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ՄԱՍ I.  

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

1. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման վերաբերյալ ՀՀ 

օրենսդրության վերանայման հայեցակարգային մոտեցումները (այսուհետ՝ 

Հայեցակարգ) մշակվել են հիմք ընդունելով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման եվ փորձաքննության մասին ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

ներկայացված գնահատման (այսուհետ՝ Գնահատում) եվ ՄԱԿ-ի ԵՏՀ 

ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման արձանագրության դրույթների 

իրականացման նպատակով ՀՀ օրենսդրության վերլուծության արդյունքներ 

(այսուհետ՝ Վերլուծություն)
1
:  

2. Հայեցակարգը մշակել է փորձագետ Ելենա Լայեվսկայան (այսուհետ՝ փորձագետ)՝ 

Գոռ Մովսիսյանի աջակցությամբ: Հայեցակարգը մշակելիս փորձագետի 

ուսումնասիրության օբյեկտ են կազմել 2015 թվականի փետրվար ամսի դրությամբ 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (այսուհետ՝ ՇՄԱԳ) ոլորտի, 

այդ թվում նաև՝ անդրսահմանային համատեքստում շրջակա միջավայրի վրա 

էական ազդեցություն ունեցող գործունեության որոշակի տեսակների և պլանների, 

ծրագրերի վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրությունը: Ստորև ներկայացված վերլուծության 

առանցքում Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և 

փորձաքննության մասին ՀՀ 2014 թվականի օգոստոսի 11-ին ուժի մեջ մտած 

օրենքն է (այսուհետ ՇՄԱԳ և փորձաքննության մասին ՀՀ օրենք կամ Օրենք):  

3. Վերլուծության 77-րդ կետում, ինչպես նաև Գնահատման 35-36-րդ կետերում նշվել է 

գործունեության որոշակի տեսակների ազդեցության գնահատման և 

ռազմավարական նշանակություն ունեցող պլանների, ծրագրերի ազդեցության 

գնահատման գործընթացների նկատմամբ տարբերակված մոտեցում դրսևորելու 

անհրաժեշտության մասին: Այսպես, ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման 

(այսուհետ՝ ՌԷԳ) մասին ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ 
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Գնահատումը և Վերլուծությունը մատչելի են. http://www.unece.org/environmental-

policy/conventions/environmental-assessment/about-us/protocol-on-sea/enveiaabouteap-
green/enveiaabouteap-greenprotocol-on-seaenvseaeapgreenlegal.html  
 

http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/environmental-assessment/about-us/protocol-on-sea/enveiaabouteap-green/enveiaabouteap-greenprotocol-on-seaenvseaeapgreenlegal.html
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/environmental-assessment/about-us/protocol-on-sea/enveiaabouteap-green/enveiaabouteap-greenprotocol-on-seaenvseaeapgreenlegal.html
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/environmental-assessment/about-us/protocol-on-sea/enveiaabouteap-green/enveiaabouteap-greenprotocol-on-seaenvseaeapgreenlegal.html


ներկայացված առաջարկությունների համատեքստում քննարկվել են հետևյալ 

այլընտրանքները.  

ա) կատարել փոփոխություններ և լրացումներ ՇՄԱԳ և փորձաքննության մասին 

ՀՀ օրենքում և հարակից ճյուղային օրենսդրությունում,  

բ) ՌԷԳ մասին ՀՀ նոր օրենքի մշակում:  

Երևան քաղաքում 2014 թվականիի սեպտեմբերին անցկացված կլոր սեղան- 

քննարկման արդյունքում ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը հավանական 

է համարել բ) տարբերակի ընտրությունը, այսինքն՝ ՌԷԳ նոր օրենքի նախագծի 

մշակումը: Այդուհանդերձ, հետագայում լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներն 

առավել ընդունելի են համարել առաջարկվող  ա) տարբերակը: Հիմք ընդունելով 

առաջարկվող մոտեցումը,՝մշակվել է սույն Կոնցեպցիան, որում տեղ են գտել  

առաջարկներ ՇՄԱԳ և փորձաքննության մասին ՀՀ օրենքի բարելավման և նոր 

խմբագրությամբ այն ընդունման ներկայացնելու վերաբերյալ
2
:  

4. Հիմք ընդունելով սույն փաստաթղթի 3-րդ կետում արտահայտված մոտեցումը՝ 

ներկայացված Հայեցակարգում փորձագետը մշակել են որոշակի, մասնավոր 

բնույթի առաջարկություններ Օրենքի դրույթների կտարելագործան վերաբերյալ, 

ինչպես նաև՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման ոլորտին 

վերաբերող ՀՀ այլ իրավական ակտերում հնարավոր փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու վերաբերյալ ընդհանրական բնույթի առաջարկներ: 

5. Հայեցակարգի մշակման իրավական հիմքը ձևավորվել է հետևյալ իրավական 

ակտերից. ՀՀ Սահմանադրություն, քննարկվող ոլորտի ՀՀ մասնակցությամբ 

միջազգային պայմանագրերը: Փորձագետը հիմք են ընդունել նաև Եվրոպական 

պառլամենտի և Եվրոպական խորհրդի՝ շրջակա միջավայրի վրա որոշակի 

պլանների և ծրագրերի հետևանքների ազդեցության գնահատման  2011/42/EC 

դիրեկտիվայի,  Պետական և մասնավոր գործունեության տեսակների շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին Եվրոպական պառլամենտի և 

Եվրոպական խորհրդի 2011/42/EC դիրեկտիվայի պահանջները: Փորձագետն 

ուսումնասիրել է նաև Լեհաստանի, Չեխիայի, Էստոնիայի և այլ եվրոպական 
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Եթե Օրենքում առաջարկվող փոփոխություններն ու լրացումները կունենան լայնածավալ բնույթ, ապա 

նպատակահարմար է օրենքը ներյաացնել նոր խմբագրությամբ (համաձայն՝ Իրավական ակտերի մասին ՀՀ 

օրենքի 7 –րդ հոդվածի 6-րդ մասի): Այս առնչությամբ, սույն Հայեցակարգում օգտագործվում են ինչես նոր 

խմբագրություն, այնպես էլ փոփոխություններ և լրացումներ եզրույթները:   



պետությունների համապատասխան իրավական ակտերը: Բացի վերոնշյալից, 

փորձագետն առաջնորդվել են նաև՝  

 Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի 

պետություններում պետական էկոլոգիական փորձաքննության 

շրջանակներում Էսպո կոնվենցիայի և էկոլոգիական գնահատման միջև 

համապատասխանության բարելավման ընդհանուր ուղեցույցով
3
, 

 Օրհուսի կոնվենցիայի Համապատասխանության կոմիտեի 2004-2011 

թվականների պրատիկայում տեղ գտած առաջարկություններով,  

 ENVSEC ծրագրի արդյունքներով. Անդրսահմանային համտեքստում 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում- Բելառուսի և 

Ուկրաինայի միջև համատեղ իրականացվող հետնախագծային 

վերլուծության պիլոտային ծրագիր
4
:  

 

II. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ՆՈՐ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ՙՙՇՐՋԱԿԱ 

ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ 

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ՚՚ ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

6. Սույն Կոնցեպցիայի առանցքային  խնդիրն է, որոշակիացնել հասարակական այն 

հարաբերությունների շրջանակը, որոնք կկազմեն նոր խմբագրությամբ ՇՄԱԳ և 

փորձաքննության մասին ՀՀ օրենքի կարգավորման առարկան:  

Գործող օրենքի տեքստը ներառում է ՇՄԱԳ և ՌԷԳ գործընթացները, որոնք 

մասամբ համապատասխանում են ՀՀ միջազգային պրտավորություններին, ինչպես 

նաև էկոլոգիական փորձաքննությունը, որը պարտադիր չէ ըստ միջազգային 

պայմանագրերի, սակայն կիրառվում է հետխորհրդային պետություններում:  

Գործող Օրենքում փորձ է արվել ամրագրել գործունեության որոշակի տեսակների և 

ռազմավարական փաստաթղթերի ազդեցության գնահատման կազմակերպման և 

իրականացման  միասնական պահանջներ, ինչը հնարավորություն չի ընձեռել 
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 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/mop6/ECE.MP.EIA.2014.2_r.pdf 

4
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ամբողջ ծավալով հաշվի առնել ՌԷԳ գործընթացի առանձնահատկությունները, 

ՇՄԱԳ գործընթացի առանձին տարրեր: Խնդիրը ներակայցվել է ինչպես նախագծի 

վերաբերյալ միջազգային փորձագտների ներկայացրած  Գնահատականում, 

այնպես էլ ՌԷԳ օրենսդրության Վերլուծությունում: ՌԷԳ և ՇՄԱԳ գործընթացների 

մեթոդական և բովանդակային տարբերությունները, անդրսահմանային 

համատեքստում ազդեցության գնահատման ՌԷԳ և ՇՄԱԳ գործընթացների 

վերաբերյալ միջազգային-իրավական պահանջների առանձնահատությունները և 

դրանց համապատասխան պետական մարմինների գործառույթների 

տարբերությունները բավարար հիմք են ստեղծում այդ գործընթացների 

տարբերակված կարգավորման համար: Նշված տարբերակումը հնարավոր  է 

իրականացնել, այդ թվում նաև՝ օրենքում նախատեսելով առանձին գլուխներ կամ 

բաժիններ:  

Հիմք ընդունելով ընտրված հայեցակարգային մոտեցումը՝ առաջարկվում է մշակել 

ՇՄԱԳ և փորձաքննության մասին ՀՀ օրենքում  փոփոխություններ և լրացումներ, 

որոնք Օրենքի կառուցվածքում հնարավորություն կընձեռեն  նախատեսելու 

առանձին բաժիններ նվիրված ՇՄԱԳ և ՌԷԳ
5
 գործընթացների կազմակերպմանը և 

իրականացմանը: Այս ամենի հիման վրա անհրաժեշտ է դրսևորել տարբերակված 

մոտեցում նաև ՇՄԱԳ և ՌԷԳ գործընթացներում հասարակայնության 

մասնակցության ընթացակարգերը սահմանելիս  և հստակեցնել դրանց վերաբերյալ 

դրույթները:        

7.  ՇՄԱԳ և փորձաքննության մասին ՀՀ օրենքը նոր խմբագրությամբ 

ներկայացնելիս, բացի վերոնշյալ բաժանումից, անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև 

կառուցվածքին վերաբերող հետևյալ նկատառումները.  

7.1 հնարավոր է պահպանել Օրենքի 1-ին Գլուխը ներկայիս շարադրմամբ, 

այդուհանդերձ, որոշ դրույթների վերանայմամբ և ձևակերպումների 

փոփոխությամբ: Այս և հասակցությունների վերաշարադրման վերաբերյալ 

մեկնաբանություններ ներկայացված են սույն Հայեցակարգի մաս կազմող 

Աղյուսակում (տե'ս երկրորդ մաս):  
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 Գործող Օրենքի խնդրահարույց կողմը ՌԷԳ է, ուստի հաջորդող դրույթներում առանձնհատուկ 

ուշադրություն է հատկացրել նշված խնդրի կարգավորմանը:  



7.2 հնարավոր է պահպանել Օրենքի 2-րդ Գլուխը ներկայիս շարադրմամբ,որը 

ներառում է կառավարման վերաբերյալ դրույթներ: Միաժամանկ դրա 

վերանայման ընթացքում անհրաժեշտ է խուսափել այլ և տվյալ իրավական 

ակտում ամրագրված նորմերի կրկնությունից: Նշված խնդրի վերաբերյալ 

լրացուցիչ մեկնաբանություններ ներկայացված են  սույն Հայեցակարգի մաս 

կազմող Աղյուսակում (տե'ս երկրորդ մաս):  

7.3 Էկոլոգիական փորձաքննությունն ըստ էության անհամատեղելի չէ Էսպո 

կոնվենցիայի և այլ միջազգային պայամանգրերի դրույթների իրագործման 

հետ, այդ իսկ պատճառով դրա ամրագրման հնարավորությունն 

ամբոջությամբ Հայաստանի Հանրապետության լիազոր մարմինների  

հայեցողության ներքո է: Ինստիտուտի պահպանման քաղաքական կամքի 

առկայության պարագայում դրա կազմակերպման և իրականացման 

վերաբերյալ դրույթները կարող են տեղ գտնել ՇՄԱԳ և փորձաքննության 

մասին ՀՀ օրենքի  առանձին գլխում՝ նոր խմբագրությամբ
6
:  

7.4 ՌԷԳ և ՇՄԱԳ գործընթացների առանձնահատուկ մաս է կազմում 

նախատեսվող որոշակի տեսակի գործունեության և պլանների, ծրագրերի  

անդրսահմանային ազդեցությունը: Մասնագետների կարծիքով՝ Օրենքի 

կառուցվածքում անհրաժեշտ է նախատեսել առանձին գլուխ/բաժինը, որը 

կվերաբերի անդրսահմանային ազդեցության գնահատմանը: Գործող օրենքի 

համապատասխան 5-րդ գլուխը հնարավոր է պահպանել՝ իրականացնելով 

դրանում տեղ գտած նորմերի վերաձևակերպում՝ լրացնելով առանձին 

դրույթներով, որոնք առաջարկվել են Օրենքի նախագծի գնահատման 18-րդ և 

Վերլուծության 61-63-րդ կետերով:  

7.5 Հասարակայնության մասնակցության ընթացակարգերը ՇՄԱԳ և 

փորձաքննության մասին ՀՀ օրենքում պետք կարգավորվեն ավելի 

մանրամասն, քանի որ մի շարք մասնագետների պնդմամբ 

հասարակայնության մասնակցության ընթացակարգի նախատեսումը 

կառավարության որոշման մակարդակում կարող է հակասել ՀՀ 
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 Քանի որ միջազգային պայմանագրերը չեն սահմանում էկոլոգիական փորձաքննության անցկացման 

իրավական շրջանակը, սույն փաստաթղթում չեն նախատեսվել մանրամասն առաջարկներ 

փորձաքննության գործընթացի կատարելագործման վերաբերյալ: Այդուհանդերձ, մասնակի 

անդրադարձ է կատարվում այս խնդրին ՇՄԱԳ և ՌԷԳ գործընթացների իրականացման առնչությամբ:  



Սահամանդրությանը դրույթներին: Համաձայն ՀՀ սահմանադրության 83.5 –

րդ հոդվածի Բացառապես Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով են 

սահմանվում 1) ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրավունքներն 

իրականացնելու և պաշտպանելու պայմանները և կարգը”: Նշված պահանջը ոչ 

միայն պայմանավորված է իրավունքի գերակայության սկզբունքի, այլ մարդու 

իրավունքների ոլորտում առկա դրույթների, պահանջների կայունթյան և 

կանխատեսելիության ապահովման անհրաժեշտությամբ: Այս և մի շարք այլ 

հիմքերից ելնելով /տես Վերլուծության 58-60-րդ կետերը և Օրենքի նախագծի 

գնահատման 20-30-ր կետերը/՝ մասնագետներն առաջարկում են Օրենքում 

հնարավորինս մանրամասն ամրագրել հասարակայնության մասնակցության 

սկզբունքները և ընթացակարգերը:  

Միևնույն ժամանակ, հասարակայնության մասնակցության իրավունքի 

ամրագրումը Օրենքի վերախմբագրված տարբերակում մեծապես 

պայմանավորված է կարգավորման ընտրվելիք մոդելով.  

