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Գործի No

ԼԴ/1019/02/09

Դատարան

Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան

Հայցվոր

Լոռու մարզի դատախազություն

Պատասխանող

Գառնիկ Սարգսյան, Արտաշես Գրիգորյան

Խնդիր

գումարի բռնագանձման և գույքի վրա բռնագանձում տարածելու պահանջների

մասին

Դատական ակտ

Քաղաքացիական գործ ԼԴ/1019/02/09

Վ Ճ Ի Ռ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

01 հուլիսի 2010 թվական                                                                             քաղաք

Վանաձոր

ՀՀ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը`

նախագահությամբ դատավոր                             Վարդուհի Հովնանյանի,

քարտուղարությամբ                                             Գոհար Ասլամազյանի,

մասնակցությամբ

հայցվոր                                                                 Լոռու մարզի դատախազության

ներկայացուցիչ`                                                     Վահագն Ստեփանյանի,

պատասխանողներ`                                               Գառնիկ Արամայիսի Սարգսյանի,

Արտաշես Համլետի Գրիգորյանի,

պատասխանողների ներկայացուցիչ`                   Վահան Ավագյանի,

դռնբաց դատական նիստում, քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Լոռու
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մարզի դատախազության ընդդեմ Գառնիկ Արամայիսի Սարգսյանի /անձնագրի

համարը` AF0475830-033/ և Արտաշես Համլետի Գրիգորյանի /անձնագրի համարը`

AC0476084-033/`` համապարտության կարգով 141.000 դրամ պետբյուջեի օգտին

բռնագանձելու և գույքի վրա բռնագանձում տարածելու պահանջի մասին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը.

2009 թվականի օգոստոսի 26-ին դիմելով դատարան` Լոռու մարզի

դատախազությունը խնդրել է պատասխանողներ ՙԳուգարքի

անտառտնտեսություն՚ մասնաճյուղի Եղեգնուտի անտառպետության թիվ 1

պահաբաժնի անտառապահ Գառնիկ Սարգսյանից և ՙԳուգարքի

անտառտնտեսություն՚ մասնաճյուղի Եղեգնուտի անտառպետության

անտառապետ Արտաշես Գրիգորյանից համապարտության կարգով հօգուտ

պետական բյուջեի բռնագանձել 141.000 ՀՀ դրամ` բռնագանձումը տարածելով

նրա գույքի վրա:

Դատարանի 2009 թվականի օգոստոսի 28-ի որոշմամբ` Լոռու մարզի

դատախազության հայցադիմումն ընդդեմ Գառնիկ Արամայիսի Սարգսյանի և

Արտաշես Համլետի Գրիգորյանի` համապարտության կարգով 141.000 դրամ

պետբյուջեի օգտին բռնագանձելու և գույքի վրա բռնագանձում տարածելու

պահանջի մասին, ընդունվել է վարույթ:

01.03.2010 թվականին պատասխանողները ներկայացրել են հայցադիմումի

պատասխան:

2. Հայցվորի իրավական դիրքորոշումը.

Հայցադիմումը ներկայացվել է հետևյալ հիմքերի սահմաններում` ներքոհիշյալ

հիմնավորումներով.

հայցվորը դիմելով դատարան` հայտնել է, որ 2009 թվականի հուլիսի 6-ին

ՙՀայանտառ՚ ՊՈԱԿ-ի Գուգարքի անտառտնտեսության մասնաճյուղի թիվ 85/4

գրությամբ ՀՀ ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության Գուգարքի բաժնում

ստացվել է թիվ 000626 անտառխախտման արձանագրություն և ծառահատումների

հաշվեգնահատման ամփոփագիր այն մասին, որ 2009 թվականին Գուգարքի

անտառտնտեսության մասնաճյուղի կողմից կատարված գարնանային հերթական

ստուգման ժամանակ Գուգարքի անտառտնտեսության Եղեգնուտի

անտառպետության թիվ 1 պահաբաժնում անհայտ անձանց կողմից կատարվել են

թվով 5 հատ ծառերի ապօրինի հատում: Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում

