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ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆԻ ԱՅՍ ՀԱՄԱՐԸ 
ՆՎԻՐՈՒՄ Է ՍՎԻՏԼԱՆԱ ԿՐԱՎՉԵՆԿՈՅԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ 

 
Սիրելի ընթերցող, 
 

Այսուհետ մեր պարբերականի «Հարցազրույց» բաժնում Ձեր 
ուշադրությանը կներկայացնենք շրջակա միջավայրի պահպանութ-
յան ոլորտի հեղինակավոր մասնագետների մտորումները մեր 
հարցերի շուրջ: 

 Առաջին հարցազրույցին սիրով համաձայնեց մասնակցել ԱՄՆ 
Օրեգոնի համալսարանի Իրավունքի դպրոցի (School of Law) 
պրոֆեսոր Ջոն Ի. Բոնայնը: Հարցազրույցը նվիրվում է նրա կնոջ` 
նույն համալսարանի պրոֆեսոր, հեղինակավոր գիտնական և 
էկոլոգիական-իրավական շարժման հիմնադիրներից Սվիտլանա 
Կրավչենկոյի հիշատակին: 

Էկոլոգիական իրավունքի ոլորտում մեծ վաստակ ունեցող 
ամուսինների համառոտ կենսագրությունները զետեղված են 
հարցազրույցից հետո: 
 
Էկո-իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի ղեկավար`  
 Ա. Իսկոյան  
 

 

 

 

 

                        Հարգելի պարոն Բոնայն,  

 Մենք ուրախ ենք ուղղելու Ձեզ 
մի քանի հարց, որոնք պատրաստել 
ենք ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլ-
տետի Էկոլոգիական իրավունքի 
գիտաուսումնական կենտրոնի էլեկ-
տրոնային պարբերականի համար 
առաջին հարցազրույցն անցկացնելու 

նպատակով: 

 Շնորհակալություն ենք հայտնում 
մեր խնդրանքին արձագանքելու համար: 
Հուսով ենք` զրույցը հաճելի կլինի: 

1. Որպես իրավունքի 
մասնագետ` ինչպե՞ս համառոտ 
կգնահատեք շրջակա միջավայրի 
պահպանության ոլորտի իրավական 
կարգավորման արդյունավետությունը 
ԱՄՆ-ում և միջազգային մակարդակում` համեմատած 
օրենսդրության այլ ճյուղերի հետ: 

 Բնապահպանական խնդիրների իրավական կարգավորումը 
մեծ զարգացում է ապրել ինչպես Միացյալ Նահանգներում, այնպես 
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էլ Եվրոպական Միությունում: Միջազգային մակարդակում որոշ 
ասպեկտներ հատկապես զարգացած են (օրինակ` «Շրջակա 
միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիության, 
որոշումների ընդունման գործընթացին հասարակայնության 
մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին» 
Օրհուսի կոնվենցիան Եվրոպայում, Կովկասում և Կենտրոնական 
Ասիայում): 

 Այդուհանդերձ, առաջադեմ օրենսդրություն ունենալը դեռևս 
բավարար չէ: Շատ երկրներում թույլ են կառավարության դիրքերը, 
և բիզնես սեկտորի կողմից ճնշումները հակադրվում են շրջակա 
միջավայրի պահպանությանը: Անկախ, ոչ կառավարական 
իրավաբանական կազմակերպությունները, ինչպիսիք են «Շրջակա 
միջավայր-մարդիկ-իրավունք»-ը Ուկրաինայում, Արևմտյան 
Էկոլոգիական իրավունքի կենտրոնը Միացյալ Նահանգներում և 
«Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոնը» 
Հայաստանում էկոլոգիական կարգավորման համակարգի 
կենսական օղակներից են: 

Պրոֆեսոր Ս.Կրավչենկոյի խոր հավատամքն էր, որ 
էկոլոգիական օրենսդրության իրացման գործում մեծ է 
քաղաքացիների դերը: Նրա ջանքերով Շրջակա միջավայրի 
իրավական պահպանության առաջին կենտրոնի հիմնադրումն 
Ուկրաինայում օրինակ դարձավ նմանատիպ ձեռնարկների համար 
Հայաստանում և այլուր: Այնուամենայնիվ, դժվար է միջոցներ 
գտնել այդպիսի ծրագրերը կյանքի կոչելու համար: Իմ կարծիքով, 
արտաքին ֆինանսավորողները, ինչպիսիք են ԵՄ-ն և դրա 
ինստիտուտերը կարող են ավելի լավ արդյունքներ 
արձանագրել`բոլոր ֆինանսական ռեսուրսները 

կառավարություններին ուղղելու փոխարեն աջակցելով ՇՄԻՊԿ-ի 
նման նախաձեռնություններին: 

2. Միջազգային էկոլոգիական իրավունքի զարգացման 
միտումները հիմնականում արտահայտում են ժամանակակից 
հասարակության իրական պահանջները և այս իմաստով դինամիկ 
են: Կարծու՞մ եք արդյոք, որ բնական աղետները և դրանց 
հետևանքները(օրինակ Ճապոնիայի), կարող են ազդակ լինել 
Միջազգային էկոլոգիական իրավունքում էական 
փոփոխությունների համար: 

 Ռադիացիայի արտահոսքը Ճապոնիայում բնական աղետ 
չէր: Ցունամին և երկրաշարժն էին բնական աղետներ, իսկ 
միջուկային աղետն ամբողջությամբ մարդածին էր: Ատոմակայանն 
անապահով վայրում տեղադրելը և անվտանգության պատշաճ 
երաշխիքներ չունենալը ոչ թե «Աստծու գործ», այլ հիմարության 
դրսևորում է: 
 Ես չեմ կարծում, որ նման աղետներն ինքնին կարող են 
հանգեցնել անհրաժեշտ փոփոխությունների միջազգային կամ 
ներպետական էկոլոգիական իրավունքում, դժբախտաբար: 
Փոփոխությունը ենթադրում է, որպեսզի քաղաքացիները և նրանց 
միավորումներն առիթն օգտագործեն լոբբինգի համար, և 
կառավարությունները գնան նման փոփոխությունների: Առանց 
քաղաքացիների քաղաքական և իրավական նախաձեռնության 
ոչինչ չի փոխվում: Հայտնի անթրոպոլոգ դոկտ. Մարգարեթ Միդը 
գրել է. «Երբեք մի կասկածեք, որ նպատակասլաց մարդկանց փոքր 
խումբը կարող է փոխել աշխարհը: Իրականում, դա միակ բանն է, 
որ երբևէ եղել է»: Այս միտքը միանգամայն ճիշտ է: 
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3. Մենք գտնում ենք, որ ամբողջ աշխարհում 