1-ին տարբերակ. եթե հասարակայնության մասնակցության օբյեկտ են 

դառնալու ՇՄԱԳ ենթակա գործունեության որոշակի տեսակներ և ՌԷԳ 

ենթակա պլաններ, ծրագրեր՝ հիմք ընդունելով ՀՀ միջազգային 

պարտավորությունները, ապա հասարակայնության մասնակցության 

վերաբերյալ դրույթները ՇՄԱԳ և փորձաքննության մասին ՀՀ օրենքում 

հնարավոր է նախատեսել ինչպես առանձին գլխում, այնպես էլ ներառելով 

դրանք ՇՄԱԳ և ՌԷԳ գործընթացները կարգավորող գլուխներում:  

Տարբերակ 2. եթե հասարակայնության մասնակցության օբյեկտ են 

դառնալու գործունեության որոշակի տեսակներ և պլանների, ծրագրեր, 

որոնց համար ՇՄԱԳ և ՌԷԳ չի պահանջվում ելնելով համապատասխան 

միջազգային պայմանագրերից,  սակայն դրանց համար անհրաժեշտ է 

հասարակայնության մասնակցության ապահովում (օրինակ՝ պլաններ, 

ծրագրեր, որոնց համար պահանջվում է հասարակայնության 

մասնակցություն, բայց որոնք միաժամանակ ՌԷԳ օբյեկտ չեն, համաձայն՝ 

ՌԷԳ րձանագրության), ապա հասարակայնության մասնակցության 

վերաբերյալ դրույթներ անհրաժեշտ է ներառել  առանձին գլխում:  Նման 

պարագայում հարկ է քննարկել նաև Օրենքի հետևյալ վերնագրի 



ընտրության հնարավորությունը. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման մասին ՀՀ օրենք, որի վերաբերյալ լրացուցիչ 

հիմնավորումներ ներկայացված են սույն հայեցկարագի Աղյուսակում):  

ՇՄԱԳ և փորձաքննության մասին ՀՀ օրենքը վերանայելիս անհրաժեշտ է 

հաշվի առնել նաև Էկոլոգիական քաղաքականության վերաբերյալ 

օրենսգրքի/օրենքի նախագծի մշակման ներկայիս աշխատանքների 

ընթացքը և արդի մոտեցումները, քանի  որի ըստ նախնական տվյալների 

դրա 5-րդ գլխում առաջարկվում  էր նախատեսել շրջակա միջավայրի 

վերաբերյալ հարցերով որոշումների ընդունման գործընթացին 

հասարակայնության մասնակցության մասին դրույթներ (Վերլուծության 

60-րդ կետ):  Եթե էկոլոգիական քաղաքականության մասին օրենքի 

մշակման գործընթացն արձանագրել է առաջընթաց և կապահովի 

հասարակայնության մասնակցության իրավունքի իրացման ավելի լայն 

համատեքստ, ապա  նպատակահարմար է ընտրել 1-ին տարբերակը ՇՄԱԳ 

և փորձաքննության մասին ՀՀ օրենքը վերանայելիս
7
:  

8. ՇՄԱԳ  և փորձաքննության մասին ՀՀ օրենքի կառուցվածքը որոշելիս՝ 

հեղինակներին անհրաժեշտ է հաշվի առնել երկու կարևոր հանգամանք, որոնք 

սակայն ՀՀ միջազգային պարտավորությունների մաս չեն կազմում:  

Նախ՝ քննարկել Օրենքում կենսաբազմազանության վրա ազդեցության 

գնահատման
8
 ընթացակարգի նախատեսումը՝ ելնելով ԵՄ Հաբիթաթ 

/ապրելավայրերի/ դիրեկտիվայի 6.3 և 6.4 կետերի պահանջներից
9
: Ինչպես նշվել է 

վերլուծության 14-16-րդ կետերում, Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայումս 

չունի իրավական պարտավորություններ ազգային  և ԵՄ օրենսդրության 

ներդաշնակեցման ուղղությամբ, այդուհանդերձ նման ընթացակարգի ներդրումը 

կարող է համարվել նպատակահարմար, եթե ՀՀ-ում օրենսդրության մոտարկման 

խնդիրը շարունակում է մնալ արդի:   

                                                           
7Փորձագետները կարծում են, որ  7.5 և  8-րդ կետում նախատեսված դրույթները պետք  լրացուցիչ 

քննարկվեն լիազոր պետական մարմնի դիրքորոշման ճշգրտման նպատակով, քանի որ նորմերի 

բովանդակությունը և դրանց ամրագրման ձևը մեծամասամբ պայմանավորված է լինելու ՀՀ ընտրած 

մոտեցմամբ:  
8
 Վերլուծության և Գնահատման շրջանակներում նշված խնդրին անդրադարձ չի կատարվել, քանի որ 

այն Էսպո կոնվենցիայի իմպլեմենտացիայի շրջանակներից դուրս է:    
9
 Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora// 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043


Երկրորդ խնդիրը, որը նպատակահարմար է քննարկել Օրենքը վերանայելիս, և որը 

կարող է պայմանավորել կառուցվածքային փոփոխություններ, հետևյալն է. արդյո՞ք 

ՀՀ-ում, ինչպես այլ պետություններում ներդրվելու է լիցենզավորված փորձագետի 

ինստիտուտը, որոնք կազմակերպում և իրականացնում են ՇՄԱԳ և ՌԷԳ 

գործընթացները:  Նշված ուղղությունն ընտրելու պարագայում անհրաժեշտ է 

լիցենզավորման գործընթացին և փորձագետներին ներկայացվող պահանջնները 

սահմանել առանձին գլխում:   

9. Հիմք ընդունելով սույն փաստաթղթի 6-8-րդ կետերում տեղ գտած մոտեցումները՝ 

հնարավոր է առաջարկել  Օրենքի նախագծի հետևյալ կառուցվածքը.  

Գլուխ 1. Ընդհանուր դրույթներ
10

 

Գլուխ 2. Կառավարումը շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և 

փորձաքննության ոլորտում 

Գլուխ 3. ՇՄԱԳ կազմակերպումը և իրականացումը 

Գլուխ 4. ՌԷԳ կազմակերպումը և իրականցումը  

Գլուխ 5. Հասարակայնության մասնակցություն /պայմանավորված կարգավորման 

ընտրված տարբերակով/ 

Գլուխ 6. Էկոլոգիական փորձաքննություն  

Գլուխ 7. ՇՄԱԳ և ՌԷԳ գործընթացներում անդրսահմանային ազդեցության 

գնահատում  

Գլուխ 8. ՇՄԱԳ և ՌԷԳ ոլորտի փորձագետների լիցենզավորում 

Գլուխ 9. Օրենսդրության խախտման համար պատասխանատվություն: Վեճերի 

լուծում 

Գլուխ 10. Եզրափակիչ և անցումային դրույթներ 

 

III. ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳԼԽԻ 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

 

10.  ՌԷԳ-ը նվիրված գլխի կառուցվածքում պետք է ամրագրվեն հետևյալ 

մոտեցումները.  

                                                           
10Հաշվի առնելով իրավաբանական տեխնիկայի կանոնները  «բաժին» եզրույթի փոխարեն կարող է 

կիրառվել «Մաս» եզրույթը և այլն:  



-ՌԷԳ կիրառման ոլորտ (ՌԷԳ օբյետները, պարտադիր ռազմավարական 

էկոլոգիական գնահատման ենթակա փաստաթղթերի ցանկ, չափանիշներ այն 

փաստաթղթերի վերաբերյալ, որոնք ներառված չեն ցանկում,սակայն ենթակա են 

ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման շրջակա միջավայրի և մարդու 

առողջության վրա էական բացասական ազդեցություն ունենալու պատճառով (այդ 

թվում նաև պլաններ, ծրագրեր, որոնք վերաբերում են ոչ ընդարձակ 

տարածությունների, իրականացվում են տեղական մակարդակում, ինչպես նաև 

վերաբերում են ռազմավարական փաստաթղթերի ոչ էական փոփոխություններին)): 

- Ռազմավարական փաստաթղթերի նախնական գնահատման պայմաններ և 

ընթացակարգ 

- ՌԷԳ ընդգրկման ոլորտի որոշում,  

- Էկոլոգիական հաշվետվության նախապատրաստում,  

-հասարակայնության հետ խորհրդակցությունների անցկացում ՌԷԳ 

գործընթացում,  

-լիազոր մարմինների հետ խորհրդակցությունների անցկացում 

(բնապահպանության, առողջապահության
11

, ըստ անհրաժեշտտության նաև այլ 

ոլորտների)  

-անդրսահմանային խորհրդակցությունների անցկացումը
12

,  

-հասարակայնության և պետական մարմինների հետ անցկացված 

խորհրդակցությունների արդյունքների և էկոլոգիական հաշվետվության 

եզրահանգումների հաշվառում պլաններ, ծրագրեր ընդունելիս/ հաստատելիս,  

- Ընդունված որոշման մասին իրազեկում,  

- Պլանների, ծրագրերի իրագործման մոնիթորինգ: 
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Առողջապահության ոլորտի լիազոր մարմնի հետ խորհդակցությունների անցկացումը կարող է 

կարգավորվել հշվի առնելով ազգային օրենսդրության առանձնահատկությունները, օրինակ՝ 

փորձաքննության անցկացումը ՀՀ-ում:  
12

Հաշվի առնելով սույն փաստաթղթի 7.4 կետի առաջարկները՝ ՌԷԳ գործընթացում անդրսահմանային 

ազդեցության վերաբերյալ խորհրդակցությունների անցկացումը կարգավորող դրույթները կարող են 

ընդգրկվել առանձին գլխի ներքո (ՇՄԱԳ գործընթացում անդրսահմանային ազդեցության վերաբերյալ 

խորհրդակցությունների անցկացումը կարգավորող նորմերի հետ մեկտեղ), ինչպես դա արված է գործող 

Օրենքում, կամ պահպանել անդրսահմաանյին ազդեցության վերաբերյալ խորհրդակցությւոնների 

վերաբերյալ նորմերը համապատասխանաբար ՌԷԳ և ՇՄԱԳ գործընթացներին վերաբերող նորմերի ներքո: 

Վերջին դեպքում, առանձին գլխի առանձնացման անհրաժեշտությունը բացակայում է:  



11.  Հաշվի առնելով Վերլուծության 46-48-րդ կետերը՝ առաջարկվում է հստակեցնել 

հիմնադրույթային փաստաթուղթ հասկացությունը, որպես ՌԷԳ օբյեկտ, որը 

կիրառվում է գործող Օրենքի 4-րդ և 14-րդ հոդվածներում՝ ներառելով նաև ՌԷԳ 

կիրառման բացառությունները: Քանի որ Վերլուծության 46-50-րդ, 79-80-րդ 

կետերում ներկայացվել են բավարար առաջարկություններ Օրենքի այս հատվածի 

դրույթների կատարելագործման վերաբերյալ, ստորև ներկայացվում են օրինակներ, 

որոնք արտահայտում են հնարավոր օրենսդրական փոփոխությունների առավել 

մատչելի էությունը
13

:    

Օրինակ 1
14

.  

 

Հիմնադրույթային փաստաթուղթ /պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթուղթ/-

փաստաթուղթ /քաղաքականություն, կոնցեպցիա, ռազմավարություն, ծրագիր, պլան, 

սխեմա, նախագիծ/, որը նախատեսվում է ընդունել իրավական ակտի ձևով, ինչպես նաև 

դրանում կատարվող փոփոխություններ և լրացումներ, որոնք  

ա) ընդունվում են օրենսդրական, նորմատիվ կամ վարչական ակտերի ուժով, 

բ) մշակվում և/կամ հաստատվում են կառավարման կենտրոնական/տեղական 

մարմինների կողմից կամ մշակվում են կառավարման պետական մարմնի 

կողմիցԿառավարության կամ Պառլամենտի կողմց ընդունման նպատակով՝ համաձայն 

իրավաստեղծման գործընթացին:  

 

ՌԷԳ անցկացման պարտադիրությունը/ՌԷԳ կիրառման ոլորտը 

  

(1) ՌԷԳ իրականացվում է պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթղթերի 

վերաբերյալ, որոնք մշակվում են գյուղատնտեսության, ձկնաբուծության, 

անտառային տնտեսության, էներգետիկայի, արդյունաբերության, տրանսպորտի, 
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 Օրեքի նախագիծը վերանայելիս հեղինակները այս և առաջարկվող յլ օրինակների պարագայում կարող են 

ընտրել ավելի դետելացված կարգավորման մոտեցում, սակայն ցանկացած պարագայում նրանք պետք է 

առաջնորդվեն միջազգային պայմանագրերի վերաբերյալ դրույթներով (Էսպո Կոնվենիցա, ՌԷԳ 

արձանագրություն, Օրհուսի կոնվենցիա) և համապատասխան ուղեցույցերով և այլ փաստթղթերով, ինչպես 

նշվել է սույն Հայեցակարգի 5-րդ կետում:  
14

Օրինակում ամրագրված տեղեկատվությունը կարող է ձևակերպվել նաև մեկից ավելի հոդվածների 

ներքո:Հեղինակները կարող են նախատեսել ավելի մանրամասն կարգավորում՝ պահպանելով 

իրավաբանական տեխնիկայի ՀՀ-ում կիրառվող կանոնները՝ հաշվի առնելով ՌԷԳ արձանագրության 

հոդված 3.4-ում:    



