
 

Արշավիր Խալափյան 

Հանդիսանում եմ <<Հայաստանի Երիտասարդ Իրավաբանների Ասոցիացիա>> 

հասարակական կազմակերպության հիմնադիրներից մեկը: 1999թվականի օգոստոս ամսից 

սկսել եմ իմ հանրային և աշխատանքային գործունեությունը: 2007թվականին ստացել եմ 

փաստաբանական գործունեության արտոնագիր(թիվ 731): 2014թ. հունվարից հանդիսանում 

եմ <<Ռեգիոնալ Մոնիտորինգի Ինստիտուտ>> հասարակական կազմակերպության 

նախագահ: Իմ գործունեության ընթացքում հանրային հնչեղություն ունեցող  մի շարք 

գործընթացների եմ մասնակցել: Ներկայացնում եմ դրանցից մի քանիսը: 

Կապան քաղաքի մանկական զբոսայգու և Արամ Մանուկյան փողոցի թիվ 1 շենքի միջև 

ընկած կանաչ գոտին, պետք է ոչնչացվեր և ոչնչացված կանաչ գոտու փոխարեն կառուցվեին 

մի քանի տասնյակ ավտոտնակներ: Վերը նշված շենքի բնակիչների խնդրանքով ՀՀ 

նախագահին, վարչապետին և ԱԺ նախագահին հասցեագրված դիմումներ ձևակերպվեցին, 

ստորագրվեցին շենքի բազմաթիվ բնակիչների կողմից և ուղարկվեցին հասցեատերերին: 

Չնայած այն հանգամանքին, որ Կապան քաղաքի գլխավոր հատակագծով նախատեսված էր 

կառուցել ավտոտնակներ, այնուամենայնիվ կանաչ գոտին պահպանվեց, ավտոտնակները 

չկառուցվեցին: 

Գեղանուշի պոչամբարի վերագործարկումից հետո տեղի ունեցած վթարներից մեկի տաք 

հետքերով ես հաղորդում եմ ներկայացրել Սյունիքի մարզի դատախազություն, որի 

արդյունքում 2012թ.-ին քրեական գործ է հարուցվել: 

Սյունիքի մարզի Ծավ գյուղում <<Էներգացանցշին>> ԲԲԸ-ի կողմից կառուցված    փոքր հէկ-ը 

կառուցվել էր օրենսդրության պահանջների անտեսմամբ, իմ կողմից Սյունիքի մարզի 

դատախազություն ներկայացված հաղորդման արդյունքում քրեական գործ է հարուցվել, 

մեղավորները պատժվել են, իսկ <<Էներգացանցշին>> ԲԲԸ-ի էլ չի կարողացել 2-րդ հէկ-ը 

կառուցել:  

06.02.2008թ.-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության և ՌԴ <<Ռոսատոմ>> ատոմային 

էներգիայի պետական կորպորացիայի միջև ուրանի հանքաքարերի երկրաբանական 



հետախուզման, արդյունահանման և վերամշակման ոլորտում համագործակցության 

զարգացման վերաբերյալ հուշագիր է կնքվել, հետագայում 06.03.2008թ.-ին ՀՀ 

Կառավարության N 234-Ն որոշմամբ ստեղծվել է <<Հայ-ռուսական լեռնահանքային 

կազմակերպություն>> ՓԲԸ-ն, իսկ ՀՀ Կառավարության 23.04.2009թ.-ի N  419-Ն որոշմամբ էլ  É 

<<Հայ-ռուսական լեռնահանքային կազմակերպություն>> ՓԲԸ-ն իրավունք է ստացել ՀՀ ողջ 

տարածքում իրականացնել ուրանի հանքավայրերի երկրաբանական հետախուզական 

աշխատանքներ: Վերը նշված իրավական ակտերն ընդունեուց առաջ այդ ակտերի 

նախագծերի հանրային քննարկումներ չեն եղել: 11.11.2010Ã. Î³å³ÝáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É 

³ñïáÝí³Í ¨ Ñ½áñ Ñ³Ýñ³Ñ³í³ù: Ես վարել եմ հանրահավաքը, մասնակցել եմ 

հանրահավաքի կազմակերպման և իրազեկման հետ կապված աշխատանքներին, 

աշխատանքային խմբի քննարկումներին, որտեղ ստանձնել եմ նաև իրավական բլոկի 

պատասխանատվությունը: Մեր համատեղ պայքարի արդյունքում 

երկրաբանահետախուզական աշխատանքները դադարեցվեցին և ուրանի հանքավայրի 

շահագործման հարցը օրակարգից դուրս եկավ: Պատահական չենք համարում, որ ՀՀ-ում 

ԱՄՆ դեսպան Մարի Յովանովիչը իր հրաժեշտի խոսքում մատնանշել է, որ հիացմունք է 

ապրել՝ տեսնելով Կապանի կամավորների նվիրվածությունը բնապահպանական հարցերին: 


