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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Սույն հաշվետվությունը վերաբերում է ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի Էկոլոգիական 

իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի 2012 թ.-ի գործունեությանը:  

Հաշվետվությունը ներառում է հունվար-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում Կենտրոնի 

կատարած աշխատանքները` իրավական ակտերի վերաբերյալ դիտողությունները և 

առաջարկները, հանրային լսումները և քննարկումները, գիտաժողովները, 

հրատարակումները: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1.ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ 
 

1.1 Քիմիական նյութերի մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ 

Ամսաթիվ. 7 փետրվարի, 2012թ. 

Գործընկեր. ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն 

 

1.2  Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների գործածության մասին ՀՀ 

օրենքի նախագիծ 
Ամսաթիվ. 4 մարտի, 2012թ. 

Գործընկեր. ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն 

 

1.3 Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության (ՄԱԿ) Եվրոպական Տնտեսական 

Հանձնաժողովի (ԵՏՀ) <<Շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ 

տեղեկատվության մատչելիության, որոշումներ ընդունելու գործընթացին 

հասարակայնության մասնակցության եվ արդարադատության մատչելիության 

մասին>> Օրհուսի կոնվենցիայից բխող Հայաստանի Հանրապետության 

ստանձնած պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ 

գործողությունների համակարգման միջգերատեսչական հանձնաժողովի 

աշխատակարգի նախագիծ 

Ամսաթիվ. 21 մարտի, 2012թ. 

Գործընկեր. ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն 

 

1.4 Անտառապատման և ատառվերականգնման հրահանգը հաստատելու 

մասին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի հրամանի նախագիծ 
Ամսաթիվ. 21 մայիսի, 2012թ. 

Գործընկեր. ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարություն, Հայանտառ ՊՈԱԿ 

 

1.5 Անտառսերմնային և տնկարանային տնտեսությունների վարման կարգը 

հաստատելու մասին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի հրամանի նախագիծ 

Ամսաթիվ. 21 մայիսի, 2012թ. 

Գործընկեր. ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարություն, Հայանտառ ՊՈԱԿ 

 

1.5 Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին ՀՀ օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ 
Ամսաթիվ. 28 օգոստոսի, 2012թ. 

Գործընկեր. ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն 
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2. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ 

2.1 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության արդի 

հիմնախնդիրները ՀՀ-ում թեմայով հանրային քննարկում 
Ամսաթիվ. 13 մարտի, 2012թ. 

Գործընկեր. Դինո Գոլդ Մայնինգ ընկերություն 

Մասնակիցներ. ԵՊՀ,  ՀՀ ԱԺ Գյուղատնտեսության և բանպահպանության մշտական 

հանձնաժողով, WWF Հայաստանյան մասնաճյուղ, Սագամար ՊԲԸ, լրատվա-

միջոցներ, ուսանողներ 

 

2.2 Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների գործածության մասին ՀՀ 

օրենքի նախագծի հանրային քննարկում 
Ամսաթիվ. 30 մարտի, 2012 

Գործընկեր(ներ). ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն, ՀՀ Ազգային Ժողով 

Մասնակիցներ. ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի և պետական կառավարման 

մարմինների ներկայացուցիչներ, կազմակերպություններ, լրատվամիջոցներ, 

ուսանողներ 

 

2.3Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին ՀՀ օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի հանրային 

քննարկում 
Ամսաթիվ. 28 օգոստոսի, 2012թ. 

Գործընկեր(ներ). ՀՀ բնապահպանության նախարարություն  

Մասնակիցներ.Պետական կառավարման մարմինների, հասարակական 

կազմակերպությունների, գիտահետազոտական ինստիտուտների, գորածարարի 

ոլորտի ներկայացուցիչներ  
 

2.4 Կլոր սեղան ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների մեթոդաբանություն 

թեմայով 

Ամսաթիվ. 17 դեկտեմբերի, 2012թ. 

Գործընկեր(ներ). ՀՀ բնապահպանության նախարարություն  

Մասնակիցներ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխտակազմի 

բնապահպանական պետական տեսչության հաշվառման և վերլուծության բաժնի 

պետ տիկին Ռոզա Ջուլհակյանը, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության տեսչական 

բարեփոխումների խմբի անդամ պարոն Վարդան Դաբաղյանը 

3. ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

3.1 ՀՀ-ում մարդու էկոլոգիական իրավունքների իրացման վիճակի վերաբերյալ 

հետազոտության ծրագրերի մշակում 
Ամսաթիվ. Մարտի –Ապրիլ, 2012  

Գործընկեր. Շվեցարակովկասյան ակադեմիական ցանց 
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3.2 Կապանում դպրոցականների համար անցկացվող դասընթացի ծրագրի 

մշակում 

Ամսաթիվ. Մայիս, 2012 

Գործոնկեր. Դինո Գոլդ Մայնինգ Ընկերություն 

Մասնակիցներ. Կապանի դպրոցականներ 

 

3.3 Կայք էջի ստեղծում 
Ամսաթիվ. Դեկտեմբեր 2012թ. 

Գործընկեր. ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչություն 

 

3.4 Էկոլոգիական իրավունք դասագիրք 
Ամսաթիվ. Հունվար-Դեկտեմբեր, 2012թ. 