թափոնների կառավարման, ջրային ռեսուրսների կառավարման, 

հեռահաղորդակցության, զբոսաշրջության, հողօգտագործման, ինչպես նաև 

քաղաքաշինության և գոտիավորման ոլորտներում, և ստեղծում են հիմքեր 

հետագայում  օբյեկտների և գործունեության տեսակների թույլատրման համար, 

որոնք պահանջում են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում ՀՀ 

օրենսդրության համապատասխան
15

:  

(2) ՌԷԳ գործընթացն անցկացվում է նաև պլանավորման այնպիսի հիմնադրույթային 

փաստաթղթեր մշակելիս, որոնք ներառված չեն վերը նշված 1-ին կետում , սակայն 

կարող են առաջացնել էական բացասական հետևանքներ շրջակա միջավայրի և 

մարդկանց առողջության համար, ինչը որոշվում է սույն Օրենքի … հոդվածի 

համաձայն իրականացվող հիմնադրույթային փաստաթղթերի նախնական 

գնահատման ընթացքում:  

(3) Պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթղթերը, որոնք նախատեսում են փոքր 

մակերես ունեցող տարածքների օգտագործում տեղական մակարդակում, ենթակա 

են ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման, երբ սույն օրենքի … հոդվածի 

համաձայն որոշվել է, որ դրանք կարող են ունենալ էական բացասական 

հետևանքներ շրջակա միջավայրի համար:  

(4) 3-րդ կետում սահմանված ընթացակարգը ընդգրկում է նաև պլանավորման 

հիմնադրույթային փաստաթղթերի ոչ էական փոփոխությունները և լրացումները:  

(5) Սույն օրենքի գործողությունը չի տարածվում 

ա/ այն հիմանդրույթային փաստաթղթերի վրա, որոնց նպատակն  է բացառապես 

ազգային անվտանգության պահանջների բավարարումը կամ քաղաքացիական 

ոլորտում արտակարգ իրավիճակների հետևանքներ վերացումը:  

 

ՌԷԳ անցկացման ոլորտի լիազոր մարմինները 

(1) ՌԷԳ անցկացվում է հիմնադրույթային փաստաթղի մշակման ընթացքում, 

մինչև համապատասխան մարմնի կողից դրա ընդունումը ՝ հանրապետական, 

տարածքային կամ տեղական մակարդակում: 
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 Օրենքը վերանայելիս հեղինակները կարող են նշված ձևակերպումն ավելի մանրամասնեցնել՝ հաշվի 

առնելով ՀՀ օրենսդրությամբ պլանների/ծրագրերի վերաբերյալ առկա ձևակերպումները (Վերլուծության . 

17-28 կետեր). 



(2) Նախաձեռնողը, որը մշակում է հիմնադրույթային փաստաթուղթ իր իսկ 

նախձեռնությամբ կամ Պռլամենտի կամ Կառավարության 

հանձնարարությամբ, պատասխանատվություն է կրում ՌԷԳ իրականացման 

համար
16

:  

(3) Եթե հիմնադրույթային փաստաթղթի մշակումը գտնվում է մեկից ավելի 

մարմինների գործառութային ոլորտում /հանրապետական, տարածքային կամ 

տեղական/, ՌԷԳ իրականացումը պետք է ապահովի այն մարմինը, որը ստացել 

է Կառավարության հանձնարարությունը կամ կատարողների ցանկում նշված 

մարմիններից առաջինն է:  

(4) Նախաձեռնողը ՌԷԳ անցկացման նպատակով շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության հաշվետվությունը կազմելիս կարող է մրցութային հիմունքներով 

ներգրավել փորձագետների/մասնագետների, այդ թվում նաև՝ օտարերկրյա՝ 

հիմք ընդունելով համապատասխան փորձով հաստատված որակավորումները, 

ինչպես նաև տեխնիկական առաջադրանքով և ընտրության համար 

սահմանված չափանիշները
17

:  

(5) Նախաձեռնողը պարտավոր է  տեղեկացնել  շրջակա միջավայրի 

պահպանության, առողջապահության ոլորտի  և այլ շահագրգիռ պետական 

մարմիններին և ապահովել վերջիններիս և հասարակայնության 

մասնակցությունը սույն օրենքի պահանջներին համապատասխան ՌԷԳ բոլոր 

փուլերում՝ հաշվի առնելով ընդունվող հիմնադրույթային փաստաթղթի բնույթը:    
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 Օրենքի 4-րդ հոդվածում նախատեսված «Նախաձեռնող» հասկացությունը պետք է հստակեցնել 

կապված ՌԷԳ ընթացակարգի հետ: ՌԷԳ նախաձեռնող է որպես կանոն պետական կառավարման 

կենտրոնական և տեղական մարմինները, որոնք կրում են պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթղթի 

մշակման պարտականությունը:  
17

 Նշված կետը կարող է փոփոխվել սույն Հայեցակարգի 8.1 կետում նախատեսված խնդրի 

կարգավորման ընտրված մոտեցմամբ պայմանավորված: Լիցենզավորված փորձագետների 

ինստիտուտի կիրառման պարագայում, այս կետում հնարավոր է նախատեսել բլանկետային նորմ , 

որը սահմանում է փորձագետներին վերաբերող   պահանջները (ինչպես ֆիզիկական անձանց, այնպես էլ 

իրավաբանական անձանց), ներառյալ՝ լիցենզիայի (այլ թույլտվության) ստացման 

առանձնահատկությունները: 

 

 



12. Ինչպես նշվել է Վերլուծության 50-րդ կետում՝ գործող Օրենքը չի ամրագրում  

հիմնադրույթային փաստաթղթերի նախնական գնահատման գործընթաց՝ ՌԷԳ 

արձանագրության 5-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն:  Եթե Օրենքի 

վերանայման ընթացքում կընդունվի վերը նշված Օրինակ 1. բերված կարգավորման 

տարբերակը (2-4-րդ կետեր), կառաջանա անհրաժեշտություն Օրենքում 

սահմանելու նախնական գնահատման իրավական շրջանակները (screening): 

Ստորև ներկայացվող երկրորդ օրինակը սահմանում է համապատասախան 

իրավական կառուցակարգ, որը կարող է հիք ընդունվել Օրենքի դրույթները 

վերանայելիս՝ հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության փորձը և 

որոշումների ընդունման գործընթացի առանձնահատկությունները:  

 

Օրինակ 2.  

Պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթղթի նախնական գնահատում  

(1) Հիմնադրույթային փաստթղթի նախնական գնահատումն իրականացվում է 

այն փաստաթղթերի նախագծերի վերաբերյալ, որոնք նախատեսված են 

սույն Օրենքի … հոդվածի… կետում
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՝ ՌԷԳ անցկացման կամ անցկացումից 

հրաժարվելու վերաբերյալ որոշում ընդունելու նպատակով:  

(2) Պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթղթի՝ 1-ին կետում նշված 

նախաձեռնողը պարտավոր է հայեցակարգի նախապատրաստման փուլում 

ներակայացնելու այն լիազորված մարմին նախնական գնահատման 

անցկացման նպատակով և տեղադրել համապատասխան գնահատականը 

իր պաշտոնական կայք-էջում:  

(3) .. հոդվածներում նախատեսված չափանիշների հիման վրա լիազոր մարմինը 

ուսումնասիրում է պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթուղթը, 

անցկացնում է խորհրդակցություններ առողջապահության ոլորտի լիազոր 

մարմնի հետ՝ հիմք ընդունելով հասարակայնության՝ սույն Օրենքին 

համապատասխան ստացված կարծիքը և տրամադրում է նախնական 

գնահատման եզրակացություն ՝ տեղադրելով այն իր պաշտոնական կայք 

էջում՝ տրամադրումից.. օր հետո:  
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 Տես վերը նշված օրինակը (ՌԷԳ կիրառման ոլորտ – կետեր 2-4). 



(4) Նախնական գնահատումն իրականացվում է … աշխատանքային օրերի 

ընթացքում՝ այն օրվանից սկսած, երբ նախաձեռնողից ստացվել է 

տեղեկատվություն պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթղթի 

վերաբերյալ:  

(5) Նախնական գնահատման եզրակացությունը տրմադրվում է գրավոր ձևով 

հիմնադրույթային փաստաթղթի նախձեռնողին, որը տեղադրում է 

համապատասխան փաստաթութը իր կայք էջում այն ստանալուց հետո… 

օրերի ընթացքում:  

(6) Եթե ընդունվել է որոշում անցկացնելու ՌԷԳ, նախաձեռնողը ապահովում է 

դրա իրականցումը սույն օրենքի պահանջներին համապատասխան:  

 

Նախնական գնահատման ընթացքում պլանավորման 

հիմնադրույթային փաստաթղթի հնարավոր  էական էկոլոգիական, այդ 

թվում նաև՝ մարդկանց առողջության հետ կապված հետևանքների  

որոշման չափանիշներ:    

 

Նախնական գնահատման անցկացման նպատակով պլանավորման 

հիմնադրույթային փաստաթղթի հնարավոր էական էկոլոգիական, այդ թվում 

նաև՝ մարդկանց առողջության հետ կապված հետևանքների  որոշման 

համար կիրառվում են հետևյալ չափանիշները.  

ա/ փաստաթղթի ակտուալության դիտարկումն էկոլոգիական, այդ թվում 

նաև՝ մարդկանց առողջության համար հետևանքների հաշվառման 

տեսանկյունից՝ կայուն զարգացման խթանման նպատակով:  

բ/ տվյալ փաստաթղթի այլ ծրագրերի և գործունեության տեսակների համար 

որպես ելակետային հիմք ծառայելու աստիճանը ինչպես տեղանքի, 

մասշտաբի և գործառման պայմանների, այնպես է բնական ռեսուրսների 

հատկացման տեսանկյունից,  

գ/ այլ ծրագրերի և պլանների վրա փաստաթղթի ազդեցության աստիճանը,  

դ/ էկոլոգիական, այդ թվում նաև՝ մարկանց առոջության համար 

հետևանքների հետ կապված խնդիրները, որոնք կարող են ծագել 

փաստաթղթի դրույթներն իրացնելիս,  



ե/ազդակիր աշխարհագրական տարածքի մասշտաբները և ազդակիր 

բնակչության թիվը 

զ/ շրջակա միջավայրի, այդ թվում նաև՝ մարդկանց առողջության համար 

ռիսկերը,  

է/ փաստաթղթի դրույթների իրացման հետևանքով հնարավոր 

անդրսահմանային ազդեցությունը, 

ը/ փաստաթղթի՝ բնական ռեսուրսների, գոտիների, բնության 

հուշարձանների, պուրակային արվեստի հուշարձանների, 

կենդանաբանական այգիների, լանդշաֆտների վրա ազդեցության 

աստիճանը, որոնք ունեն պահպանության հանրապետական կամ 

միջազգային կարգավիճակ:   

 

 

13.  ՌԷԳ գործընթացին նվիրված գլխում, բացի նախնական գնահատման վերաբերյալ 

դրույթներից, որոնք կիրառելի են  պլանավորման հիմնադրույթային ոչ բոլոր 

փաստաթղթերի նկատմամաբ,  անհրաժեշտ է ամրագրել ՌԷԳ գործընթացի համար    

պարտադիր փուլեր. ՌԷԳ գործընթացում նախապատրաստվող էկոլոգիական 

հաշվետվության ընդգրկման ոլորտի որոշում, էկլոգիական հաշվետվության 

նախապատրաստում, անդրսահմանային խորհդրակցություններ: Նշված բոլոր 

գործընթացները պետք է զուգորդվեն հասարակայնության, առողջապահության 

ոլորտի լիազոր մարմնի և այլ շահագրգիրռ մարմինների հետ 

խորհրդակցություններով, քննարկումներով: Ստորև ներկայացվող 3-րդ օրինակում 

մասնագետներն առաջարկում են իրավական կառուցակարգ, որը հնարավոր է 

օգտագործել Օրենքի նախագծում էկոլոգիական հաշվետվության ընդգրկման 

ոլորտը որոշելիս և դրա նախապատրաստման ընթացակարգը սահմանելիս:  

Օրինակ  3. 

Էկոլոգիկան հաշվետվության ընդգրկման ոլորտի որոշում  

(1) … հոդվածում նշված պլանավորման հիմնադրույթային, ինչպես նաև այն 

փաստաթղթերի համար, որոնց վերաբերյալ նախնական գնահատման 

ընթացում ընդունվել է որոշում անցկացնելու ՌԷԳ, նախաձեռնողը որոշում է 

էկոլոգիական հաշվետվությունում ներառման ենթակա տեղեկատվության 



մասշտաբը և որոշակիացման աստիճանը՝ հաշվի առնելով փաստաթղթի 

առնաձնահատկությունները,  

(2) Էկոլոգիական հաշվետվության ընդգրկման ոլորտը որոշելիս նախաձեռնողը 

պարտավոր է անցկացնել խորհրդակցություններ լիազոր մարմինների և 

առողջապահության ոլորտի լիազոր մարմնի հետ: Խորհրդակցությունների 

արդյունքները ձևակերպվում են արձանագրությունում, որը պետք է ներառի 

էկոլոգիական հաշվետվության մշակման համար անհրաժեշտ և դրա 

բաղկացուցիչ մաս կազմող համաձայնեցված տեղեկատվության ցանկը:  

(3) Նախաձեռնողը պետք է հնրավորություն ընձեռի հասարակայնությանը 

մասնակցելու էկոլոգիական հաշվետվության ընդգրկման ոլորտի որոշման 

գործընթացին՝ սույն օրենքի.. հոդվածով նախատեսված կարգով:  

(4) Էկոլոգիական հաշվետվությունում ներառման ենթակա տեղեկատվության 

համաձայնեցված ցանկը հաշվի է առնվում նախաձեռնողի կողմից 

էկոլոգիական հաշվետվության մշակման համար  տեխնիկական 

առաջադրանք կազմելիս:  

(5) Էկոլոգիական հաշվետվության բովանդակության վերաբերյալ ընդհանուր 

պահանջներն ամրագրված են սույն օրենքի … հոդվածում:  

 

Էկոլոգիական հաշվետվությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ  

(1) Էկոլոգիական հաշվետվությունը պետք է ներառի`  

ա) պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթղթի  բովանդակությունը եւ 

հիմնական նպատակները, պլանավորման այլ  փաստաթղթերի հետ կապը, 

բ)  շրջակա միջավայրի առկա իրավիճակի համապատասխան ասպեկտները, 

այդ թվում նաև՝ բնակչության առողջությունը, և այդ իրավիճակի 

փոփոխման հավանականությունը փաստաթուղթը չընդունելու 

պարագայում, 

դ) փասատթղթի դրույթների իրականացման դեպքում հնարավոր էական 

ազդեցության ենթակա տարածքի շրջակա միջավայրի, այդ թվում նաև՝ 

բնակչության առողջութական վիճակի բնութագրերը,  

ե)  փաստաթղթին առնչվող էկոլոգիական, այդ թվում նաև՝ բնակչության  

առողջությանը վերաբերող խնդրները,  



զ) փստաթղթին առնչվող շրջակա միջավայրի պահպանության, այդ թվում 

նաև՝ բնակչության առողջության պահպանման ոլորտում որդեգրված 

նպատակները, որոնք սահմանվում են  միջազգային, ազգային եւ այլ 

մակարդակներում, ինչպես նաեւ այդ նպատակների և փաստաթղթի 

մշակման գործընթացում ի հայտ եկած այլ էկոլոգիական հանգամանքների 

հաշվառման մեխանզիմները  

գ) շրջակա միջավայրի, այդ թվում նաև՝  բնակչության առողջության հետ 

կապված, հետեւանքների առաջացման հավանականությունը, ներառյալ՝  

երկրորդային, կուտակային, կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ 

երկարաժամկետ, մշտական եւ ժամանակավոր, դրական եւ բացասական 

հետեւանքները. 