պարզվել է, որ 2009 թվականի մայիսի 6-ին Գուգարքի անտառտնտեսության

Եղեգնուտի անտառպետության 1-ին պահաբաժնի անտառապահ Գառնիկ

Սարգսյանն իրեն` ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության ՙՀայանտառ՚ ՊՈԱԿ-ի

տնօրենի 10.06.2008 թվականի թիվ 99Ա հրամանով ամրեցված պահաբաժնում

Եղեգնուտի անտառապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արտաշես

Գրիգորյանի հետ միասին կատարել են գարնանային հերթական ստուգում, որի

արդյունքում հայտնաբերել են թվով 5 հատ ապօրինի հատված ծառերի կոճղեր`

տարբեր տրամագծերի, որի մասին ժամանակին չեն հայտնել Գուգարքի

անտառտնտեսության ղեկավարությանը: Անտառախախտման փաստի մասին

անտառտնտեսությունը տեղեկացել է միայն 2009 թվականի մայիսի վերջին, երբ

ամփոփելիս են եղել 2009 թվականի գարնանային հերթական ստուգման

արդյունքները, որից հետո միայն 2009 թվականի հունիսի 15-ին կազմվել է թիվ

000626 անտառախախտման արձանագրությունը: Համաձայն ԲՆԱ ԲՊՏ Լոռու

տարածքային բաժնի աշխատակիցների կողմից կազմված մասնագիտական

Armlaw դատական ակտերի որոնման համակարգ | Էջ 2/8



 

եզրակացության և վնասի հաշվարկի` Եղեգնուտի անտառպետության թիվ 1

պահաբաժնի տարածքում առկա թիվ 000626 անտառախախտման

արձանագրության մեջ նշված թվով 5 հատ ծառերի կոճղերը բոխենի տեսակի են,

որոնց սակագնային արժեքը կազմում է 47.000 դրամ և ըստ ՀՀ ՙԲնապահպանական

իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին

պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին՚ օրենքի` նշված 5 հատ

կանգուն ծառերի հատմամբ բնությանը պատճառված վնասի հատուցման չափը

կազմում է 141.000 դրամ: Արտաշես Գրիգորյանը և Գառնիկ Սարգսյանը ոչ

պատշաճ կերպով են կատարել իրենց աշխատանքային պարտականությունները,

որի պատճառով պետությանը հասցվել է 47.000 դրամի նյութական վնաս, իսկ

համաձայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 315 հոդվածի` պաշտոնեական անփութության

համար քրեական պատասխանատվություն է նախատեսվում նվազագույն

աշխատավարձի հազարապատիկի չափը գերազանցող նյութական վնասի

դեպքում: 2009 թվականի օգոստոսի 04-ին որոշում է կայացվել նյութերով քրեական

գործի հարուցումը մերժելու մասին` հանցակազմի բացակայության պատճառով:

Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում հիմնավորվել է նաև, որ համաձայն

2008 թվականի հոկտեմբերի 6-ի թիվ 3664 աշխատանքային պայմանագրի 2.2.9

կետի` Գառնիկ Սարգսյանը և Արտաշես Գրիգորյանը իր պահաբաժնում

ժամանակին չհայտնաբերված և չարձանագրված անտառխախտման

յուրաքանչյուր դեպքի համար կրում են պատասխանատվություն: Գերասիմ

Ղազարյանը և Արտաշես Գրիգորյանը ոչ պատշաճ կերպով են կատարել իրենց`

աշխատանքային պայմանագրով սահմանված պարտականությունները, Գուգարքի

անտառտնտեսության և իրավապահ մարմիններին ժամանակին չեն տեղեկացրել

ապօրինի անտառահատման փաստի վերաբերյալ, որի հետևանքով էլ լրացել է

վարչական պատասխանատվության երկամսյա ժամկետը և անտառախախտին

հայտնաբերելու աշխատանքները դարձել են անհնարին: Նյութերի

նախապատրաստման ընթացքում պետությանը պատճառված 141.000 դրամ վնասը

մինչ օրս չի վերականգնվել, որի հետևանքով խախտվել են պետության գույքային

շահերը:

Դատարանին խնդրում է պատասխանողներ ՙԳուգարքի անտառտնտեսություն՚

մասնաճյուղի Եղեգնուտի անտառպետության թիվ 1 պահաբաժնի անտառապահ

Գառնիկ Սարգսյանից և ՙԳուգարքի անտառտնտեսություն՚ մասնաճյուղի

Եղեգնուտի անտառպետության անտառապետ Արտաշես Գրիգորյանից

համապարտության կարգով հօգուտ պետական բյուջեի բռնագանձել 141.000 ՀՀ

դրամ բռնագանձումը տարածելով նրա գույքի վրա:

3. Պատասխանողների իրավական դիրքորոշումը.

Պատասխանողները, ներկայացնելով հայցադիմումի պատասխան, հայտնել են, որ

Գառնիկ Սարգսյանի պարտականությունները նախատեսված են նրա և

գործատուի միջև կնքված աշխատանքային պայմանագրերով և

համաձայնագրերով, ընդ որում Գ.Սարգսյանը պատասխանատվություն է կրում

2.2.9 կետով` ՙԻր պահաբաժնում ժամանակին չհայտնաբերված և չարձանագրված

անտառահատման յուրաքանչյուր դեպքի համար կրում է պատասխանատվություն՚:

Պատասխանողները իրենց վստահված պահաբաժիններում կատարել են

հերթական ստուգումներ, որոնց ընթացքում հայտնաբերել են ապօրինի

անտառահատումների փաստեր, դրանց կապակցությամբ, պատշաճ կարգով, իրենց

պարտականություններից բխող գործառույթների շրջանակներում, կազմել են

համապատասխան արձանագրություններ և ծառահատումների

հաշվեգնահատման ամփոփագրեր, որոնք ներկայացրել են Գուգարքի

անտառտնտեսության ղեկավարությանը, որն էլ իր հերթին նշված փաստաթղթերն
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ուղարկել է ոստիկանության Գուգարքի բաժին: Ինչ վերաբերում է հայցվորի այն

պնդմանը, որ պատասխանողները ժամանակին չեն կատարել իրենց

պարտականությունները, նույնպես հիմնավորված չէ և այս կապակցությամբ որևէ

ապացույց դատարան չի ներկայացվել: Մինչդեռ, թե պատասխանողների և

գործատուի միջև կնքված աշխատանքային պայմանագրերում,

համաձայնագրերում, թե ՙՀայանտառ՚ ՊՈԱԿ ՙԳուգարքի անտառտնտեսություն՚

մասնաճյուղի  կանոնադրությունում և թե ՀՀ աշխատանքային, ՀՀ անտառային

օրենսգրքերում որևէ հստակ ժամկետ չի սահմանված, թե երբ և ինչպիսի

ժամկետներում պետք է պատասխանողները կատարեն պայմանագրով իրենց վրա

դրված պարտականությունները: Արտաշես Գրիգորյանի պատասխանատվությունն

իր պարտականությունները չկատարելու համար նրա և գործատուի միջև կնքված

համաձայնագրերի 2.2.9 կետով նախատեսված չէ, ինչպես պնդում է հայցվորը: Այն

նախատեսված է 2.2.3, 2.2.12, 2.3.1 կետերով, համաձայն որոնց, պատասխանողը

ՙանտառպետության տարածքի սահմաններում ղեկավարում է անտառների

պահպանությունը... ապօրինի հատումներից...՚, ՙլրիվ գույքային

պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով մասնաճյուղին և պետությանը

