38):

5 29.09.2008 թվականին հանձնաժողովի մասնակցությամբ` սննդամթերքի

անվտանգության և անասնաբուժական պետական տեսչության Կոտայքի

մարզային կենտրոնի անասնաբուժական բաժնի պետ Արամայիս Գալստյանի,

նույն բաժնի գլխավոր մասնագետ Լիլիթ Ենոքյանի, Մեղրաձոր համայնքի

գյուղապետ Կառլեն Հովհաննիսյանի, գյուղապետարանի աշխատակիցներ Սամվել

Աբրահամյանի և Ռուբիկ Հովհաննիսյանի, հարևաններ Կարինե Հովհաննիսյանի,

Նազիկ Վարակյանի, Նարինե Վարակյանի, կազմվել է ակտ` հետևյալի մասին.

ՙ29.09.2008 թվականին ահազանգ ստացվեց Սևադա Թորոսյանի կողմից, որ նրան

պատկանող Մեղրաձոր համայնքում գտնվող ձկնաբուծական լճակներում կրկին

մեծ քանակությամբ ձկներ են սատկում: Հանձնաժողովի կազմով եղանք դեպքի

վայրում և ականատես եղանք հետևյալին. լճակներում նորից ջուրը պղտորված էր,

գարշահոտ, լճակներ լցվող ջուրը պղտոր էր, ջրի մակերևույթին մեծ քանակությամբ

սատկած ձկներ կային, որոնց մարմնի վրա նկատվում էին վերքեր: Ակնհայտ էր, որ

ձկների մոտ սկսվել էր տիզային հիվանդություն, իսկ սատկած ձկների քանակը

գերազանցում էր նախորդ անգամ մեր տեսածին՚ (Հատոր 1-ին, գ.թ. 39):

6 14.08.2008 թվականին սննդամթերքի անվտանգության և անասնաբուժական

պետական տեսչության Կոտայքի մարզային կենտրոնի անասնաբուժական բաժնի

պետ Արամայիս Գալստյանը, մասնակցությամբ նույն բաժնի գլխավոր մասնագետ

Լիլիթ Ենոքյանի, Մեղրաձոր համայնքի անասնաբույժ Էդիկ Թադևոսյանի, համայնքի

գյուղապետ Կառլեն Հովհաննիսյանի, գյուղապետարանի աշխատակիցներ Սամվել

Աբրահամյանի և Ռուբիկ Հովհաննիսյանի, կազմել են ակտ հետևյալի մասին.

ՙՀամայնքապետ Կ.Հովհաննիսյանի և Սևադա Թորոսի Թորոսյանի հերթական

ահազանգի պատճառով կրկին անգամ այցելեցինք Մեղրաձորի ձկնաբուծարան և

ականատես եղանք նույն իրավիճակին, դարձյալ լճեր մտնող ջրերը չափազանց

պղտոր են, իսկ մակերևույթին առկա էին մեծ քանակությամբ սատկած ձկներ:

ՀՀ ՙԱնասնաբուժական հակահամաճարակային և ախտորոշիչ կենտրոն՚ ՊՈԱԿ

ուղարկված ջրերի և սատկած ձկների նմուշների փորձաքննության արդյունքից

պարզվեց, որ ձկների մոտ ինֆեկցիոն և ինվիզիոն հիվանդություններ չեն

հայտնաբերվել, որից ենթադրվում է, որ ձկների անկման պատճառ է հանդիսանում

լճակներ մտնող ջրի պղտորությունն ու աղտոտվածությունը՚ (Հատոր 1-ին, գ.թ. 40):

7 ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատ ՙԱրմէքսպերտիզա՚ ՍՊԸ-ի Կոտայքի

մարզային ԱՓԲ-ի փորձագետ Հ.Խաչատրյանի 07.05.2009 թվականի

փորձաքննության ակտի համաձայն` Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր գյուղի

տարածքում գտնվող Սևադա Թորոսյանին պատկանող ձկնաբուծական

ձեռնարկությունում փորձաքննության ներկայացված ձկների համար

նախատեսված ՙԱլեր՚, ՙՍկրեթինգ՚ և ՙԲիոմար՚ տեսակի կերերի 1 կգ-ի արժեքը 2008

թվականի մայիս-հունիս ամիսներին տատանվել է 1,8-2,0 ԱՄՆ դոլարի

սահմաններում (Հատոր 2-րդ, գ.թ. 40):

