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Գործի No

ԱՐԴ/0544/02/11

Դատարան

Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան

Հայցվոր

Հայկասար Անտոնյան

Պատասխանող

ՓԲԸ

Խնդիր

Տեխնիկական պայմաններ տալուն և ոռոգման ջրի մատակարարման պայմանագիր

կնքելուն պարտավորեցնելու  մասին

Դատական ակտ

Քաղաքացիական գործ

թիվ ԱՐԴ 0544-02-11

Վ Ճ Ի Ռ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիր մարզի

առաջին ատյանի դատարանը`

նախագահությամբ դատավոր    Մանվել Սիմոնյանի

քարտուղարությամբ     Ցողիկ Դանիելյանի

մասնակցությամբ՝

հայցվոր      Հայկասար Անտոնյանի

/անձնագիր ԱԲ 0661136,

տրված 24.12.1997թ. 063-ից/

հայցվորի ներկայացուցիչ    Արթուր Մկրտչյանի

/անձնագիր ԱՀ 0250888,

տրված 21.10.2006թ. 046-ից/

պատասխանողի ներկայացուցիչներ  Ռազմիկ Գաբրիելյանի

/անձնագիր ԱԵ 0585386,

տրված 03.06.2000թ. 048-ից/

Ռոբերտ Ավետիսյանի

/անձնագիր ԱԱ 0365902,

տրված 09.04.1996թ. 005-ից/

երրորդ անձի ներկայացուցիչ   Կայծակ Մկրտչյանի

/անձնագիր ԱՀ 0281850,

տրված 07.12.2006թ. 008-ից/

երրորդ անձի ներկայացուցիչ    Նվեր Արշակյանի
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/անձնագիր ԱԵ 0655655,

տրված 20.06.2000թ. 057-ից/

դռնբաց դատական նիստում, Արմավիր քաղաքում 2012 թվականի հունվարի  

20-ին քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Հայկասար Անտոնյանի ընդդեմ 

փակ բաժնետիրական ընկերության, երրորդ անձեր  ջրօգտագործողների

ընկերություն և ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային

տնտեսության պետական կոմիտե՝ ոռոգման համակարգին միանալու

տեխնիկական պայմաններ տալ և ոռոգման ջրի մատակարարման պայմանագիր

կնքել պարտավորեցնելու պահանջի մասին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

● Գործի դատավարական նախապատմությունը.

Հայցվոր Հայկասար Անտոնյանի անունից նրա լիազոր ներկայացուցիչ Արթուր

Յուրիկի Մկրտչյանի ներկայացրած հայցադիմումը 24.06.2011 թվականին վարույթ է

ընդունվել և գործին մասնակցող անձինք ՀՀ քաղաքացիական դատավարության

օրենսգրքի 78, 93 և 95 հոդավածներով  սահմանված կարգով պատշաճ ձևով

ծանուցվել են:

Պատասխանող  փակ բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ նաև

Ընկերություն) 14.07.2011 թվականին հայցադիմումին պատասխան է ներկայացրել:

Երրորդ անձ ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային

տնտեսության պետական կոմիտեն (այսուհետ նաև Կոմիտե) 19.07.2011 թվականին

հայցադիմումին պատասխան է ներկայացրել:

Հայցվոր Հայկասար Անտոնյանի ներկայացուցիչ Արթուր Մկրտչյանը

հայցադիմումին պատասխանող Ընկերության 14.07.2011 թվականին ներկայացրած

պատասխանի դեմ 29.08.2011 թվականին գրավոր առարկություն է ներկայացրել:

Կողմերը դատարան դիմում կամ  միջնորդություն չեն ներկայացրել:

Պատասխանող  ՓԲԸ-ն 30.09.2011 թվականին նկատառումներ է ներկայացրել

հայցադիմումին իր ներկայացրած պատասխանի դեմ հայցվորի ներկայացուցիչ

Արթուր Մկրտչյանի ներկայացրած առարկությունների վերաբերյալ:

Հայցվոր Հայկասար Անտոնյանը և նրա ներկայացուցիչ Արթուր Մկրտչյանը

30.09.2011 թվականին ոռոգման համակարգին միանալու տեխնիկական

պայմաններ տալ պարտավորեցնելու պահանջի մասով հայցից 30.09.2011

թվականին հրաժարվեցին և միջնորդեցին այդ հիմքով գործի այդ մասի վարույթը

կարճել:

Գործի դատական քննությունը կատարվել է 09.12.2011 թվականին:

Վճռի հրապարակումը 23.12.2011 թվականին տեղափոխվել և այն հրապարակվել է

20.01.2012 թվականին:

● Հայցվորի պահանջները և փաստարկները.

Հայցվոր Հայկասար Անտոնյանը հայցադիմումով պահանջել է պարտավորեցնել

պատասխանող  փակ բաժնետիրական ընկերությանը տալ իրեն ոռոգման

համակարգին միանալու տեխնիկական պայմաններ և կնքել ոռոգման ջրի

մատակարարման պայմանագիր:

Հայցվոր Հայկասար Անտոնյանի ներկայացուցիչ Արթուր Մկրտչյանը

հայցադիմումով հայտնել է հետևյալը. Արմավիրի մարզի Քարակերտ գյուղում 80

հեկտարից ավելի հողատարածքի ոռոգման նպատակով սկսած 2000 թվականից իր
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սեփական միջոցներով կառուցել է փակ ոռոգման համակարգ /խողովակաշարով/,

որը համապատասխան ջրաչափական դիտակետերի միջոցով երկու տեղից

միացված է  փակ բաժնետիրական ընկերությանը պատկանող Թալինի մայր

ջրանցքի 1-ին հերթի ջրանցքին: Նշված համակարգի շահագործումը և

պահպանությունը կատարվում է բացառապես սեփականատիրոջ՝ Հայկասար

Անտոնյանի կողմից: 2011 թվականին հունվար ամսին նա դիմել է  փակ

բաժնետիրական ընկերությանը տեխնիկական պայմաններ ստանալու և

ջրամատակարարման պայմանագիր կնքելու համար: Ընկերության տնօրեն Է.

