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Գործի No

ՀՔԴ2/0044/02/08

Դատարան

Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան

Հայցվոր

Վայոց ձորի դատախազություն

Պատասխանող

Հասսան Ահմադի Ասղար Զադեհ Ալամդարի,  ՍՊԸ,  ՍՊԸ

Դատական ակտ

+

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ

Հարավային քաղաքացիական դատարան   Քաղաքացիական գործ թիվ

ՀՔԴ2/0044/02/08  Քաղաքացիական գործ թիվ ՀՔԴ2/0044/02/08

Նախագահող դատավոր Հ. Ենոքյան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ՀԱՆՈՒՆ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը (այսուհետ՝ Վերաքննիչ դատարան)`

նախագահությամբ`    Տ. Նազարյանի

մասնակցությամբ` դատավորներ    Կ. Հակոբյանի

Տ. Սահակյանի

քարտուղարությամբ`   Դ. Աղանյանի

մասնակցությամբ

հայցվորի ներկայացուցիչ   Ռ.Պապոյանի

պատասխանողի ներկայացուցիչ  Ա.Թորոսյանի

2009 թվականի հունիսի 4-ին

դռնբաց դատական նիստում, քննելով Հասսան Ահմադ Ասխար Զադե Ալմադարիի

վերաքննիչ բողոքը Հարավային քաղաքացիական դատարանի (այսուհետ՝

Դատարան) 27.02.2009 թվականի թիվ ՀՔԴ2/0044/02/08 վճռի դեմ,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը.
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Վայոց Ձորի մարզի դատախազությունը հայց է ներկայացրել Դատարան ընդդեմ

Հասսան Ահմադ Ասխար Զադե Ալմադարիի՝ 11.428.000 ՀՀ դրամ հօգուտ պետական

բյուջե բռնագանձելու պահանջի մասին։

Հարավային քաղաքացիական դատարանի 27.02.2009 թվականի թիվ

ՀՔԴ2/0044/02/08  վճռով հայցը բավարարվել է։

Հասսան Ահմադ Ասխար Զադե Ալմադարին վերոնշյալ վճռի դեմ 30.03.2009

թվականին ներկայացրել է վերաքննիչ բողոք։

Վերաքննիչ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել։

2. Վերաքննիչ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեցող և Դատարանի

կողմից հաստատված փաստերը.

1. Արփա գետի կենդանական աշխարհին պատճառված վնասի չափը կազմել է

10.164.000 ՀՀ դրամ, իսկ «կաուստիկ» տեսակի սոդայի առաջացրած ազդեցությունը

Արփա գետի ջրային համակարգի վրա կազմել է 1.264.000 ՀՀ դրամ։ Ընդհանուր

առմամբ բնությանը պատճառված նյութական վնասի չափը կազմել է 11.428.000 ՀՀ

դրամ։

2. Վարորդ Հասսան Ահմադ Ասխար Զադե Ալմադարիի կողմից ՃԵԿ-ի

պահանջներին հակասող երթևեկություն իրականացնելու արդյունքում տեղի է

ունեցել ավտովթար, որից հետո ավտոցիստեռնի ծածկոցները բացվելու

հետևանքով «կաուստիկ» տեսակի սոդան արտահոսել և թափվել է Դարբ գետակի և

Արփա գետի ջրերի մեջ՝ հանդիսանալով կենդանական աշխարհի զանգվածային

ոչնչացման պատճառ։ Ավտոցիստեռը տեղափոխել է 23.600 կգ լվացող հեղուկ

/սոդա/, որն ամբողջությամբ լցվել է գետը։

3. Քրեական գործը կարճվել է Հասսան Ահմադ Ասխար Զադե Ալմադարիի

գործողություններում հանցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ։

4. «Վոլվո» մակնիշի THR-86-495/6 պետհամարանիշի բեռնատար ավտոմեքենան

հանդիսանում է ԻԻՀ քաղաքացի Հասսան Ահմադ Ասխար Զադե Ալմադարիի

սեփականությունը։

5. Տարածքում պայթունավտանգ, արագ բռնկվող, թունավոր և այլ վտանգավոր

բեռների փոխադրման վերաբերյալ կարգեր ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված չեն։

