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Վարչական դատարան

Հայցվոր

ՀՀ ԲՆ շախատակազմի բնապահպանական պետական տեսչություն

Պատասխանող

Իշխան Մարգարյան

Խնդիր

150.000 դրամ պետ. բյուջեի օգտին գումար բռնագանձելու պահանջի մասին

Դատական ակտ

Գործ թիվ ՎԴ4/0166/05/08

Վ Ճ Ի Ռ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

16.03.2009թ.                ք.Էջմիածին

Հայաստանի  Հանրապետության վարչական դատարանը`

Նախագահությամբ` դատավոր        Արթուր Ծատուրյանի

Քարտուղարությամբ՝              Էլեոնորա Կարապետյանի

Մասնակցությամբ`

Հայցվոր`                    ՀՀ բնապահպանության նախարարության

աշխատակազմի բնապահպանական

պետական տեսչություն

(Հաշվառման վկ. թիվ 01բ 000502, ՀՎՀՀ 02507198)

Պատասխանող`   Ապագա համայնքի ղեկավար

Իշխան Մարգարյան

Էջմիածնի նստավայրում, դռնբաց դատական նիստում,  քննեց վարչական գործն

ըստ հայցի` ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի

բնապահպանական պետական տեսչության (այսուհետ` Տեսչություն) ընդդեմ

Ապագա համայնքի ղեկավար Իշխան Մարգարյանի` հօգուտ պետական բյուջեի

150.000 ՀՀ դրամ վարչական տուգանքի գումար բռնագանձելու պահանջի մասին։

1.Գործի դատավարական նախապատմությունը.

Տեսչությունը 2008թ. հոկտեմբերի 22-ին հայցադիմում է ներկայացրել ՀՀ վարչական

դատարան` ընդդեմ Ապագա համայնքի ղեկավար Իշխան Մարգարյանի`

պատասխանողից 150.000 դրամ վարչական տուգանքի գումար հօգուտ պետական

բյուջեի 900005024063 հաշվի համարին բռնագանձելու պահանջով։

ՀՀ վարչական դատարանի Էջմիածնի նստավայրի դատավոր Ա.Ծատուրյանի

հերթական արձակուրդում գտնվելու կապակցությամբ նշված հայցադիմումն
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ուղարկվել է ՀՀ վարչական դատարանի Երևանի նստավայր՝ հետագա ընթացքը

լուծելու համար։

ՀՀ վարչական դատարանի Երևանի նստավայրը (դատավոր Ե.Սողոմոնյան) 2008թ.

նոյեմբերի 4-ի որոշմամբ հայցադիմումն ընդունել է վարույթ, որից հետո՝ 2009թ.

հունվարի 27-ին, նշված գործը փոխանցվել է նույն դատարանի Էջմիածնի

նստավայր, որն էլ 2008թ. փետրվարի 5-ի որոշմամբ գործը նշանակել է

դատաքննության։

Որպես  իր  պահանջի  հիմնավորում հայցվորը դատարան է ներկայացրել`  թիվ

000252 հանձնարարագիրը, թիվ 000210 հանձնարարականը, թիվ 00000059

ստուգման ակտը և վարչական տուգանք նշանակելու մասին թիվ 17 որոշումը,

ինչպես նաև պետական տուրքի վճարումը հավաստող 2008թ. սեպտեմբերի 22-ի

թիվ 20/2 վճարման հանձնարարագիրը։

2.Հայցվորի իրավական դիրքորոշումը.