Սարգսյանն իր դիմումին պատասխանել է, որ դեռևս 16.11.2007 թվականին 

ջրօգտագործողների ընկերությունը դիմել է Թալինի մայր ջրանցքի ՆԿ 75+80-ում

ջրառի նոր կետ կառուցելու թույլտվություն ստանալու խնդրանքով, ինչը

բավարարվել է և Հայկասար Անտոնյանի հողատարածքը սպասարկող ջրագիծը

միացվել է համակարգին  ՋՕԸ-ի կողմից:  28.03.2011 թվականին Հայկասար

Անտոնյանը կրկին դիմում է ներկայացրել  փակ բաժնետիրական ընկերությանը,

որով պարզաբանել է, որ ջրառի կետերը՝ չափիչ-հաշվառող սարքերը, հանդիսանում

են  ՓԲԸ-ի սեփականությունը, իսկ դրան միացված ջրագիծը հանդիսանում է իր

սեփականությունը, ուստի այդ ջրագիծը  ՋՕԸ-ի կողմից չէր կարող միացվել: Իրենք

կրկին անգամ դիմել են տեխնիկական պայմաններ ստանալու, ջրի

մատակարարման պայմանագիր կնքելու համար և ներկայացրել են նաև ջրագծերի

պատկանելությունը և առկայությունը հաստատող սխեմաները, սակայն  ՓԲԸ

02.05.2011 թվականի գրությամբ անհիմն պատճառաբանություններով չի տալիս

տեխնիկական պայմաններ և պայմանագիր չի կնքում Հայկասար Անտոնյանի հետ:

ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի  թիվ 1920-Ա, 2006 թվականի

փետրվարի 9-ի  թիվ 164-Ն որոշումներով, ինչպես նաև ՀՀ Հանրային

ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006 թվականի հունիսի 30-ի թիվ

126-Ա որոշմամբ  ՓԲԸ-ն հանդիսանում է Թալինի մայր ջրանցքի 1-ին հերթի

ջրանցքով ոռոգման ջրի մատակարարը:

ՀՀ կառավարության 26.12.2002 թվականի թիվ 2121-Ն որոշման 2-րդ հավելվածով

սահմանվել է նաև ոռոգման ջրի մատակարարման պայմանագրի օրինակելի ձևը,

որը նախատեսում է պայմանագրի կնքումը ոչ ջուր օգտագործողների

ընկերությունների հետ:

Գտնում է, որ  ՓԲԸ-ն իրավաչափորեն խուսափում է Հայկասար Անտոնյանին տալ

տեխնիկական պայմաններ, որից հետո կնքել ջրօգտագործման պայմանագիր,

բացի այդ նա չէր կարող  ՋՕԸ-ին տալ տեխնիկական պայմաններ, քանի որ

ոռոգման համակարգերը պատկանում են Հայկասար Անտոնյանին:

Հայցվոր կողմը որպես իր հայցի իրավական հիմք մատնանշել է ՀՀ

քաղաքացիական օրենսգրքի 552-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերը, 560-րդ

հոդվածը, ՀՀ ջրային օրենսգրքի 61-րդ հոդվածը, ՀՀ կառավարության 26.12.2002

թվականի թիվ 2121-Ն, 16.12.2004 թվականի թիվ 1920-Ա, 09.02.2006 թվականի թիվ

164-Ն որոշումները, ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի

30.06.2006 թվականի թիվ 126-Ա և 01.03.2007 թվականի թիվ 61-Ա որոշումները:

Հայցվոր Հայկասար Անտոնյանի ներկայացուցիչ Արթուր Մկրտչյանը

պատասխանող Ընկերության կողմից հայցադիմումին 14.07.2011 թվականին

ներկայացրած պատասխանի դեմ 29.08.2011 թվականին գրավոր առարկություն է

ներկայացրել, որով հայտնել է, որ հայցադիմումի պատասխանի դեմ առարկում է,

քանի որ դրանում չկան իրավական հիմնավորումներ, իսկ օրենսդրությունից

կատարած մեջբերումները կամայական են և հիմնված են սխալ

մեկնաբանությունների վրա: Պատասխանող  ՓԲԸ-ն նշել է, որ չի կարող

տրամադրել տեխնիկական պայմաններ և կնքել ջրամատակարարման

պայմանագիր, քանի որ հայցվորը հանդիսանում է   ՋՕԸ-ի անդամ, մինդեռ նա չի
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նշել, թե որ ակտն է /օրենք, որոշում, կարգադրություն, հրաման, կանոնադրություն

և այլն/ արգելում պայմանագիր կնքել ՋՕԸ-ի անդամի հետ: Հարկ է հիշեցնել, որ

վեճը ոչ թե ՋՕԸ-ի և ՋՕԸ-ի անդամի միջև է, այլ քաղաքացու և   ՓԲԸ-ի միջև է, իսկ

վեճի առարկան վերջինիս կողմից պայմանագիր չկնքելն է: Պատասխանողի այն

պնդումը, որ հայցվորի կողմից նշված խողովակաշարը Թալինի մայր ջրանցքի 1-ին

հերթի ՊԿ 75+80 կետին է միացվել  ՋՕԸ-ի կառուցած ջրառի նոր կետին, անհիմն է,

քանի որ հայցվորի կողմից նշված խողովակաշարը Թալինի մայր ջրանցքի 1-ին

հերթին միացված է եղել դեռևս  ՋՕԸ-ի ստեղծումից առաջ, բացի այդ Թալինի մայր

ջրանցքի 1-ին հերթի ՊԿ 75+80 կետը հանդիսանում է չափիչ-հաշվառող սարք և

համաձայն ՀՀ Կառավարության 26.12.2002 թվականի որոշման 3-րդ մասի 15-րդ

կետի 2-րդ պարբերության՝ հանդիսանում է  ՓԲԸ-ի սեփականությունը:

● Պատասխանողի  դիրքորոշումը և փաստարկները.

