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One of the most frequently raised problems in the sphere of consumption and maintenance of lithosphere are

shortcomings  in the process  of  providing a license  for exploration and extraction of  the lithosphere.   The

society opinion was nօt taken into consideration in the process of licensing the mineral extraction, and the

necessary analysis has not been conducted in forms of harmful impact on the environment as a result of such

activity. Whereas, according to the RA Code about the Lithosphere (6 November, 2002), which was repealed

on 1st January, 2012, a provision was prescribed about obligations to consider the participation in discussions

about recommendations on maintainance of the lithosphere by citizens, public associations and public bodies.  

The RA Control Chamber has also registered violations in the process of licensing. The RA Ministry of Energy

and  Natural  Resources  did  not  carry  out  a  proper  control  over  maintenance  of  requirements  of  mining

industry legislation  by  mining  organizations.   Due  to  Control  Chamber’s  researches  violations  by  mining

organizations were registered in the process of concession fees calculation and payments to the state budget,

prescribed by the law and by the N562 decision « About definition of the amount and payment procedures of

concession  fees »  of  the  RA Government,  on  8  May,  2003.  The  calculated  concession  fee  for  20  mineral

extraction companies with a license was 158.979.6 thousand AMD, but only 79,812.2 thousand AMD had been

paid  to  the  state  budget.   The  number  and  nature  of  the  registered  violations  itself  evidence  about  the

inadequate control by the Ministry over the corresponding organizations. 

In the sphere of  security assurance of electricity use the level of the effective control by the Ministry towards

maintenance of safety rules prescribed by technical regulations and other legal acts was not sufficient. Due to

the Ministry’s official data – as a result of technical inspections conducted by the State Energy Inspectorate of

the  Ministry  in  energy  sector company  devices  during  2011,  proceedings  were  carried  out  and  penalties

imposed for administrative violations made towards 10 officials.

Violations were also registered in the respect with proper recording of residents' expenditures of electricity. As

a result of joint researches carried out by specialists of the Ministry and  « Electric Networks of Armenia " CJSC,

some inaccuracies, relating to electricity consumption in the cards of 124 resident-customers, were registered

and canceled. For violations or  inadequate implementation of the norms,  prescribed by technical regulations,

energy supply rules  and  supplier-customer (resident)  contractual obligations,  criminal  cases  were  initiated

against 5 officers of the corresponding organizations, 34 officers were fired from the occupied positions and

disciplinary sanctions were imposed towards 206 officers. The abovementioned statistics itself evidences about

necessity of taking consistent and effective measures in the sphere of implementation of control over assurance

of  maintenance  of  security  norms  of  life,  property  and  environment  of  citizens,  prescribed  by  technical

regulations and other legal acts, as well as implementation of contractual obligations by the supplier.

Lack  of  adequate  control  by  lithosphere  users over  implementation  of  environmental  and mining

industry legislation norms remains a concerning issue in the field of mining industry.  

During 2011 ecological and human rights organizations were regularly raising the issue of not ensuring public

discussions about draft  RA Code “About Lithosphere”, as well as the process of   closed and hasty adoption of

the Code. Though the RA Ministry of Energy and Natural Resources informed that  it had conducted public

hearings on the draft of the new Code about the RA Lithosphere with representatives of NGOs (members of the

Public Ecological Alliance) on 23 September and 8 October, 2010, as well as the Ministry partook in discussions

on the project  held  by several  bodies  and organizations  (ecological  issues  and recommendations  had been

transfered to the RA Ministry of Nature Protection, which recommendations had been fully included in the

project by the Ministry), however, concerns and complaints on the process expressed by several civil society

organizations evidence,  that the civil society’s full participation was not conducted, and the public opinion

mostly was not taken into consideration. 



Relations relating to rocks of a stripping layer  of mining wastes have not been regulated by the RA Legislation

so far. According to the 1st part of Article 2 of the RA Law « About Wastes », the law applies to the use of wastes

accumulated during production and consumption, and, according to the 2nd part of the Article, the law does

not apply to radioactive wastes, materials mixing up with sewages and flowing into natural waters, materials

emitting to atmosphere with gas mixtures isolating from emission sources, rocks of a stripping layer of mining

industry organizations. Relations regarding the use of the mentioned wastes are regulated by other laws and

legal acts of the Republic of Armenia. During the eight years next to the adoption of the abovementioned law

any  legal  act  regulating  the  mentioned  relations  has  not  been  adopted,  as  a  result  of  which  the  mining

organizations  were  relieved  of the  obligation to  pay ecological fees  for  installing  mining  wastes  in  the

environment.  
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The list of the identified positive developments, gaps and shortcomings is not exhaustive. 

The  introduced  Chapter  (8)  of  the  HRD  Annual  Report  2011  is  available  in  full  at

http://pashtpan.am/pages/downloadPdf/file_id/615. 

