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23.10.2008թ.                                                                              ք. Իջևան

Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը`

նախագահությամբ դատավոր`    Ռաֆիկ Մելքոնյանի

քարտուղարությամբ`                    Անուշ Կոստանդյանի

մասնակցությամբ

հայցվորի ներկայացուցիչ`           Աշոտ Վարդապետյանի

քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի ՀՀ բնապահպանության

նախարարության բնապահպանական պետական տեսչության Տավուշի

տարածքային բաժնի ընդդեմ Մուշեղ Ազատի Գասպարյանի պատճառված վնասը

հարկադիր կարգով բռնագանձելու պահանջի մասին

ՊԱՐԶԵՑ

1.Դատավարական նախապատմությունը

ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանական պետական

տեսչության Տավուշի տարածքային բաժինը 06.10.2008թ. դիմել է Տավուշի մարզի

ընդհանուր իրավասության դատարան պատճառված վնասը հարկադիր կարգով

բռնագանձելու պահանջի մասին հայցադիմումով:

06.10.2008թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանական

պետական տեսչության Տավուշի տարածքային բաժնի հայցադիմումն ընդունվել է

վարույթ: Գործին այլ անձանց մասնակից դարձնելու կամ գործը ՀՀ 

Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 222 գլխի կանոններով

դատաքննության նախապատրաստելու հիմքեր չեն եղել:
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2.Հայցվորի իրավական դիրքորոշումը

Դատաքննության ընթացքում հայցվորի ներկայացուցիչը պնդեց հայցը և հայտնեց,

որ պատասխանողը 14.02.2008թ. Սևքարի անտառտնտեսության ՙԱչաջրի՚

անտառպետության թիվ 1-րդ պահաբաժնի ՙՄամռուտ՚ կոչվող անտառտարածքից 

կատարել է ապօրինի ծառահատում, անտառտնտեսությանը պատճառելով 12.000

ՀՀ դրամի նյութական վնաս: Անտառխախտման վերաբերյալ Սևքարի

անտառտնտեսության կողմից 14.02.2008թ. կազմվել է թիվ 000875

անտառխախտման արձանագրությունը, որն ուղարկվել է բնապահպանական

պետական տեսչության Տավուշի տարածքային բաժին: ՀՀ բնապահպանության

նախարարության բնապահպանական պետական տեսչության Տավուշի

տարածքային բաժնի կողմից պատասխանողին պատշաճ կարգով 18.02.2008թ.

ուղարկվել է ծանուցում հարցի քննարկմանը մասնակցելու համար, սակայն

պատասխանողը չի ներկայացել:

Խնդրեց Մուշեղ Ազատի Գասպարյանից հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի թիվ

900005024063 հաշվարկային հաշվին բռնագանձել 12.000 ՀՀ դրամ որպես

պատճառված նյութական վնասի փոխհատուցում և բռնագանձել վճարված

պետական տուրքի գումարը` 1500 ՀՀ դրամ:

3.Պատասխանողի իրավական դիրքորոշումը

Պատասխանողը` չնայած պատշաճ ծանուցվել է դատական նիստի վայրի և

ժամանակի մասին, սակայն դատարանին անհայտ պատճառով չի ներկայացել և

դատարանին հայցադիմումի պատասխան չի ուղարկել:

4.Գործի   լուծման  համար էական  նշանակություն  ունեցող  փաստերը.

Թիվ 000875 անտառխախտման արձանագրությունը, թիվ 000875

անտառխախտման արձանագրությանը կից հաշվարկը, պատասխանողին

ուղարկված ծանուցումը:

5.Կիրառելի իրավունքը

Դատարանը գտնում է, որ սույն  գործով կիրառելի են ՀՀ Անտառային օրենսգրքի    

60-րդ, 61-րդ, ՙԲնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով

կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի սակագնային արժեքի

մասին՚ ՀՀ օրենքի      8-րդ, ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 345-րդ, 128-րդ և

1058-րդ հոդվածները, ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 95-րդ

հոդվածը:

6.Դատարանի իրավական վերլուծությունը

Դատարանը լսելով հայցվորի ներկայացուցչին, հետազոտելով և գնահատելով

գործի համար նշանակություն ունեցող փաստերը, գտնում է, որ հայցը ենթակա է

բավարարման հետևյալ պատճառաբանությամբ:

Դատարանը հաստատված է համարում այն, որ պատասխանողը 14.02.2008թ.