Պատասխանող  փակ բաժնետիրական ընկերությունը 14.07.2011 թվականին

հայցադիմումին պատասխան է ներկայացրել, որով հայտնել է, որ հայցադիմումում

նշված պահանջները անհիմն են, իսկ ներկայացված հիմնավորումները քննարկվող

պահանջների համար անբավարար են, դրանք չեն բխում գործի փաստական

հանգամանքներից և ՀՀ օրենսդրության պահանջներից, ինչից ելնելով խնդրում է

հայցը մերժել հետևյալ պատճառաբանությամբ.

1.  փակ բաժնետիրական ընկերությունը չի կարող Հայկասար Անտոնյանին

տրամադրել ոռոգման  համակարգին միանալու տեխնիկական պայմաններ և

կնքել ոռոգման ջրի մատակարարման պայմանագիր, քանի որ հայցվորը

հանդիսանում է  ՋՕ-ի անդամ և համաձայն  ՀՀ օրենքի՝ ջրօգտագործողների

ընկերության և նրա անդամի միջև ծագած հարաբերությունները կարգավորվում են

այդ օրենքով և  ՋՕԸ-ի կանոնադրությամբ: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ

համաձայն  ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի՝ ջրօգտագործողին ոռոգման ջրով

ապահովելու պարտականությունը կրում է ջրօգտագործողների ընկերությունը:

Մասնավորապես, :

Մեջբերումից հետևում է, որ ելնելով հայցվորին պատկանող հողերը  ՋՕԸ-ի կողմից

սպասարկվող տարածքում գտնվելու հանգամանքից, հայցվորը պետք է իր հողերի

ոռոգման հետ կապված պահանջները ներկայացնի  ՋՕԸ-ին: Վերջինս հիմնադրվել

է ՀՀ ջրօգտագործողների ընկերությունների  և ջրօգտագործողների

ընկերությունների միությունների գործունեությունը կանոնակարգող խորհրդի

26.11.2003 թվականի թիվ 26 որոշման հման վրա՝ Արմավիրի մարզի Քարակերտ,

Դալարիկ, Բաղրամյան և Մյասնիկյան համայնքների վարչական տարածքներում

գտնվող հողերի ոռոգման նպատակով.

2. Հայցվորի ներկայացուցիչը, որպես հայցի իրավական հիմք հղում է կատարել ՀՀ

քաղաքացիական օրենսգրքի 552 հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերին և 560 հոդվածին:

Նշված հոդվածները կիրառելի չեն վեճի առարկայի նկատմամբ, քանի որ ՀՀ

քաղաքացիական օրենսգրքի 560 հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն՝ միացված ցանցի

միջոցով գազի, նավթի և նավթամթերքի, ջրի և այ ապրանքների մատակարարման

հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ էներգամատակարարման

պայմանագրի մասին կանոնները (550-559 հոդվածներ) կիրառվում են, եթե այլ բան

սահմանված չէ օրենքով, այլ իրավական ակտերով կամ չի բխում այդ

պարտավորության էությունից: Անառարկելի է, որ  ՀՀ օրենքով այլ բան է

սահմանված , քանի որ ըստ այդ օրենքի՝ ջրամատակարարի

պարտականությունները կրում է ՋՕԸ.

3. Հայցվորի կողմից նշված խողովակաշարը Թալինի մայր ջրանցքի 1-ին հերթի ՊԿ

75+80 կետին է միացվել   ՋՕԸ-ի կառուցած և ստանդարտներին համապատասխան
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ջրաչափական սարքավորումներով կահավորված ջրառի նոր կետով, քանի որ

հայցվորը հանդիսանում է ընկերության անդամ և համաձայն պայմանագրի,

հայցվորի հողերի ջրամատակարարումն իրականացվում է  ՋՕԸ-ի կողմից: Ինչ

վերաբերվում է ՀՀ ջրային օրենսգրքի 61-րդ հոդվածի վկայակոչմանը, ապա պարզ

չէ, թե նշված հոդվածին հղում կատարելով, հայցվորը ինչ է ցանկացել ապացուցել.

4. Իր պահանջները ՀՀ կառավարության 26.12.2002 թվականի թիվ 2121-Ն որոշմամբ

հիմնավորելու հայցվորի փորձի մասին հարկ է նշել, որ նշված որոշմամբ

հաստատված ոռոգման ջրի մատակարարման և օգտագործման կանոնների 2-րդ

կետով հստակ սահմանված է, որ Կանոնները կարգավորում են

ջրամատակարարների, ջրօգտագործողների /բաժանորդների/ և

ենթաբաժանորդների, ենթասպառողների միջև փոխհարաբերությունները և

պարտադիր են բոլոր կողմերի համար՝ անկախ նրանց գերատեսչական

ենթակայությունից և կազմակերպական-իրավական տեսակից, բացառությամբ այն

դեպքի, երբ ոռոգման ջրի մատակարարման հետ կապված

փոխհարաբերությունների մասնակից են ՀՀ ջրօգտագործողների 

ընկերությունները և ջրօգտագործողների  ընկերությունների միությունները:

Այստեղից հետևում է, որ հայցադիմումում ՀՀ կառավարության 26.12.2002

թվականի թիվ 2121-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթների և որոշման 2-րդ

հավելվածի մատնանշումը հայցվորի պահանջների պարագայում կիրառելի չեն.