պատճառված վնասի համար՚, ՙպարտավոր է բարեխղճորեն կատարել սույն

համաձայնագրով ստանձնած իր աշխատանքային պարտականությունները՚: Տվյալ

պարագայում, հայցվորը նույնպես որևէ հիմնավոր ապացույց չի ներկայացրելայն

մասին, որ պատասխանող Ա.Գրիգորյանը չի կատարել կամ ոչ պատշաճ կերպով է

կատարել իր վրա դրված պարտականությունները: Ընդհակառակն, պատասխանող

Ա.Գրիգորյանն իր վրա դրված պարտականությունները կատարել է պատշաճ, որի

մասին է վկայում հետևյալը. Ա.Գրիգորյանն իր անտառապետությունների

/Փամբակի և Եղեգնուտի/ անտառապահներ Հ.Գրիգորյանի, Գ.Սարգսյանի,

Գ.Ղազարյանի, Կ.Ավետիսյանի հետ միասին, նրանց վստահված

պահաբաժիններում, անմիջապես մասնակցել է ստուգումներին, նրանց հետ

համատեղ ի հայտ է բերել ապօրինի անտառահատման դեպքերը, որոնք

արձանագրվել և ներկայացվել են համապատասխան մարմնին: Նույն կերպ նա

վարվել է նաև իրեն վստահված պահաբաժիններում:

Դատարանին խնդրում է Լոռու մարզի դատախազության հայցն ընդդեմ

պատասխանողներ Արտաշես Գրիգորյանի և Գառնիկ Սարգսյանի ամբողջությամբ

մերժել:

4. Գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը.

Գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ փաստերը.

-համաձայն ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության ՙՀայանտառ՚ ՊՈԱԿ-ի

տնօրենի 10.06.2008 թվականի թիվ 99Ա հրամանի պատճենի` Գարնիկ Սարգսյանը

2008 թվականի հունիսի 10-ից ընդունվել է աշխատանքի ՙՀայանտառ՚ ՊՈԱԿ

ՙԳուգարքի անտառտնտեսություն՚ մասնաճյուղի Եղեգնուտի անտառպետության

թիվ 1 պահաբաժնում որպես անտառապահ, երեք ամիս փորձաշրջանով /գ.թ. 14/.

-համաձայն 06.05.2009 թվականին Լոռու մարզի Գուգարքի անտառտնտեսության

ՙԵղեգնուտ՚ անտառպետության թիվ 1 պահաբաժնի անտառապահ Գ.Սարգսյանի և

անտառապետ Ա.Գրիգորյանի կազմած ծառահատումների հաշվեգնահատման

ամփոփագրի` հատված թվով 5 հատ բոխենի տեսակի ծառերի վնասի չափը

կազմում է 47.000 դրամ /գ.թ. 9/.

-համաձայն 15.06.2009 թվականին անտառապահ Գ.Սարգսյանի կողմից կազմված

թիվ 000626 անտառախախտման արձանագրության` Լոռու մարզի Գուգարքի

անտառտնտեսության Եղեգնուտի անտառպետության թիվ 1 պահաբաժնի թիվ 2

քառակուսու թիվ 7 անտառամասում անհայտ անձի կողմից իրականացվել է

ծառահատում` ծառատեսակը` բոխի` 30, 28, 30, 26 և 34 տրամագծերով. /գ.թ. 8/.
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-համաձայն 24.07.2009 թվականին կազմված ապօրինի ծառահատման վերաբերյալ

մասնագիտական եզրակացության` Եղեգնուտի անտառպետության թիվ 1

պահաբաժնի 2009 թվականի հունիսի 15-ին կազմված թիվ 000626

անտառխախտման արձանագրության մեջ նշված ծառերի ապօրինի հատման

հետևանքով վնասի հատուցման սակագնային արժեքը կազմում է 47.000 դրամ, իսկ

ՀՀ ՙԲնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և

բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին՚ ՀՀ

օրենքի 6-րդ հոդվածի 10-րդ կետի համաձայն, բուսական աշխարհին պատճառված

վնասի հատուցման չափը կազմում է 141.000 դրամ /գ.թ. 13/.

-համաձայն ՙՀայանտառ՚ ՊՈԱԿ-ի և Գառնիկ Արամայիսի Սարգսյանի միջև

10.06.2008 թվականին կնքված թիվ 3664 աշխատանքային պայմանագրի

պատճենի` Գառնիկ Արամայիսի Սարգսյանը աշխատանքի է ընդունվել ՙԳուգարքի

անտառտնտեսություն՚ մասնաճյուղի Եղեգնուտի անտառպետության թիվ 1

պահաբաժնի անտառապահ և պարտավորվել է կատարել գործատուի

հանձնարարած աշխատանքը նշված պայմանագրով սահմանված պայմաններով,

կիրառել կանխարգելիչ միջոցառումներ ապօրինի անտառհատումների

նկատմամբ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում կազմում է համապատասխան