6. Նախկինում վտանգավոր բեռների փոխադրման երթուղիները համաձայնեցվել

են ճանապարհային ոստիկանության հետ, սակայն 11.12.2007 թվականից գործող

օրենքներով վտանգավոր բեռների փոխադրման համար թույլտվություն սահմանող

նորմ չկա և ոլորտը կարգավորող օրենք չի ընդունվել, հետևաբար ՀՀ

ոստիկանությունը լիազորված չէ նման թույլտվություն տալու համար։

7. Երևան-Մեղրի մայրուղու 141 կմ-ի Արփա գետից և Վայք-Եղեգնաձոր ջրանցքից

հայտնաբերվել է հետևյալ քանակությամբ շնչահեղձ եղած ձկներ. մանրաձուկ սլիկ`

483 հատ, մանրաձուկ կողակ` 542 հատ, կարմրախայտ մանրաձուկ` 162 հատ,

մանրաձուկ բեղլու տարատեսակի` 300 հատ, ձուկ կողակ` 140 հատ, ձուկ

կարմրախայտ` 30 հատ, ձուկ բեղլու տարատեսակի` 55 հատ։ Նշված ձկները ի պահ

են հանձնվել «Աղավնաձոր» հասարակական սննդի օբյեկտին։

8. Ս. Ենոքյանին պատկանող հասարակական սննդի օբյեկտի աշխատակիցները

Վայք-Մեղրի ճանապարհահատվածի վրա` Արփա գետից 6 կմ հեռավորության վրա

գետից հավաքել են հետևյալ քանակությամբ սատկած ձկներ. մանրաձուկ սլիկ` 670

հատ, մանրաձուկ կողակ` 220 հատ, մանրաձուկ բեղլու տարատեսակի` 336 հատ,

մանրաձուկ կարմրախայտ` 65 հատ, ձուկ  կողակ` 120 հատ, ձուկ կարմրախայտ` 6

հատ։ Նշված ձկները ի պահ են հանձնվել Ս. Ենոքյանին պատկանող

հասարակական սննդի օբյեկտին, որպիսի փաստը հաստատել է Ս. Ենոքյանը։

9. Մի շարք այլ հասարակական սննդի օբյեկտներում, մասնավորապես «Կարին»,

«Արքայաձոր» հասարակական սննդի օբյեկտներում ևս ի պահ են հանձնվել

սատկած ձկների տարբեր քանակություններ։
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3. Վերաքննիչ բողոքի հիմքերը, փաստարկները և բողոք բերած անձի պահանջը.

Հասսան Ահմադ Ասխար Զադե Ալմադարիի վերաքննիչ բողոքը քննվում է հետևյալ

հիմքերի սահմաններում ներքոհիշյալ հիմնավորումներով.

Բողոք բերած անձի համոզմամբ Դատարանը խախտել է ՀՀ Քաղաքացիական

դատավարության օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, «Բնապահպանական

իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին

պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ, 8-րդ

հոդվածների պահանջները.

Այս հիմքը բողոք բերած անձը հիմնավորում է հետևյալ փաստարկներով.

Դատարանի կողմից սխալ են գնահատվել հայցվորի ներկայացված ապացույցները։

«Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և

բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» ՀՀ

օրենքի 2-րդ հոդվածի իմաստով նշված իրավախախտումների ցանկում չի նշված

այն դեպքը, ավտովթարը, որի կապակցությամբ թույլատրելի էր վնասը հաշվարկել

օրենքով նախատեսված դրույքաչափերով և հանգել պահանջվող գումարի չափին։

Բացի այդ տվյալ դեպքում բացակայում է բնապահպանական տեսչական մարմնի

կողմից իրավախախտման դեպքի վերաբերյալ կազմված արձանագրությունը։ Այն

չի ներկայացվել բողոք բերած անձին, որն էլ զրկվել է արձանագրությունը

վիճարկելու իր իրավունքից։

Վերոգրյալի հիման վրա բողոք բերած անձը խնդրել է բեկանել Հարավային

քաղաքացիական դատարանի 27.02.2009 թվականի թիվ ՀՔԴ2/0044/02/08 վճիռը և

գործն ուղարկել ստորադաս դատարան նոր ծավալով քննության։

4. Վերաքննիչ դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները

Քննելով վերաքննիչ բողոքը դրանում նշված հիմքերի և հիմնավորումների 

սահմաններում՝ Վերաքննիչ դատարանը գտնում է, որ

1. Բողոքն առաջին հիմքով անհիմն է հետևյալ պատճառաբանությամբ.

Բողոքի նշված հիմքին անդրադառնալիս Վերաքննիչ դատարանը անհրաժեշտ է

համարում պատասխանել այն հարցին, թե ինչ կարգով է ենթակա հատուցման 

ճանապարհատրանսպորտային պատահարի արդյունքում շրջակա միջավայրին

պատճառված վնասը։

«Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և

բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» ՀՀ

օրենքի 2-րդ հոդվածի համաձայն՝ oրենքի իմաuտով կենդանական աշխարհի

պահպանության և oգտագործման գծով բնապահպանական իրավախախտումներ

են համարվում իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետևյալ

գործողությունները`…

5) կենդանական աշխարհի oգտագործման և պահպանության գծով

oրենuդրության այլ խախտումներ, որոնց հետևանքով վնաu է հաuցվում

կենդանական աշխարհին։

Միաժամանակ, ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 1072-րդ հոդվածի 1-ին մասի