Հայցվորը դիմելով դատարան հայտնում է, որ Տեսչության Արմավիրի տարածքային

բաժնի պետ՝ Ա.Հարությունյանը ղեկավարվելով ՀՀ վարչական

իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի (այսուհետ` ՎԻՎ օրենսգիրք) 242-րդ

և 632-րդ հոդվածներով, վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի

քննության արդյունքում 2008թ. հուլիսի 7-ին կայացրել է «Վարչական տուգանք

նշանակելու մասին» թիվ 17 որոշումը, համաձայն որի՝ Ապագա համայնքի

ղեկավար Իշխան Մարգարյանի նկատմամբ նշանակվել է 150.000 (հարյուր հիսուն

հազար) դրամ վարչական տուգանք, որը նրա կողմից մինչ այժմ չի վճարվել։

Ապագա համայնքի ղեկավար Իշխան Մարգարյանի կողմից խախտվել են ՀՀ Ջրային

օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի և «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների

մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի պահանջները։

Դրանից ելնելով, դատարանից խնդրում է պատասխանող Իշխան Մարգարյանից

հօգուտ պետական բյուջեի 900005024063 հաշվի համարին բռնագանձել 150.000

դրամ, որպես վարչական տուգանքի գումար, ինչպես նաև նախապես վճարված

պետական տուրքի գումարը։

Դատաքննության ընթացքում հայցվորի ներկայացուցիչ Կորյուն Մուրադյանը հայցը

պնդեց և ավելացրեց, որ պատասխանողը ծանուցվել է իր նկատմամբ

իրականացված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործի քննության

ժամանակի մասին և դատարանին ներկայացնելով 2008թ. հուլիսի 4-ի թիվ

023-03/93 ծանուցման պատճենը հայտնեց, որ նշվածը հաստատվում է այդ

ծանուցման վրա պատասխանողի ստորագրությամբ։ Միաժամանակ հայտնեց, որ

վարչական տուգանքի որոշումը նույնպես պատասխանողը ստացել է։

Խնդրեց հայցը բավարարել։

3.Պատասխանողի իրավական դիրքորոշումը.

Պատասխանողը սույն գործով հայցադիմումի պատասխան չի ներկայացրել։ Նա

կամ նրա ներկայացուցիչը չի մասնակցել գործի դատաքննությանը, թեև այդ մասին

պատշաճ կարգով պատասխանողը ծանուցված է եղել։ Դա հաստատվում է գործում

առկա 2009թ. փետրվարի 5-ի թիվ 330 ստացման մասին փոստային ծանուցագրով։

Ղեկավարվելով ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի 95-րդ հոդվածի 2-րդ

մասով, ըստ որի դատական նիստի ժամանակի և վայրի մասին պատշաճ կարգով

ծանուցված դատավարության մասնակիցների դատական նիստին չներկայանալն

արգելք չէ գործի քննության համար, դատարանը գործի քննությունը անցկացրել է

առանց պատասխանող կողմի մասնակցության։

4.Գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը և դատական

ակտի պատճառաբանությունները.

Լսելով հայցվորի ներկայացուցչին, վերլուծելով և գնահատելով գործում եղած

գրավոր ապացույցները, դատարանը հաստատված համարեց հետևյալ
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հանգամանքները։

Գործում առկա` ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2008թ. հունիսի 23-ի թիվ

000252 հանձնարարագրի համաձայն` Տեսչության Արմավիրի տարածքային բաժնի

պետական տեսուչներ Կ.Մուրադյանին և Հ.Բաբաջանյանին հանձնարարվել է

Ապագա համայնքում կատարել բնապահպանական օրենսդրության պահանջների

կատարման նկատմամբ ստուգում։

Ստուգման արդյունքում պարզվել է, որ պատասխանողի կողմից խախտվել են ՀՀ 

Ջրային օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի և «Բնապահպանական և բնօգտագործման

վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին կետի պահանջները։

Իրավախախտման վերաբերյալ կազմվել է 2008թ. հուլիսի 3-ի թիվ 00000059 ակտը,

որն առկա է գործում։

Համաձայն գործում առկա՝ ՀՀ բնապահպանության նախարարի թիվ 59 հրամանով

հաստատված և Ապագա համայնքի ղեկավար Իշխան Մարգարյանին ուղղված

2008թ. հուլիսի 3-ի թիվ 000210 հանձնարարականի, պատասխանողին

հանձնարարվել է դիմել ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ձեռք բերել