5.  ՋՕԸ և  ՓԲԸ միջև ՀՀ ջրային օրենսգրքի,  ՀՀ օրենքի համապատասխան կնքվել է

գործում և ոռոգման ջրի մատակարարման մասին պայմանագիր, որի համաձայն 

փակ բաժնետիրական ընկերությունը Քարակերտ համայնքին հարող

հողատարածքներին ոռոգման ջուր մատակարարում է  ՋՕԸ-ի միջոցով, իսկ

հայցվորը հանդիսանում է նույն  ՋՕԸ-ի անդամ, հետևապես  ՓԲԸ-ն իրավասու  չէ

խախտել պայմանագրի դրությունը և  ՋՕԸ-ի անդամ հանդիսացող հայցվորի հետ

առանձին պայմանագիր կնքել: Եթե  ՋՕԸ-ի և ջրօգտագործող հայցվորի միջև

պայմանագրային հարաբերություններում առկա են անհամաձայնություններ, ապա

դրանք պետք է լուծվեն կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ կամ դատական

կարգով:  ՓԲ ընկերությունը հայցվորի հետ ընդհանրապես պայմանագիր չի կնքել,

հայցվորի նկատմամբ պարտավորություններ չունի և սույն քաղաքացիական

գործավ նա հանիրավի է ներգրավվել որպես պատասխանող: Հայցվորն անտեսել է 

ջրօգտագործողների ընկերություն կառույցի առկայությունը, որի միջոցով  ՀՀ

օրենքի համաձայն իրականացվում է ջրի վերջնական բաշխումը:  ՓԲԸ-ն

պարտավոր և իրավասու չէ նման պայմանագիր կնքել հայցվորի հետ, որն արդեն

իսկ պայմանագրային հարաբերությունների մեջ է  ՋՕԸ-ի հետ, որն էլ պահանջվող

տեխնիկական պայմանները՝ հայցվորի հողատարածքում գտնվող

խողովակաշարին միացնելու համար, և սահմանված սակագնով ոռոգման ջուր է

մատակարարում նրան:

Պատասխանող  ՓԲԸ-ն 30.09.2011 թվականին նկատառումներ է ներկայացրել

հայցադիմումին իր ներկայացրած պատասխանի դեմ հայցվորի ներկայացուցիչ

Արթուր Մկրտչյանի ներկայացրած առարկությունների վերաբերյալ, որով հայտնել է,

որ իր կարծիքով վերջինս հայցադիմումին իր ներկայացրած պատասխանում

բերված իրավական հիմնավորումները ոչ ճիշտ է ընկալել, ուստի հարկ է համարում

կրկին ներկայացնել և պարզաբանել քննարկվող ոլորտը կարգավորող

օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերը.

1. ՀՀ կառավարության 26.12.2002 թվականի թիվ 2121-Ն որոշմամբ հաստատված

ոռոգման ջրի մատակարարման և օգտագործման կանոնների ընդհանուր

դրույթների 2-րդ կետով հստակ սահմանված է. .

2. Նույն Կանոնների երկրորդ մասում (կետ 9) նշված է. >:

Քննարկվող իրադրության պայմաններում ինքը իրավասու չէ ֆիզիկական անձ

Armlaw դատական ակտերի որոնման համակարգ | Էջ 5/11



 

Հայկասար Անտոնյանին տրամադրել ոռոգման համակարգին միանալու

տեխնիկական պայմաններ և կնքել ոռոգման ջրի մատակարարման պայմանագիր,

քանի որ հայցվոր Հայկասար Անտոնյանի  ՋՕԸ-ի անդամ հանդիսանալը հենց

նշված Կանոններով նախատեսված բացառիկ դեպքն է՝  ՋՕԸ-ն ոռոգման ջրի

մատակարարման հետ կապված փոխհարաբերությունների մասնակից է և

բացակայում է նրա գրավոր համաձայնությունը՝ իր կողմից Հայկասար

Անտոնյանին տեխնիկական պայմաններ տրամադրելու մասին:

Հայցվորի ներկայացուցիչ Արթուր Մկրտչյանի վկայակոչած դրույթները նշված

Կանոնների 1-ին կետի 6-րդ պարբերությունը և ՀՀ ջրային օրենսգրքի 61-րդ

հոդվածը լրացնող իրավական նորմեր են:

Պատասխանող Ընկերության ներկայացուցիչներ Ռազմիկ Գաբրիելյանը և Ռոբերտ

Ավետիսյանը հայցը չընդունեցին և պնդեցին հայցադիմումին պատասխանող

Ընկերության ներկայացրած պատասխանում նշված դիրքորոշումը և դրա

հիմնավորումները:

Պատասխանող Ընկերությունը 26.12.2011 թվականին գրությամբ դատարանին

հայտնել է, որ 2011թվականի դեկտեմբերի 3-ին ուժի մեջ է մտել  24.10.2011

թվականին ընդունված ՀՀ օրենքը (Հ0-273-Ն), որի 8-րդ և 11-րդ հոդվածներով ՀՀ

ջրային օրենսգիրքը լրացվել է 61.2 և 71.1 հոդվածներով:

● Երրորդ անձերի  դիրքորոշումը և փաստարկները.