անտառխախտման արձանագրություններ և սահմանված ժամկետում

ներկայացնում անտառապետին, իր պահաբաժնում ժամանակին չհայտնաբերած և

չարձանագրված յուրաքանչյուր դեպքի համար կրում է պատասխանատվություն

օրենքով սահմանված կարգով, լրիվ գույքային պատասխանատվություն է կրում իր

մեղքով մասնաճյուղին և պետությանը պատճառված վնասի համար /գ.թ. 67-68/.

-համաձայն ՙՀայանտառ՚ ՊՈԱԿ-ի ՙԳուգարքի անտատռտնտեսություն՚

մասնաճյուղի ավագ անտառապետի 29.07.2009 թվականի թիվ 109 գրության

պատճենի` ՙՀայանտառ՚ ՊՈԱԿ-ի ՙԳուգարքի անտատռտնտեսություն՚

մասնաճյուղի Եղեգնուտի անտառպետության անտառապետի ժամանակավոր

պաշտոնակատար Ա.Գրիգորյանը համաձայն ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 113

հոդվածի 1-ին կետի 7-րդ ենթակետի /աշխատողի նկատմամբ վստահությունը

կորցնելու դեպքում/ 2009 թվականի հունիսի 9-ից ազատվել է աշխատանքից /գ.թ.

19/.

-համաձայն 04.08.2008 թվականի ՙՔրեական գուրծ հարուցելը մերժելու մասին՚

որոշման` 2009 թվականի հուլիսի 6-ին ՙՀայանտառ՚ ՊՈԱԿ-ի Գուգարքի

անտառտնտեսության մասնաճյուղի թիվ 85/4 գրությամբ ՀՀ ոստիկանության Լոռու

մարզային վարչության Գուգարքի բաժնում ստացվել է թիվ 000626

անտառխախտման արձանագրություն և ծառահատումների հաշվեգնահատման

ամփոփագիր այն մասին, որ 2009 թվականին Գուգարքի անտառտնտեսության

մասնաճյուղի կողմից կատարված գարնանային հերթական ստուգման ժամանակ

Գուգարքի անտառտնտեսության Եղեգնուտի անտառպետության թիվ 1

պահաբաժնում անհայտ անձանց կողմից կատարվել են թվով 5 հատ ծառերի

ապօրինի հատում: Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում պարզվել է, որ 2009

թվականի մայիսի 6-ին Գուգարքի անտառտնտեսության Եղեգնուտի

անտառպետության 1-ին պահաբաժնի անտառապահ Գառնիկ Սարգսյանն իրեն`

ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության ՙՀայանտառ՚ ՊՈԱԿ-ի տնօրենի

10.06.2008 թվականի թիվ 99Ա հրամանով ամրեցված պահաբաժնում Եղեգնուտի

անտառապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արտաշես Գրիգորյանի հետ

միասին կատարել են գարնանային հերթական ստուգում, որի արդյունքում

հայտնաբերել են թվով 5 հատ ապօրինի հատված ծառերի կոճղեր` տարբեր

տրամագծերի, որի մասին ժամանակին չեն հայտնել Գուգարքի

անտառտնտեսության ղեկավարությանը: Անտառախախտման փաստի մասին

անտառտնտեսությունը տեղեկացել է միայն 2009 թվականի մայիսի վերջին, երբ
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ամփոփելիս են եղել 2009 թվականի գարնանային հերթական ստուգման

արդյունքները, որից հետո միայն 2009 թվականի հունիսի 15-ին կազմվել է թիվ

000626 անտառախախտման արձանագրությունը /գ.թ. 21-22/.

