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Գործի No

ԼԴ1/0124/02/08

Դատարան

Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան

Հայցվոր

Լոռու մարզի դատախազություն

Պատասխանող

Արամ Սարգսյան

Խնդիր

պետբյուջեի  օգտին 441.000ՀՀ դրամ բռնագանձելու  և գույքի  վրա բռնագանձում 

տարածելու պահանջի մասին

Դատական ակտ

LԴ1/0124/02/08

Վ Ճ Ի Ռ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

06 փետրվարի 2009թ.                                                                                         ք.

Ստեփանավան

Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը

նախագահությամբ դատավոր                Արմենուհի Բադիրյանի,

քարտուղարությամբ                               Տաթևիկ Խաչատրյանի,

դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի ՀՀ Լոռու

մարզի դատախազության ընդդեմ Արամ Սուրենի Սարգսյանի պետբյուջեի օգտին

441 000 ՀՀ դրամ բռնագանձելու և գույքի վրա բռնագանձում տարածելու

պահանջի վերաբերյալ,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

I

1.Գործի դատավարական նախապատմությունը.

2008 թվականի հոկտեմբերի 21-ին ՀՀ Լոռու մարզի դատախազությունը դիմել է

դատարան պատասխանող Արամ Սուրենի Սարգսյանից հօգուտ պետբյուջեի 441

000 ՀՀ դրամ բռնագանձելու և գույքի վրա բռնագանձում տարածելու պահանջի

վերաբերյալ հայցադիմումով: Ղեկավարվելով ՀՀ Քաղաքացիական

դատավարության օրենսգրքի 90-րդ և 144-րդ հոդվածներով հայցադիմումը վարույթ
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է ընդունվել և դատական նիստ է նշանակվել 2009 թվականի հունվարի 23-ին:

Միաժամանակ հայցվորը միջնորդել է կիրառել հայցի ապահովման միջոց և

հայցագնի չափով արգելանք դնել պատասխանողին սեփականության իրավունքով

պատկանող գույքի և դրամական միջոցների վրա: Դատարանի որոշմամբ հայցի

ապահովման վերաբերյալ միջնորդությունը բավարարվել է մասնակի. հայցագնի

չափով արգելանք է դրվել պատասխանողին սեփականության  իրավունքով

պատկանող գույքի վրա:

Հայցադիմումի պատասխան կամ հակընդդեմ հայց չի ներկայացվել, նախնական

դատական նիստ չի հրավիրվել: Գործում չեն ներգրավվել երրորդ անձինք:

2. Հայցվորի դիրքորոշումը.

Դատական նիստի ժամանակի և վայրի մասին տեղեկություններ պարունակող

ծանուցագիրն ստանալով հանդերձ, հայցվորի ներկայացուցիչը չի ներկայացել

դատական նիստին: Դատարանը, ղեկավարվելով ՀՀ Քաղաքացիական

դատավարության օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, որոշել է գործը քննել

հայցվորի ներկայացուցչի բացակայությամբ:

Հայցվորն իր պահանջը հիմնավորել է հետևյալ փաստերով.

Լոռու մարզի Գար-գառ գյուղի բնակիչ Արամ Սուրենի Սարգսյանը 2008 թվականի

սեպտեմբերի 05-ին ՙՀայանտառ՚ ՊՈԱԿ ՙՍտեփանավանի անտառտնտեսություն՚

մասնաճյուղի Ստեփանավանի անտառպետության թիվ 12 պահաբաժնից ապօրինի

հատել է 4 հատ սոճենի տեսակի ծառեր: Ըստ բնապահպանական պետական

տեսչության Լոռու տարածքային բաժնի 2008 թվականի սեպտեմբերի 05-ի

մասնագիտական եզրակացության, Արամ Սարգսյանի կողմից բուսական

աշխարհին, համաձայն ՙԲնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով

կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման

սակագների մասին՚ ՀՀ օրենքի, պատճառվել է նյութական վնաս 147 000 ՀՀ դրամի

չափով, իսկ վնասի հատուցման չափը կազմում է 441 000 ՀՀ դրամ: 2008 թվականի

սեպտեմբերի 19-ին Արամ Սարգսյանի վերաբերյալ նյութերով քրեական գործի

հարուցումը մերժվել է ՀՀ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի

1-ին մասի 2-րդ կետով արարքում հանցակազմի բացակայության հիմքով:

Բուսական աշխարհին պատճառված և հատուցման ենթակա 441 000 ՀՀ դրամ

վնասը պատասխանող Արամ Սարգսյանը չի վերականգնել:

Ելնելով վերոշարադրյալից դատարանին խնդրել է Լոռու մարզի Գար-գառ գյուղի

բնակիչ Արամ Սուրենի Սարգսյանից հօգուտ պետական բյուջեի բռնագանձել 441

000 ՀՀ դրամ բռնագանձումը տարածելով նրա գույքի վրա:

3.Պատասխանողի դիրքորոշումը.