ը) փաստաթղթի իրացման հետևանքով հնարավոր էկոլոգիական, այդ թվում 

նաեւ՝ բնակչության առողջության հետ կապված, էական  հետևանքների 

կանխարգելման, նվազեցման կամ  բացառման միջոցառումները,  

թ) ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման ընթացքում 

ուսումնասիրված այլընտրանքային տարբերակների ընտրության 

հիմնավորումը, և գնահատման անցկացման նկարագրությունը, այդ թվում 

նաև՝ խոչընդոտները, որոնք կապված են անհրաժեշտ մեթոդիկայի 

բացակայության կամ իմացության ոլորտում առակա բացերի, գնահատման 

համար անհրաժեշտ տեղեկատվության և տեխնիկական միջոցների 

անբավարարության հետ,  

ժ) մոնիթորինգի կազմակերպման միջոցառումների նկարագրություն 

(մոնիթորինգի ծրագիր), 

ժա) անդրսահմանային հնարավոր ազդեցության հետևանքները, այդ թվում 

նաև՝ մարդկանց առողջության վրա,  

ժբ) էկոլոգիական հաշվետվության համառոտագիրը՝ ներկայացված 

հասարակայնության համար ըմբռնելի ձևաչափով: 

(2) Շրջակա միջավայրի պահպանության և առողջապահության ոլորտի 

պետական կառավարման մարմինները լիազորված են ներկայացնելու 

լրացուցիչ պահանջներ էկոլոգիական հաշվետվության վերաբերյալ՝ հաշվի 

առնելով պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթղթի 



առանձնահատկությունները:  

 

Էկոլոգիական հաշվետվության մշակումը 

(1) ՌԷԳ գործընթացում, հաշվի առնելով ՌԷԳ ընդգրկման ոլորտը, մշակվում է 

էկոլոգիական հաշվետվություն, որում բացահայտվում, նկարագրվում և 

գնահատվում են պլանավորման հիմանդրույթային փաստաթղթի դրույթների 

իրականացման հնարավոր էական էկոլոգիական, այդ թվում նաև՝ 

բնակչության առողջության հետ կապված հետևանքները՝ հաշվի առնելով 

փաստաթղթի նպատակները և տարածական ընդգրկումը,  

(2) 1-ին կետի պահանջներին համապատասխան մշակված Էկոլոգիական 

հաշվետվությունը ներառում է տեղեկատվություն, որը կարող է ողջամիտ 

սահմաններում օգտագործվել՝ հաշվի աառնելով գնահատման 

ժամանակակից մեթոդները և իմացության մակարդակը, փաստաթղթի 

բովանդակության և մասնավորեցման աստիճանը, որոշումների ընդունման 

գործընթացում դրանց ունեցած դերը:  

(3) Էկոլոգիական հաշետվությունը մշակելիս կարող են օգտաագործվել 

փաստաթղթի դրույթների իրականացման էկոլոգիական հետևանքների 

վերաբերյալ մատչելի տեղեկատվություն, որը ստացվել է այլ 

մակարդակներում որոշումներ ընդունելիս կամ այլ իրավական ակտերից:  

(4) Էկոլոգիական հաշվետվությունը պատրաստելիս նախաձեռնողը որոշում է 

պլանավորման հիմնադրույթային փասատթղթի և էկոլոգիական 

հաշվետվության համաձայնեցման և դրանց վերաբերյալ 

խորհրդակցությունների անցկացման նպատակով պետական կառավարման 

մարմինների շրջանակը, որոնց իրավասության ոլորտը կարող է առնչվել 

փասատթղթի իրականացման էկոլոգիական հետևանքների հետ:  

(5) Նախաձեռնողը՝ պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթուղթը և 

էկոլոգիական հաշվետվությունը տեղադրում է պաշտոնական կայք էջում, 

ինչպես նաև տեղեկացնում է հասարակայնությանը սույն օրենքի … 

հոդվածում նախատեսված այլ եղանակներով մասնակցության, նշված 

փասատթղթերի վերաբերյալ դիտողությունների ներակայցման և 

խորհրդակցությունների անցկացման ժամկետների  մասին:  



 

14.   Հաշվի առնելով սույն փասատթղթի 7.3 կետում նախատեսված մոտեցումները՝ 

փորձագետի առջև խնդիր չի դրվել Կոնցեպցիայում ամրագրելու շրջակ միջավայրի 

վրա ազդեցության փորձաքննության իրավական շրջանակները: Այդուհանդերձ, 

հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության մտադրությունը ՇՄԱԳ և 

փորձաքննության մասին ՀՀ օրենքում ընդգրկելու նաև փորձաքննության 

ինստիտուտը, ստորև՝ 4-րդ օրինակում, ներկայացվում է փորձաքննական 

եզրակացությունը ՌԷԳ գործընթացում ներառելու իրավական կառուցակարգ: 

Օրինակ 4. 

Համաձայնեցումը պետական մարմինների հետ և փորձաքննական 

եզրակացության տրամադրումը
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(1) Նախաձեռնողը  պլանավորման հիմանդրույթային փաստաթուղթը և 

էկոլոգիական հաշվետվությունը քննարկման նպատակով տրամադրում է՝ 

ա/ առողջապահության ոլորտի լիազոր մարմնին և պետական կառավարման 

կենտրոնական մարմնին, եթե պլանավորման հիմնադրույթային 

փասատթուղթն ունի հանրապետական նշանակություն,  

բ/ լիազոր մարմնին և պետական կառավարման կենտրոնական մարմնի 

տարածքային ստորաբաժանմանը /ՀՀ պարագայում՝ տարածքային 

կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ/, եթե 

հիմնադրույթային փաստաթուղթն ունի տեղական նշանակություն  

գ/… հոդվածում նշված այլ շահագրգիռ կառույցների:  

(2) Լիազոր մարմինը պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթղթի 

նախագիծը, ինչպես նաև էկոլոգիական հաշվետվությունը տեղադրում է իր 

պաշտոնակն կայք էջում՝ նշելով փասատթղթերին ծանոթանալու վայրի 

հասցեն և միաժամանակ իրականցնելով այդ փասատթղթերի էլեկտրոնային 

տարածում շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի հասարակական 

կազմակերպությունների շրջանում:  

(3)  Առողջապահության ոլորտի լիազոր պետական մարմինը, ինչպես նաև 

շահագրգիռ այլ պետական մարմիններ նախաձեռնողին ներկայացնում են 
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 Էկոլոգիական փորձաքննության ներքո 4-րդ Օրինակում պետք է հասկանալ շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցության փորձաքննություն:  



պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթղթի և էկոլոգիական 

հաշվետվության վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ, 

որոնց կրկնօրինակն ուղարկվում է լիազոր պետկան մարմնին՝ դրանց 

ստացման օրվանից 30 օրվ ընթացքում:  

(4) Նախաձեռնողը, լիազոր մարմնի հետ ձեռք բերված համաձայնության հիման 

վրա, անցկացնում է խորհրդակցություններ էկոլոգիական հաշվետվության 

որակի, պլանավորման հիմնադրույթային փասատթղթի դրույթների 

իրականացման հնարավոր  էկոլոգիական հետևանքների և դրանց 

մեղմացման միջոցառումների վերաբերյալ:  

(5) Լիազոր մարմինը, հիմք ընդունելով պլանավորման հիմնադրույթային 

փաստաթղթում տեղ գտած էկոլոգիական պահանջները, ինչպես նաև 

շահգրգիռ պետական մարմինների և հասարակայնության կարծիքները, 

ընդունում է որոշում՝  

ա/ փորձաքննական եզրակացություն տրամադրելու մասին, եթե 

համապատասխան փաստաթուղթը բավարարում է սահմանված 

պահանջներին,  

բ/ փորձաքննական եզրակացության տրամադրումը մերժելու մասին՝ նշելով 

մերժման պատճառները: 

(6)    Որոշման ընդունման և փորձաքննական եզրակացության տրամադրման 

ժամկետը կազմում է ոչ ավել, քան .. աշխատանքային  օր, որի հաշվարկման 

սկիզբը  լիազոր մարմնի կողմից պլանավորման հիմնադրույթային 

փաստաթղթի նախագիծը և էկոլոգիական հաշվետվությունը ստանալու օրն 

է: 

(7) Այն դեպքում, երբ սույն հոդվածի ... կետի համաձայն պլանավորման 

հիմնադրույթային փաստաթղթի նախագիծը և/կամ էկոլոգիական 

հաշվետվությունը ուղարկվում է լրամշակման լրացուցիչ քննարկման և 

փորձաքննական եզրակացության տարամդրման ժամկետը կազմում է… 

աշխատանքային օր, որի հաշվարկման սկիզբը  լիազոր մարմնի կողմից 

լրամշակված փաստաթղթերի ստացման օրն է:  

(8) Լիազոր մարմինն իրազեկում է պետական այլ մարմինների և 

հասարակայնությանը փորձաքննական եզրակացության մասին և 



տեղադրում է այն պաշտոնական կայք-էջում:  

(9) Լիազոր մարմինը պարտավոր է վարել ՌԷԳ տեղեկատվական բազա, այդ 

թվում նաև՝ այդ ընթացակարգի ներքո մշակված էկոլոգիական 

հաշվետվությունների մասին:  

      

 

15.  Հիմք ընդունելով սույն փաստթղթի 7.5 կետում արտահայտված դիրքորոշումը՝ 

առաջարկվում է լրացուցիչ քննարկել ՇՄԱԳ և ՌԷԳ գործընթացներում 

հասարակայնության մասնակցության վերաբերյալ նորմերի ձևաչափի 

ընտրությունը: Ստորև ներկայացվող Օրինակ 5. վերաբերում է հասարակայնության 

իրազեկմանը՝ հաշվի առնելով ՌԷԳ գործընթացի առնձնահատկությունները:  

Օրինակ 5.  

ՌԷԳ գործընթացում հասարակայնության իրազեկման և մասնակցության 

սկզբունքները 

(1) Հասարակայնության իրազեկման և մասնակցության ապահովման 

պարտականությունը կրում են պլանավորման հիմնադրույթային 

փասատթղթի նախաձեռնողը և լիազոր մարմինը,  

(2) պլանավորման հիմնադրույթային փասատթղթի նախաձեռնողը լիազոր 

մարմնի հետ համաձայնեցնելուց հետո  պարտավոր է իրազեկել և ապահովել 

հասարակայնության մասնակցությունը ՌԷԳ գործընթացում.  

ա/ պլանավորման հիմնադրույթային փասատթղթի դրույթների 

իրականացման հետևանքով հնարավոր ազդեցության ենթակա, ինչպես նաև 

որոշման ընդունման գործընթացում շահգրգռվածություն ցուցաբերող,   

հասարակայնության, այդ թվում նաև՝ հասարակական 

կազմակերպությունների շրջանակի որոշումը, 

բ/ հասարակայնության իրազեկման միջոցների սահմանումը՝ կիրառելով 

իրազեկման տարբեր եղանակներ, ինչպիսիք են զանգվածային լրատվության 

միջոցներում հայտարարությունները, պաշտոնական կայք-էջերում 

տեղեկատվության տարածումը,  

գ/ հասարակայնության հետ խորհրդակցությունների անցկացման 

մեխանզմների հստակեցումը ինչպես աաջարկությունների հավաքագրման, 



այնպես էլ հանրային լսումների կազմակերպման միջոցով, 

դ/    ողջամիտ ժամկետների սահմանում, որը հնարավորություն կընձեռի 

ապահովելու հասարակայնության արդյունավետ մասնակցությունը ՌԷԳ 

գործընթացի բոլոր փուլերում 

ե/ հասարակայնության մասնակցության հնարավորության ապահովումը 

անդրսահմանային ազդեցության գնահատման ընթացքում 

խորհրդակցություններ անկացնելիս:  

(3) Պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթղթի նախաձեռնողը կրում է ՌԷԳ 

գործընթացում հասարակայնության իրազեկման և մասնակցության 

ապահովման բոլոր ծախսերը:  

(4)  Պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթղթի նախաձեռնողը նախնական 

գնահատման և ՌԷԳ ընգրկման ոլորտը որոշելիս իրազեկում է 

հասարակայնությանը տարբեր միջոցներով՝ համաձայն սույն օրենքի … 

հոդվածով նախատեսված պահանջների՝ տրամադրելով էկոլոգիական 

հաշվետվությունում ներառման ենթակա տեղեկատվություն: Նախնական 

գնահատման փուլում նախաձեռնողը հնարավորություն է ընձեռում 

հասարակայնությանն արտահայտելու իր կարծիքը պլանավորման 

հիմնադրույթային փաստաթղթի դրույթների իրագործման հետևանքով 

շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցության, ինչպես նաև՝ ընդգրկման 

ոլորտը որոշելիս էկոլոգիական հաշվետվության մեջ ներառման ենթակա 

տեղեկատվության վերաբերյալ:  

Հասարակայնությունն իրավունք ունի ներկայացնելու իր դիտողություններն 

ու առաջարկությունները ինչպես պլանավորման հիմնադրույթային 

փաստաթղթի նախաձեռնողին, այնպես էլ պետակն լիազոր մարմնին 

իրազեկման օրվան հաջորդող… օրերի ընթացքում:  