շահագործվող խորքային հորերի ջրօգտագործման թույլտվություն և Տեսչության

Արմավիրի տարածքային բաժին ներկայացնել եռամսյակային

հաշվարկ-հաշվետվությունները։

Գործում առկա է նաև Տեսչության Արմավիրի տարածքային բաժնի 2008թ. հուլիսի

7-ի թիվ 17 որոշումը, ըստ որի պատասխանող Ապագա համայնքի ղեկավար Իշխան

Մարգարյանը ենթարկվել է վարչական տուգանքի 150.000 դրամի չափով։

Իրավախախտման փաստի հայտնաբերման մասին ակտում, ինչպես նաև դրա

հիման վրա պատասխանողի նկատմամբ նշանակված տուգանքի մասին 2008թ.

հուլիսի 7-ի թիվ 17 որոշման մեջ, որևէ նշում չկա այն մասին, թե պատասխանողի

կողմից ՀՀ Ջրային օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի կոնկրետ որ դրույթն է խախտվել,

քանի որ 21-րդ հոդվածի շարադրանքից հետևում է, որ ցանկացած տեսակի

ջրօգտագործման համար յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է ստանալ

ջրօգտագործման թույլտվություն, բացառությամբ նշված օրենսգրքով

նախատեսված դեպքերի։

Այսպիսով, ինչպես երևում է հայցվորի կողմից դատարան ներկայացված վարչական

իրավախախտման փաստի հայտնաբերման մասին ակտի և տուգանք նշանակելու

մասին որոշման համադրումից, դրանցից հստակ չի երևում, թե պատասխանողը

կոնկրետ ինչ խախտում է թույլ տվել։ Ակտից երևում է, որ պատասխանողը խախտել

է ՀՀ Ջրային օրենսգրքի 21-րդ հոդվածը, որն արգելում է առանց թույլտվության

ցանկացած տեսակի ջրօգտագործումը։ Դրանից հետևում է, որ պատասխանողը

ջրային համակարգը օգտագործել է առանց դրա թույլտվություն ունենալու։

Սակայն հայցվորի ներկայացրած ակտից չի երևում, արդյոք ջրային համակարգի

օգտագործման համար տվյալ դեպքում պատասխանողը պետք է թույլտվություն

ունենար։

Դատարանն այդ հարցին անդրադառնում է նկատի ունենալով այն հանգամանքը,

որ ՀՀ Ջրային օրենսգքի 22-րդ հոդվածը նախատեսում է նաև ազատ

ջրօգտագործման հնարավորություն։ Մասնավորապես, դա այն դեպքերում է, երբ

ջրօգտագործումը նպատակաուղղված չէ շահույթ ստանալուն։

Ինչպես ակտի, այնպես էլ տուգանք նշանակելու մասին որոշման մեջ նշված չէ, թե

համայնքի ղեկավարը ջուրը կոնկրետ ինչ նպատակով է օգտագործել և անձամբ ում

համար է օգտագործել` իր ընտանիքի, հողամասը ջրելու, համայնքի բնակիչներին

ջրով ապահովելու համար, թե որևէ այլ նպատակով։ Եվ արդյո՞ք օգտագործման

նպատակը շահույթ ստանալու հետ կապ է ունեցել, թե ոչ։

Այսինքն, տուգանք նշանակելու որոշման մեջ նշված չեն բոլոր այն փաստական

հանգամանքները, որոնք հիմք են հանդիսացել պատասխանողի նկատմամբ
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վարչական տույժ նշանակելու համար։