-համաձայն ՙՀայանտառ՚ ՊՈԱԿ-ի և Արտաշես Համլետի Գրիգորյանի միջև

01.10.2007 թվականին կնքված համաձայնագրի պատճենի` Արտաշես Համլետի

Գրիգորյանը աշխատանքի է ընդունվել ՙԳուգարքի անտառտնտեսություն՚

մասնաճյուղի Եղեգնուտի անտառպետության անտառապետ և պարտավորվել է

կատարել գործատուի հանձնարարած աշխատանքը նշված համաձայնագրով

սահմանված պայմաններով, անտառպետության տարածքի սահմաններում

ղեկավարել անտառների պահպանությունը ապօրինի հատումներից, ստուգել

անտառպետությունում կազմված անտառային օրենսդրության խախտումների

վերաբերյալ բոլոր արձանագրությունների ճշտությունը և սահմանված ժամկետում

ներկայացնում անտառպահպանության ինժեներին, լրիվ գույքային

պատասխանատվություն է կրել իր մեղքով մասնաճյուղին և պետությանը

պատճառված վնասի համար /գ.թ. 67-68/:

4. Դատարանի իրավական վերլուծությունները.

Դատարանը, բոլոր ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ

հետազոտության վրա հիմնված ներքին համոզմամբ, գնահատելով գործում եղած

յուրաքանչյուր ապացույց, գտնում է, որ հայցադիմումը ենթակա է  բավարարման`

ստորև բերված պատճառաբանությամբ:

Համաձայն ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 231 հոդվածի` նյութական

պատասխանատվությունն առաջանում է այն դեպքում, երբ աշխատանքային

պայմանագրի կողմը /գործատուն կամ աշխատողը/, չկատարելով կամ ոչ պատշաճ

կատարելով իր պարտականությունները, վնաս է պատճառում մյուս կողմին:

Համաձայն նույն օրենսգրքի 232 հոդվածի` նյութական պատասխանատվություն

առաջանում է հետևյալ բոլոր պայմանների առկայության դեպքում. պատճառված է

վնաս, վնասը պատճառվել է անօրինական գործունեության հետևանքով, առկա է

պատճառական կապ անօրինական գործունեության և վնասի առաջացման միջև,

առկա է խախտողի մեղքը, խախտում թույլ տված և տուժած կողմերն իրավունքների

խախտման պահին եղել են աշխատանքային հարաբերությունների մեջ, վնասի

առաջացումը կապված է աշխատանքային գործունեության հետ:

Դատարանը, գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող փաստերի

վերլուծության արդյունքում, հաստատված է համարում այն հանգամանքը, որ

ՙՀայանտառ՚ ՊՈԱԿ-ի ՙԳուգարքի անտառտնտեսություն՚ ՙԵղեգնուտ՚

անտառպետության թիվ 1 պահաբաժնի անտառապահ Գ.Սարգսյանը և

անտառապետ Ա.Գրիգորյանը աշխատանքային հարաբերությունների մեջ

գտնվելով ՙՀայանտառ՚ ՊՈԱԿ-ի հետ, չեն կատարել աշխատանքային

պայմանագրով և համաձայնագրով իրենց ստանձնած պարտավորությունները,

մասնավորապես` անտառապահ Գ.Սարգսյանը չի կատարել աշխատանքային

պայմանագրի 2.2.1  կետով սահմանված իր պարտականությունը` 06.05.2009

թվականին հայտնաբերելով, ժամանակին չի արձանագրել իր պահաբաժնում 5

բոխի ծառատեսակների անտառխախտման դեպքը, որի համար համաձայն նույն

պայմանագրի 2.2.9 կետի համաձայն պետք է պատասխանատվություն կրի օրենքով

սահմանված կարգով, իսկ անտառապետ Ա.Գրիգորյանը չի կատարել

համաձայնագրի 2.2.3 և 2.2.6 կետերով սահմանված իր պարտականությունը`

անտառպետության տարածքի սահմաններում չի ղեկավարել անտառների

պահպանությունը ապօրինի հատումներից, չի ստուգել անտառպետությունում

կազմված անտառային օրենսդրության խախտումների վերաբերյալ բոլոր
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արձանագրությունների ճշտությունը և սահմանված ժամկետում  չի ներկայացրել