(5) Էկոլոգիական հաշվետվության մշակման փուլում  հասարակայնության 

դիտողություններն ու առաջարկությունները հաշվի առնելու նպատակով 

պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթղթի նախաձեռնողը իր և լիազոր 

մարմնի պաշտոնական կայքում հրապարակում է պլանավորման 

հիմնադրույթային փաստաթղթի նախագիծը, էկոլոգիական 

հաշվետվությունը, սույն հոդվածի 6-րդ կետում նախատեսված 



տեղեկատվությունը, ինչպես նաև նշված փաստաթղթերին զանգվածային 

լրատվության միջոցներով և այլ մատչելի եղանակներով ծանոթանալու 

վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ համաձայն սույն օրենքի …հոդվածով 

սահամանված պահանջների:  

(6) Սույն հոդվածի 5-րդ կետում նախատեսված տեղեկատվությունը պետք է 

ներառի՝  

ա/ պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթղթի համառոտ բնութագիրը,  

բ/ պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթղթի հաստատման 

պատասխանատու լիազոր պետական մարմինը,  

գ/ հասարակայնության մասնակցության նախատեսվող ընթացակարգերը 

(այդ թվում ՝ պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթղթի հանրային 

լսման վայրը և ժամը, պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթղթի 

նախագծի և էկոլոգիակն հշվետվությանը ծանոթանալու հասցեն, 

դիտողությունների և առաջարկությունների ներկայացման ժամկետը),  

դ/ պետական մարմինը, որին ուղարկվում են պլանավորման 

հիմնադրույթային փաստաթղթի և էկոլոգիական հաշվետվության 

վերաբերյալ դիտողություններն ու առաջարկները 

ե/ պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթղթի վերաբերյալ 

անդրսահմանային ազդեցության ընթացակարգի կիրառման 

հավանականությունը:  

(7) Հասարակայնության կողմից դիտողությունների և աաջարկությունների 

ներկայացման ժամկետը սահմանվում է պլանավորման հիմնադրույթային 

փաստաթղթի նախաձեռնողի կողմից և չի կարող գերազանցել 30 օրը, որի 

հաշվարկման սկիզբ է համարվում սույն հոդվածի 5-րդ կետում 

նախատեսված տեղեկատվության հրապարակման օրը:  

(8) Դիտողությունների և առաջարկությունների ստացման նպատակով սույն 

հոդվածի 5-րդ և 6-րդ կետերում նախատեսված կարգով տեղեկատվության 

մատչելիությունը չի բացառում՝ պայմանավորված պլանավորման 

հիմնադրույթային փաստաթղթի ընգրկման ոլորտով, տարածքային և 

տեղական մակարդակում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

հասարակական լսումների անցկացման հնարավորությունը, ինչպես նաև 



ցանկացած այլ լրացուցիչ եղանակներով հասարակական քննարկումների 

անցկացումը:  

 

16.  Հիմք ընդունելով վերլուծության 70-72-րդ կետերում նախատեսված 

առաջարկությունները՝ Օրինակ 6. –ում առաջարկվում է իրավական կառուցակարգ, 

որն արտացոլում է ՌԷԳ առանձնահատկությունները որոշումներ ընդունելիս և 

պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթղթի դրույթների իրագործման 

մոնիթրինգի իրականացնելիս:  

 

Օրինակ 6.  

Որոշման ընդունում  

 

(1) Էկոլոգիական հաշվետվության եզրահանգումները, փորձաքննական 

եզրակացությունը, հասարակայնության, պետական մարմինների հետ, սույն 

օրենքի հոդվածների համաձայն անցկացված անդրսահմանային 

խորհրդակցությունների արդյունքում ստացված դիտողությունները պետք է 

հաշվի առնվեն պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթուղթը 

հաստատելիս, 

(2)  Պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթուղթը սահմանված կարգով 

հաստատելուց հետո նախձեռնողը իր կայք-էջում տեղադրում է 

փորձաքննական եզրակացությունը և տեղեկատվություն՝  

ա/ պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթղթի հաստատման մասին,  

բ/ այն մասին, թե ինչպես են պլանավորման հիմնադրույթային 

փաստաթղթում հաշվի առնվել էկոլոգիական, այդ թվում նաև՝ բնակչության 

առողջության հետ կապված հետևանքները,  

գ/սույն օրենքի … հոդվածների համապատասխան պետական մարմինների, 

հասարակայնության հետ անցկացված, ինչպես նաև անդրսահմանային 

խորհրդակցությունների վերաբերյալ,  

դ/ պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթղթի հաստատման 

հիմնավորումը՝ այլընտրանքային տարբերակների դիտարկման 

համատեքստում:  



 

Մոնիթորինգ  

 

(1) Պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթղթի նախաձեռնողը, իր 

իրավասության  շրջանակում, համաձայն հաստատված ծրագրի, 

իրականացնում է պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթղթի 

դրույթների իրականացման էկոլոգիական հետևանքների մոնիթորինգ՝ վաղ 

փուլում չկանխատեսված անբարենպաստ հետևանքների բացահայտման և 

դրանց հետևանքների վերացման ուղղությամբ անհրաժեշտ միջոցառումներ 

ձեռք առնելու նպատակով:  

(2) Պլանավորման հիմնադրույթային փաստաթղթի մոնիթորինգի արդյունքները 

նախաձեռնողը ներկայացնում է շրջակա միջավայրի պահպանության և 

առողջապահության ոլորտի լիազոր մարմնին:   

 

IV. ՇՐՋԱԿԱ ԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳԼԽԻ 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ  

17. Ինչպես արդեն նշվել է ՇՄԱԳ և փորձաքննության մասին ՀՀ օրենքի նախագծի 

գնահատման 5-րդ կետում նախագծում գրանցվել է բավական առաջընթաց ՇՄԱԳ 

գործընթացի իրավական կարգավորման առումով: Մի շարք հարցերի վերաբերյալ 

այժմ արդեն գործող Օրենքում կատարվում է հղում ենթաօրենսդրական ակտերի
20

:  

Թեև այս մոտեցումը կարող է համարվել օրինաչափ, այդուհանդերձ  Էսպո 

Կոնվենցիայի և Օրհուսի կոնվենցիայի դրույթների իմպլեմենտացիայի 

համատեքստում առանձնակի ուշադրության են արժանի հասարակայնության 

իրազեկման և մասնակցության ապահովման հարցերը, ուստիև դրանց օրենքի 

մակարդակում կարգավորումը:  

18. Օրենքի նախագիծը վերախմբագրելիս առաջարկվում է օգտագործել գործող 

օրենքում առկա կարգավորումները: ՇՄԱԳ վերաբերյալ գլխի կառուցվածքը 

որոշելիս հաշվի առնել դրանում արտացոլման ենթակա հետևյալ հարցերը.ՇՄԱԳ 

նպատակներ և խնդիրներ, ՇՄԱԳ անցկացման պարտադիրությունը, ՇՄԱԳ 
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 Այդուհանդերձ, փորձագետները կարծում են , որ հասարակայնության մասնակցությունը պետք է 

կարգավորվի Օրենքի մակարդակում ինչի մասին նշվել է սույն փաստաթղթի 7-րդ կետում:  



ենթակա օբյեկտները, ՇՄԱԳ տարրերը և ընդգրկման ոլորտը, ծավալը, ՇՄԱԳ 

նախնական գնահատման անցկացումը և ՇՄԱԳ հաշվետվության 

բովանդակության որոշումը, հաշվետվության նախապատրաստումը, ՇՄԱԳ 

հաշվետվության և ուղղորդող տեղեկատվության էկոլոգիական փորձաքննությունը, 

փորձաքննական եզրակացության/թույլտվության տրամադրումը, փորձաքննական 

եզրակացության գործողության ժամկետը, հետնախագծային վերլուծություններ:  

19. ՇՄԱԳ գլուխը մշակելիս, հաշվի առնելով 18-րդ կետում արտահայտված 

մոտեցումները, հեղինակներին առաջարկվում է առանձնահատուկ ուշադրություն 

դարձնել նախատեսվող գործունեության տեսակներին, որոնք ենթակա են 

ազդեցության գնահատման: Անհրաժեշտ է ապահովել գործունեության տեսակների 

ամբողջական համապատասխանությունը Էսպո կոնվենցիայի Հավելված 1. 

նախատեսված ցանկին /Գնահատման 14-15-րդ կետեր/: Հարկ է հստակեցնել նաև 

ՇՄԱԳ հաշվետվության բովանդակությունը, որն ըստ էության, ներկայումս 

համապատասխանում է Էսպո կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածին և Հավելված 2-ի 

պահանջներին: Գործող օրենքի 18-րդ հոդվածում օգտագործվում է 

հաշվետվության ամփոփ բովանդակություն հասկացությունը, մինչդեռ տվյալ 

պարագայում էական է ՞հաշվետվության ոչ տեխնիկական բնույթի ամփոփագիր  

եզրույթի օգտագործումը: Այս տարբերակումն էական է, քանի որ ՇՄԱԳ 

հաշվետվությունը պետք է ներառի   հաշվետվության ոչ տեխնիկական բնույթի 

ամփոփագիր, ինչը հնարավորություն պետք է ընձեռի հանրամատչելի, ոչ 

տեխնիկական լեզվով ներակայացնելու հաշվետվության հիմնական 

եզրահանգումները շահագրգիռ բոլոր կողմերին
21

:  

20. Անհրաժեշտ է Օրենքի համապատասխան հոդվածներում նախատեսել դրույթներ 

այն մասին, թե ինչպես են վերջնական որոշման մեջ հաշվի առնվել ՇՄԱԳ 

արդյունքները, ինչպես նաև փաստաթղթերի վերաբերյալ հասարակայնությունից և 

ազդակիր պետությունից ստացված դիտողությունները՝ ելնեով Էսպո կոնվենցիայի 

6-րդ հոդվածից
22

: 
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Նույնը վերաբերում  է նաև 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կետին ՇՄԱԳ հաշվետվության մասով: 
22

Այն պարագայում, երբ փորձաքննական եզրակցությունը Էսպո Կոնվենցիյաի իմաստով վերջնական 

որոշում չէ: Վերջնական որոշման մասին տես նաև Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական 

Ասիայի պետություններում պետական էկոլոգիական փորձաքննության շրջանակներում Էսպո կոնվենցիայի 

և էկոլոգիական գնահատման միջև համապատասխանության բարելավման ընդհանուր ուղեցույց, 67-73-րդ 

կետեր- http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2014/EIA/MOP/ECE.MP.EIA.2014.2_r.pdf 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2014/EIA/MOP/ECE.MP.EIA.2014.2_r.pdf


21. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 11-րդ կետում նշվում է հետնախագծային 

մոնիթորինգի ծրագրի մասին, սակայն օրենքի հետագա տեքստում դրա 

իրականացման մեխանիզմի վերաբերյալ դրույթները բացակայում են: 

Առաջարկվում է Օրենքը լրացնել համապատասխան դրույթներով, որոնք 

կապահովեն Էսպո կոնվենցիայի 7-ր հոդվածի պահանջների իրականացումը: 

Հետնախագծային մոնիթորինգի մեխանիզմը մշակելիս, նպատակահարմար է հաշվի 

առնել    ENVSEC ծրագրի  արդյունքում պատրաստված Անդրսահմանային 

համատեքստում շրջակա միջավյրի վրա ազդեցության գնահատում- Բելառուսի և 

Ուկրաինայի միջև համատեղ իրականացվող հետնախագծային վերլուծության 

պիլոտային ծրագիր
23

:  

22. Օրենքի ՇՄԱԳ և փորձաքննության դրույթների կատարելագործման  վերաբերյալ 

ավելի մանրամասն առաջարկությունները ներկայացված են սույն Հայեցակարգի 2-

րդ մասի Աղյուսակում: 

 

V. ՇՄԱԳ ԵՎ ՌԷԳ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԲՈՎՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ   

 

23. Ինչպես նշվել է սույն փասատթղթի 7.5 կետում, հասարակայնության 

մասնակցության ընթացակարգի ամրագրումը կարող է իրականցվել տարբեր կերպ, 

և մոդելի ընտրության հնարավորությունը վերապահված է Հայաստանի 

Հանարապետության ոլորտի մասնագտեներին: Միաժամանակ, հնարավոր է պնդել, 

որ ներկայումս ամրագրված մոտեցումը, երբ հասարակայնության մասնակցության 

պահանջները նախատեսված են ընդամենը մեկ հոդվածում, հնարավորություն չի 

ընձեռում լիովին հաշվի առնել հասարակայնության իրազեկման և մասնակցության 

առանձնահատկությունները ՇՄԱԳ և ՌԷԳ գործընթացներում: 

Հասարակայնության մասնակցության վերաբերյալ առանձին գլխի նախատեսման 

կամ ՇՄԱԳ և ՌԷԳ գլուխների ներքո դրանց զետեղման դեպքում հեղինակներին 

առաջարկվում է հետևել միջազգային փորձագետների կողմից Օրենքի նախագծի 
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 http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/environmental-impact-assessment/meetings-and-

events/environmental-impact-assessment/workshops-eap-green/2014/subregional-conference-on-pilot-project-an-

post-project-analysis/enveiameetingssubregional2014.html  

http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/environmental-impact-assessment/meetings-and-events/environmental-impact-assessment/workshops-eap-green/2014/subregional-conference-on-pilot-project-an-post-project-analysis/enveiameetingssubregional2014.html
http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/environmental-impact-assessment/meetings-and-events/environmental-impact-assessment/workshops-eap-green/2014/subregional-conference-on-pilot-project-an-post-project-analysis/enveiameetingssubregional2014.html
http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/environmental-impact-assessment/meetings-and-events/environmental-impact-assessment/workshops-eap-green/2014/subregional-conference-on-pilot-project-an-post-project-analysis/enveiameetingssubregional2014.html


գնահատման 20-30-րդ, 34-րդ կետերում արտահայտած մոտեցումներին, ինչպես 

նաև Վերլուծության 60, 80-83-րդ կետերին:  