The HRD Annual Report 2011 was developed based on the complaints received by the Staff of the Human

Rights  Defender,  legislation  analysis,  trustworthy and non-disclaimed  publications  in  press,  reports  of  the

international and local organizations as well as information received during the interviews with field specialists

and human rights defenders. 

http://pashtpan.am/pages/downloadPdf/file_id/615


Պաշտպանի  գնահատականը  ՀՀ  էներգետիկայի  եւ  բնական  պաշարների  նախարարության

գործունեության ոլորտում 2011թ. զարգացումներին

Ընդերքի օգտագործման և պահպանության բնագավառում հաճախ բարձրացված խնդիրներից է

ընդերքն ուսումնասիրության և արդյունահանման համար տրամադրելու լիցենզավորման գործընթացում

առկա թերությունները:  Մասնագիտացած որոշ կազմակերպությունների գնահատմամբ` հանքարդյունա-

hանման լիցենզավորման գործընթացում  հաշվի չի առնվել հասարակության կարծիքը,  չի կատարվել

անհրաժեշտ վերլուծություն նման գործունեության հետևանքով շրջակա միջավայրի վրա վնասակար

ազդեցության տեսանկյունից:  Մինչդեռ,  ըստ Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի

(6  նոյեմբերի 2002թ.),  որն ուժը կորցրել է 2012թ.  հունվարի մեկին,  սահմանվում էր հասարակական

միավորումների ու քաղաքացիների  ընդերքի պահպանության հետ կապված հարցերի քննարկմանը

մասնակցության և պետական մարմինների կողմից նրանց առաջարկությունները ըստ ամենայնի հաշվի

առնելու պարտավորության մասին դրույթը:

Լիցենզիավորման գործընթացում խախտումներ են արձանագրվել նաև ՀՀ վերահսկիչ պալատի

կողմից: ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության կողմից չի իրականացվել պատշաճ

վերահսկողություն ընդերքօգտագործող կազմակերպությունների կողմից ընդերքօգտագործման

օրենսդրության պահանջների պահպանման նկատմամբ: Վերահսկիչ պալատի ուսումնասիրություններով

խախտումներ են արձանագրվել ընդերքօգտագործող ընկերությունների  կողմից օրենքով և “Կոնցեսիոն

վճարի չափը և վճարման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 2003թ.  մայիսի 8-ի թիվ 562-Ն

որոշմամբ սահմանված կոնցեսիոն վճարների հաշվարկման և ՀՀ պետական բյուջե վճարման գործ-

ընթացում:  Թվով 20  հանքարդյունահանման լիցենզիա ունեցող ընկերությունների համար հաշվարկված

կոնցեսիոն վճարը կազմել է 158.979.6  հազ.  դրամ,  սակայն պետական բյուջե է վճարվել է 79,812.2  հազ.

դրամը:  Արձանագրված խախտումների քանակն ու բնույթն ինքնին վկայում է Նախարարության կողմից

համապատասխան ընկերությունների նկատմամբ իրականացված  ոչ պատշաճ հսկողության մասին:

Էլեկտրաէներգիայի  օգտագործման  անվտանգության  ապահովման բնագավառում բավարար  չի

եղել Նախարարության կողմից տեխնիկական կանոնակարգերով և իրավական այլ ակտերով սահմանված

անվտանգության նորմերի պահպանման  նկատմամբ  արդյունավետ  հսկողության  իրականացման

մակարդակը:  Ըստ  Նախարարության  պաշտոնական  տվյալների`  2011թ.  էներգետիկայի  բնագավառի

ընկերությունների  էներգատեղակայանքներում  նախարարության  աշխատակազմի  Էներգետիկայի

պետական  տեսչության  կողմից  իրականացված  տեխնիկական  ստուգումների  արդյունքներով  10

պաշտոնատար անձանց նկատմամբ թույլ տված վարչական իրավախախտումների համար իրականացվել

է  վարույթ  և  նշանակվել  են  տուգանքներ:  Խախտումներ  են  արձանագրվել  նաև  բնակիչների

էլեկտրաէներգիայի ծախսման պատշաճ արձանագրման բնագավառում:  Նախարարության և

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի մասնագետների կողմից իրականացված համատեղ

ուսումնասիրությունների արդյունքում արձանագրվել և չեղյալ են համարվել 124 բնակիչ-բաժանորդների

քարտերում առկա էլեկտրաէներգիայի ծախսի վերաբերյալ անճշտությունները:   Տեխնիկական

կանոնակարգերով սահմանված նորմերի,  էներգիայի մատակարարման կանոնների և մատակարար-

բաժանորդ(բնակիչ)  պայմանագրային պարտավորությունների խախտման կամ ոչ պատշաճ կատարման

համար համապատասխան  ընկերությունների 5  աշխատակիցների նկատմամբ հարուցվել են քրեական

գործեր,  34  աշխատակիցներ հեռացվել են զբաղեցրած պաշտոններից,  206-ի նկատմամբ կիրառվել են

կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ: Վերոգրյալ վիճակագրությունն ինքնին վկայում է

քաղաքացիների կյանքի, գույքի և շրջակա միջավայրի՝ տեխնիկական կանոնակարգերով և իրավական այլ