Դրանով խախտվել է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի

մասին» ՀՀ օրենքի 57-րդ հոդվածի 1-ին մասի այն պահանջը, ըստ որի գրավոր

վարչական ակտը պետք է պարունակի հիմնավորում, որում պետք է նշվեն

համապատասխան որոշում ընդունելու բոլոր էական փաստական և իրավական

հիմքերը։

Սույն գործով դատարանը էական իրավական հանգամանք է համարում նաև այն,

որ տուգանք նշանակելու մասին որոշման մեջ բացակայում է նշում այն մասին, թե

որ իրավական ակտի որ դրույթով է նախատեսված, որ պատասխանողը տվյալ

դեպքում ջուրը պետք է օգտագործեր ոչ թե ազատ ջրօգտագործման ռեժիմով, այլ

թույլտվություն ստանալուց հետո միայն։

Հետևաբար, դատարանը եզրահանգում է, որ պատասխանողի կողմից ապօրինի

ջրօգտագործման փաստը հաստատված չէ։

Դատարանը գտնում է, որ պատասխանողի նկատմամբ նշանակված վարչական

տուգանքի վերաբերյալ որոշումը իր նպատակին չի կարող ծառայել, քանի որ

Ապագա համայնքի ղեկավարը ըստ էության, գործում է համայնքի

ջրամատակարարման ապահովման ուղղությամբ։

Հետևաբար, տուգանք նշանակելու մասին վերոհիշյալ որոշումը հակասում է «

Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ

հոդվածի 2-րդ մասի այն դրույթին, ըստ որի վարչարարություն իրականացնելիս

վարչական մարմինը պարտավոր է առաջնորդվել մարդու և քաղաքացու` ՀՀ

Սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունքների և ազատությունների

պաշտպանության անհրաժեշտությամբ, նրանց իրավահավասարության,

վարչարարության իրականացման համաչափության և կամայականության արգելքի

սկզբունքներով, ինչպես նաև հետապնդել օրենքով կանխորոշված այլ

նպատակներ։

Վերոնշյալ փաստական և իրավական հանգամանքներից ելնելով, ինչպես նաև

ղեկավարվելով «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին»

ՀՀ օրենքի 63-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետով, ըստ որի` ոչ իրավաչափ է այն

վարչական ակտը, որն ընդունվել է օրենքի պահանջների խախտմամբ դատարանը

եզրահանգում է, որ հայցն անհիմն է և ենթակա է մերժման։

5.Եզրափակիչ մաս.

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Վարչական դատավարության

օրենսգրքի 112-րդ հոդվածով, 113-րդ հոդվածի 1-ին մասով, ինչպես նաև ՀՀ 

Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 130-132-րդ հոդվածներով,

դատարանը`

Վ Ճ Ռ Ե Ց

1.ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական

պետական տեսչության հայցը` ընդդեմ Ապագա համայնքի ղեկավար Իշխան

Մարգարյանի` հօգուտ պետական բյուջեի 900005024063 հաշվի համարին 150.000

դրամ վարչական տուգանքի գումար բռնագանձելու պահանջի մասին՝ մերժել։

Պետական տուրքի վճարման հարցը համարել լուծված։

Պետական տուրքի վճարումից բացի, սույն գործով դատական այլ ծախսեր չեն

առաջացել։

2. ՀՀ Դատական օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի և ՀՀ Վարչական դատավարության

օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` սույն վճիռն օրինական ուժի

մեջ է մտնում հրապարակման պահից՝ 2009թ. մարտի 16-ից, մեկ ամիս հետո։

3. ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի  118-րդ հոդվածի 1-ին մասի և ՀՀ 

Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 229-րդ հոդվածի 1-ին մասի
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համաձայն` սույն վճիռը կարող է բողոքարկվել վճռաբեկության կարգով ՀՀ

վճռաբեկ դատարան` հրապարակման պահից մեկամսյա ժամկետում։

4. ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 132-րդ հոդվածի 3-րդ մասի

համաձայն` սույն վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում դա կկատարվի դատական

ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության  միջոցով` պարտապանի հաշվին։

ԴԱՏԱՎՈՐ                                     Ա. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ
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