24. Նախագիծը մշակողներին առաջարկվում է կիրառել հետևյալ մեթոդիկան. նախ՝ 

վերանայել ՇՄԱԳ և ՌԷԳ գլուխները, այնուհետև մշակել հասարակայնության 

մասնակցության վերաբերյալ առանձին գլուխ՝ հաշվի առնելով իհարկե սույն 

Հայեցակարգի 7.5 կետում նախատեսված մոտեցումները: Եթե կընտրվի 

հասարակայնության մասնակցության ամրագրման երկրորդ տարբերակը, ապա 

հասարակայնության մասնակցության վերաբերյալ գլխում անհրաժեշտ է 

կարգավորման ենթարկել հետևյալ հարցերի շրջանակը. մասնակցության 

իրավունքի բովանդակություն, օբյեկտներ (որոշումներ), որոնց կապակցությամբ 

իրացվելու է իրավունքը, պետական մարմինների պարտականություններ 

հասարակայնության մասնակցության ապահովման ոլորտում, ընդհանուր 

դրույթներ հասարակայնության մասնակցության կարգի և պայմանների 

վերաբերյալ (իրազեկում, դիտողությունների և առաջարկությունների ներկայացում 

և դրանց վերջնական որոշման մեջ արտացոլում, վերջնական որոշոման 

բողոքարկում՝ արդարադատության մատչելիություն): Օրենքում նախատեսված 

դրույթների հիման վրա հնարավոր է ենթաօրենսդրական մակարդակում 

կարգավորման ենթարկել հասարակայնության մասնակցության ապահովման 

ընթացակարգային որոշ հարցեր, օրինակ՝ հասարկակական լսումների անցկացման 

ընթացակարգը:  

25. Գործող օրենքի և դրա հիման վրա ընդունված ՀՀ կառավարության որոշման 

ուսումնասիրությունից հետևում է, որ հասարակայնության մասնակցության 

ընթացակարգերը չեն ստացել բավարար կարգավորում: Այդ իսկ պատճառով 

Օրենքի և ՀՀ կառավարության որոշման առանձին տարրեր չեն 

համապատասխանում այս ոլորտում ՀՀ միջազգային պարտավորություններին: Այս 

իսկ պատճառով նպատակահարամար ենք գտնում օրենսդրական մակարդակում 

հնարավորինս մանրամասն սահմանել հասարակայնության մասնակցության 

ընթացակարգային և նյութական կանոնները: Այս նորմերի վերանայումից հետո 

ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշումը կամ 

վերանայել այն հիմնովին՝ ելնելով արդեն Օրենքի նախագծում տեղ գտած 

դրույթներից:  



26. Հասարակայնության մասնակցության վերաբերյալ դրույթները մշակելիս 

անհրաժեշտ է հաշվի առնել Օրհուսի կոնվենցիայի Համապատասխանության 

կոմիտեի եզրակացությունների հիման վրա Կոնվենցիայ Կողմերի հանդիպմանը 

Հայաստանի վերաբերյալ հաստատված IV/9a որոշման պահանջները:  

27.  Գործող օրենքում բավարար հստակությամբ տարանջատված չեն պետական 

մարմնի, նախաձեռնողի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

լիազորությունները հասարակայնության իրազեկման և հասարակական լսումների 

անցկացման բնագավառում: Բացակայում է նաև այդ պարտականությունների 

իրացման մեխանիզմը
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:  

28. Օրենքի 26-րդ հոդվածի 2-րդ և 5-րդ կետերի, 27-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ 

հասարակայնության իրազեկման և հասարակական լսումների անցակցման 

պարտականությունը դրված է նաև նախաձեռնողի վրա, որը հակասում է Էսպո 

կոնվենցիայի հոդված 3.8 և 4.2 պահանջներին: Խնդիրը քննարկել և 

համապատասխան դիրքորոշում է արտահայտել նաև Էսպո կնովենցիայի 

Իմպլեմենտացիայի Կոմիտեին, որի համաձայն. հասարակայնության 

մասնակցության կազմակերպումը լիազոր պետական մարմնի պարտականությունն 

է
25

, այլ ոչ թե նախաձեռնողի: Այդուհանդերձ, այդպիսի մոտեցումը գուցե հնարավոր 

է կիրառել ազգային ընթացակարգերի շրջանակում, երբ պետական մարմինը և 

նախաձեռնողը համատեղ են կազմակերպում հասարակայնության 

մասնակցությունը: Սակայն վերջին դեպքում, նախաձեռնողը չպետք է 

պատասխանատվություն կրի հասարակայնության մասնակցության արդյունքների 

համար(ECE/MP.EIA/IC/2010/4, պարագրաֆ 19(b)).: Համանման դիրքորոշում է 

արտահայտել նաև Օրհուսի կոնվենցիայի Համապատասխանության կոմիտեն, ըստ 

որի  Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի դրույթներից մի քանիսում ուղղակիորեն նշվում է, 

որ համապատասխան տեղեկատվությունը պետք է տրամադրվի պետական մարմնի 
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 Տե'ս Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի պետություններում պետական 

էկոլոգիական փորձաքննության շրջանակներում Էսպո կոնվենցիայի և էկոլոգիական գնահատման միջև 

համապատասխանության բարելավման ընդհանուր ուղեցույց, 57-66-րդ կետեր- 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2014/EIA/MOP/ECE.MP.EIA.2014.2_r.pdf 
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 Համաձայն Էսպո կոնվենցիայի 1-ին հոդվածի ՝Իրավասու մարմինը որևէ Կողմից նշանակվող ազգային 

մարմին է կամ մարմիններ են, որոնք կատարում են սույն Կոնվենցիայով սահմանված գործառույթները, կամ 

այն մարմինն է կամ մարմինները, որոնց որևէ Կողմ օժտում է պլանավորված գործունեության վերաբերյալ 

որոշումներ կայացնելու լիազորությամբ: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2014/EIA/MOP/ECE.MP.EIA.2014.2_r.pdf


կողմից
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, և որ դիտողությունները պետք է ներկայացվեն պետական լիազոր 

մարմին, ուստիև բացառապես նախաձեռնողի  կողմից հասարակայնության 

մասնակցության ապահովումը չի համապատասխանի Օրհուս կոնվենցիայի 6-րդ 

հոդվածի պահանջներին ((ACC/C/16 78-րդ կետ/ECE/MP.PP/2008/5/Add.6 և 

ACCC/C/2009/37 ECE/MP.PP/C.1/2010/6/Add.4   77-րդ կետ):  

29. Օրհուսի կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետին, ՌԷԳ արձանագրության 4-րդ 

հոդվածի 8-րդ կետին որոշակիորեն չի համապատասխանում  

հասարակայանության իրազեկման համար Օրենքի 26-րդ հոդվածի 2-րդ և 4-րդ 

կետերում նախատեսված 7-օրյա ժամկետը: Համաձայն Օրհուսի կոնվենցիայի 

Համապատասխանության կոմիտեի դիրքրոշման՝ Լիտվայի ՇՄԱԳ օրենքում՝ 

փաստաթղթերին, ներառյալ ՇՄԱԳ հաշվետվությանը ծանոթանալու և հանրային 

լսումներին նախաապատրաստվելու համար սահմանված 10 օրյա ժամկետը չի 

բավարարում ժամկետների ողջամիտ լինելու վերաբերյալ Օրհուսի կոնվենցիայի 6-

րդ հոդվածի 3-րդ մասում նախատեսված պահանջին
27

: 

30.    Օրենքի 26-րդ հոդվածի 3-րդ կետը լիովին չի արտացոլում Օրհուսի կոնվենցիայի 

6-րդ հոդվածի 2-րդ կետում նախատեսված հասարակայնության իրազեկման 

վերաբերյալ մոտեցումները,  մասնավորապես՝ հոդվածի տեքստում չեն 

նախատեսվել  կանոններ իրազեկման հայտարարությունում որոշման ընդունման 

լիազորություն ունեցող պետական մարմնի մասին տեղեկատվության տարածման, 

հասարակայնության իրազեկման և մասնակցության ընթացակարգի 

(մասնակցության ընթացակարգի սկզբի, մասնակցության հնարավորությունների, 

նախատեսվող լսման վայրի և ժամկետի), տեղեկատվության տրամադրման համար 

պատասխանատու պետական մարմնի (որին հնարավոր է ներկայացնել 

դիտողություններ և առաջարկություններ), տիրապետման ներքո գտնվող 

տեղեկատվության, գործունեության տեսակի ազգային և/կամ անդրսահմանային 

ազդեցություն ունենալու և համապատասխան ընթացակարգ կիրառելու  

վերաբերյալ:  

31. Օրհուսի կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետին և ՌԷԳ արձանագրության 8-րդ 

հոդվածի 2-րդ կետին ամբողջությամբ չի համապատասխանեցվել Օրենքի 26-րդ 
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 Օրհուսի կոնվենցիայի 2-րդ Հոդված, պետական մարմնի հասկացություն:   
27

 Լիտվա АССС/2006/16; ЕСЕ/МР.РР/2008/5/Add.6, 4 ապրիլ, 2008,70-րդ կետ//Օրհուսի Կենվենցիայի 

Համապատասխանության Կոմիտե, 2004-2011, էջ 48:  



հոդվածի 4-րդ մասը՝ հասարակայնության արդյունավետ իրազեկման ապահովման 

ծնդրի օրենսդրական լուծման նպատակով: Հասարակայնության արդյունավետ 

իրազեկման պահանջը, ըստ Օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության 

կոմիտեի դիրքորոշման, ենթադրում է  պետական մարմինների 

պարտականությունը կիրառելու հասարակայնության իրազեկման այնպիսի 

մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն կընձեռեն հնարավոր շահագրգիռ բոլոր 

կողմերին ունենալու իրական հնարավորություն  տեղեկանալու ընդունվելիք 

որոշման վերաբերյալ ընթացող գործընթացի մասին և մասնակցելու դրա 

ընդունման գործընթացին
28

: Իրազեկման 26-րդ հոդվածի 4-րդ մասում 

նախատեսված բացառիկ միջոցը՝ պետական լիազոր մրմնի պաշտոնական կայքը-

էջը, կարող է գնահատվել անբավարար հասրաակայնության բոլոր անդամների 

ինտերնետային կապի անմատչելիության պատճառով
29

: Նպատակահարմար է 

քննարկել իրազեկման այլ մեխանիզմների օգտագործում, այդ թվում նաև՝ 

գործունեության իրականացման վայրին հարող տարածքի իրազեկման 

մեեխանիզմների օգտագործումը
30

:  

32. Օրենքի 26-րդ հոդվածը նախատեսում է հասարակայնության մասնակցությունը 

բացառապես հանրային լսումների միջոցով: Ի հավելումն հանրային լսումների՝ 

հասարակայնությունը պետք է հնարավորություն ունենա գրավոր ձևով 

ներկայացնելու.  

ա/ ընդունվելիք որոշման վերաբերյալ ցանկացած մեկնաբանություն՝ առանց 

մեկնաբանությունը հիմնավորելու վերաբերյալ պարտականության, 

բ/ մեկնաբանության համար նախատեսված ժամկետի ամբողջ ընթացքում (Օրհուսի 

կոնվենցիա հոդված 6, 7-րդ կետ):  

33.   Օրենքի 26-րդ հոդվածի 8-րդ կետում նշվում է, որ նախաձեռնողը և լիազոր 

պետական մարմինը պետք է հաշվի առնեն հասարակայնության հիմնավորված 

դիտողությունները և առաջարկությունները: Համաձայն Օրհուսի կոնվենցիայի 6-րդ 

հոդվածի 7-րդ կետի. Հասարակայնության մասնակցության ընթացակարգերը 

                                                           
28

 Լիտվա АССС/2006/16; ЕСЕ/МР.РР/2008/5/Add.6, 4 ապրիլ, 2008,70-րդ կետ//Օրհուսի Կենվենցիայի 

Համապատասխանության Կոմիտե, 2004-2011, էջ 47. 
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 Տե'ս Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի պետություններում պետական 

էկոլոգիական փորձաքննության շրջանակներում Էսպո կոնվենցիայի և էկոլոգիական գնահատման միջև 

համապատասխանության բարելավման ընդհանուր ուղեցույց, 60-րդ կետ- 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2014/EIA/MOP/ECE.MP.EIA.2014.2_r.pdf 
30

 Տե'ս նույն տեղում, 61-63-րդ կետեր:  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2014/EIA/MOP/ECE.MP.EIA.2014.2_r.pdf


պետք է թույլատրեն վերջինիս գրավոր ձևով կամ անհրաժեշտ դեպքերում 

հայտատուի մասնակցությամբ տեղի ունեցող հասարակական լսումների կամ 

նախաձեռնության քննարկման ժամանակ ներկայացնել նախատեսվող 

գործունեությանն առնչվող ցանկացած բնույթի դիտողություններ, 

տեղեկատվություն, վերլուծություններ կամ կարծիքներ:ֈ Սա նշանակում է, որ 

քանի դեռ ներակայացված դիտողությունները առաջարկությունները, 

վերլուծությունները, կարծիքները, մեկնաբանությունները վերաբերում են  

ընդունվելիք որոշմանը և համապատասխան լիազոր մարմնի իրավասության 

ոլորտին, ապա պետական լիազոր մարմինը պարտավոր է քննարկել դրանք՝ 

չկաշկանդվելով.  