համաձայն՝ իրավաբանական անձինք և քաղաքացիները, որոնց գործունեությունը

կապված է շրջապատի համար առավել վտանգի աղբյուրի հետ (տրանuպորտային

միջոցների, մեխանիզմների, բարձր լարվածության էներգիայի, ատոմային

էներգիայի, պայթուցիկ նյութերի, ուժեղ ներգործող թույների և այլնի oգտագործում,

շինարարական և դրա հետ կապված այլ գործունեության իրականացում),

պարտավոր են հատուցել առավել վտանգի աղբյուրով պատճառված վնաuը, եթե

չեն ապացուցում, որ վնաuը ծագել է անհաղթահարելի ուժի կամ տուժողի

դիտավորության հետևանքով։

Մեկնաբանելով «Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով

կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման
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սակագների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածը՝ ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի

1072-րդ հոդվածի լույսի ներքո և ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 1-ին հոդվածի

4-րդ մասի և 1289-րդ հոդվածի հաշվառմամբ՝ Վերաքննիչ դատարանը եկավ

հետևյալ եզրահանգման։

Գործով հաստատված փաստերից հետևում է, որ Պատասխանողի կողմից բնությանը

հասցվել է վնաս։ Նման հետևության Վերաքննիչ դատարանը գալիս է այն

պատճառաբանությամբ, որ սույն գործով առկա ապացույցների բազմակողմանի

վերլուծության արդյունքում հաստատվում են՝

1. արարքի առկայությունը,

2. վնասը,

3. պատճառական կապը արարքի և վնասի միջև։

Ինչ վերաբերում է Պատասխանողի մեղքին, ապա Վերաքննիչ դատարանը գտնում

է, որ տվյալ դեպքում առկա է առավել վտանգի աղբյուրով (տրանսպորտային

միջոցով) պատճառված վնաս, հետևաբար պատասխանատվությունը վրա է

հասնում անկախ մեղքից։

Վերաքննիչ դատարանը արձանագրում է նաև, որ սույն գործով պատասխանողը չի

ներկայացրել, որևէ ապացույց, որով կհաստատվեր վնասի՝ անհաղթահարելի ուժի

հետևանքով ծագելու փաստը։

Ինչ վերաբերում է Պատասխանողի կատարած արարքի որակմանը, ապա

Վերաքննիչ դատարանը գտնում է, որ այդ արարքը կարող է և պետք է մեկնաբանվի

«Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և

բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» ՀՀ

օրենքի   2-րդ հոդվածի 5-րդ կետի իմաստով հետևյալ պատճառաբանությամբ.

նշված հոդվածով սահմանված «կենդանական աշխարհի oգտագործման և

պահպանության գծով oրենuդրության այլ խախտումներ» դրույթում

առանձնացված են խախտումների երկու տեսակ՝ կենդանական աշխարհի

օգտագործման գծով խախտումներ և պահպանության գծով խախտումներ։

Վերաքննիչ դատարանը գտնում է, որ տվյալ դեպքում Պատասխանողի

գործողությունը «Կենդանական աշխարհի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածով որևէ

կերպ չի կարող դիտվել կենդանական աշխարհի օգտագործում և հետևաբար

բացակայում է օգտագործման գծով օրենսդրության խախտումը։

Ինչ վերաբերում է պահպանության գծով օրենսդրության խախտմանը, ապա «

Կենդանական աշխարհի մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածի իմաստով

պահպանություն կարող է դիտվել ցանկացած գործողություն, որի միջոցով

ապահովվում է կենդանական աշխարհի տեuակային բազմազանության

ամբողջականության պահպանությունը ինչպես նաև կենդանական աշխարհի

օբյեկտների պահպանությունը։ Իսկ նման պահպանության պարտականություն ՀՀ

Սահմանադրության 33.2 հոդվածով դրված է յուրաքանչյուրի՝ այդ թվում

օտարերկրյա անձանց վրա։ Հետևաբար յուրաքանչյուր արարք (գործողություն կամ

անգործություն), որը կհակասի «Կենդանական աշխարհի մասին» օրենքի 16-րդ

հոդվածով սահմանված պահպանության խնդիրների իրականացմանը «

Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և

բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» ՀՀ

օրենքի 2-րդ հոդվածի 5-րդ կետի իմաստով կարող է դիտվել «կենդանական

աշխարհի պահպանության գծով օրենսդրության խախտում»։ Տվյալ դեպքում

Պատասխանողի կողմից ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումը

հիմք է հանդիսացել վնասի առաջացման համար։ Հետևաբար

պատճառահետևանքային կապի նման համատեքստում Պատասխանողի

գործողությունը  վերը նշված հոդվածի իմաստով դիտվում է կենդանական

աշխարհի պահպանության գծով օրենսդրության խախտում։
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Միաժամանակ սույն գործով Պատասխանողի կողմից կատարված արարքը, լինելով