1. Երրորդ անձ ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային

տնտեսության պետական կոմիտեն 21.07.2011 թվականին հայցադիմումին

պատասխան է ներկայացրել, որով հայտնել է, որ հայցվոր Հայկասար Անտոնյանի

հայցապահանջներն անհիմն են, չեն բխում փաստական հանգամանքներից և ՀՀ

օրենսդրության պահանջներից, որից ելնելով խնդրում է մերժել հայցը: Կոմիտեն

ներկայացրել է նույն հիմնավորումները, ինչը որ հայցդիմումին իր պատասխանում

ներկայացրել էր պատասխանող  ՓԲ ընկերությունը, բացառությամբ միայն նրա, որ

թիվ 4-րդ պատճառաբանության վերջում նշել է, որ ընդունելով ՀՀ կառավարության

26.12.2002 թվականի թիվ 2121-Ն որոշմամբ հաստատված ոռոգման ջրի

մատակարարման և օգտագործման կանոնների 2-րդ կետի բացառության

սահմանող դրույթի պահանջը, ակնհայտ է, որ նույն որոշմամբ սահմանված կարգի

նորմերը և ոռոգման ջրի մատակարարման պայմանագրի օրինակելի ձևը կիրառելի

չեն հայցվորի պահանջների նկատմամբ, քանի որ տվյալ դեպքում

փոխհարաբերությունների մասնակից են ջրօգտագործողների ընկերությունը և նրա

անդամը, և հայցվորին ոռոգման ջուր կարող է մատակարարել միայն  ՋՕԸ-ն, ուստի

ՓԲԸ-ն և հայցվորը չեն կարող լինել ոռոգման ջրի մատակարարման

փոխհարաբերությունների մասնակից:

Երրորդ անձ ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային

տնտեսության պետական կոմիտեն 15.12.2011 թվականին դատարան գրություն է

ներկայացրել, որով հայտնել է, որ 2011 թվականի դեկտեմբերի 3-ին ուժի մեջ է մտել 

24.10.211 թվականին ընդունված ՀՕ-273-Ն օրենքը, որի 8-րդ և 11-րդ հոդվածներով

ՀՀ ջրային օրենսգիրքը լրացվել է 61.2 և 71.1 հոդվածներով, և որ դրանից ելնելով

հայցն ակնհայտ անհիմն է:

Երրորդ անձ Կոմիտեի ներկայացուցիչ Նվեր Արշակյանը պնդեց հայցադիմումին

կոմիտեի ներկայացրած պատասխանում նշված դիրքորոշումը և դրա

հիմնավորումները:

2. Երրորդ անձ  ջրօգտագործողների ընկերության ներկայացուցիչ Կայծակ

Մկրտչյանը հայտնեց, որ Հայկասար Անտոնյանի հայցը ենթակա է մերժման՝

պատճառաբանելով, որ այն անհիմն է:
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● Գործի քննության համար էական նշանակություն ունեցող

փաստերը և ապացույցները.

1.  ՓԲ ընկերությունը հանդիսանում է Թալինի մայր ջրանցքի 1-ին հերթի ջրանցքով

ոռոգման ջրի մատակարարը՝ նա այդ ջրանցքով ոռոգման ջուր է մատակարարում 

ջրօգտագործողների ընկերությանը, իսկ վերջինս էլ իր հերթին՝ իր անդամ,

ջրօգտագործող Հայկասար Անտոնյանին.

2. Հայցվոր Հայկասար Անտոնյանի և նրա ներկայացուցիչ Արթուր Մկրտչյանի

դատարանին տրված բացատրությունների համաձայն՝ Հայկասար Անտոնյանը ՀՀ

Արմավիրի մարզի Քարակերտ գյուղական համայնքի վարչական տարածքում ունի

սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող, գյուղատնտեսական

նշանակության 80 հեկտար ավելի հողամասեր, որոնք ոռոգվում են նրան

սեփականության իրավունքով պատկանող, 2000  թվականից  սկսած  կառուցված 

երկու խողովակաշար-ջրագծերով.

3.  Կողմերի և երրորդ անձանց դատարանին տրված բացատրությունների

համաձայն՝ վերոնշյալ երկու խողովակաշար-ջրագծերը 2007  թվականից  միացված

են  ՓԲԸ-ին պատկանող երկու ջրաչափական կետերին, որոնցով վերջինս և  ՋՕԸ-ն

և Հայկասար Անտոնյանը չափում են մատակարարված ջրի քանակը, իսկ  մինչ  այդ 

Հայկասար  Անտոնյանը  ոռոգման  ջուրը  ստացել  է  ոչ  խողովակաշար 

ջրագծերով.

4.  Հայցվոր Հայկասար Անտոնյանի և երրորդ անձ  ՋՕԸ-ի ներկայացուցիչների

դատարանին տրված բացատրությունների համաձայն՝ նրանք կնքել են ոռոգման

ջրի մատակարարման պայմանագիր և դրա հիման վրա  ՋՕԸ-ն ջուր է

մատակարարում Հայկասար Անտոնյանին.

5.  ՓԲԸ-ի և  ՋՕԸ-ի ներկայացուցիչների դատարանին տրված բացատրությունների

համաձայն՝ վերջինս ոռոգման ջրի մատակարարման կնքված պայմանագրի հիման

վրա ստանում է ոռոգման ջուր և այն կնքված պայմանագրի հիման վրա

մատակարարում է բաժանորդ ջրօգտագործողներին.

6. ՓԲԸ-ի և Արմավիրի մարզի Քարակերտի  ՋՍԿ-ի միջև 1999-2004 թվականներին

կազմված փաստաթղթերի՝ ոռոգման ջրի մատակարարման ստացման ամսական

ամփոփ թվով 5 ակտերի և մատակարարված ջրի դիմաց փոխադարձ հաշվարկների

ստուգման 01.01.2004 թվականի ակտի համաձայն՝ քարակերտ համայնքի

ջրօգտագործողներին ոռոգման ջուր մատակարարել է  ՋՍԿ-ն, որը  գործել  է  մինչև 

2003  թվականի  նոյեմբերի  26-ին    ՋՕԸ-ի  հիմնադրվելը: Հայկասար  Անտոնյանին`

որպես  ջրօգտագործող-բաժանորդի, ոռոգման  ջուր  նախկինում  մատակարարել  է

ՋՍԿ-ն, իսկ  նրանից  հետո    ՋՕԸ-ն.