չափազանց շատ ռեսուրսներ են ծախսվել շրջակա միջավայրի 
պահպանության համար: Ի՞նչ եք կարծում, պահպանվե՞լ է  արդյոք 
հավասարակշռությունը ծախսված ռեսուրսների և արդյունքների 
միջև: 

 Շրջակա միջավայրի պահպանության նպատակով 
ծախսված ռեսուրսներն ապահովում են արդյունքներ, որոնք շատ 
ավելին են, քան կատարված ծախսերը: Դրանք մոտեցնում են մեզ 
շրջակա միջավայրի պահպանության նպատակներին և 
սահմանափակում արդյունաբերական զարգացման վնասները: 
Օգուտները և՛ տնտեսական են և՛ բարոյական: Շրջակա միջավայրի 
պահպանությունը տնտեսապես նվազեցնում է ծախսերը հանրային 
առողջապահության ոլորտում և ավելացնում քիչ աղտոտված 
միջավայրով պայմանավորված օգուտները: Իսկ բարոյական 
առումով մեր թոռների համար շրջակա միջավայրի 
պահպանությունը պարզապես ճիշտ գործ է: 

4. Գրեթե ամեն օր աշխարհն ականատես է լինում 
բազմաթիվ բնապահպանական ակցիաների, որոնք ծավալվում է 
մոլորակի տարբեր վայրերում: Շրջակա միջավայրի 
պահպանության նպատակի լույսի ներքո ինչպե՞ս կգնահատեք 
նմանատիպ շարժումների իրական ներդրումը: 

 Շրջակա միջավայրի պահպանության օգտին 
կազմակերպվող հանրահավաքներն օգտակար են ցույց տալու 
համար քաղաքական գործիչներին, որ մարդիկ ցանկանում են 

խնդրին առաջնահերթություն տալ: Բայց հենց այդ նույն 
ցուցարարներին ցանկալի է տեսնել յուրաքանչյուր պետության 
պառլամենտում կամ դատարաններում, որտեղ կայացվում են 
իրական որոշումները: 

5. Պատկերացրեք, որ պատրաստվում եք 
դասախոսություն կարդալ մի փոքր պետության հասարակ 
քաղաքացիների համար, ինչպիսին Հայաստանն է: Ո՞րը կլինի 
դասախոսության թեման և ինչու՞: 

  «Հայ մանուկների ապագան ձեր ձեռքերում է»: Մեր 
երեխաներն ու թոռները չեն կարող պահպանել իրենց 
առողջությունն ու երկրի գեղեցկությունը, եթե մենք արդեն փչացրել 
ենք դրանք: Թեև Հայաստանի պատմությունը գալիս է փառավոր 
անցյալից, Հայաստանն ինքնին պարզապես պարտք է վերցված մեր 
թռներից: Եվ պետք է վերադարձվի նրանց ավելի լավ էկոլոգիական 
վիճակում, քան եղել է: Տարեցները հույժ կարևոր 
պարտավորություն են կրում գալիք սերնդին փոխանցելու ավելի 
լավը, ոչ թե ավելի վատը: 

6. Կա՞ արդյոք որևէ հարց, որի վերաբերյալ Ջոն 
Բոնայնը` որպես գիտնական և հասարակ քաղաքացի, տարբեր 
մոտեցումներ կամ կարծիքներ ունի: Ինչպե՞ս եք հաղթահարում 
այսպիսի իրավիճակները (ոչ միայն շրջակա միջավայրի 
պահպանության ոլորտում):  

 Ջոն Բոնայնը` որպես գիտնական, օգտագործում է իր 
գլուխը: Ջոն Բոնայնը` որպես հասարակ քաղաքացի, օգտագործում 
է իր սիրտն ու հոգին: Դրանցից ոչ մեկը չի կարող գործել առանձին, 
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բայց վստահաբար սիրտն այն օրգանն է, որ պետք է ասի, թե ինչ 
անի գլուխը, իսկ հոգին պետք է ղեկավարի երկուսին: 
 Կյանքի վերջում դու չես նայի քո բանկային հաշվին, այլ 
կնայես, թե ինչ ես արել ընտանիքիդ, երկրիդ և աշխարհի համար: 
Եվ լավագույնն այն կլինի, եթե բավարարված լինես ամեն շաբաթ 
մի լավ բան արած լինելու գիտակցմամբ: 

7. Եթե դուք հնարավորություն ունենայիք խորհուրդ 
տալու Հայաստանում էկոլոգիական օրենսդրության իրացման 
դաշտն ամրապնդելու վերաբերյալ, ո՞ր հարցին առաջնայնություն 
կտայիք: 

 Աջակցություն հասարակական կազմակերպություններին, 
հատկապես իրավական ոլորտի: 

8. Դուք ճամփորդել եք շատ երկրներում, նաև 
Հայաստանում: Կպատմե՞ք մեր երկրից ստացած Ձեր 
տպավորությունների մասին: 

 Հայաստանի լեռներն ու հարթավայրերը աշխարհում 
ամենագեղեցիկներից են: Հայաստանի մարդիկ ունեն ամենաջերմ 
սիրտը: Կինս ինձ բերեց Հայաստան, որովհետև երկար տարիներ 
մտերիմ էր պրոֆեսոր Իսկոյանի հետ, ով էկոլոգիական իրավունքի 
շատ հայտնի փորձագետ է: Դրա համար ես պետք է հավերժ 
շնորհակալ լինեմ. և ես հույս ունեմ վերադառնալ Հայաստան 
հնարավորինս շուտ և որոշ ժամանակ անցկացնել շրջակա 
միջավայրի իրավական պահպանությամբ զբաղվող գալիք սերնդի 
հետ:       