Սևքարի անտառտնտեսության ՙԱչաջրի՚ անտառպետության թիվ 1-րդ պահաբաժնի

ՙՄամռուտ՚ կոչվող անտառտարածքից  կատարել է ապօրինի ծառահատում,

անտառտնտեսությանը պատճառելով 12.000 ՀՀ դրամի նյութական վնաս: ՀՀ 

Անտառային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի բ/ կետի համաձայն, անտառային

օրենսդրության խախտման դեպքերից է անտառային հողերում ծառերն ու թփերը

հատելը և արմատախիլ անելը, իսկ նույն  օրենսգրքի 61-րդ հոդվածը սահմանում է,

որ անտառային օրենսդրության խախտման, անտառային հողերը վնասելու,

ինքնակամ զավթելու հետևանքով քաղաքացիների կամ իրավաբանական անձանց

պատճառած վնասը ենթակա է հատուցման` օրենքով սահմանված կարգով:
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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:

Դատարանը գտնում է, որ ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 128-րդ հոդվածի 2-րդ

մասի ուժով նույն օրենսգրքի 1058-րդ հոդվածը կիրառելի նաև Հայաստանի

Հանրապետությանը պատճառված վնասի հատուցման հարաբերություններում:

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 345-րդ հոդվածի համաձայն, պարտավորության

ուժով մի անձը`պարտապանը պարտավոր է մեկ այլ անձի` պարտատիրոջ օգտին

կատարել որոշակի գործողություն. այն է` վճարել դրամ, հանձնել գույք, կատարել

աշխատանք, մատուցել ծառայություն և այլն, կամ ձեռնպահ մնալ որոշակի

գործողություն կատարելուց, իսկ պարտատերն իրավունք ունի պարտապանից

պահանջել կատարելու իր պարտականությունը: Պարտավորությունները ծագում են

պայմանագրից, վնաս պատճառելու հետևանքով և սույն օրենսգրքում նշված այլ

հիմքերից:

ՙԲնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և

բուսական աշխարհին պատճառված վնասի սակագնային արժեքի մասին՚ ՀՀ

օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, բնապահպանական

իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին

պատճառված վնասի հատուցման վերաբերյալ արձանագրությունն ստանալուց

հետո` իրավախախտողի կողմից 10-օրյա ժամկետում, բանկային համակարգի

միջոցով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վնասի հատուցման

գումարն ինքնակամ չվճարելու դեպքում գումարի վճարումն ապահովվում է

դատական կարգով` տեսչական մարմնի ներկայացրած հայցի հիման վրա:

Միաժամանակ դատարանը հաշվի է առնում այն, որ համաձայն ՀՀ 

Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 95 հոդվածի` պատասխանողը

պարտավոր է հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումը ստանալուց

հետո երկշաբաթյա ժամկետում դատարան ուղարկել հայցադիմումի պատասխանը,

սակայն սույն գործով Մուշեղ Ազատի Գասպարյանը ոչ միայն չի ուղարկել

պատասխանը, այլև երկու անգամ պատշաճ ծանուցվելով դատական նիստի օրվա

ու ժամի մասին`չի ներկայացել դատական նիստի, որպիսի հանգամանքը

գնահատվում է իբրև պատասխանողի կողմից հայցվորի վկայակոչած փաստերի

ընդունում:

Այսպիսով, դատարանը հանգում է այն հետևությանը, որ պատասխանողի

գործողություններով բուսական աշխարհին պատճառվել է 12.000 ՀՀ դրամի վնաս,

որը վնաս պատճառելուց ծագած պարտավորության ուժով ենթակա է վճարման ՀՀ

պետական բյուջե:

Դատարանը գտնում է, որ պատասխանողից հօգուտ հայցվորի պետք է

բռնագանձել նաև վճարված պետական տուրքի գումարը:

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության

օրենսգրքի 130-132 և 140 հոդվածներով` դատարանը

ՎՃՌԵՑ

Հայցը բավարարել:

Պատասխանող Մուշեղ Ազատի Գասպարյանից հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի թիվ

900005024063 հաշվարկային հաշվին բռնագանձել 12.000 /տասերկու հազար/  ՀՀ

դրամ` որպես պատճառված վնասի փոխհատուցում և 1500 /հազար հինգ հարյուր/

ՀՀ դրամ` որպես նախապես վճարված պետական տուրքի գումար:

Վճիռը կարող է բողոքարկվել ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան`

հրապարակման պահից մեկամսյա ժամկետում:
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Վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում այն կկատարվի դատական ակտերի

հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով պարտապանի հաշվին:

ԴԱՏԱՎՈՐ`                                  Ռ.ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
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