7.  ՓԲԸ-ն ի պատասխան Հայկասար Անտոնյանի և նրա լիազորված անձ Արթուր

Մկրտչյանի 20.03.2011 թվականի դիմումի, 02.05.2011 թվականի թիվ 90-ԷՍ

գրությամբ նրանց հյտնել է, որ դիմումը քննարկել է, որ ՀՀ կառավարության

26.12.2002 թվականի թիվ 2121-Ն որոշման ոռոգման ջրի մատակարարման և

օգտագործման կանոնների առաջին պարբերության 2-րդ կետի հիման վրա

մերժվում է տեխնիկական պայման տալը, և որ ոռոգման ջրի մատակարարման հետ

կապված փոխհարաբերությունները կարգավորվում են տվյալ տարածքում գործող 

ՋՕ ընկերության միջոցով:

● Դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները.

Դատարանը, գործի քննության ընթացքում անմիջականորեն հետազոտելով
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ներկայացված բոլոր ապացույցները, դրանցից յուրաքանչյուրը գնահատելով

գործում եղած բոլոր ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ

հետազոտության վրա հիմնված ներքին համոզմամբ, գտնում է, որ հայցը պետք է

մերժել՝ նկատի առնելով հետևյալը.

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 437-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն՝

քաղաքացիները և իրավաբանական անձինք ազատ են պայմանագիր կնքելիս:

Պայմանագիր կնքելուն հարկադրել չի թույլատրվում, բացառությամբ այն դեպքերի,

երբ պայմանագիր կնքելու պարտականությունը նախատեսված է սույն

օրենսգրքով, օրենքով կամ կամովին ստանձնած պարտավորությամբ:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 461-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն՝ եթե կողմը,

ում համար օրենքին համապատասխան պարտադիր է պայմանագիր կնքելը,

խուսափում է այն կնքելուց, մյուս կողմն իրավունք ունի դատարան դիմել`

պայմանագիրը կնքելուն հարկադրելու պահանջով:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 552-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն՝

էներգամատակարարման պայմանագիրն աբոնենտի հետ կնքվում է նրա մոտ

էներգամատակարարող կազմակերպության գծերին միացված ու սահմանված

տեխնիկական պահանջները բավարարող էներգաընդունիչ և այլ անհրաժեշտ

սարքավորումների առկայության, ինչպես նաև սպառված էներգիայի հաշվառման

ապահովվածության դեպքում:

Նույն հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն՝ այն դեպքում, երբ էներգամատակարարման

պայմանագրով որպես աբոնենտ հանդես է գալիս կենցաղային սպառման համար

էներգիա օգտագործող քաղաքացին, պայմանագիրը կնքված է համարվում

միացված ցանցին սահմանված կարգով աբոնենտի առաջին փաստացի միացման

պահից:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 560-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն՝ միացված

ցանցի միջոցով գազի, նավթի և նավթամթերքի, ջրի ու այլ ապրանքների

մատակարարման հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ

էներգամատակարարման պայմանագրի մասին կանոնները (550-559 հոդվածներ)

կիրառվում են, եթե այլ բան սահմանված չէ օրենքով, այլ իրավական ակտերով կամ

չի բխում այդ պարտավորության էությունից:

Հայցվոր Հայկասար Անտոնյանը, վկայակոչելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի

552, 560 հոդվածները, ՀՀ ջրային օրենսգրքի 61-րդ հոդվածի, ՀՀ կառավարության

թիվ 2121-Ն, 16.12.2004թվականի թիվ 1920-Ա, 09.02.2006 թվականի թիվ 164-Ն

որոշումները և ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորաղ հանձնաժողովի

30.06.2006 թվականի թիվ 126-Ա որոշումը, դիմել է դատարան՝ ոռոգման ջրի

մատակարարման պայմանագիր կնքել պատասխանող  ՓԲ ընկերությանը

հարկադրելու պահանջով:

Սույն գործի փաստերի համաձայն՝ Հայկասար Անտոնյանը հանդիսանում է  ՋՕԸ-ի

անդամ և վերջինիս հետ կնքված ոռոգման ջրի մատակարարման պայմանագրի

հիման վրա նրանից ոռոգման ջուր է ստանում, որով ոռոգում է իրեն

սեփականության իրավունքով պատկանող, Արմավիրի մարզի Քարակերտ

համայնքում գտնվող 80 հեկտարից ավելի գյուղատնտեսական նշանակության

հողամասերը: Այդ հողամասերը Հայկասար Անտոնյանը ոռոգում է սեփականության

իրավունքով իրեն պատկանող, 2000 թվականին և հետագա տարիներին

կառուցված երկու ջրագծերով, որոնք խողովակաշարեր են: Այդ խողովակաշարերը

երկու կետում միացված են պատասխանող  ՓԲԸ-ին սեփական իրավունքով

պատկանող երկու ջրաչափական կետերին, որոնցով վերջինս և  ՋՕԸ-ն, ինչպես

նաև  ՋՕԸ-ն և ջրօգտագործող Հայկասար Անտոնյանը չափում են մատակարարված

ոռոգման ջրի քանակը:

Վերոնշյալ բոլոր փաստերը գործին մասնակցող անձինք չեն վիճարկել, ուստի
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դատարանը դրանք հաստատված է համարում սույն գործով առկա վերոնշյալ

ապացույցներով:

Սույն գործով իրավական խնդիրը կայանում է նրանում, թե ՀՀ քաղաքացիական

օրենսգրքի 437-րդ հոդվածի 1-ին կետում նշված այն բացառիկ դեպքերը, այն են՝

Հայկասար Անտոնյանի հետ ոռոգման ջրի մատակարարման պայմանագրի կնքելու

ՓԲԸ-ի պարտականությունը նախատեսված է նույն օրենսգրքով, օրենքով կամ

կամովի ստանձնած պարտավորությամբ, թե ոչ: Դատարանը գտնում է, որ այդ

դեպքերը առկա չեն հետևյալ պատճառաբանությամբ.