ա/արդյո՞ք ներկայացված արձագանքը վերաբերում է մասնավոր, թե հանրային 

շահերի պաշտպանությանը,  

բ/ կապված են արդյո՞ք դրանք ուղղակիորեն էկոլոգիական խնդիրների հետ, թե ոչ 

/մասնավորապես՝ տնտեսական վերլուծություն/ 

գ/հիմնավորված են արդյո՞ք դրանք թե ոչ:  

 

VI. ՇՄԱԳ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 

ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ ՀՀ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՅԼ ԱԿՏԵՐՈՒՄ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԱԿՆԱՐԿ 

 

34. ՇՄԱԳ և փորձաքննության մասին ՀՀ օրենքը նոր խմբագրությամբ ներկայացնելու 

պարագայում, հիմք ընդունելով իրավաբանական տեխնիկայի կանոնների 

վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության պահանջները, հավանական է նաև այլ իրավական 

ակտերի վերանայման հնարավորությունը, մասնավորապես ՝  

- Իրավական ակտեր, որոնք պարունակում են ՌԷԳ օբյեկտը հնադիսացող 

ծրագրեր և պլաններ հասկացությունները 

- Երևան քաղաքում և վարչատարածքային այլ միավորներում տեղական 

ինքնակառավարման վերաբերյալ իրավական ակտեր:  

- ՀՀ բնապահպանության նախարարության, պետական կառավարման այլ 

մարմինների կառուցվածըք և գործառույթները սահմանող  իրավական ակտեր,  



- Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի դրույթները 

/մասնավորապես՝ ՇՄԱԳ և ՌԷԳ անցկացման պարտականությունները 

խախտելու դեպքում պետական կառավարման մարմինների 

պատասխանատվության մասով/,  

- ՇՄԱԳ և ՌԷԳ մեթոդիկայի և մեթոդոլոգիայի մասով /նորմատիվ-տեխնիակակն 

փաստաթղթեր, ինստրուկցիաներ/:  

35. ՀՀ կառավարության N 541-Ն որոշմամբ նախատեսված 6 ենթաօրենսդրական 

ակտերից Կոնցեպցիայի նապատասրաստման փուլում իդենտիֆիկացվել է 3 

իրավական ակտերի ընդունման փաստը: Օրենքի վերանայման գործընթացում 

պետք  է հաշվի առնել կառավարության մնացյալ որոշումների ընդունման, ինչպես 

նաև հանրային մասնակցության վերաբերյալ համապատասխան որոշման 

վերանայման հնարավորությունը:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ՄԱՍ II  

Աղյուսակ  

 

Կոնցեպցիայի այս հատվածում տեղ են գտել Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման և փորձաքննության մասին ՀՀ օրենքի վերանայման վերաբերյալ որոշակի, 

առավել դետալացված առաջարակություններ: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ յս 

հատվածում տեղ գտած առաջարկություններն արտահայտում են սույն Հայեցակարգի 

առաջին մասում տեղ գտած մոտեցումները:  



Օրենքի կետ, 

դրույթ, հոդված, 

գլուխ կամ 

վերտառություն  

Առաջարկվող 

փոփոխություն 

Հիմնավորում  

Օրենքի 

վերտառություն 

 

Առջրկվում է վերնայել Օրենքի 

վերտառությունը հետևյալ 

կերպ. Շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցության 

գնահատման մասին ՀՀ 

օրենք 

- Հիմք ընդունելով Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման և փորձաքննության մասին ՀՀ օրենքի բովանդակությունը, 

որը փաստացի կարգավորում է շրջակա մջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման հարաբերությունները, այդ հարաբերությունների 

համակարգում նաև՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

փորձաքննությունը, ինչպես նաև 

 

- Եվրոպական Միության անդամ պետությունների օրենսդրությունը, 

որը մեծամասամբ ձևավորվել է 1985 թվականին ընդունված Շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին (35/337/ EEC) 

դիրեկտիվայի հիման վրա,  (դրանում կատարված հիմնական 

փոփոխությունները կոդիֆիկացվել են  2011/92/EU դիրեկտիվայում) և 

Ամերիկայի Միացյալ նահանգների փորձը,   

 

- Հաշվի առնելով Օրենքի՝ Հայաստանի Հանրապետության ոլորտի 

միջազգային պայմանագրերի հետ եզրութաբանական ներդաշնակության 

ապահովման անհրաժեշտութունը (մասնավորապես՝ Էսպո Կենվենցիայի 

և դրա ՌԷԳ արձանագրությունը) 

 

առկա են երկու նկատառում, որոնցից ելնելով առաջարկվում է 

օրենքում պահպանել փորձաքննություն եզրույթը.   
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 Մատչելի է  http://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/1824/contents/made  
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 Մատչելի է  http://planningguidance.planningportal.gov.uk/blog/guidance/environmental-impact-assessment/the-stages-of-environmental-impact-assessment/    

1. Հետխորհրդային պետություններում ՇՄԱԳ գործընթացը 

զարգանում է պետական էկոլոգիական փորձաքննության հենքի վրա և 

տարբերվում է որոշակիորեն Արևմտյան Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում 

կիրառվող ՇՄԱԳ գործընթացից,  

2. Նշված պարագայում Օրենքը կարգավորում է երկու խումբ 

հարաբերություններ՝ ՇՄԱԳ և փորձաքննություն:  

 

Այդուհանդերձ, Երկրորդ նկատառման հետ կապված հնարավոր է 

փաստել, որ արևմտեվրոպական գրեթե բոլոր պետություններում 

պետական մարմինների մասնակցությունը գործունեության որոշակի 

տեսաների ազդեցության գնահատման իրավաչափության ստուգումը և' 

բովանդակային, և' ընթացակարգային տեսանկյունից, ՇՄԱԳ գործընթացի 

մաս է կազմում: Վեր նշված  2011/92/EU Դիրեկտիվայի 2-րդ, 6-րդ և 8-րդ 

հոդվածներում ուղղաիորեն նշվում է որոշումների ընդունելիս 

գործընթացում պետական մարմինների մասնակցության և 

խորհրդակցությունների արդյունքների, մատչելի տեղեկատվության 

ուսումնասրման, դիտարկման նահրժեշտության մասին: Համաձայն Մեծ 

Բրիտանիայի
31

, ինչպես նաև այլ Եվրոպական պետությունների 

օրենսդրության (Ֆրանսիա, Լյուքսեմբուրգ, Նիդերլանդներ, Շվեյցարիա և 

այլն), ՇՄԱԳ գործընթացի բաղկացուցիչներից է
32

 ՇՄԱԳ հայտի 

ներկայացումը պետական լիազոր մարմին և գործունեության 

թույլատրման մասին որոշման ընդունումը: Անհրաժեշտ ենք համարում 

նաև ընգծելու, որը վերոնշյալ պետությունների օրենքները վերնագրված 

են, որպես կանոն, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/1824/contents/made
http://planningguidance.planningportal.gov.uk/blog/guidance/environmental-impact-assessment/the-stages-of-environmental-impact-assessment/


եզրույթով:  

Գործող օրենքում, ի համեմատություն նախորդի, ՇՄԱԳ տարրերը 

կարգավորվում են ավելի մանրամասն, ինչը փոխում է շրջակա միջվայրի 

վրա ազդեցության գնահատման համակարգը՝ դարձնելով այն տեքստային 

մակարդակում ավելի համահունչ Եվրոպական պետությունների փորձին: 

Այս ամենից տրամաբանորեն հետևում է՝ պետական լիազոր մարմնի 

մասնակցությունը չի կարող չլինել գործընթացի բաղկացուցիչ մաս՝ անկախ 

այն հանագամանքից տվյալ իրավական համակարգում գործում է արդյոք 

համապարփակ թույլտվությունների տրամադրման մեխանիզմ, թե ոչ   

(ֆունկցիոնալ տեսանկյունից պետական կառավարման լիազոր 

մարմինները լուծում են միևնույն խնդիրը): Այլ կերպ, շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցության փորձաքննությունը ոչ թե ինքնուրույն ընթացակարգ է, 

այլ ՇՄԱԳ գործընթացի բաղկացուցիչ մաս:  

Վերոնշյալի հիման վրա և հաշվի առնելով իրավական ակտի վերնագրման 

վերաբերյալ իրավաբանական տեխնիկայի կանոններին՝ առաջարկվում է 

փոփոխել Օրենքի վերտառությունը: Համապատասխանաբար, 

անհրաժեշտ է հրաժարվել ՇՄԱԳ և փորձաքննություն եզրույթների 

միաժամանկյա կիրառությունից ինչպես օրենքի վերտառությունում, 

այնպես էլ տեքստում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդպիսի 

կիրառությունը   պայմանավորված է դրանց միջև տարբերության 

ընդգծման անհրաժեշտությամբ: Այս մոտեցումը արտահայտվել է նաև 

միջազգային փորձագետների ներկայացրած գնահատման 7-րդ կետում 

Օրենքի նախագծում ամրագրված հայեցակարգի ավեի հստակ ըմբռնման 

և դրա հետագա իրացման նպատակով անհրաժեշտ է հստակեցնել, թե ինչ 

պետք է հասկանալ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման 

ներքո. 1/ գնահատման ամբողջ ընթացքը, ներառյալ՝  շրջակա միջավայրի 
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 Անհրաժեշտ է անդրադառնալ Օրենքի 23-րդ՝ ազդակիր պետության հետ հարաբերությունները կարգավորող հոդվածին, քանի որ դրանում 

կիրառվում է բացառապես փորձաքննություն եզրույթը:  

վրա ազդեցության փորձաքննությունը, 2/ շրջակա միջավայրի վր 

ազդեցության փորձաքննությունը՝ ներառյալ ազդեցությանգնահատումը և 

ՌԷԳ
33

, 3/ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության առանձին գործընթաց է, 

որն իրկանացվում է նախաձեռնողի կողմից (այսինքն, Նախագիծը 

կարգվորում է ՇՄԱԳ + շրջակ միջավայրի վրա զդեցության 

փորձաքննությունը և ՌԷԳ + շրջակ միջավայրի վրա զդեցության 

փորձաքննությունը).” 

 

   

 Հոդված 1, 2  Վերանայել Օրենքի 1-ին 

հոդվածի ձևակերպումը՝ “այդ 

թվում՝ անդրսահմանային, 

շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության պետական 

փորձաքննության (այսուհետ՝ 

փորձաքննություն)” 

ձևակերպումը դուրս բերելու 

նպատակով: Անհրաժեշտ է 

նաև միևնույն ձևակերպման 

մեջ գնահատումներ 

եզրույթն օգտագործել եզակի 

թվով:  

 

 Նշված առաջարկը պայմանավորված է վերոգրյալ մոտեցմամբ, 

համաձայն որի՝  Օրենքը պետք է կարգավորի շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության գնահատման հարաբերությունները, ինչը ենթադրում է նաև 

փորձաքննության և  անդրսահմանային ազդեցության գնահատման 

ընթացակարգերի կիրառում:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Գործող ձևակերպումը չի ներառում այնպիսի ձևակերպումներ, 
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 Համապատասխանաբար, անհրաժեշտ  է որոշակիացնել Օրենքի 4-դ հոդվածում կիրառվող հասկացությունները՝ հիմք ընդունելով 

միջազգային իրավական ձևակերպումները:   

 Վերաձևակերպել 

Օրենքի երկրորդ հոդվածն 

այն նպատակով, որպեսզի 

դրանում նշվեն բոլոր այն 

սուբյեկտները, որոնց վրա 

տարածվելու է Օրենքի 

գործողությունը:   

ինչպիսիք են օրինակ՝ շահագրգիռ հասարակայնությունը և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինները: Մինչդեռ Օրենքի գործողությունը 

տարածվում է նաև այս սուբյեկտներ վրա՝ նրանց տրամադրելով որոշակի 

իրավունքները: Այս պատճառով Օրենքի այս հոդվածում անհրաժեշտ է 

նախատեսել սուբյեկտների սպառիչ շրջանակը:   

   

Հոդված 4. 

 

Առաջարկվում է 

համակողմանիորեն վերանայել 

Օրենքի հիմնական 

հասկացությունները:  

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և 

փորձաքննության օրենքը վերաշարադրելիս անհրաժեշտ է սահմանել  

հետևյալ հասկացությունները. «հասարակայնություն», «շահագրգիռ 

հասարակայնություն», «ռազմավարական էկոլոգիական գնահատում», 

«էկոլոգիական, այդ թվում նաև՝ բնակչության առողջության հետ կապված 

հետևանքներ», «պլանավորման ծրագրեր, նախագծեր և այլ 

փաստաթղթեր» (որպես ՌԷԳ օբյեկտ), «ազդեցություն», 

«անդրսահմանային ազդեցություն»` հաշվի առնելով այս 

հասկացությունների՝ ՀՀ միջազգային պայմանագրերում առկա 

ձևակերպումները
34

;  

Հասկացությունների վերանայման առաջարկը պայմանավորված է նաև 

նրանով, որպեսզի բացառվի  

1. հասկացությունների և առանձին դրույթների միջև հակասությունները: 

Այսպես օրինակ՝ Օրենքը սահմանում է գործընթացի մասնակիցներ 

հասկացությունը միևնույն ժամանակ տեխնիկական առաջադրանք 



հասկացությունը սահմանելիս նշվում է, որ այն այլի հետ համատեղ  

գործընթացի մասնակիցների շրջանակը սահմանող փաստթուղթ է: 

Միևնույն ժամանակ Օրենքի այլ հոդվածներում / օրինակ՝ 19-րդ հոդված, 

3-րդ կետ/, ցուցանիշները, որոնց հիման վրա կազմվում է  փորձաքննական 

եզրակացությունը, ներառում է նաև 5) գործընթացի մասնակիցների 

ծանուցման ու քննարկումների ապահովման և կարծիքների դիտարկման 

արդյունավետությունը, հիմնավորվածությունը: Այսպիսի մոտեցման 

պարագայում գործընթացի մասնակիցների շրջանակը շարունակում է մնալ 

անորոշ, քանի որ անհասկանալի է, թե արդյոք լիազոր պետական մարմինը 

ևս համարվում է գործընթացի մասնակից և ինչպիսի հիմքերից ելնելով է 

տեխնիկական առաջադրանքում որոշվում գործընթացի մասնակիցների 

շրջանակը:   

 2. Ձևակերպումներ, որոնք չեն բացահայտում բանաձևվող 

հասկացության բովանդակությունը: 

  

Հնարավորինս սահմանվեն,  

 

3. ձևակերպումներ, որոնք հստակորեն արտահայտում են 

հասկացության բովանդակությունը և իմաստը.օրինակ՝ շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մոնիթորինգի ծրագիրը 

բնութագրվում է որպես գործողությունների ամբողջություն, 

մինչդեռ գործողությունները չեն կարող կազմել ծրագրի 

բովանդակությունը, քանի որ ծրագիրը կարող է սահմանել 

ընդամենը գործողությունների ցանկը:  

 



   

Հոդված 5. Նպատակահարմար է 

վերանայել 2-րդ մասի 1-ին և 8-

րդ ենթակետերում 

նախատեսված սկզբունքների 

ձևակերպումները  

Առաջարկում են ցանկից բացառել նախաձեռնողի կողմից շրջակա 

միջվայրին պատճառված տնտեսական վնասի հատուցման սկզբունքը: 

