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AAddoopptteedd  oonn  2244  OOccttoobbeerr,,  22000055  

FFOORREESSTT  CCOODDEE  OOFF  TTHHEE  RREEPPUUBBLLIICC  OOFF  AARRMMEENNIIAA  

  

CCHHAAPPTTEERR  11  

GGEENNEERRAALL  PPRROOVVIISSIIOONNSS  

  

AArrttiiccllee  11..  SSuubbjjeecctt  rreegguullaatteedd  bbyy  tthhee  CCooddee  

TThhiiss  CCooddee  sshhaallll  rreegguullaattee  rreellaattiioonnss  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  ssuussttaaiinnaabbllee  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  --  gguuaarrddiinngg  
((FFoorrssttwwaarrtt)),,  pprrootteeccttiioonn  ((FFoorrssttsscchhuuttzz)),,  rreehhaabbiilliittaattiioonn,,  aaffffoorreessttaattiioonn  aanndd  rraattiioonnaall  uussee  ooff  ffoorreessttss  aanndd  
ffoorreesstt  llaannddss  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa  aass  wweellll  aass  wwiitthh  ffoorreesstt  ssttoocckk--ttaakkiinngg,,  mmoonniittoorriinngg,,  ccoonnttrrooll  
aanndd  ffoorreesstt  llaannddss..  

  

AArrttiiccllee  22..  FFoorreesstt  LLeeggiissllaattiioonn  

TThhee  rreellaattiioonnss  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  ffoorreessttrryy  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa  sshhaallll  bbee  rreegguullaatteedd  bbyy  tthhee  
CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa,,  CCiivviill  CCooddee  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa,,  tthhiiss  CCooddee,,  LLaanndd  
CCooddee  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa  aanndd  ootthheerr  lleeggaall  aaccttss..  

IIff  nnoorrmmss  sseett  ffoorrtthh  bbyy  iinntteerrnnaattiioonnaall  aaggrreeeemmeennttss  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa  aarree  ootthheerr  tthhaann  tthhoossee  
eennvviissaaggeedd  bbyy  tthhiiss  CCooddee,,  tthheenn  tthhee  nnoorrmmss  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  aaggrreeeemmeennttss  sshhaallll  bbee  aapppplliieedd..  

  

AArrttiiccllee  33..  MMaaiinn  ccoonncceeppttss  uusseedd  iinn  tthhee  CCooddee  

TThhee  ccoonncceeppttss  uusseedd  iinn  tthhiiss  CCooddee  aarree  tthhee  ffoolllloowwiinnggss::  

FFoorreesstt  --  iinntteerrccoonnnneecctteedd  aanndd  iinntteerraaccttiinngg  iinntteeggrriittyy  ooff  bbiioollooggiiccaall  ddiivveerrssiittyy  ddoommiinnaatteedd  bbyy  ttrreeee--bbuusshh  
vveeggeettaattiioonn  aanndd  ooff  ccoommppoonneennttss  ooff  nnaattuurraall  eennvviirroonnmmeenntt  oonn  ffoorreesstt  llaannddss  oorr  ootthheerr  llaannddss  aallllooccaatteedd  
ffoorr  aaffffoorreessttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  mmiinniimmaall  aarreeaa  ooff  00,,11  hhaa,,  mmiinniimmaall  wwiiddtthh  ooff  1100  mm  aanndd  wwiitthh  ttrreeee  ccrroowwnnss  
ccoovveerriinngg  aatt  lleeaasstt  3300%%  ooff  tthhee  aarreeaa,,  aass  wweellll  aass  nnoonn--ffoorreesstteedd  aarreeaass  ooff  pprreevviioouussllyy  ffoorreesstteedd  ffoorreesstt  
llaannddss..  

FFoorreesstt  oouuttccoommee  --  hhaarrvveesstteedd  ffoorreesstt  rreesseerrvvee..  

FFoorreesstt  rreesseerrvveess  ––  tthhee  aalllloowwaabbllee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  ffoorreesstt  rreessoouurrcceess  ssuubbjjeecctt  ttoo  uussee  ((bbyy  vvoolluummee,,  
qquuaannttiittyy,,  qquuaalliittyy,,  ffoorrmm  aanndd  tteerrrriittoorriiaall  llooccaattiioonn))..  