 * Սվիտլանա Կրավչենկոն Օրեգոնի Համալսարանի Իրավունքի 
դպրոցի պրոֆեսոր էր: Նա Օրեգոնի Շրջակա միջավայրի և բնական 
ռեսուրսների իրավունքի գծով LLM ծրագրի հիմնադիրն էր և տնօրենը: 
Մինչև 2001 թվականին Օրեգոն տեղափոխվելը դոկտոր Կռավչենկոն 29 
տարի եղել է  Ուկրաինայի Լվովի  պետական համալսարանի դասախոս և 
իր դասավանդման բարձր արվեստով ուսուցանել և ոգեշնչել է 
իրավագիտության ֆակուլտետի սերունդներին: Նրա ակադեմիական 
գրառումները ներառում են շուրջ 200 հոդվածներ և մեկ տասնյակ գրքեր` 
հրատարակված անգլերեն, ուկրաիներեն և ռուսերեն լեզուներով, որոնք 
համապատասխանում են նրա այն պնդմանը, որ դասախոսները և 
ուսանողները կարող են դուրս գալ լսարանից և գործնական դեր ունենալ 
էկոլոգիական օրենսդրության և ժողովրդավարության զարգացման 
գործում: Նա օրինակ է եղել իրավաբանների և ակտիվիստ-
քաղաքացիների համար որղջ Արևելյան Եվրոպայում, Կովկասում և 
Կենտրոնական Ասիայում: Նա հիմնադրել և ղեկվարել է տարածաշրջանի 
ամենահաջողված հանրային էկոլոգիական շահերի պահպանության 
կազմակերպությունը Լվովում` Էկոլոգիա-Իրավունք-Մարդիկ 
(www.epl.org.ua): Պրոֆեսոր Կրավչենկոյի ազդեցությունը տարածվում էր 
ոչ միայն իր երկրի և տարածաշրջանի սահմաններում, այլև ողջ 
աշխարհում: Նա ՄԱԿ-ի Օրհուսի Կոնվենցիայի քվազի-դատական 
համապատասխանության կոմիտեի (Շվեյցարիա, Ժնև)  ամենաերկար 
ծառայող անդամն էր և ընտրված էր` որպես փոխնախագահ: Նա 
Էկոլոգիական իրավունքի միջազգային խորհրդի տարածաշրջանային 
ղեկավար էր և Էկոլոգիական իրավունքի Համաշխարհային Դաշինքի 
ակտիվ մասնակից: Իր մեծահոգության և բարության շնորհիվ նա 
արժանացել էր մեծ պատվի, և 2012 թվականի  փետրվարին Կրավչենկոյի 
հանկարծակի մահից հետո աշխարհի բոլոր ծայրերից ստացվեցին 
ցավակցական նամակներ, նրա մասին հուշեր և պարգևներ: Պրոֆեսոր 
Կռավչենկոյի ընտանիքը՝ շարունակելու համար նրա տեսլականը և 
աշխատանքը հիմնադրել է Սվիտլանա Կռավչենկոյին անվան «Մարդու 
իրավունքներ և շրջակա միջավայր» միջազգային պարգևը: 
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 ** Ջոն Ի. Բոնայնը Օրեգոնի Համալսարանի Իրավունքի դպրոցի 
B.B. Kliks պրոֆեսոր է: Պրոֆեսոր Բոնայնը Էկոլոգիական իրավունքի 
Համաշխարհային Դաշինքի (www.elaw.org)` աշխարհում առաջին 
բնապահպանական Իրավաբանական կլինիկայի (այժմ գործում է 
Արևմտյան էկոլոգիական իրավունքի կենտրոնում www.westernlaw.org) և 
«Public Interest Environmental Law» ամենամյա գիտաժողովի 
(www.pielc.org) (գումարվում է արդեն 30 տարի) համահիմնադիրն է: Նա 
ստեղծել է ENVLAWPROFESSORS-ը, քննարկումների հարթակ, որը 
ձևավորվել է 20 տարի առաջ, և որից այսօր օգտվում են 500 պրոֆեսորներ 
ամբողջ աշխարհում: Նա ստեղծել է ԱՄՆ-ի հանրային շահերի 
պաշտպանությամբ զգաղվող էկոլոգ-իրավաբանների ցանցը: Մինչև 
1978թ.-ը` իր ակադեմիական կարիերայի սկիզբը, Բոնայնն աշխատել է 
ԱՄՆ Շրջակա մջիավայրի պահպանության գործակալությունում` որպես 
Մթնոլորտային օդի, աղմուկի և կոշտ կենցաղային թափոնների ոլորտի 
գլխավոր խորհրդական: 

                            Հարցերը պատրաստեցին Հեղինե Հախվերդյանը, 
    Գոռ Մովսիսյանը և Մանե Մադոյանը 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.ՀՀ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

1. “Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների գործածության 
մասին” ՀՀ օրենքի նախագիծ 
 
       ՀՀ բնապահպանության նախարարության մշակած և ՀՀ 

կառավարության հավանությանն արժանացած “Գենետիկորեն 

ձևափոխված օրգանիզմների 

գործածության մասին” ՀՀ 

օրենքի նախագիծը հետ է 

կանչվել ՀՀ 

կառավարություն` 

լրամշակման նպատակով: 

Այս օրինագիծն առաջին 

փորձն է Հայաստանում 

համալիր կարգավորման 

ենթարկելու գենետիկորեն 

ձևափոխված օրգանիզմների 

գործածության հարաբերությունները:    

Էկո-իրավունքի կենտրոնը մշակել և լիազոր մարմին է 

ներկայացրել Նախագծի վերաբերյալ դիտողություններ և 

առաջարկներ: Նախագծի վերլուծությունից հետևում էր, որ այն 

կարիք ունի վերանայման` ինչպես ամրագրած ընթացակարգերի, 

կարգավորման մեխանիզմների կատարելագործման, փոփոխման, 

այնպես էլ այն իրավաբանական տեխնիկայի կանոններին 

http://www.westernlaw.org/�
http://www.pielc.org/�
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համապատասխանեցնելու և օրենսդրության համակարգում այլ 

իրավական ակտերի հետ ներդաշնակություն ապահովելու 

նպատակով:     

Անհրաժեշտ է վերանայել Նախագծի հիմնական 

հասկացությունները: Հարկավոր է հնարավորինս պարզեցնել 

լիցենզավորման և թույլտվության ընթացակարգերը` 

անվտանգության անհրաժեշտ երաշխիքների նախատեսմամբ:  

Առաջարկվում է գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների 

գործածությունը` որպես նախատեվող գործածություն, 

նախատեսել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

փորձաքննության ենթակա գործունեության տեսակների ցանկում, 

ինչը կվերացնի Փորձագիտական խորհրդի ստեղծման 

անհրաժեշտությունը:  

Գտնում ենք որ պետք է հստակեցնել ռիսկերի փոփոխության 

դեպքում ներգործության միջոցներ կիրառելու հիմքերը և 

պայմանները: Անհրաժեշտ է սահմանել նախականխիչ միջոցներ, 

որոնք հնարավորինս կբացառեն գենետիկորեն ձևափոխված 

օրգանիզմների օգտագործմամբ պայմանավորված վտանգավոր 

հետևանքների առաջացումը: Հարկավոր է նաև  ամրագրել նոր 

օրենսդրական լուծում` յուրաքանչյուր պատահարի դեպքում ՀՀ 

Կառավարության որոշում ընդունելու պահանջը փոխարինելով ՀՀ 

Կառավարության ”շրջանակային որոշման“ հիման վրա պետական 

լիազորված մարմնի (մարմինների) կողմից համապատասխան 

իրավական ակտերի ընդունմամբ: Առաջարկում ենք սկզբունքորեն 

հստակեցնել այն տեղեկատվության շրջանակը, որը լիազորված 

մարմինը պարտավոր է տարածել ԳՁՕ-ների վերաբերյալ որոշակի 

հանգամանքների վրա հասնելու դեպքում, իսկ այն 

տեղեկատվությունը, որը գաղտնի չէ և ենթակա է տրամադրման 

ըստ հարցման, արդեն իսկ սահմանված է “Տեղեկատվության 

ազատության մասին” ՀՀ օրենքում: 