բնապահպանական իրավախախտում, չի բացառում իր կողմից պատճառված

վնասի հատուցումը, այսինքն` քաղաքացիաիրավական պատասխանատվությունը

օրենքով սահմանված կարգով։ Հետևաբար ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի

1072-րդ հոդվածը այն իրավական հիմքն է, որի հաշվառմամբ Պատասխանողը

կրում է քաղաքացիաիրավական պատասխանատվություն իր պատճառած վնասի

համար։ Իսկ վնասի չափի հաշվարկման համար, հաշվի առնելով ՀՀ 

Քաղաքացիական օրենսգրքի 1-ին հոդվածի 4-րդ մասը, կիրառելի է «

Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և

բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» ՀՀ

օրենքը։

Այսպիսով` Վերաքննիչ դատարանը գտնում է, որ առաջին ատյանի դատարանի

կողմից ճիշտ է կիրառվել «Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով

կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման

սակագների մասին» ՀՀ օրենքի   2-րդ հոդվածը։

2. Բողոքը երկրորդ հիմքով անհիմն է հետևյալ պատճառաբանությամբ.

«Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և

բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին»

օրենքի 8-րդ հոդվածի համաձայն բնապահպանական իրավախախտումների

հետևանքով կենդանական և բուuական աշխարհին պատճառված վնաuի

հատուցման գումարի պետական բյուջե գանձումը կատարվում է

բնապահպանական տեuչական մարմնի կողմից իրավախախտման դեպքի

վերաբերյալ կազմված արձանագրության հիման վրա։

Նշված դրույթից հետևում է, որ բնապահպանական իրավախախտման հետևանքով

կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման գումարի՝

պետական բյուջե գանձման համար բավարար է իրավախախտման (դեպքի) փաստի

վերաբերյալ կազմված արձանագրությունը։

Ինչ վերաբերում է բողոք բերած անձի այն փաստարկին, թե արձանագրությունը

պատշաճ ձևով իրեն չի ուղարկվել, ապա Վերաքննիչ դատարանը գտնում է, որ այն

անհիմն է, քանի որ բողոք ներկայացրած անձն իրավախախտում կատարելու

ժամանակ գտնվել է իրավախախտման վայրում, սակայն հրաժարվել է ստանալ

համապատասխան արձանագրությունը։ Հետևաբար արձանագրությունը իր

կամքով չստանալու պարագայում իրավախախտողն է կրում համապատասխան

բացասական հետևանքների ռիսկը։

Միաժամանակ անհրաժեշտ է արձանագրել, որ Վերաքննիչ դատարանում գործի

քննության ժամանակ Պատասխանողը ներկայացրեց վիճարկվող

արձանագրությունը, ինչը հաստատում է այն փաստը, որ Պատասխանողը,

հրաժարվելով ստորագրել արձանագրության տակ, այնուամենայնիվ իր մոտ

ունեցել է այդ արձանագրությունը, ուստի անհիմն է վերջինիս այն

պատճառաբանությունը, որ չի ստացել արձանագրությունը։

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության

օրենսգրքի 219-րդ, 220-րդ, 221-րդ և 2211-րդ հոդվածներով՝  Վերաքննիչ

դատարանը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Հասսան Ահմադ Ասխար Զադե Ալամդարիի վերաքննիչ բողոքը մերժել։

2.Հարավային քաղաքացիական դատարանի 27.02.2009 թվականի թիվ

ՀՔԴ2/0044/02/08 քաղաքացիական գործով կայացրած վճիռը թողնել օրինական

ուժի մեջ։

3. Հասսան Ահմադ Ասխար Զադե Ալամդարիից հօգուտ պետական բյուջեի

բռնագանձել 342.840 ՀՀ դրամ՝ որպես վերաքննիչ բողոք բերելու համար օրենքով
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սահմանված պետական տուրքի գումար։

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

հետո և կարող է բողոքարկվել ՀՀ վճռաբեկ դատարան օրենքով սահմանված

կարգով և ժամկետներում։

նախագահող դատավոր   դատավոր    դատավոր

Տ. Նազարյան     Կ. Հակոբյան   Տ. Սահակյան

Սույն որոշումը չի բողոքարկվել և «    »-----------2009 թվականին մտել է օրինական

ուժի մեջ։

Նախագահող դատավոր       Տ. Նազարյան
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