8 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Ջրային տնտեսության

պետական կոմիտեի կողմից 15.09.2006 թվականին թիվ 01 ՙՋրային տնտեսության

զարգացման և բարեփոխումների ԾԻԳ՚ ՊՀ-ին տրվել է շինարարության

թույլտվություն` ՙՄարմարիկի պատվարի կառուցվածքնների վերականգնում և

անվտանգության սարքավորումների տեղադրում՚ կատարելու համար:  ՙՋրային

տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների ԾԻԳ՚ ՊՀ-ի 11.09.2006 թվականի

տեղեկանքի համաձայն` վերը նշված աշխատանքների կատարողը հանդիսացել է

ՙՍահակյանշին՚ ՍՊԸ-ն:
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9 ՙՀայհիդրոնախագիծ՚ ՓԲԸ-ին ուղղված ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման

նախարարի առաջին տեղեկալի 08.09.2004 թվականի թիվ 02/11/7-915 գրության

համաձայն` Մարմարիկ գետի հոսքը օգտագործում են ՙՄիկացեմենտ՚ ՍՊԸ-ն,

ՙՀրազդանմեքենա՚ ՓԲԸ-ն, ՙՊատնեշ՚ ՓԲԸ-ն (Հատոր 3-րդ, գ.թ. 8):

10 ՙՀրազդան-Ջուր՚ ջրօգտագործողների ընկերության գրության համաձայն`

ՙՍևադա Թորոսյանը չի հանդիսանում ՙՀրազդան-Ջուր՚ ՋՕ-ի ջրօգտագործող, չունի

կնքված պայմանագիր ընկերության հետ, ուստի ՙՀրազդան-Ջուր՚ ՋՕ-ն չունի

պարտավորությունները նրա նկատմամբ, առավել ևս, որ ընկերությունը չի

սպասարկվում Մեղրաձոր համայնքը՚ (Հատոր 1-ին, գ.թ. 110):

4© Վերաքննիչ դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը©

Քննելով վերաքննիչ բողոքը` Վերաքննիչ դատարանն անհրաժեշտ է համարում

հիշատակել, որ Վերաքննիչ դատարանը վերաքննիչ բողոքը քննում է բողոքում

նշված հիմքերի և հիմնավորումների uահմաններում, իրավասու է անդրադառնալ

միայն այն հարցերին, որոնք վերաբերում են գործին մասնակցող անձանց, սույն

վեճի առարկային, բխում են հայցի հիմքերից:

Հայցվորը, վկայակոչելով ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 14-րդ, 17-րդ և 1058-րդ

հոդվածները, պահանջել է հատուցել իր կրած վնասները:

Դատարանը, կիրառելով ՀՀ Ջրային օրենսգրքի 21-րդ, 22-րդ հոդվածները,

եզրահանգել է, որ հայցվորի ջրօգտագործումը ազատ չի համարվում, որի համար

նա պետք է ստանար ջրօգտագործման թույլտվություն, որը նշված օրենսգրքով

սահմանված կարգով պետք է գրանցված լիներ ջրային կադաստրում:

Բողոքաբերն, իրավացիորեն վկայակոչելով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի օրենքի

միատեսակ կիրառությունն ապահովող որոշումները, նշել է, որ Դատարանը

պարտավոր էր անդրադառնալ վնասը հատուցելու  պահանջին, ինչը չի կատարել:

Վերաքննիչ դատարանը հարկ է համարում նշել, որ վնասի հատուցման համար

պատասխանատվության ընդհանուր կանոնը սահմանված է ՀՀ Քաղաքացիական

օրենսգրքի 1058-րդ հոդվածի 1-ին մասում, համաձայն որի` քաղաքացու անձին

կամ գույքին, ինչպեu նաև իրավաբանական անձի գույքին պատճառված վնաuը

լրիվ ծավալով ենթակա է հատուցման այն պատճառած անձի կողմից:

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` վնաuներ

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

խախտված իրավունքը վերականգնելու համար, նրա գույքի կորուuտը կամ

վնաuվածքը (իրական վնաu), ինչպեu նաև չuտացված եկամուտները, որոնք այդ

անձը կuտանար քաղաքացիական շրջանառության uովորական պայմաններում,

եթե նրա իրավունքը չխախտվեր (բաց թողնված oգուտ):

Վերաքննիչ դատարանը կարևորում է այն հանգամանքը, որ ուրիշի անձին կամ

գույքին վնաս պատճառելու հետևանքով ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 1058-րդ

հոդվածով նախատեսված վնասի վերականգնման կանոնների կիրառումն

ուղղակիորեն կախման մեջ է դրվում չորս կարևորագույն տարրերի (պայմանների)

միաժամանակյա առկայությունից`

ա) անիրավաչափ գործողություն (որպես կանոն),

բ) վնասի առկայություն,

գ) ուղղակի պատճառահետևանքային կապի առկայություն` անիրավաչափ

գործողության և պատճառված վնասի միջև,

դ) վնաս պատճառած անձի մեղավորություն:

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 1058-րդ հոդվածի 2-րդ կետի վերլուծությունից

կարելի է եզրակացնել, որ վնաս պատճառելու հետևանքով պարտավորության

ծագման համար վնասի, դրա պատճառ հանդիսացած անիրավաչափ

գործողության, դրանց միջև պատճառահետևանքային կապի, ինչպես նաև
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կոնկրետ անձի կողմից այդ գործողությունը կատարած լինելու փաստի

ապացուցման բեռը կրում է տուժող կողմը, սույն դեպքում Հայցվորը, իսկ հակառակ

կողմը պարտավոր է ապացուցել միայն իր մեղքի բացակայությունը պատճառված

վնասի հիմք հանդիսացած գործողություններում:

Վերոգրյալի հիման վրա, Վերաքննիչ դատարանն անդրադառնում է այն հարցին,

թե արդյոք սույն գործով առկա են վնաս պատճառելու հետևանքով

պարտավորության առաջացման վերոնշյալ պայմանները:

ա) անիրավաչափ գործողություն (որպես կանոն).

Սույն գործով հաստատված անվիճելի փաստի համաձայն ՙՍահակյանշին՚ փակ

բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ նաև Պատասխանող) ջրամբարի

շինարարությունն իրականացրել է շինարարության թույլտվության հիման վրա:

Հետևաբար Ընկերության կողմից իրականացված գործունեությունը չի կրել

անիրավաչափ բնույթ, քանի որ հիմնված է վարչական ակտի վրա, որը վերացված

չէ և չի վիճարկվում:

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 1058-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն

օրինաչափ գործողություններով պատճառված վնաuը հատուցվում է oրենքով

նախատեuված դեպքերում: Նշված դրույթից հետևում է, որ օրինաչափ

գործողություններով պատճառված վնասի հատուցում տուժողը կարող է ստանալ

միայն այն դեպքում, երբ նման հատուցման հնարավորություն նախատեսված է

օրենքով:

Վերաքննիչ դատարանն արձանագրում է, որ իրավաչափ (օրինաչափ)

գործողություններով պատճառված վնասի հատուցման համար ևս անհրաժեշտ է

վերոնշյալ պայմանների առկայությունը, քանի որ դրանք հավասարապես

պարտադիր են ինչպես անիրավաչափ, այնպես էլ իրավաչափ գործողություններով

վնաս պատճառելու հետևանքով պարտավորությունների առաջացման համար:

բ) վնասի առկայություն.

Անդրադառնալով վնասի առկայութան հարցին Վերաքննիչ դատարանը հանգեց

հետևյալին.

Գործի փաստերի համաձայն 24.06.2008 թվականից 29.09.2008 թվականն ընկած

ժամանակահատվածում Հայցվորին սեփականության իրավունքով պատկանող

ձկնաբուծական լճակներում սատկել են վկայակոչված քանակությամբ ձկներ:

Նշված փաստը համադրելով ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ

մասում ամրագրված վնասի հասկացության հետ Վերաքննիչ դատարանն

արձանագրում է, որ Հայցվորը կրել է վնաս, այն է գույքի վնասվածք կամ կորուստ,

որը տվյալ դեպքում արտահայտվել է ձկների անկմամբ:

գ) ուղղակի պատճառահետևանքային կապի առկայություն` անիրավաչափ

գործողության և պատճառված վնասի միջև.