Դատական նիստի ժամանակի և վայրի մասին տեղեկություններ պարունակող

ծանուցագիրն ստանալով հանդերձ, պատասխանողը չի ներկայացել դատական

նիստին: Դատարանը, ղեկավարվելով ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության

օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, որոշել է գործը քննել պատասխանողի

բացակայությամբ:

II

1.Գործի քննության համար նշանակություն ունեցող փաստեր.

1) Պատասխանողը սահմանված ժամկետում չի կատարել ՀՀ Քաղաքացիական

դատավարության օրենսգրքի 95-րդ հոդվածի 1-ին մասով իր վրա դրված

պարտականությունը, այն է հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումը

ստանալուց հետո երկշաբաթյա ժամկետում դատարան չի ուղարկել հայցադիմումի
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պատասխան: Ելնելով այն սկզբունքից, որ ապացույցները, ապացուցման

միջոցները և ապացույցների աղբյուրները անխզելիորեն կապված են իրար հետ և

միասնական ձևով են կոչված պարզելու ապացուցման առարկա հանդիսացող

փաստերի առկայությունը կամ բացակայությունը, դատարանը պատասխանողի

վերը նշված վարքագիծը գնահատում է որպես պատասխանողի կողմից հայցվորի

վկայակոչած փաստերի ընդունում:

2) Համաձայն Լոռու մարզի Ստեփանավանի անտառտնտեսության

Ստեփանավանի անտառպետության անտառապետ Հ.Զալինյանի կողմից 2008

թվականի սեպտեմբերի 05-ին կազմված անտառխախտման թիվ 000525

արձանագրության, Լոռու մարզի Գար-գառ գյուղի բնակիչ Արամ Սուրենի

Սարգսյանի կողմից կատարվել է ապօրինի ծառահատում հատվել են 4 հատ սոճենի

տեսակի ծառեր:

3) ՀՀ ԲՊՏ Լոռու տարածքային բաժնի պետի ՀՀ Ոստիկանության ԼՄՎ

Ստեփանավանի բաժնի պետին 2008 թվականի սեպտեմբերի 13-ին ուղղված թիվ

023-08/438 գրությամբ, ներկայացվել է մասնագիտական եզրակացություն այն

մասին, որ ՀՀ ՙԲնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով

կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման

սակագների մասին՚ օրենքի պահանջներից ելնելով կատարված հաշվարկի հիման

վրա Արամ Սարգսյանի կողմից պետությանը պատճառված վնասը կազմում է 441

000 ՀՀ դրամ:

4) Համաձայն ՀՀ Ոստիկանության ԼՄՎ Ստեփանավանի բաժնի ավագ հետաքննիչ

Գ.Օհանյանի 2008 թվականի սեպտեմբերի 19-ի որոշման, Արամ Սարգսյանի կողմից

ապօրինի ծառահատում կատարելու փաստի առթիվ նախապատրաստված

նյութերով քրեական գործի հարուցումը մերժվել է հանցակազմի բացակայության

պատճառով:

5) Համաձայն Ոստիկանության Ստեփանավանի բաժնի ավագ հետաքննիչին 2008

թվականի սեպտեմբերի 08-ին տված գրավոր բացատրության, Արամ Սուրենի

Սարգսյանը խոստովանել է, որ առանց համապատասխան թույլտվության ապօրինի

հատել է չորս հատ սոճենի տեսակի կանգուն ծառեր:

2. Դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները.

Հայցվորի ներկայացրած ապացույցների և դատարանի կողմից հաստատված

համարված փաստերի ներքո դատարանը հանգեց հետևության, որ հայցը ենթակա է

բավարարման մասնակի հետևյալ հիմնավորմամբ.

Սույն քաղաքացիական գործով հայցի առարկան է հանդիսանում հայցվորի կողմից

պատասխանողի դեմ ուղղված նյութաիրավական պահանջը, այն է 441 000 ՀՀ

դրամ բռնագանձելու վերաբերյալ հայցապահանջը:

Հայցի իրավական հիմքն են կազմում հետևյալ նյութաիրավական նորմերը.