ակտերով  սահմանված  անվտանգության  նորմերի  պահպանման  ապահովման,  ինչպես  նաև

մատակարարի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման նկատմամբ հսկողության

իրականացման բնագավառում հետևողական և արդյունավետ քայլերի ձեռնարկման անհրաժեշտության

մասին:



Ընդերքօգտագոծման  ոլորտի  մտահոգիչ  հիմնահարցերից  է  շարունակում  մնալ

ըներքօգտագործողների  կողմից  բնապահպանական  և  ընդերքօգտագործման  օրենսդրության  նորմերի

կատարման նկատմամբ  պատշաճ հսկողության բացակայությունը:

2011թ.   ընթացքում բնապահպանական և իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից

պարբերաբար բարձրացվել  է  նաև  «Ընդերքի մասին”  ՀՀ օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ հանրային

քննարկումների չապահովման խնդիրը,  օրենսգրքի փակ և հապճեպ ընդունման գործընթացը:  Թեև ՀՀ

էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը հայտնել է,  որ 2010թ.  սեպտեմբերի 23–ին և

հոկտեմբերի 8–ին անց է կացվել ՀՀ ընդերքի մասին նոր օրենսգրքի նախագծի հասարակական լսումներ

Էկոլոգիական հասարակական դաշինքի անդամ հասարակական կազմակերպությունների

ներկայացուցիչների հետ,  ինչպես  նաև  Նախարարությունը մասնակցել է նախագծի  շուրջ  մի քանի

մարմինների և կազմակերպությունների կողմից անցկացված քննարկումներին (բնապահպանական

ուղղվածության  խնդիրներն ու   առաջարկությունները  փոխանցվել  են  ՀՀ  բնապահպանության

նախարարությանը,  որի  կողմից ամփոփված առաջարկությունների փաթեթը Նախարարության կողմից

ամբողջությամբ  ներառվել  է    նախագծում),  այնուամենայնիվ  որոշ  քաղաքացիական հասարակության

կազմակերպությունների կողմից արտահայտված մտահոգություններն ու դժգոհությունները գործընթացի

վերաբերյալ  վկայում  են,  որ քաղաքացիական հասարակության լիարժեք մասնակցություն չի

կազմակերպվել, իսկ հանրային կարծիքը հիմնականում հաշվի չի առնվել:

ՀՀ  օրենսդրությամբ  մինչ  օրս  չեն  կարգավորվել   հանքարդյունաբերության  թափոնների`

մակաբացման  շերտի  ապարների  և պոչանքների  հետ  կապված  հարաբերությունները:  «Թափոնների

մասին» ՀՀ  օրենքի  2-րդ  հոդվածի  1  մասի  համաձայն  օրենքի  գործողությունը  տարածվում  է

արտադրության և սպառման ընթացքում գոյացած թափոնների գործածության վրա, իսկ նույն հոդվածի 2-

րդ մասի համաձայն  օրենքի  գործողությունը չի  տարածվում ռադիոակտիվ թափոնների,  հոսքաջրերին

խառնվող և բնական ջրատարներ թափվող նյութերի,  արտանետման աղբյուրներից անջատվող գազային

խառնուրդների հետ մթնոլորտ արտանետվող նյութերի,  հանքարդյունահանող կազմակերպությունների

մակաբացման շերտի ապարների վրա:  Նշված թափոնների  գործածության հետ կապված հարաբերու-

թյունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենքներով և իրավական ակտերով:

Վերոնշյալ  օրենքի  ընդունմանը  հաջորդող  ութ  տարիների  ընթացքում  չի  ընդունվել  հիշատակված

հարաբերությունները  կարգավորող  որևէ  իրավական  ակտ,  ինչի  հետևանքով   ընդերքոգտագործող 

կազմակերպությունները  հանքարդյունաբերական  թափոնները  շրջակա  միջավայրում  տեղադրելու

համար փաստացիորեն ազատվել են բնապահպանական վճարներ  վճարելու պարտականությունից:

Կարեն Անդրեասյան

Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան

Արձանագրված դրական զարգացումները, թերություններն ու խնդիրները ներկայացված են ոչ սպառիչ։

Տարեկան զեկույցի  սույն բաժինն (8) ամբողջությամբ կարող եք կարդալ www.pashtpan.am հասցեով։

Հաջորդիվ  կտարածվի  ՀՀ  հանրային  ծառայությունները  կարգավորող  հանձնաժողովի  ոլորտին

վերաբերող թիվ 13 բաժնի ամփոփումը։

Տարեկան  զեկույցը  կազմվել  է  ՀՀ  մարդու  իրավունքների  պաշտպանին  հասցեագրված  բողոքների,

օրենսդրության վերլուծության, մամուլի արժանահավատ և չհերքված հրապարակումների, միջազգային և

տեղական  կազմակերպությունների  զեկույցների,  ինչպես  նաև  ոլորտի  մասնագետների  ու

իրավապաշտպանների հետ հարցազրույցների արդյունքում ստացված տեղեկությունների հիման վրա:

http://www.pashtpan.am/