Կարծում ենք` Նախագծի լրամշակումը հնարավորություն 

կընձեռի քննարկելու բոլոր դիտողություններն ու առաջարկները  և 

բարելավելու Նախագիծը:   

 

2. “Քիմիական նյութերի մասին” ՀՀ օրենքի նախագիծ 
 

 

    ՀՀ բնապահպանության 

նախարարությունը մշակել  և 

ՀՀ Կառավարություն է 

ներկայացրել “Քիմիական 

նյութերի մասին” ՀՀ օրենքի 

նախագիծ, որի վերաբերյալ 

Էկո-իրավունքի կենտրոնը 

մշակել և ներկայացրել է 

համապատասխան դիտողություններ և առաջարկներ: Ներկայումս 

Նախագիծը գտնվում է ՀՀ Կառավարությունում:   
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Օրենքը նախագծվել է կարգավորելու համար քիմիական 

նյութերի գործածության հետ կապված հարաբերությունները:  

Հիշատակման է արժանի այն, որ Էկո-իրավունքի կենտրոնի 

ներկայացրած դիտողությունների ու առաջարկների մի մաս 

ընդունվել են Նախագծի հեղինակի կողմից: Այդուհանդերձ, 

կարծում ենք, որ Նախագիծը կարիք ունի վերանայման մի շարք 

ուղղություններով, որոնք ավելի մանրամասն կներկայացնենք 

ստորև:  Նախագծի 1-ին հոդվածում օրենքի կարգավորման 

նպատակները ձևակերպված են չափազանց ընդհանուր և 

իրավակարգավորման ամբողջ համատեքստում չեն կարող ուղենիշ 

լինել հասարակական հարաբերությունների կարգավորման 

համար: Ուստի առաջարկում ենք վերանայել դրանք` ամրագրելով 

ավելի որոշակի նպատակ և խնդիրներ:  

Նախագծի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, որում տրվում է  քիմիական 

նյութերի վտանգավորության տեսակները, առաջարկվել է 

վերաձևակերպել` սահմանելով ավելի հստակ դասակարգում և 

վտանգավորության «տեսակներ» եզրույթի փոխարեն կիրառել 

«աստիճան» եզրույթը: 

Հատկանշական է այն, որ Նախագիծն աչքի է ընկնում որակական 

բարձր մակարդակով և որոշ տեխնիկական թերությունների 

վերացման դեպքում կարող է ներկայացվել իրավասու մարմին 

ընդունման նպատակով:   

 

 

III.ԷԿՈ-ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԳԻՏԱՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
 
1.Կլոր-սեղան  քննարկում շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության փորձաքննության ինստիտուտի արդի 
հիմնախնդիրների վերաբերյալ 
 

 

    2012 թվականի մարտի 13-

ին Էկո-իրավունքի կենտրո-

նում տեղի ունեցավ 

<<Շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության փորձաքըն-

նության արդի հիմնա-

խնդիրները ՀՀ-ում>> թեմայով 

կլոր-սեղան քննարկում: 

Քննարկումը կազմակերպվել 

էր    "Դինո Գոլդ Մայնինգ" ընկերության հետ համագործակցության 

արդյունքում: Քննարկմանը բացման խոսքով հադես եկավ Էկո-

իրավունքի կենտրոնի ղեկավար Աիդա Իսկոյանը` ՀՀ-ում 

փորձաքննության ինստիտուտի ձևավորման մասին համառոտ 

ակնարկով: Քննարկման ընթացքում  Աիդա Իսկոյանը հանդես 

եկավ զեկույցով, որի ընթացքում ներկայացվեցին 

հասարակայնության մասնակցության սկզբունքները 
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փորձաքննության գործընթացում` հիմք ընդունելով Օրհուսի 

կոնվենցիայի դրույթները:  

"Փորձաքննության իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում. 

խնդիրներ և նորարարական մոտեցումներ" զեկույցով հանդես եկավ 

Էկո-իրավունքի կենտրոնի իրավաբան Գոռ Մովսիսյանը: Նրա 

ներկայացրած զեկույի առանցքն են կազմել այնպիսի 

հիմնախնդիրներ, ինչպիսիք են փորձաքննության ենթակա 

գործունեության տեսակների գիտական  դասկարգումը, գործընթացի 

փուլայի տարանջատումը, փորձաքննության ժամկետների 

օպտիմալացումը, hասարակության մասնակցության հստակ 

մեխանիզմների նախատեսումը, անդրսահմանային գործունեության, 

պլանների և որոշակի տեսակի գործունեության ինտեգրացված և 

դիֆերենցացված կարգավորումը:  

Էկո-իրավունքի կենտրոնի իրավաբան Հեղինե Հախվերդյանը 

ներկայացրեց զեկույց` "Որոշումների ընդունման գործընթացի 

հասարակայնության մասնակցության իրավունքը. Օրհուսի 

կոնվենցիայի համապատասխանության հարցերով կոմիտեի 

պրակտիկան" վերտառությամբ: Զեկույցը համառոտ 

բովանդակությունը ներկայացնում ենք ստորև. "Շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցության փորձաքննության ինստիտուտի համարժեք 

իրավական կարգավորումը և դրա արդյունավետ գործառումը 

էկոլոգիական անվտանգության ապահովման կարևոր 

երաշխիքներից է: Այդ իսկ պատճառով փորձաքննության 

ինստիտուտի զարգացման ընթացքում այն հագեցվել է 

հրապարակայնության ապահովման լուրջ կառուցակարգերով: 

Դրանցից առանցքայինը որոշումների ընդունման գործընթացին 

հասարակայնության մասնակցության իրավունքն է, որն իրացվում է 

հասարակական լսումներին մասնակցելու, պետական լիազորված 

մարմնին կարծիքներ, առաջարկներ և դիտողություններ 

ներկայացնելու, ինչպես նաև այլ ձևերով: Շրջակա միջավայրի 

հարցերով որոշումների ընդունման գործընթացին 

հասարակայնության մասնակցության իրավունքը և դրա իրացման 

հիմնական սկզբունքներն ամրագրված են Օրհուսի կոնվենցիայում, 

որի Կողմ է նաև Հայասատնը, և պարտավորություն է կրում ազգային 

օրենսդրությունը համապատասխանեցնելու Կոնվենցիայի 

դրույթներն:  

 Անդամ պետություններում Կոնվենցիայի իրականացմանն 

աջակցելու  նպատակով գործում է Համապատասխանության 

հարցերով կոմիտեն, որը մի շարք առաջարկներ է ներկայացրել 

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին» 