Սույն գործով հաստատված փաստերի համաձայն՝  ՓԲԸ-ն կամովին

պարտավորություն չի ստանձնել Հայկասար Անտոնյանի հետ կնքելու ոռոգման ջրի

մատակարարման պայմանագիր և նման պայմանագիր կնքելու նրա 

պարտականությունը նախատեսված չէ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով կամ

օրենքով:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 560-րդ հոդվածի 2-րդ կետի հիման վրա միացված

ցանցի միջոցով ջրի մատակարարման հետ կապված հարաբերությունների

նկատմամբ էներգամատակարարման պայամանգրի մասին կանոնները, որոնք

նախատեսված են նույն օրենսգրքի 550-559 հոդվածներով, կիրառվում են միայն

այն դեպքերում, եթե այլ բան սահմանված չէ օրենքով, այլ իրավական ակտով կամ

չի բխում այդ պարտավորության էությունից: Տվյալ դեպքում այլ բան սահմանված 

է: Մասնավորապես. 2011 թվականի դեկտեմբերի 3-ին ուժի մեջ է մտել  24.10.2011

թվականին ընդունված Հ0-273-Ն ՀՀ օրենքը, որով այլ փոփոխությունների և

լրացումների թվում նաև ուժը կորցրած է ճանաչվել ՀՀ ջրային օրենսգրքի 61-րդ

հոդվածը, նույն օրենսգիրքը լրացվել է 61.2-րդ և 71.1-րդ հոդվածներով:

Նշված 61.2–րդ հոդվածի 3-րդ կետի մասի համաձայն՝ ոռոգման

ջրամատակարարման մասնավոր կառավարումը կարող է իրականացվել

մասնակցային կառավարման միջոցով Ջրօգտագործողների ընկերությունների և

(կամ) Ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների կողմից` օրենքով

սահմանված կարգով:

Նշված 71.1–րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ոռոգման ջրամատակարարման

մասնակցային կառավարումն իրականացվում է Ջրօգտագործողների

ընկերությունների և (կամ) Ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների

միջոցով:

ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի համաձայն՝ ջրօգտագործողին ոռոգման ջրով

ապահովելու պարտականությունը կրում է ջրօգտագործողների ընկերությունը:

ՀՀ կառավարության 26.12.2002 թվականի թիվ 2121-Ն որոշմամբ հաստատված

ոռոգման ջրի մատակարարման և օգտագործման կանոնների ընդհանուր

դրույթների 2-րդ կետի համաձայն` կանոնները կարգավորում են

ջրամատակարարների, ջրօգտագործողների (բաժանորդների) և

ենթաջրօգտագործողների, ենթասպառողների միջև փոխհարաբերությունները և

պարտադիր են բոլորի համար՝ անկախ նրանց գերատեսչական ենթակայությունից

և կազմակերպչական-իրավական տեսակից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ

ոռոգման ջրի մատակարարման հետ կապված փոխհարաբերությունների

մասնակից են Հայաստանի Հանրապետության ջրօգտագործողների

ընկերությունները և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունները: Տվյալ 

դեպքում  նշված  փոխհարաբերությունների  մասնակից  է    ՋՕԸ-ն:

Նույն Կանոնների երկրորդ մասում 9-րդ կետի համաձայն՝ ջրամատակարարը

ջրօգտագործողի (բաժանորդի) հաշվեկշռում գտնվող ոռոգման համակարգին

միանալու համար մեկ այլ ջրօգտագործողի տեխնիկական պայմաններ կարող է

տալ  ՓԲԸ-ից միայն ջրօգտագործողի (բաժանորդի) գրավոր համաձայնության

դեպքում:
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Տվյալ դեպքում առկա է նշված բացառությունը՝ Հայկասար Անտոնյանը  ՋՕԸ-ի

անդամ է, վերջինս ոռոգման ջրի մատակարարման հետ կապված

փոխհարաբերությունների մասնակից է և բացակայում է նրա գրավոր

համաձայնությունը՝ Հայկասար Անտոնյանին  ՓԲԸ-ի կողմից ոռոգման ջրի

մատակարարման տեխնիկական պայմաններ տրամադրելու մասին:

ՀՀ ջրային օրենսգրքի 61-րդ հոդվածը 2011 թվականի դեկտեմբերի 3-ից ուժը

կորցրած է ճանաչվել, ուստի դատարանը դրան չի անդրադառնում:

Դատարանը  գտնում  է, որ  անհիմն  է  հայցվոր  Հայկասար  Անտոնյանի 

հայցադիմումում  նշված  այն  պնդումը, որ  ՀՀ  կառավարության  26.12.2002 

թվականի  թիվ  2121-Ն  որոշման  2-րդ  հավելվածով  սահմանվել  է  նաև  ոռոգման

ջրի  մատակարարման  պայմանագրի   օրինակելի  ձևը, որը  նախատեսում  է 

պայմանագրի  կնքումը  ոչ  ջուր  օգտագործողների  ընկերությունների  հետ, քանի 

որ  այն  սույն  գործով  կողմերի  միջև  առկա  վեճին  չի  առնչվում`  Հայկասար 

Անտոնյանը  ֆիզիկական  անձ  է:

Անհիմն  է  նաև  Հայկասար  Անտոնյանի  այն  պնդումը, թե  ոռոգման 

համակարգերն  իրեն  պատկանելու  պայմաններում    ՓԲԸ-ն    ՋՕԸ-ին  չէր  կարող 

տեխնիկական  պայմաններ  տալ, քանի  որ  Հայկասար  Անտոնյանին 

սեփականության  իրավունքով  պատկանող  խողովակաշար-ջրագծերը  2007 

թվականին    ՓԲԸ-ին  պատկանող  ջրանցքի  ջրաչափական  կետին  միացվել  են   

ՋՕԸ-ի  միջոցով: Տվյալ  դեպքում  կարևոր  չէ  այն  հանգամանքը, թե  նշված 

ջրաչափական  կետից  դուրս  եկող  և  հաշվառված  ոռոգման  ջուրը  անմիջապես 

լցվում  է  Հայկասար  Անտոնյանին  պատկանող  ջրագծերը, թե    ՋՕԸ-ին 

պատկանող  ոռոգման  համակարգը, այլ  կարևորը  այն  է, որ  այդ  ջուրը   ՓԲԸ-ից 

պայմանագրի  հիման  վրա  ստանում  է    ՋՕԸ-ն  և  այն  անմիջապես  հանձնում 

Հայկասար  Անտոնյանին:

Սույն  գործով  կողմերի  միջև  առկա  վեճի  լուծման  համար  որևէ  նշանակություն 

չունի  այն  հանգամանքը, որ  Հայկասար  Անտոնյանը    ՋՕԸ-ի  անդամ  է: Այդ 

առումով    ՓԲԸ-ի  առարկությունն  անհիմն  է: Տվյալ  վեճով  խնդիրն  այն  է, թե   

ՓԲԸ-ն    ՋՕԸ-ի  հետ  Քարակերտ  համայնքի  ջրօգտագործողներին

ջրամատակարարման պայմանագրային փոխհարաբերություններ  ունենալու 

պայմաններում  պարտավոր  է  ջրամատակարարման  առանձին  պայմանագիր 

կնքել  ֆիզիկական  անձ  Հայկասար  Անտոնյանի  հետ, թե  ոչ: Դատարանը, վերը 

նշված  իրավական  վերլուծություններով  արդեն  հիմնավորել  է  իր  այն 

եզրահանգումը, որ    ՓԲԸ-ն  այդ  անել  պարտավոր  չէ, քանի  որ  առկա  չէ  ՀՀ 

քաղաքացիական  օրենսգրքի  461  հոդվածի  1-ին  կետով  նախատեսված  այն 

պարտադիր  պայմանը, որի  դեպքում  միայն  թույլատրվում  է  դատարանի 

միջոցով  հարկադրել  պայմանագրի  կնքումը: Խոսքը  նրա  մասին  է, որ  վիճելի 

ջրամատակարարման  պայմանագիրը  կնքելը    ՓԲԸ-ի  համար  պետք  է  օրենքին 

համապատասխան  պարտադիր  լինի:

Այսպիսով, Հայկասար Անտոնյանի հայցապահանջը չի համապատասխանում

ջրային իրավահարաբերությունները կարգավորող ՀՀ օրենսդրության

պահանջներին, հակասում է դրանց, ուստի այն անհիմն է և ենթակա մերժման:

Դատարանը, սույն  վճիռը  կայացնելիս  ղեկավարվում  է  ՀՀ  քաղաքացիական 

օրենսգրքի  437-րդ  հոդվածի  1-ին  կետով, 461-րդ  հոդվածի  1-ին  կետով, 560-րդ 

հոդվածի  2-րդ  կետով, ՀՀ  ջրային  օրենսգրքի  61.2-րդ  հոդվածի  3-րդ  կետի 

առաջին  մասով, 71.1  հոդվածի  1-ին  մասով,   ՀՀ  օրենքի  4-րդ  հոդվածով, ՀՀ 

կառավարության  26.12.2002  թվականի  թիվ  2121-Ն  որոշմամբ  և  այդ  որոշման 

թիվ  2-րդ  հավելվածով  հաստատված`  ոռոգման  ջրի  մատակարարման  և 

օգտագործման  կանոններով:

Դատարանը գտնում է նաև, որ համաձայն ՀՀ քաղաքացիական դատավարության
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օրենսգրքի 68, 70, 71 և 73 հոդվածների լուծված պետք է համարել Հայաստանի

Հանրապետության օգտին հայցադիմումի համար պետական տուրքի վճարման

հարցը՝ նկատի առնելով, որ հայցվոր Հայկասար Անտոնյանը այն վճարել է:

Վ Ճ Ռ Ե Ց

Մերժել Հայկասար Անտոնյանի հայցն ընդդեմ ՀՀ Տարածքային կառավարման

նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի՝  փակ

բաժնետիրական ընկերության, երրորդ անձեր  ջրօգտագործողների ընկերության և

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության

պետական կոմիտե՝ ոռոգման ջրի մատակարարման պայմանագիր կնքել

պարտավորեցնելու պահանջի մասով, իսկ ոռոգման համակարգին միանալու

տեխնիկական պայմաններ տալ պարտավորեցնելու պահանջի մասով գործի

վարույթը կարճել՝ հայցից նրա հրաժարվելու հիմքով:

Լուծված համարել Հայաստանի Հանրապետության օգտին հայցադիմումի համար

պետական տուրքի վճարման հարցը:

Սույն վճիռն օրինական ուժի մեջ է մտնում հրապարակելու օրվանից հետո

մեկամսյա ժամկետում և այդ ժամկետում այն կարող է բողոքարկվել ՀՀ վերաքննիչ

քաղաքացիական դատարան:

Դ Ա Տ Ա Վ Ո Ր       Մ. ՍԻՄՈՆՅԱՆ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Armlaw դատական ակտերի որոնման համակարգ | Էջ 11/11

http://www.tcpdf.org