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 14-րդ հոդվածի 10-րդ կետի համաձայն,

քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանությունն իրականացվում է վնասներ

հատուցելով: Նույն օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, անձը, ում

իրավունքը խախտվել է, կարող է պահանջել իրեն պատճառված վնասների լրիվ

հատուցում, եթե վնասների հատուցման ավելի պակաս չափ նախատեսված չէ

օրենքով կամ պայմանագրով:

ՀՀ Անտառային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի բ/ կետի համաձայն,

անտառային օրենսդրության խախտման դեպքերից է անտառային հողերում

ծառերն ու թփերը հատելը և արմատախիլ անելը:

ՙԲնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և

բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին՚ ՀՀ

օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն, սույն օրենքի իմաստով բուսական
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աշխարհի պահպանության, պաշտպանության և օգտագործման գծով

բնապահպանական իրավախախտումներ են համարվում ծառերի և թփերի /այդ

թվում բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման տարածքներում տնկված և /կամ/

աճող/ ապօրինի հատումը և /կամ/ մասնակի վնասումը: Նույն օրենքի 7-րդ հոդվածի

համաձայն, բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական

և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման չափի հաշվարկը

կատարում են բնապահպանական պետական տեսուչները օրենսդրությամբ

սահմանված կարգով բնապահպանական օրենսդրության խախտման վերաբերյալ

արձանագրության կազմման շրջանակներում: Նույն օրենքի 2-րդ գլխի 5-րդ

հոդվածի 1-ին կետը սահմանում է, թե ՀՀ-ում որոնք են համարվում արժեքավոր,

հազվագյուտ և այլ ծառատեսակներ: Այդ իմաստով պատասխանողի կողմից

հատված սոճենի տեսակի ծառերը հանդիսանում են արժեքավոր:

Դատարանը հաստատված է համարում այն հանգամանքը, որ պատասխանողի

կողմից 4 հատ սոճենի տեսակի ծառերը ապօրինի հատելու արդյունքում

պետությանը պատճառված վնասի հատուցման գումարի հաշվարկը կատարված է ՙ

Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և

բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին՚ ՀՀ

օրենքի 2-րդ գլխի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետի ա/ ենթակետի և 3-րդ գլխի 6-րդ

հոդվածի 10-րդ կետի պահանջներից ելնելով: ՈՒստի դատարանը գտնում է, որ

պատասխանողի կողմից պետությանը պատճառված 441 000 ՀՀ դրամ վնասի

գումարը ենթակա է բռնագանձման նրանից: Ինչ վերաբերում է հայցվորի

վկայակոչած գումարի բռնագանձումը պատասխանողի գույքի վրա տարածելուն,

ապա այդ հարցը դատարանի իրավասությունից դուրս է. ՙԴատական ակտերի

հարկադիր կատարման մասին՚ ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն,

գույքի վրա բռնագանձում տարածելը հանդիսանում է հարկադիր կատարման

միջոց, ուստի դա դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող

ծառայության ֆունկցիան է, և դատարանն իրավասու չէ քննարկել, թե ինչ

եղանակով պետք է կատարվի դատական ակտը: Դատարանը գտնում է, որ

պատասխանողի գույքի վրա բռնագանձում տարածելու պահանջի մասով

քաղաքացիական գործի վարույթը պետք է կարճել, նկատի ունենալով, որ ՀՀ 

Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 1-ին կետի

համաձայն, դատարանը կարճում է գործի վարույթը, եթե վեճը ենթակա չէ

դատարանում քննության:

Ելնելով վերոգրյալից, ղեկավարվելով ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության

օրենսգրքի 73-րդ, 109-րդ, 130-132-րդ, 134-րդ, 140-րդ, 140.1-րդ հոդվածներով`

դատարանը.

Վ Ճ Ռ Ե Ց

1. ՀՀ Լոռու մարզի դատախազության հայցը բավարարել մասնակի. Արամ Սուրենի

Սարգսյանից հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի բռնագանձել 441 000 /չորս հարյուր

քառասունմեկ հազար/ ՀՀ դրամ որպես պատճառված վնասի գումար:

2.  Արամ Սուրենի Սարգսյանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելու պահանջի

մասով քաղաքացիական գործի վարույթը կարճել:

3. Արամ Սուրենի Սարգսյանից հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի բռնագանձել 8 820

/ութ հազար ութ հարյուր քսան/ ՀՀ դրամ որպես պետական տուրքի գումար:

4. Սույն դատական ակտը օրինական ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից

մեկամսյա ժամկետում և կարող է բողոքարկվել ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական

դատարանին:

Օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո վճիռը կամովին չկատարվելու դեպքում այն
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կկատարվի դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության

միջոցով պարտապանի հաշվին:

Դատավոր`                                                                       Ա.Բադիրյան
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