 

3.5  Զեկույց IUCN AEL հանդեսի համար էկոլոգիական վերահսկողության 

համակարգի բարեփոխումների և հասարակական կազմակերպությունների 

հանրային էկոլոգիական շահերի պաշտպանության նպատակով 

արդարադատության մատչելիության հիմնախնդիրների մասին  
Ամսաթիվ.  27 դեկտեմբերի, 2012թ. 

 

3.6 Միջբուհական ուսանողական գիտաժողով  
Թեմա Թափոնների կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում 

Ամսաթիվ.  2012 թ., դեկտեմբերի 15  

Մասնակիցներ. ԵՊՀ իրավագիտության, Կենսաբանության և Քիմիայի 

ֆակուլտետների ուսանողներ   
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4.ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ  

4.1. Հոդվածների տպագրություն 

N Վերտառություն 

Տվյալներ 

հրատարակության 

վերաբերյալ 

էջեր Հեղինակ 

1 2 3 4 5 

1.  Основы развития национальной 

экологической политики как 

одной из важных условий 

совершенствования 

экологического законодательства 

«ԵՊՀ իրավագիտության 

ֆակուլտետի պրոֆեսորա-

դասախոսական կազմի 

գիտաժողովի նյութերի 

ժողովածու նվիրված ՀՀ 

անկախության հռչակման 

20-ամյակին», Երևան, ԵՊՀ  

հրատ., 2012 թ., 608 էջ:  

 

էջեր 

328-

339 

Ա.Իսկոյան 

2.  Էկոլոգիական 

ապահովագրության և շրջակա 

միջավայրին պատճառված 

վնասի հատուցման 

ինստիտուտների 

հարաբերակցության որոշ 

հարցեր 

 

«ԵՊՀ իրավագիտության 

ֆակուլտետի պրոֆեսորա-

դասախոսական կազմի 

գիտաժողովի նյութերի 

ժողովածու նվիրված ՀՀ 

անկախության հռչակման 

20-ամյակին», Երևան, ԵՊՀ  

հրատ., 2012 թ., 608 էջ:  

 

Էջեր 

537-

550 

Հ. Հախվերդյան 

3.  Փակ շրջանառու համակարգ. 

արդյոք այն միշտ է անվտանգ 

շրջակա միջավայրի 

համար: “Revista Catalana de Dret 

Ambiental” 

“Catalan Environmental Law 

Journal”, December 2012 
տպագ

րությա

ն 

փուլու

մ է 

Գ.Մովսիսյան 

4.  Պետական էկոլոգիական 

փորձաքննության իրավական 

հիմքերի կատարելագործման 

հիմնական ուղղությունները 

Հայաստանի 

Հանրապետությունում 

«ԵՊՀ իրավագիտության 

ֆակուլտետի պրոֆեսորա-

դասախոսական կազմի 

գիտաժողովի նյութերի 

ժողովածու նվիրված ՀՀ 

անկախության հռչակման 

20-ամյակին», Երևան, ԵՊՀ  

հրատ., 2012 թ., 608 էջ:  

էջեր 

586-

597 

Գ.Մովսիսյան 

 

4.2  ՀՀ Անտառային օրենսդրության ուղեցույց 

 

Ամսաթիվ . Հունիս, 2012թ. 

Գործընկեր. WWF Հայաստանյան մասնաճյուղ, ENPI-FLEG, Հայանտառ “ՊՈԱԿ” 

 


	ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
	1.ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ
	1.1 Քիմիական նյութերի մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ
	1.2  Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների գործածության մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ
	1.3 Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության (ՄԱԿ) Եվրոպական Տնտեսական Հանձնաժողովի (ԵՏՀ) <<Շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության մատչելիության, որոշումներ ընդունելու գործընթացին հասարակայնության մասնակցության եվ արդարադատության մատչելիության մասի...
	1.4 Անտառապատման և ատառվերականգնման հրահանգը հաստատելու մասին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի հրամանի նախագիծ
	1.5 Անտառսերմնային և տնկարանային տնտեսությունների վարման կարգը հաստատելու մասին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի հրամանի նախագիծ
	1.5 Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ

	2. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
	2.1 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում թեմայով հանրային քննարկում
	2.2 Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների գործածության մասին ՀՀ օրենքի նախագծի հանրային քննարկում
	2.3Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի հանրային քննարկում
	2.4 Կլոր սեղան ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների մեթոդաբանություն թեմայով

	3. ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
	3.1 ՀՀ-ում մարդու էկոլոգիական իրավունքների իրացման վիճակի վերաբերյալ հետազոտության ծրագրերի մշակում
	3.2 Կապանում դպրոցականների համար անցկացվող դասընթացի ծրագրի մշակում
	3.3 Կայք էջի ստեղծում
	3.4 Էկոլոգիական իրավունք դասագիրք
	Ամսաթիվ. Հունվար-Դեկտեմբեր, 2012թ.
	3.5  Զեկույց IUCN AEL հանդեսի համար էկոլոգիական վերահսկողության համակարգի բարեփոխումների և հասարակական կազմակերպությունների հանրային էկոլոգիական շահերի պաշտպանության նպատակով արդարադատության մատչելիության հիմնախնդիրների մասին
	3.6 Միջբուհական ուսանողական գիտաժողով

	4.ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
	4.1. Հոդվածների տպագրություն
	4.2  ՀՀ Անտառային օրենսդրության ուղեցույց