ՀՀ օրենքում հասարակայնության մասնակցության կառուցակարգի 

կատարելագործման վերաբերյալ: Դրանք հիմնականում վերաբերում 

են հասարակական լսումների կազմակերպման ընթացքում 

պետական լիազորված մարմնի, ազդակիր համայնքի ղեկավարի և 

ձեռնարկողի միջև պարտականությունների բաշխմանը, 

ժամկետներին և վերջնական որոշման մասին հասարակայնության 

ծանուցմանը: Նշվածները սկզբունքային պայմաններ են, և դրանց 
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անհամապատասխանությունը նվազեցնում է հասարակայնության 

մասնակցության արդյունավետությունը: 

 Զեկույցի շրջանակներում Կոմիտեի առաջարկների 

համատեքստում քննարկվել են «Շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության փորձաքննության մասին» ՀՀ գործող օրենքի և 

պրակտիկայի խնդիրները և նախանշվել են իրավակարգավորման 

կատարելագործման հիմնական ուղղությունները: 

Քննարկման ընթացքում զեկույցներով հանդես եկան նաև 

Հասմիկ Մկրտումյանը` “Դինո Գոլդ Մայնինգ” ընկերության փորձը 

փորձաքննության ոլորտում", Արևիկ Հովսեփյանը` "ՇՄԱԳ 

գործընթացը ջրամատակարարման ու ջրահեռացման 

համակարգերի վերականգնման ծրագրերում", Սրբուհի 
Հարությունյանը` "Էկոլոգիայի գնահատումը  բնակլիմայական 

գործոնների հաշվառումը" թեմաներով:  

Բացի զեկուցողներից մասնակցում էին նաև ԵՊՀ 

պրոֆեսորներ,  Պետական մարմինների ներկայացուցիչներ, ՀՀ ԱԺ 

Գյուղատնտեսության և բանպահպանության մշտական 

հանձնաժողովը, WWF Հայաստանյան մասնաճյուղ, << Սագամար>> 

ՊԲԸ, լրատվամիջոցներ, ուսանողներ: 

 

 

 

 

 

2. “Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների գործածության 
մասին” ՀՀ օրենքի նախագծի քննարկում 
 
 

   “Գենետիկորեն ձևափոխ-

ված օրգանիզմների գործա-

ծության մասին” ՀՀ օրենքի 

նախագիծը մշակումից հետո 

երկրորդ անգամ` մարտի 30-

ին, քննարկվեց լայն 

հանրության մասնակցութ-

յամբ Էկո-իրավունքի 

կենտրոնում: 

 Քննարկումը կազմակերպվել էր ՀՀ Բնապահպանության 

նախարարության և ՀՀ Ազգային Ժողովի Գյուղատնտեսական և 

բնապահպանակն հարցերով հանձնաժողոցի հետ սերտ 

հմագործակցության արդյունքում: Քննարկմանը մասնակցում էին 

ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ 

Գագիկ Ղազինյանը, Կենտրոնի ղեկավար Աիդա Իսկոյանը, Ռուբեն 

Հարությունյանը, Կառլեն Գևորգյանը, Կարինե Դանիելյանը ՀՀ 

Ազգային Ժողովի, ՀՀ Կառվարության, ՀՀ Բնապահպանության 

նախարարության,  ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության, ՀՀ 

առողջապահության նախարարության, պետական այլ 

մարմինների, միջազգային և հասարակական 
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կազմակերպությունների, գործարար ոլորտի, լրատվամիջոցներ, 

ներկայացուցիչներ ուսանողներ և այլ շահագրգիռ անձինք: 

Նախագծի բովանդակությունը ներկայացրեց ՀՀ 

բնապահպանության նախարարության կենսառեսուրսների 

կառավարման գործակալության պետ Արտաշես Զիրոյանը: 

Նախագծի ներկայացումից հետո քննարկման առանցքը դարձավ 

դրա ամբողջականության խնդիրը: Մասնակիցների կարծիքով 

ներկայացված Նախագիծն ամբողջական չէ, քանի որ գենետիկորեն 

ձևափոխված օրգանիզմների գործածությունից  սննդի 

անվտանգության ապահովման խնդիրը դուրս է մնացել է 

իրավական կարգավորման ոլորտից: Առանձնահատուկ 

ուշադրություն դարձվեց նաև ռիսկերի գնահատման մեթոդիկայի 

լրամշակմանը:  

Էկո-իրավունքի կենտրոնը քննարկման արդյունքների 

վերաբերյալ ամփոփ նամակ էր ներկայացրել ՀՀ վարչապետին` 

հրավիրելով նրա ուշադրությունը նախագծի վերանայման 

անհրաժեշտության վրա: ՀՀ Կառավարությունում մայիսի 15-ին 

տեղի ունեցավ հասարակական լայն շերտերի ներգրավմամբ 

քննարկում, որի արդյունքում որոշում է ընդունվել հետ կանչել 

Նախագիծը ՀՀ Ազգային Ժողովից` լրամշակման նպատակով:        

 

 

 

 

3.Գիտաժողովներ             
 

      Էկո-իրավունքի կենտրոնում 

շարունակվում են ամենամյա 
միջբուհական գիտաժողովները, 
որոնք շրջակա միջավայրի 
պահպանության արդի 
խնդիրների շուրջ միավորում են 
տարբեր բուհերի ուսանողների, 
գիտնականների, ինչպես նաև 
պետական մարմինների 

աշխատակիցներին:  
 էլեկտրոնային պարբերականի այս համարում զետեղված են 
«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների օգտագործման և 
պահպանության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» (2010թ.) և 
«Կենսաբազմազանության պահպանության հիմնախնդիրները ՀՀ-
ում» (2011թ.) խորագրերը կրող գիտաժողովների մասնակիցների 
առավել հետաքրքիր զեկույցների ամփոփումները: 
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Մելինե Խանոյան 
Հայաստանի Պետական Ագրարային Համալսարան 
 

Կենսաբազմազանության փոփոխությունը «Որդան Կարմիր» 
արգելավայրում Արմավիրի մարզի հողերի սեփականաշնորհումից 
հետո 