Անդրադառնալով գործողության և պատճառված վնասի միջև ուղղակի

պատճառահետևանքային կապի առկայության հարցին Վերաքննիչ դատարանը

գտնում է, որ այն պետք է դիտարկել Հայցվորի կողմից իրականացվող

ձեռնարկատիրական գործունեության առանձնահատկության հաշվառմամբ:

Այսպես ՀՀ Ջրային օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի համաձայն ցանկացած տեuակի

ջրoգտագործման համար յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է uտանալ

ջրoգտագործման թույլտվություն, բացառությամբ uույն oրենuգրքով նախատեuված

դեպքերի: Իսկ նույն օրենսգրքի 22-րդ հոդվածի համաձայն ջրօգտագործման

թույլտվություն չի պահանջվում ազատ ջրօգտագործման դեպքում:

Վերոնշյալ հոդվածների վերլուծությունից հետևում է, որ ձեռնարկատիրական

գործունեությամբ զբաղվելու նպատակող իրականցվող ջրօգտագործումը չի

համարվում ազատ ջրօգտագործում, ուստի այդ դեպքում անհրաժեշտ է

ջրօգտագործման թույլտվություն:
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Վերաքննիչ դատարանը հարկ է համարում նշել, որ սույն գործով անվիճելի է այն

հանգամանքը, որ Մարմարիկ գետի հոսքը օգտագործում են ՙՄիկացեմենտ՚ ՍՊԸ-ն,

ՙՀրազդանմեքենա՚ ՓԲԸ-ն, ՙՊատնեշ՚ ՓԲԸ-ն: Նշվածից հետևում է, որ Սևադա

Թորոսյանը չի հանդիսանում Մարմարիկ գետի ջրօգտագործող:

Ավելին` ՙՀրազդան-Ջուր՚ ջրօգտագործողների ընկերության գրությունից

ուղղակիորեն հետևում է,  որ  Սևադա Թորոսյանը չի հանդիսանում ՙՀրազդան-Ջուր՚

ՋՕ-ի ջրօգտագործող, ուստի չունի կնքված պայմանագիր և ընկերությունը չունի

պարտավորություններ նրա նկատմամբ առավել ևս, որ ընկերությունը չի

սպասարկում Մեղրաձոր համայնքը: Եթե Վերաքննիչ դատարանը

պայմանականորեն ընդունի, որ առկա է պատասխանողի գործողության և վնասի

միջև ուղղակի պատճառահետևանքային կապ, ապա այս դեպքում անիրավաչափ

գործողություններ կատարվել են առաջին հերթին հենց Հայցվորի կողմից

(օգտագործվել է գետի ջուրը կոնկրետ ձկնաբուծության նպատակով): Եվ նման

պայմաններում բողոքաբերի փաստարկներն այն մասին, որ իր կրած վնասները

հանդիսանում են ՙՍահակյանշին՚ փակ բաժնետիրական ընկերության և ՙՋրային

տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների՚ ԾԻԳ ՊՀ-ի գործողությունների

հետևանք, ինքնին հիմնավորված համարվել չեն կարող:

Այսպիսով Հայցվորը, չունենալով ջրօգտագործման թույլտվություն, օգտագործել է

գետի ջուրը ձկնաբուծությամբ զբաղվելու համար խախտելով ՀՀ Ջրային օրենսգրքի

22-րդ հոդվածի պահանջները: Հետևաբար` Հայցվորի կրած վնասը ուղղակի

պատճառահետևանքային կապ ունի իր իսկ կատարած ոչ իրավաչափ

գործողությունների հետ, և բացակայում է Պատասխանողի գործողությունների և

Հայցվորի կրած վնասի միջև ուղղակի պատճառահետևանքային կապը:

Նշված հանգամանքներն իրավացիորեն հաշվի առնելով Դատարանը հանգել է

հիմնավոր և օրինական հետևությունների այն մասին, որ նշված գործունեությամբ

զբաղվելու պայմաններում` Սևադա Թորոսյանի ջրօգտագործումը ՀՀ Ջրային

օրենսգրքի 22-րդ հոդվածի իմաստով ազատ համարվել չի կարող, ուստի և հայցվորը

նույն օրենսգրքի 22-րդ հոդվածի համաձայն պետք է ստանար ջրօգտագործման

թույլտվություն, որը վավեր կարող էր համարվել, եթե ստորագրված լիներ Ջրային

ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի ղեկավարի և

ջրօգտագործման թույլտվություն ստացած անձի կողմից, հաստատված լիներ

Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի կնիքով և

գրանցված է պետական ջրային կադաստրում (ՀՀ Ջրային օրենսգրքի  27-րդ

հոդված):

դ) վնաս պատճառած անձի մեղավորություն.

Վերը նշված` Պատասխանողի գործողությունների և Հայցվորի կրած վնասի միջև

ուղղակի պատճառահետևանքային կապի բացակայության պայմաններում

ուղղակիորեն բացակայում է նաև Պատասխանողների մեղքը պատճառած վնասի

համար: Պատասխանողների մեղքի բացակայության առումով, Վերաքննիչ

դատարանը կրկնում և լրացուցիչ նշում է, որ.

-պատասխանողի գործողությունները իրավաչափ են (հիմնված են վարչական

ակտի վրա),

-դեռևս վիճելի է և ապացուցված չէ ջրի բաղադրության փոփոխության և

պատասխանողի գործողությունների միջև ուղղակի պատճառահետևանքային

կապը,

- դեռևս վիճելի է և ապացուցված չէ այն հարցը թե արդյոք գետի ջուրը մինչ

շինարարական աշխատանքները սկսելը պիտանի (թույլատրելի) է եղել

ձկնաբուծության, մասնավորապես Հայցվորի կողմից բուծվող տեսակի

(տեսակների) համար,

- և այլն:
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Վերոգրյալի արդյունքում, լրացուցիչ պատճառաբանելով Դատարանի կայացրած

վճիռը Վերաքննիչ դատարանը հանգում է հետևության, որ Սևադա Թորոսյանը

չունի ջրօգտագործման թույլտվություն, և Մարմարիկ գետի ջուրը օգտագործել է ՀՀ

Ջրային օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի պահանջների խախտմամբ, ուստիև բացակայում

է Պատասխանողի գործողությունների և Հայցվորի կրած վնասի միջև ուղղակի

պատճառահետևանքային կապը, ինչպես նաև Պատասխանողների մեղքը:

Այսպիսով, վերաքննիչ բողոքի հիմքերը և հիմնավորումները հիմնավորված

չհամարելով, Վերաքննիչ դատարանը գտնում է, որ Դատարանը կայացրել է, ըստ

էության, ճիշտ վճիռ, և օգտվելով ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության

օրենսգրքի 221-րդ հոդվածով իրեն վերապահված լիազորությունից, վերոգրյալով

լրացուիցչ պատաճառաբանում է Դատարանի վճիռը:

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության

օրենսգրքի 220-րդ և 221-րդ հոդվածներով Վերաքննիչ դատարանը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վերաքննիչ բողոքը մերժել: Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական

շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 14.12.2009 թվականի վճիռը

թողնել անփոփոխ` օրինական ուժի մեջ:

2. Սևադա Թորոսյանից ՀՀ պետական բյուջե բռնագանձել 1 009 575 ՀՀ դրամ`

որպես վերաքննիչ բողոք բերելու համար օրենքով նախատեսված և Վերաքննիչ

դատարանի որոշմամբ հետաձգված պետական տուրքի գումար:

3. Սույն որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից մեկ ամիս

հետո և կարող է բողոքարկվել վճռաբեկության կարգով:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ԴԱՏԱՎՈՐ                 ԴԱՏԱՎՈՐ    ԴԱՏԱՎՈՐ

Ա©ՄԿՐՏՉՅԱՆ                 Ն©ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ            Ն.ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

Որոշումը  ՙ    ՚            2010 թվականին մտել է օրինական ուժի մեջ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ  ԴԱՏԱՎՈՐ               Ա.ՄԿՐՏՉՅԱՆ
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