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ՀՀ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐ (1) 

 ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա 
միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին» 
կոնվենցիա (Էսպո, 1991թ.), 

 «Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման մասին» 
արձանագրություն (Կիև, 2003թ.), 

 ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ 
տեղեկատվության մատչելիության, որոշումների 
ընդունման գործընթացին հասարակայնության 
մասնակցության և արդարդատության մատչելիության 
մասին» կոնվենցիա (Օրհուս, 1998թ.), 

 ՄԱԿ-ի «Կենսաբազմազանության մասին» կոնվենցիա 
(Ռիո դե Ժանեյրո, 1991թ.), 

 «Կենսաբանական անվտանգության մասին» 
կարթագենյան արձանագրություն (Մոնրեալ, 2000թ.), 



ՀՀ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐ (2) 

 ՄԱԿ «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային 
կոնվենցիա (Նյու Յորք, 1992թ.), 

 ՄԱԿ-ի «Անապատացման դեմ պայքարի մասին» 
կոնվենցիա (Փարիզ, 1994թ.), 

 «Միջազգային կարևորության խոնավ տարածքների 
մասին, հատկապես որպես ջրաթռչունների 
բնակավայր» կոնվենցիա (Ռամսար, 1971թ.), 

 ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Արդյունաբերական վթարների 
անդրսահմանային ազդեցության մասին» կոնվենցիա 
(Հելսինկի, 1992թ.), 

 ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Մեծ հեռավորությունների վրա օդի 
անդրսահմանային աղտոտվածության մասին» 
կոնվենցիա (Ժնև, 1979թ.) 



ՀՀ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐ (3) 

 «Վտանգավոր և այլ թափոնների 
անդրսահմանային տեղափոխման և հեռացման 
նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին » 
կոնվենցիա (Բազել, 1989թ.), 

 «Օզոնային շերտի պահպանության մասին» 
կոնվենցիա (Վիեննա, 1985թ.), 

 «Միջազգային առևտրում առանձին վտանգավոր 
քիմիական նյութերի և պեստիցիդների 
վերաբերյալ նախնական հիմնավորված 
համաձայնության ընթացակարգի կիրառման 
մասին» կոնվենցիա (Ռոտերդամ, 1998թ.), 

 «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» 
կոնվենցիա (Ստոկհոլմ, 2001թ.), 
 



ՀՀ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐ (4) 

 «Շրջակա միջավայրի փոխակերպման 
տեխնիկական միջոցների ռազմական կամ այլ 
կարգի թշնամական օգտագործումը արգելելու 
մասին» (Ժնև, 1976թ.), 

 «Լանդշաֆտների եվրոպական կոնվենցիա» 
(Ֆլորենս, 2000թ.), 

 «Համաշխարհային մշակութային և բնական 
ժառանգության պահպանության մասին» 
կոնվենցիա (Փարիզ, 1972թ.): 



ՕՐՀՈՒՍԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 
 Օրհուսի կոնվենցիայի ընդունման անհրաժեշտությունը 

 
 Վավերացվել է              14 մայիսի 2001 
 
 Ուժի մեջ է մտել          30 հոկտեմբերի 2001 

 
 Հայաստանը ներկայացրել է Կոնվենցիայի 
իրականացման 4 ազգային զեկույց 

 
 Օրհուս կենտրոններ    15 Երևանում և մարզերում 
 
 Այլ կառույցներ  

 ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Էկոլոգիական 
իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոն 

 ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի 
Կայուն զարգացման կենտրոն 
 



ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

1. 
•  Պրեամբուլա 
•  Սահմանումներ 
•  Ընդհանուր դրույթներ 

2. 
•Տեղեկատվության մատչելիություն 

•Պասիվ ձև, 
•Ակտիվ ձև 

3. 

•Հասարակայնության մասնակցություն 
•Գործունեության կոնկրետ տեսակների վերաբերյալ, 

•Պլաններ, ծրագրեր և քաղաքականություն 
•Նորմատիվ-իրավական ակտեր 

4. 
•Արդարադատության մատչելիություն 

5. 

•Կոնվենցիայի մարմիններ, 
•Կողմերի հանդիպում,  

•Համապատասխանության կոմիտե,  
•Քարտուղարություն 

•Ընթացակարգային հարցեր 



ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ  
(4-ՐԴ և 5-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ) 



ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 “Տեղեկատվության ազատության մասին” ՀՀ օրենք 
 Բնապահպանական օրենսդրություն 

 “Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և 
փորձաքննության մասին” ՀՀ օրենք, 

 “Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին” ՀՀ 
օրենք 

 Բնառեսուրսային օրենսդրություն 
 ՀՀ հողային օրենսգիրք, 
 ՀՀ ջրային օրենսգիրք, 
 ՀՀ անտառային օրենսգիրք, 
 Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգիրք, 
 Այլ բնառեսուրսային օրենքներ 

 Այլ օրենսդրություն 
 Նորմ-մեխանիզմներ, 
 Նորմ-երաշխիքներ: 



ՊՐԱԿՏԻԿԱ 
 Պարբերաբար թարմացվում է ՀՀ բնապահպանության 
նախարարության կայքը, 

 ՀՀ ԲՆ կայքում տեղադրվել է էկոլոգիական 
տեղեկատվություն ստանալու հարցման օրինակելի 
ձևը, 