 
Էկոլոգիական գլոբալ հիմնախնդիրների` կլիմայի 

փոփոխության և «ջերմոցային էֆեկտի», օզոնային շերտի 

քայքայման, թթու տեղումների առաջացման և շատ այլ հարցերի 

շարքում  կարևոր խնդիր է համարվում նաև 

կենսաբազմազանության քանակական նվազումը։  

Կենսաբազմազանության պահպանության ամենա-

ադյուրավետ եղանակը ներկայումս համարվում է բնության 

հատուկ պահպանվող տարածքների (ԲՀՊՏ) ստեղծումը, որտեղ 

օրենքով սահմանված է պահպանության հատուկ ռեժիմ։ 

Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքների 

համակարգը ձևավորվել է 1958թ.-ին։ Այդուհանդերձ, ինչպես 

ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ մեր հանրապետությունում 

կենսաբազմազանության ռեսուրսների օգտագործումը  վերջին 

հարյուրամյակում ընթացել է առանց հաշվի  առնելու տեսակների 

վերարտադրության հնարավորությունները։ Այդ իսկ պատճառով 

աստիճանաբար տեղի է ունեցել տեսակների քանակական 

կրճատում` մի շարք տեսակներ արդեն ոչնչացել են, իսկ որոշներն 

էլ հայտնվել են անհետացման եզրին։ Վերջիններիս թվին է 

պատկանում նաև արարատյան որդան կարմիր միջատը, որի 

պահպանման համար ստեղծվել է արգելավայր։  

«Որդան կարմիր» պետական արգելավայրը ստեղծվել է  

ՀՍՍՀ մինիստրների խորհրդի 1987 թ. փետրվարի 2-ի N61 

որոշմամբ։ Արգելավայրի ստեղծման հիմնական նպատակն է 

Արարատյան դաշտի աղուտային էկոհամակարգերի, դրանց 

բուսական ու կենդանական աշխարհի ամբողջության 

պահպանության ու կայուն օգտագործման ապահովումը, 

մասնավորապես, Հայաստանի հանրապետության արժեքավոր 

միջատի` արարատյան որդան կարմիրի ու նրա սնման օբյեկտ 

հանդիսացող որդանխոտի պահպանության և վերարտադրության 

ապահովումը։  

Որդան կարմիրը (Margarodes hameli) էնդեմ միջատ է, որը 

գրեթե երեք հազարամյակ Հայկական լեռնաշխարհի տարածքում 

օգտագործվել է կարմիր ներկանյութ` կարմին ստանալու համար։ 

Ներկանյութը ստացել են որդան միջատների էգերից, որոնք 

ապրում են հողի մեջ, որդանխոտի կոճղարմատին կպած, սնվում 

են բույսի հյութով և հողից դուրս են գալիս միայն բեղմնավորման 

համար։ Շնորհիվ երանգավորման որակի և բարձր 

լուսադիմացկունության, կարմինը համարվել է լավագույն 

ներկերից մեկը և օգտագործվել է ամենատարբեր 

բնագավառներում` ձեռագրերի, մանրանկարչության, 

գորգագործության, եկեղեցական պատկերազարդության համար, 

Հայաստանից Եվրոպա թափանցելով դարձել կրոնական 
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(Վենետիկի կրոնական միաբանություն) և աշխարհիկ 

գեղանկարչության  (Ռեմբրանտ, Այվազովսկի, Բաշինջաղյան և 

այլն) ցանկալի և հազվագյուտ ներկանյութը։ 

 Պատմական հավաստի աղբյուրների համաձայն  կարմինով 

ներկված ծիրանագույն թելերը օգտագործվել են հայ թագավորների 

հագուստի համար, Ի դեպ, դեռևս գնահատված չէ որդան կարմիր 

միջատի ընդհանուր պաշարները և նրանից ստացվող արժեքավոր 

նյութի անգնահատելի օգուտը, քանի որ այն կարող է դառնալ 

հայկական ապրանքանիշ ողջ աշխարհում։ Ներկայումս միջատն 

ընդգրկված է ՀՀ կենդանիների «Կարմիր գրքում»` որպես 

անհետացման եզրին գտնվող տեսակ։ 

Արարատյան դաշտի աղուտների յուրացման հետևանքով 

որդան կարմիր միջատի գոյությունը դրվեց վտանգի տակ, և նրա 

երբեմնի զբաղեցրած 11 հազար հա տարածքից այժմ պահպանվել է 

չնչին մասը, այն էլ` արգելավայրային կարգավիճակով։  

Հողերի սեփականաշնորհումից առաջ արգելավայրի 

կենսաբազմազանության փոփոխությանը նպաստել է Արարատյան 

դաշտի աղուտային հողերի յուրացումը, որը բերել է որդան կարմիր 

միջատի և աղասեր բույսերի բնակատեղի կրճատմանը, հետևաբար 

նաև քանակական ոչնչացմանը։ 

Հողի սեփականաշնորհումից հետո արգելավայրը բոլոր 

կողմերից շրջապատվեց սեփականաշնորհված  

գյուղատնտեսական հողակտորներով, որոնցում մշակվում են 

տարբեր մշակաբույսեր` իրենց ուղեկցող մոլախոտերով, 

հիվանդություններով և վնասատուներով։ Վերջիններս անարգել և 

ինտենսիվորեն տարածվում, ներթափանցում են արգելավայրի 

տարածք` պատճառելով բազմաթիվ վնասներ։  

Ներկայումս արգելավայրի կենսաբազմազանությանը, 

մասնավորապես որդան կարմիր միջատի  քանակական 

կրճատմանը  նպաստում են հետևյալ հանգամանքները` 

1. Ինչպես արրդեն նշեցինք, որդան կարմիր միջատի 

հիմնական սնման աղբյուրը և բնակության վայրը հանդիսանում է 

որդանխոտը (Aeloropus littoralis), մասնավորապես նրա 

կոճղարմատը։ Արգելավայրի տարածքում այլ բուսատեսակների 

ներթափանցումը բերում է արժեքավոր շատ բուսատեսակների, 

այդ թվում նաև որդանխոտի նորմալ կենսագործունեության 

փոփոխությանը։   Մոլախոտերից ամենամեծ վնասը արգելավայրին 

հասցնում է սովորական ուղտափուշը (Alhagi pseudoalhagi), որը 

թափանցելով արգելավայր աստիճանաբար մեծացնում է 

տարածքները`դուրս մղելով որդանխոտին։ Բայց առավել 

վտանգավոր է դառնում ուղտափուշը այն ժամանակ, երբ գրավելով 

խոտաբույսերի վերին շարահարկը և վարակվելով գաղձով (Cuscuta 

cesatiana), ամբողջովին ստվերում է թողնում որդանխոտին։ 

Որդանխոտը լինելով լուսասեր բույս, լույսի պակասից 

աստիճանաբար ճնշվում է և   անբարենպաստ պայմանների 

հետևանքով ոչնչանում։ Որդանխոտի քանակական կրճատումը 

ուղղակիորեն նպաստում է միջատի վերացմանը։                                                                                                                                                                              
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2. Որդան կարմիր միջատի քանակը կրճատվում է նաև 