անտառպահպանության ինժեներին, որի համար համաձայն նույն համաձայնագրի

2.2.12 կետի համաձայն պետք է պատասխանատվություն կրի պետությանը

պատճառած վնասի համար:  Պատասխամողների բերված այն

պատճառաբանությունները, որ իրենք իրավասու չեն կազմել անտառխախտման

արձանագրություններ, որևէ ձևով չհիմնավորվեցին, անգամ հերքվեցին վերը

նշված պայմանագրով և համաձայնագրով: Պատասխանողների առարկությունները

այն առումով, որ պայմանագրում և համաձայնագրում հստակեցված չէ

արձանագրությունների կազմման ժամկետները, ևս հիմնավոր չեն, քանի որ այդ

ժամկետների ձգձգման պայմաններում հնարավոր չի եղել պարզել ծառահատում

կատարած անձին և նրան ենթարկել պատասխանատվության:

Համաձայն ՙԲնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական

և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին՚ ՀՀ

օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի` նույն օրենքի իմաստով բուսական

աշխարհի պահպանության, պաշտպանության և օգտագործման գծով

բնապահպանական իրավախախտումներ են համարվում ծառերի և թփերի

ապօրինի հատումը: Համաձյան նշված օրենքով սահմանված կարգով կատարված

հաշվարկի և  24.07.2009 թվականին կազմված ապօրինի ծառահատման

վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացության` Եղեգնուտի անտառպետության

թիվ 1 պահաբաժնի 2009 թվականի հունիսի 15-ին կազմված թիվ 000626

անտառխախտման արձանագրության մեջ նշված ծառերի ապօրինի հատման

հետևանքով վնասի հատուցման սակագնային արժեքը կազմում է 47.000 դրամ, իսկ

ՀՀ ՙԲնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և

բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին՚ ՀՀ

օրենքի 6-րդ հոդվածի 10-րդ կետի համաձայն, բուսական աշխարհին պատճառված

վնասի հատուցման չափը կազմում է 141.000 դրամ, որն էլ ենթակա է

բռնագանձման պատասխանողներից համապարտության կարգով:

Դատական ծախսի հարցը լուծելիս դատարանը ելնում է այն հանգամանքից, որ

համաձայն ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 73 հոդվածի 1-ին

մասի դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև բաշխվում են

բավարարված հայցապահանջների չափին համամասնորեն:

Առաջնորդվելով վերոգրյալ պատճառաբանությամբ և ՀՀ քաղաքացիական

դատավարության օրենսգրքի 130-րդ, 131-րդ և 134-րդ հոդվածներով, դատարանը

Վ Ճ Ռ Ե Ց

1. Լոռու մարզի դատախազության հայցադիմումն ընդդեմ Գառնիկ Արամայիսի

Սարգսյանի և Արտաշես Համլետի Գրիգորյանի` համապարտության կարգով

141.000 դրամ պետբյուջեի օգտին բռնագանձելու և գույքի վրա բռնագանձում

տարածելու պահանջի մասին, բավարարել.

Գառնիկ Արամայիսի Սարգսյանից և Արտաշես Համլետի Գրիգորյանից հօգուտ ՀՀ

պետական բյուջեի համապարտության կարգով բռնագանձել, ընդհանուր 141.000

/հարյուր քառասունմեկ հազար/ ՀՀ դրամ` որպես պետությանը պատճառված

վնասի գումար:

2. Գառնիկ Արամայիսի Սարգսյանից և Արտաշես Համլետի Գրիգորյանից հօգուտ ՀՀ

պետական բյուջեի համապարտության կարգով բռնագանձել 2.820 /երկու հազար

ութ հարյուր քսան/ դրամ` որպես պետական տուրքի գումար:

3. Վճիռը կարող է բողոքարկվել ՀՀ քաղաքացիական վերաքննիչ դատարան`
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հրապարակման պահից մեկամսյա ժամկետում:

Վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում, այն կկատարվի դատական ակտերի

հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով պարտապանի հաշվին:

ԴԱՏԱՎՈՐ                    Վ. ՀՈՎՆԱՆՅԱՆ

Վճիռը մտել է օրինական ուժի մեջ ՙ____՚ _________________ 2010 թվականին:

ԴԱՏԱՎՈՐ                    Վ. ՀՈՎՆԱՆՅԱՆ
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