 Օրհուս կենտրոններին տրամադրվում է շաբաթական 
հիդրոօդերևութաբանական տեղեկագիր, 

 Դասընթացներ քաղաքացիական ծառայողների, 
դատավորների և այլ խմբերի համար: 

 2013թ. հիմնադրվել է Արդարադատության 
ակադեմիան, որի կրթական ծրագրում առաջիկայում 
կներառվի “Էկոլոգիական իրավունք և Օրհուսի 
կոնվենցիա” դասընթացը: 



ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
(6-8-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ) 



ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 “Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման 
և փորձաքննության մասին” ՀՀ օրենք,  
 

 “Հանրային ծանուցման և քննարկումների 
իրականացման կարգը սահմանելու մասին” ՀՀ 
կառավարության որոշում (նախագիծ),  
 

 Համապատասխան դրույթներ ՀՀ բնառեսուրսային և 
այլ օրենսդրության համակարգում, 
 

 “Հանրային քննարկումների կազմակերպման և 
իրականացման կարգը հաստատելու մասին” ՀՀ 
Կառավարության որոշում: 



ՊՐԱԿՏԻԿԱ 
 Ստեղծվել և գործում է Օրհուսի կոնվենցիայի 
իրականացման հարցերով միջգերատեսչական 
հանձնաժողով, 

 «Սոտքի ոսկու ֆաբրիկա», 
 «Գոլդեն Օրե» բազմամետղային հանքավայր, 
 2014թ. մարտի 17- “Հայաստանի 
Հանրապետության բնության հատուկ 
պահպանվող տարածքների զարգացման 
ռազմավարության և գործողությունների ազգային 
ծրագրի” հանրային քննարկում, 

 2012թ. մայիսի 21 – «Գենետիկորեն փոփոխված 
օրգանիզմների գործածության մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագծի հանրային քննարկում 



ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ 
(9-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾ) 



ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 «Հասարակական կազմակերպությունների 
մասին» ՀՀ օրենք, 

 «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ 
օրենք, 

 ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրք, 
 ՀՀ քաղաքացիական դատավարության 
օրենսգիրք, 

 ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք, 
 «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենք, 

 «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ 
օրենք: 



ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱ 
 ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը անդրադարձել է ՀԿ-ների 
դատավարական իրավասուբյեկտության 
չափանիշներին (ՎԴ/3275/05/09), 
 Եթե որևէ հասարակական կազմակերպություն 

բավարարում է ազգային օրենսդրությամբ ներկայացվող 
չափանիշներին և իր կանոնադրային նպատակներին և 
խնդիրներին համապատասխան զբաղվում է շրջակա 
միջավայրի պահպանության հարցերով, պետք է համարվի 
շահագրգիռ հասարակայնություն ` հաշվի առնելով 
Օրհուսի կոնվենցիայի առաջադրած պահանջները և պետք 
է ունենա իրավունք դատարանում վիճարկելու պետական և 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների և դրանց 
պաշտոնատար անձանց ակտերը, գործողությունները և 
անգործությունը: 

 ՎԴՕ 3-րդ հոդվածը սահմանադրական 
արդարադատության առարկա (ՍԴՈ-906) 
 արդյո՞ք “նրա” եզրույթի գործածությունը ՀԿ-ների 

պարագայում թույլ է տալիս հանդես գալ հանրային շահերի 
պաշտպանությամբ, թե՞ ոչ: 



ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 Ձեռնարկ քաղաքացիական հասարակության և 
քաղաքացիական ծառայողների համար “Օրհուսի 
կոնվենցիայի դրույթների կիրառումը 
Հայաստանում” – 2004թ. 

 ՀՀ էկոլոգիական օրենսդրություն (նորմատիվ-
իրավական ակտերի ժողովածու) – 2009թ. 

 “ՀՀ Անտառային օրենսդրության ուղեցույց” 
գիտագործնական մեկնաբանություններ – 2012թ. 

 ՀՀ հողային իրավունք (իրավական ակտերի 
ժողովածու) – 2014թ. 

 Այլ հրատարակություններ 
 



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 


	ՀՀ միջազգային էկոլոգիական համաձայանագրերը եվ Օրհուսի կոնվենցիան
	ՀՀ միջազգային էկոլոգիական համաձայնագրեր (1)
	ՀՀ միջազգային էկոլոգիական համաձայնագրեր (2)
	ՀՀ միջազգային էկոլոգիական համաձայնագրեր (3)
	ՀՀ միջազգային էկոլոգիական համաձայնագրեր (4)
	Օրհուսի կոնվենցիան Հայաստանում
	Կոնվենցիայի կառուցվածքը
	Էկոլոգիական տեղեկատվության մատչելիություն �(4-րդ և 5-րդ հոդվածներ)
	Օրենսդրություն
	Պրակտիկա
	Որոշումների ընդունման գործընթացին հասարակայնության մասնակցություն�(6-8-րդ հոդվածներ)
	Օրենսդրություն
	Պրակտիկա
	Արդարադատության մատչելիություն�(9-րդ հոդված)
	Օրենսդրություն
	Դատական պրակտիկա
	Հիմնական հրատարակություններ
	Շնորհակալություն ուշադրության համար