թռչունների պատճառով, որոնց համար այս միջատը սնունդ է 

հանդիսանում։  

3. Որդան կարմիր միջատին վնասում են նաև 

մրջյունները, որոնք միջատի ձվերը պահեստավորում են և 

օգտագործում որպես սնունդ։  

4. Արգելավայրի կենսաբազմազանության 

փոփոխության և միջատի ոչնչացման վրա անմիջական 

ազդեցություն ունեն նաև անասունները, որոնք ժամանակ առ 

ժամանակ արածում են արգելավայրի  տարածքում` Ջրառատ 

գյուղի մոտ։  

Նախկինում կատարված ուսումնասիրությունների 

համաձայն «Որդան կարմիր» արգելավայրի  ֆլորան բաղկացած է 

61 բուսատեսակներից, որոնք պատկանում են 46 ցեղերի և 15 

ընտանիքների։ Ամենաշատ տարածված բույսերից են օշանները 

(Salsola), թելուկները (Chenopodium), մոխրաթելուկները (Atriplex), 

եղեգը (Phragmites), կարմրանը (Tamarix), զեյդլիցիան (Seidlitzia), 

սվեդան (Suaeda), աղածաղիկը (Halanthium) և այլ բույսեր։  

Արգելավայրի բուսականության կազմում կան նաև բույսերի 

«Կարմիր գրքում» գրանցված անհետացող, հազվագյուտ, 

կրճատվող տեսակներ, որոնք խիստ պահպանման կարիք ունեն։   

Այդպիսի բույսերից մեկը շոբերի բորակաթուփն (Nitraria schoberi) է, 

որը գրանցված է ՀՀ բույսերի «Կարմիր գրքում» որպես անհետացող 

բուսատեսակ։  

         ²ÝÇ ê³ñ·ëÛ³Ý 
Ðայաստանի äետական ²գրարային Ðամալսարան 
 
ՈՂՋԱԲԵՐԴԻ ՍՈՂԱՆԱՆՔՆԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ 
 
Սողանքի առաջացման պատճառ են հանդիսանում շարժման 

ուժի հավասարակշռության խախտումը և պահի ուժի խախտումը: 

Դա կարող է առաջացած լինել լանջի զառիթափության, հողի 

ամրության թուլացման, երկրաշարժերի, մարդու ներգործության 

հետևանքով  և այլն: ՀՀ-ում  կան ավել քան 2000 սողանքային  

տարածքներ և դրանց հասցրած վնասները տարեկան կազմում են 

ավելի քան 30 մլն. Դոլար, և դրանք հիմնականու մեծ վնաս են 

հասցնում գյուղատնտեսության: 

Սողանքները գտնվում են մեր հանրապետության 

տարածաշրջանի տարբեր մասերում, սակայն նրանք ունեն 

ընդհանուր նմանություններ: Հետազոտելով մեկի 

օրինաչափությունը` կարող ենք դրանք տարածել մյուսների վրա: 

Մեր ուսումնասիրությունները կատարվել են Կոտայքի մարզի 

Ողջաբերդ գյուղում: Ողջաբերդ գյուղը, գտնվելով Գառնիի 

ճանապարհին, հայտնվել է վտանգավոր գոտում: Հաշվի առնելով 

այս ամենը` 2009թ.-ի մարտ ամսից Բեռլինի տեխնիկական 

համալսարանի, Մոսկվայի գեոդեզիայի ինստիտուտի և ՀՊԱՀ-ի 

աջակցությամբ կատարվում են Ողջաբերդի սողանքների 

դինամիկայի ուսումնասիրություններ: 
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Ողջաբերդի սողանքների դինամիկայի ուսումնասիրման 

համար օգտագործվել են մի շարք նորագույն տեխնոլոգիաներ և 

սարքավորումներ, որոնցից են «Leica geosystems» ֆիրմայի TPS 1200, 

TCRP 1202 տախեոմետրերը, սկանավորման ապարատը և այլն: 

Գրասենյակային աշխատանքները իրականացվում են Leica 

ֆիրմայի GeoMos ծրագիրը: 

Տենանքի ուսումնասիրումից հետո կատարվել է հանույթ, որի 

ընթացքում, տախեոմետրի օգնությամբ, որոշվել են կետերի 

կոորդինատները և ֆիքսվել տախեոմետրի մեջ: Այնուհետև, 

ակտիվացնելով գործիքի ավտոմատ ռեժիմը, հատուկ ծրագրի 

օգնությամբ, 24 ժամվա ընթացքում ֆիքսվել են կետորի շարժերը, 

ինչի արդյունքում պարզվել է, որ կետերը միմյանցից տեղաշարժվել 

են մոտավորապես 0.5 մմ` 150մ տարածության վրա: Այսպիսով 

ավարտվել է չափումների I փուլը: 

Դասական գեոդեզիական դիտարկումների միջոցով 

սողանքային կետերի շարժման ուղղությունը չափվում է տարեկան 

1-2 անգամ: 

Մեծ նշանակություն ունի նաև դեֆորմացիաների չափման 

հաճախությունը, որի հիմանական նպատակն է՝ տալ 

գնահատական ինժիներական կառույցների շահագործման 

կայունության վերաբերյալ: Վերջին տարիներին մեծ 

նշանակություն է դրանց անընդհատ հսկողությանը և ռեալ 

ժամանակում նորմայից հնարավոր շեղմանը, այսինքն՝ 

կատարվում է մոնիթորինգ (դիտարկում): Ներկայումս ոչ միայն 

հատուկ ապարատները, այլև դասական գեոդեզիական գործիքները 

կարող են աշխատել ավտոմատ ռեժիմում՝ առանց որևէ մեկի 

հսկողության: Դեֆորմացիաների չափման մեթոդիկան ընտրվում է՝ 

հաշվի առնելով սողանքների շարժը: 

Սողանքների դինամիկայի և դեֆորմացիաների որոշման 

նպատակով` չափումները կատարվում են անընդհատ` տարեկան 

1-2 անգամ, քանի որ միայն մեկ փուլի արդյունքները բավարար չեն 

դինամիկայի և դեֆորմացիաների որաշման համար:  

2010թթ.-ին կատարվել է սողանքների ուսումնասիրման II 

փուլը, որի հիմնական նպատակն է տալ 2 կամ ավելի ցիկլերի 

չափումների համեմատական վերլուծությունը: 

Վերջին տասնամյակում սողանքների ուսումնասիրումը շատ 

երկրներում կատարվում է արբանյակային չափումների մեթոդվ: 

Արբանյակային չափումների միջոցով կոմպեկսացվում են 

ավանդական եղանակով չափումների արդյունքում առաջացած 

սխալները: 

Քանի որ մեկ կամ մի քանի չափումների արդյունքում 

հնարավոր չէ որոշել սողանքների արագությունը և ուղղությունը, 

լրացուցիչ չափումներ կատարվելու են նաև ապագայում: 

Ներկայումս չափագրված բոլոր նյութերը գտնվում են 

գրասենյակային մշակման փուլում: 
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Գոհար Ղազարյան 
Երևանի Պետական Համալսարան 
 