Նշված առաջարկը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ շրջակա 

միջավայրին պատճառված վնասի հատուցումը նշված օրենքի 

կարգավորման առարկայից դուրս է: Իրավաբանական իմաստով դելիկտի 

ինստիտուտը բացակայում է, քանի որ գործունեություն իրականացնողն 

անցնում է իրավական գործընթաց: Այսինքն, խնդիրն իրավաչափ 

գործողությամբ շրջակա միջավայրին պատճառված վնասի մասին: Քանի 

որ գործունեության որոշակի տեսակների իրականացման դեպքում 

բնական ռեսուրսների համալիր օգտագործումն անխուսափելի է, ապա 

վնասի հաշվարկման տնտեսական սկզբունքները, մեթոդները կարող են  

կիրառվել որոշելու համար գումարի այն չափը, որը նախաձեռնողը 

պարտավոր է վճարել ռեսուրսներ օգտագործում իրականացնելիս: Իհարկե 

այս մոտեցումը կիրառվում է միայն այն պարագայում, երբ բնական 

ռեսուրսների օգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության 

տնտեսական մեխանիզմները բավարար չափով կարգավորված չեն 

օրենսդրությամբ: Այս առնչությամբ առաջարկում ենք քննարկել նաև 

Օրենքի 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասում նախատեսված հնարավոր 

տնտեսական վնասի գնահատման և հաշվարկման վերաբերյալ ՀՀ 

կառավարության որոշման ընդունման նպատակահարմարությունը:  

Կարծում ենք՝ ավելի հիմնավոր ու արդյունավետ է սկսել վնասի 

գնահատման տնտեսական հաշվարկի վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության 

ձևավորման գործընթաց, որի սկզբունքերը կկիրառվեն նաև  ՇՄԱԳ 

գործընթացում տնտեսական վերլուծություններ իրականացնելիս: Այս 

համատեքստում անհրաժեշտ է վերանայել նաև 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 



3-րդ ենթակտում տեղ գտած ձևակերպումը: 

 

   

Գլուխ 2. Առաջարկում ենք քննարկել  

Օրենքի 2-րդ գլխի  ներկայիս 

ձևակերպմամբ պահպանման 

խնդիրը:  

Հնարավոր է պահպանել Օրենքի՝ ՇՄԱԳ և ՌԷԳ պետական կառավարման 

իրավական հիմքերին վերաբերող  2-րդ Գլուխը, այդուհանդերձ, դրանում 

պետք  է ամրագրվի ոչ միայն շրջակա միջավայրի պահպանության, այլ 

նաև առողջապահության  ոլորտի  լիազոր պետական մարմինների   դերը 

(տես Վերլուծության 66-69- կետերը): Մասնագետների պնդմամբ նշված 

գլխի վերանայումը պետք է իրականացվի ՇՄԱԳ և ՌԷԳ կարգավորմանն 

ուղղված նորմերի առաջնահերթ, հիմնարար վերանայումից հետո:  

 

Սույն Գլխի վերանայման երկրորդ մոտեցումը  հնարավոր է ձևակերպել 

հետևյա կերպ: Երկրորդ Գլխում տեղ գտած գրեթե բոլոր դրույթները 

հնարավոր է դուրս բերել Օրենքի տեքստից: Նման առաջարկը 

պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ այս Գլխում կրկնվում են բոլոր 

այն լիազորությունները, որոնք ամրագրված են Օրենքի այլ հոդվածներում 

կամ ՀՀ օրենսդրության համակարգի այլ իրավական ակտերում: 

Իրավական ակտերում կառավարման վերաբերյալ գլխի առանձնացումը 

հիմնավորված է միայն այն պարագայում, երբ այդ իրավական ակտով 

սահմանվում է կառավարման մարմինների իրավական կարգավիճակը կամ 

դրանք խիստ առանձնահատուկ են հարաբերությունների այդ համակարգի 

համար: Այսպես, Օրենքի 10-րդ հոդվածում ամրագրված 

լիազորություններից առաջին երեքն ամրագրված են նաև  «Հայաստանի 

Հանրապետության բնապահպանության նախարարության 

աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու եվ 



Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության 

կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու 

մասին» ՀՀ կառավարության 1237-Ն որոշմամբ, իսկ մնացյալները 

դրսևորվում են Օրենքի առանձին ընթացակարգերի միջոցով: Այս 

մոտեցումն անհրաժեշտ է հաշվի առնել Օրենքի 2-րդ գլուխն 

ամբողջությամբ վերանայելիս:    

   

Հոդված 14.  Անհրաժեշտ է ևս մեկ անգամ 

համեմատել ազդեցության 

գնահատման ենթակա  

գործունեության տեսակների 

ցանկը ԷՍՊՈ կոնվենցիայի և 

ՌԷԳ արձանագրության 

Հավելվածներում տեղ գտած 

ցանկերի հետ 

Օրենքի լրամշակման ընթացքում անհրաժեշտ է կրկին անգամ դիտարկել 

գործունեության տեսակների՝ Էսպո կոնվենցիայի Հավելված I  տեղ գտած 

ցանկին համապատասխանեցնելու խնդիրը (օրինակ՝ ներառված են 

արդյոք գործունեության այնպիսի տեսակներ ինչպիսք են, խոշոր 

ամբարտակների/պատնեշների կառուցումը,  ընդարձակ 

տարածություններում անտառահատուների իրականցումը, հանքային 

փորվածքներ և այլն: Գործունեության այս տեսակների մասին 

ուղղակիորեն չի նշվում Օրենքում, թեև հնարավոր է ենթադրել, որ դրանք 

կարող են ընդգրկվել այլ տեսակների ներքո):  ՌԷԳ պարագայում 

հարկավոր է անդրադառնալ ՌԷԳ արձանագրության I և II 

Հավելվածներին:    

   

Հոդված 15.   Անհրաժեշտ է Օրենքի 

15-րդ հոդվածի 1-ին մասում 

նախատեսել 

ընթացակարգային  հարցերի 

ոչ սպառիչ ցանկը, որոնք պետք 

է  կարգավորվեն ՀՀ 

 Համաձայն Օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝  

փորձաքննության իրականացման կարգը հաստատում է Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությունը: Հաշվի առնելով այն, որ 

փորձաքննությունը ՇՄԱԳ գործընթացի հիմնական տարրերից մեկն է, իսկ 

դրա ընթացակարգի մասին դրույթներ օրենքում ամրագրված չեն, 

անհրաժեշտ ենք համարում օրենսդրական մակարդակում ամրագրել այդ 



կառավարության ՀՀ 

կառավարության 

համապատասխան որոշմամբ:  

 

 

 

 

 

գործընթացի հիմք կազմող հիմնական սկզբունքները: Առկա 

կարգավորման պայմաններում, ինչպես նաև հիմք ընդունելով 

օտարերկրյա փորձը, հնարավոր չէ ենթադրել, թե ինչ բովանդակություն է 

ենթադրում օրենսդիրը փորձաքննության ընթացակարգի կարգավորման 

նպատակով հղում կատարելով ՀՀ կառավարության որոշմանը: Առավել 

հիմնավոր, համակողմանի և կանխատեսելի մոտեցում կլինի 

փորձաքննության անցկացման նորմերը սահմանել Օրենքում:  

 

 

   

Հոդված 16.  Առաջարկում ենք 5-րդ 

կետի 3-րդ ենթակետը 

վերաձևակերպել որպես 

առանձին կետ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Համաձայն գործող ձևակերպման՝ լիազոր պետական մարմինը 

հայտի ուսումնասիրության արդյունքում ընդունում է հոդվածում 

թվարկված որոշումներից մեկը, որի ցանկում ներառված է նաև 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության անդրսահմանային 

գնահատում անկացնելու մասին որոշումը: Առանձին կետով 

սահմանման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նրանով, որ 

անդրսահմանային ազդեցության գնահատման ենթակա լինելու 

մասին որոշումը ոչ թե ընդունվող որոշումներից մեկն  է, որպես 

այլընտրանք, այլ կարող է ընդունվել նշված կետում նախատեսված 

այլ որոշումների հետ միաժամանակ: Այս առնչությամբ անհրաժեշտ 

է այն ձևակերպել առանձին կետի ներքո՝ շեշտադրելով տվյալ 

որոշման ընդունման հնարավորությունը  ազդեցության 

գնահատման ենթակա լինելու վերաբերյալ որոշման հետ մեկտեղ:  

 

 Համաձայն գործող ձևակերպման լիազոր մարմինը կարող է 



 Առաջարկում ենք 

վերանայել 5-րդ մասին 1-ին 

ենթակետը  

 

ընդունե որոշում. հիմնադրութային փաստաթղթի դրույթի կամ 

նախատեսվող գործունեության իրականացման անթույլատրելիության 

վերաբերյալ, որը կայացվում է՝ հիմք ընդունելով Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքներով և իրավական այլ ակտերով սահմանված 

բնապահպանական պահանջները: Խնդիրն այն է, որ էկոլոգիական 

օրենսդրության ամբողջ համակարգը հիմնվում է բնապահպանական 

պահանջների վրա և գործունեության անթույլատրելիության հիմքում 

կարող են դրվել ճյուղային օրենսդրության միայն այն դրույթները, որոնք 

արգելում են գործունեության որոշակի տեսակների իրականացումը, և, 

որպես կանոն, իրավական հատուկ կարգավիճակ ունեցող տարածքներում 

/օրինակ՝ Սևանա լճի պահպանության գոտիներ, բնության հատուկ 

պահպանվող տարածքներ/:    

   

Փորձաքննական 

եզրակացություն  

 (հոդվածներ 20, 21) 

Համակարգային վերանայման 

պետք է ենթարկել 

փորձաքննական 

եզրակացության 

հաստատման, կասեցման և 

ուժը կորցրած ճանաչելու 

վերաբերյալ դրույթները: Այդ 

դրույթների վերանայումը 

պետք է իրականացվի երեք 

հիմնական ուղղություններով:  

Հիմք ընդունելով էկոլոգիական իրավունքի, վարչական իրավունքի 

գիտության ձեռքբերումները, ինչպես նաև՝ Եվրոպական 

պետությունների փորձը՝ առանձնացվում են երկու հիմնական 

պատճառ/հանգամանք, որոնք կարող են հանգեցնել փորձաքննական 

եզրակացության (գործունեության թույլատրման մասին որոշման) 

վերանայման, դադարեցման կամ ուժը կորցրած ճանաչելուն 

(Եվրոպական պետություններում այն, որպես կանոն, գործունեության  

սանկցավորման  միասնական փաստաթուղթ).  

1. Նախաձեռնողի, գործարարի կամքից անկախ հանգամանքներ,  

2. Նախաձեռնողի, գործարարի անիրավաչափ գործողությունների 

հետևանքով առաջացող հանգամանքներ:  

1. Գործարարի կամքից անկախ առաջացող հանգամանքների 



թվին կարելի է դասել բոլոր այն հիմքերը, որոնք նախատեսված են 

21-րդ հոդվածի 1-ին մասում և 2-րդ մասի 4-րդ և 5-րդ 

ենթակետերում: Այս նորմերի համատեքստում անհրաժեշտ է հաշվի 

առնել այն, որ.  

1) Օրենքում հստակ ամրագրված չեն բնապահպանական նոր 

օրենսդրության ընդունման և օրենսդրության պահանջների 

վերանայման միջև տարբերությունները՝ փորձաքննական 

եզրակացության համար այդ փոփոխությունների հետևանքների 

տեսանկյունից,  

2) գրեթե նույնական կարելի է համարել նոր էկոլոգիական գործոններ ի 

հայտ գալը և շրջակա միջավայրի վիճակի փոփոխությունները:   

Վերոգրյալ երկու դեպքերի համար անհրաժեշտ է Օրենքում ամրագրել, որ 

նախաձեռնողի կամքից անկախ այս հանգամանքների  առաջացումը չի 

կարող  մեխանիկորեն  հանգեցնել փորձաքննական եզրակացությունը 

ուժը կորցրած ճանչելուն: Այս կանոնից բացառություն պետք է կազմի 

միայն այն դեպքը, երբ տվյալ աշխարհագրական տարածքում 

գործունեության իրականցումն աննպատակահարմար է էկոլոգիական և 

տնտեսական շահերից ելնելով: Մնացյալ մյուս բոլոր դեպքերի համար 

պետք է նախատեսել  փորձաքննական եզրակացության վերանայման 

(լրացման և փոփոխման) հնարավորություն՝ նոր հանգամանքներին և 

պահանջներին համապատասխանություն ապահովելու նպատակով: Այս 

գործընթացում կարող է միաժամանակ կիրառվել վարչական 

ներգործության այնպիսի  միջոց, ինչպիսին է սուբյեկտի գործունեության 

ժամականավոր կասեցումը: Եթե այս հանգամանքների պարագայում 

նախձեռնողը հրաժարվում է անցնելու վերանայման գործընթաց, ապա 



փորձաքննական եզրակացությունը պետք է ուժը կորցրած ճանաչվի:   

2. Գործարարի անիրավաչափ գործողությունների հետևանքով 

առաջացող հանգամանքների ներքո ներառվում են բոլոր այն 

դեպքերը, երբ նախաձեռնողի անիրավաչափ գործողությունների 

հետևանքով խախտվում է /նաև անհամապատասխանության 

իմաստով/ փորձաքննական եզրակացության, հետևանբար նաև ՀՀ 

էկոլոգիական օրենսդրության պահանջները: Այս պարագայում 

լիազոր պետական մարմինը պետք է իրազեկի նախաձեռնողին 

սահմանված ժամկետում առկա խախտումների վերացման 

անհրաժեշտության մասին: Եվ միայն այն պարագայում, երբ այդ 

խախտումները չեն վերացվում, լիազոր մարմինը պետք է ընդունի 

որոշում եզրակացությունն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին /այս 

մոտեցումը չի բացառում միայն խախտման փաստի համար 

տուգանքի ձևով վարչական պատասխանատվության կիրառման 

հնարավորությունը/:  

Հասարակայնության մասնակցության հարաբերությունները 

կարգավորման ենթարկելիս անհրաժեշտ է նախատեսել նաև նորմեր, 

որոնք կսահմանեն հասարակայնության իրազեկման և մասնակցության 

մեխանիզմներ փորձաքննական եզրակացության վերանայման 

ընթացքում:  

Անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ փորձաքննական 

եզրակացությունը վարչական ակտ է, և դրա փոփոխման, վերանայման 

կամ ուժը կորցրած ճանաչելու պայմաններն ու գործընթացը բացի ՇՄԱԳ 

ընթացակարգի առանձնահատկություններից պետք է ներառի նաև 

ընթացակարգային երաշխիքներ: 

 



 

   

Հասարակայնության 

մասնակցությունը 

(հոդված 26) 

Տե'ս սույն Հայեցակարգի  I 

Մասի V բաժինը   

 

   

Հոդված 28, 29 Տե'ս   Հայեցակարգի  I Մասի 8 

ա) կետ,  

 