Կենսաբազմազանության ուսումնասիրությունը և մոնիթորինգը 
ԱՏՀ տեխնոլոգիաների միջոցով 
 

Ներկայումս օրակարգային խնդիրներից է 

կենսաբազմազանության պահպանությունը: Կենսաբազմազանութ-

յան ուսումնասիրումը և վերլուծությունը  Երկրագնդի  ֆլորայի և 

ֆաունայի վիճակի կառավարման նոր եղանակներից է, որը 1992թ-

ից գիտական իմացության ոլորտից անցում կատարեց երկրների 

միջազգային պարտավորությունների ոլորտ: Այս խնդրի 

արդյունավետ լուծման եղանակներից է ԱՏՀ-ների օգտագործումը 

կենսաբազմազանության ուսումնասիրության ժամանակ: ԱՏՀ-ները 

ունեն տարածակոորդինատային ինֆորմացիայի վերլուծության 

լայն հնարավորություններ: ԱՏՀ-ների և հեռազննման 

օգտագործումը և զարգացումը վերջին տասնամյակներում 

հնարավորություն է տալիս համախմբել տվյալների մի քանի 

աղբյուրներ և վիճակագրության մի քանի եղանակներ: Դրանք նաև 

թույլ են տալիս տարածական տվյալները միավորել ատրիբուտային 

«նկարագրողական» տվյալների հետ, որոնք պահպանվում են 

տվյալների բանկերում: ԱՏՀ-ների միջոցով բնության 

պահպանության հիմնական խնդիրներից է կենսաբազմազա-

նության քանակի և վիճակի վերլուծությունը, չափումները և 

պլանավորումը: ԱՏՀ-ն հանդես է գալիս որպես կարևոր գործիք 

շրջակա միջավայրի կառավարման ժամանակ, մասնավորապես` 

բնական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման, 

կենսաբազմազանության մոնիթորինգի և պահպանման ժամանակ:  

 
 

4. Էկո-իրավունքի կենտրոնի կայք էջի ստեղծում 
 

 

    Էկո-իրավունքի կենտրոնի 

գալիք ուսումնական տարում 

շահագրգիռ խմբերին 

կներկայացնի իր կայք էջը: 

Կայք-էջում զետեղված են 

լինելու գիտահանրամատ-

չելի տեղեկատվություններ 

էկոլոգիական իրավունք 

գիտության հետազոտութ-

յունների, օրենսդրության զարգացման արդի հիմնախնդիրների և 

Էկո-իրավունքի կենտրոնի գործունեության վերաբերյալ: Կայքի 

կառուցվածքը ներառելու է հետևյալ բաժինները. Մեր մասին, 

Իրավական ակտեր, Գործունեություն, Հայտարարություններ, 

Ռեսուրսներ, Բաժանորդագրում, Հղումներ և այլն: Թվարկված 

բաժինները իրենց հերթին բաղկացած են լինելու ենթաբաժիններից, 

որոնցում  հնարավոր կլինի  գտնել դատական ակտեր, իրավական 
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ակտերի նախագծեր, էկոլոգիական օրենսդրության 

գնահատումներ, դասընթացների, հանրային լսումների վերաբերյալ 

տեղեկություններ, առանձին հիմնախնդիրների վերաբերյալ 

հետազոտություններ, նորություններ և այլն: Կայք էջի ստեղծման 

աշխատանքներն իրականացվում են ԵՊՀ տեղեկատվական 

համակարգերի սպասարկման և զարգացման վարչության հետ: 

 

 
5. Էկո-իրավունքի կենտրոնի աշխատանքները դպրոցական-
ների հետ  
  
           

     Էկո-իրավունքի կենտ-

րոնը “Դինո Գոլդ Մայնինգ” 

ընկերության հետ համատեղ 

2012 թվականի ապրիլի և 

մայիս ամիսների ընթացքում 

Կապան քաղաքում 

իրականացնում է էկոլո-

գիական հիմնախնդիրների, 

այդ թվում նաև` օրենս-

դրության վերաբերյալ դասընթացներ դպրոցականների համար: 

Դասընթացի էկոլոգիական իրավունքին վերաբերող հատվածը 

ընդգրկում է տարաբնույթ հարցեր. 1.ծանոթություն իշխանության 

ճյուղերին և սահմանադրական իրավուքններին, 2. ինչպես է 

օրենքը  պահպանում հողերը,  ջրերը եվ ընդերքը, 3. 

կենսաբազմազանության իրավական պահպանությունը, 

թափոնների օգտագործումը, 4. գենետիկորեն ձևափոխված 

օրգանիզմներ և այլն:   

Սա Էկո-իրավունքի կենտրոնի առաջին փորձն է հեռահար 

ձևով` առանց անմիջական մասնակցության անցկացնելու 

դպրոցականների համար դասընթացներ: Էկո-իրավունքի 

կենտրոնը նախատեսում է հաջողված փորձի դեպքում Հայաստանի 

ամբողջ տարածքում իրականացնելու նմանատիպ դասընթացներ: 

 
IV. ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է ԻՄԱՆԱԼ    

 

        Վայրի բնության համաշխարհային հիմնադրամի Հայաստա-

նյան ներկայացուցչության, “Շրջակա 

միջավայրի իրավական պահպա-

նության կենտրոն” հասարակական 

կազմակերպության համատեղ աշ-

խատանքի արդյունքում տպագրվել է 

ՀՀ Անտառային Օրենսդրության 

Ուղեցույց: Այն իր մեջ ներառում է ՀՀ 

անտառային օրենսգրքի, ինչպես նաև 

ՀՀ հողային օրենսգրքի, 

«Բնապահպանական 



18 
 

վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի, Վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի, 

«Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով 

կենդանակն և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի 

հատուցման սակագների մասին» ՀՀ օրենքի,  ՀՀ քաղաքացիական 

օրենսգրքի, ՀՀ քրեական օրենսգրքի համապատասխան 

հոդվածների մեկնաբանությունը:  

Ուղեցույցի մշակման նպատակն է աջակցել անտառային 

օրենսդրության նորմերն իրացնողներին` յուրաքնչյուր դրույթի 

վերաբերյալ անհրաժեշտ պարզաբանումների, վերլուծությունների 

ներկայացմամբ: Գրքի շնորհանդեսներն անցկացվել են 

Հայաստանի հինգ մարզերում, իսկ սույն թվականի մայիսի 29-ին 

Էկո-իրավունքի կենտրոնում տեղի կունենա գրքի երևանյան 

շնորհանդեսը: 
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V. ԿԱՆԱՉԱՓԱՅԼ ԺՊԻՏՆԵՐ 
        
 

 
 
 
                                                     

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

 

 