SSttaattee  ssttoocckk--ttaakkiinngg  ooff  ffoorreessttss  ––  rreeggiissttrraattiioonn  ooff  cchhaannggeess  hhaappppeenniinngg  dduurriinngg  rruunnnniinngg  ooff  ffoorreesstt  
eeccoonnoommyy,,  oonnccee  iinn  eeaacchh  ffiivvee  yyeeaarrss..  

FFoorreesstt  llaannddss  ––  ffoorreesstteedd  llaannddss  aanndd  llaannddss  aallllooccaatteedd  oorr  eennvviissaaggeedd  ffoorr  fflloorraa  aanndd  ffaauunnaa  pprrootteeccttiioonn,,  
nnaattuurree  pprrootteeccttiioonn  aass  wweellll  aass  nnoonn--ffoorreesstteedd  llaannddss  aallllooccaatteedd  oorr  eennvviissaaggeedd  ffoorr  tthhee  rruunnnniinngg  ooff  ffoorreesstt  
eeccoonnoommyy..  

FFoorreesstt  eenntteerrpprriissee  ––  aa  pprroodduuccttiioonn  uunniitt  wwiitthh  tthhee  aaiimm  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  

RRuunnnniinngg  ooff  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy  ((vveeddeenniiee  lleessnnooggoo  xxoozzjjaassttwwaa))  --  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ccoommpplleexx  mmeeaassuurreess  
eennvviissaaggeedd  bbyy  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss  ((ppllaann  lleessoouussttrroojjssttwwoo))..    

PPeerrssoonn  rruunnnniinngg  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy  ––  lleeggaall  ppeerrssoonnss  aanndd  cciittiizzeennss  rruunnnniinngg  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy  

FFoorreesstt  rreessoouurrccee  --  iinntteeggrriittyy  ooff  wwoooodd,,  ppllaannttss,,  ootthheerr  ffoorreesstt  pprroodduuccttss  rreepprroodduucceedd  iinn  ffoorreessttss  aanndd  
ffaauunnaa..  

SSttaattee  ccaaddaassttrree  ooff  ffoorreessttss  --  ppeerriiooddiiccaallllyy  uuppddaatteedd  ssyysstteemm  ooff  rreeggiissttrraattiioonn  aanndd  eeccoonnoommiicc  aasssseessssmmeenntt  
ooff  qquuaalliittaattiivvee  aanndd  qquuaannttiittaattiivvee  ddaattaa  oonn  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss  aass  wweellll  aass  ooff  ffoorreesstt  ccllaassssiiffiiccaattiioonn..  

FFoorreesstt  mmoonniittoorriinngg  ((oobbsseerrvvaattiioonn))  ––  tthhee  pprroocceessss  ooff  oobbsseerrvvaattiioonnss,,  rreesseeaarrcchh  aanndd  aasssseessssmmeenntt  
ccoonndduucctteedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ffoorreeccaassttiinngg  tthhee  ssttaattee  ooff  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss..    
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SSuussttaaiinnaabbllee  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  --  gguuaarrddiinngg,,  pprrootteeccttiioonn,,  rreehhaabbiilliittaattiioonn,,  aaffffoorreessttaattiioonn  aanndd  rraattiioonnaall  
uussee  ooff  ffoorreessttss  bbyy  mmaaiinnttaaiinniinngg  sseellff--rreeggeenneerraattiioonn  ccaappaacciittyy  ooff  ffoorreesstt  bbiiooddiivveerrssiittyy  aass  wweellll  aass  bbyy  
ssaaffeegguuaarrddiinngg  tthhee  eeffffiicciieenntt  uussee  ooff  eennvviirroonnmmeennttaall,,  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  ppootteennttiiaall  ooff  ffoorreessttss  ffoorr  
pprreesseenntt  aanndd  ffuuttuurree  ggeenneerraattiioonnss..  

FFoorreesstt  gguuaarrddiinngg  --  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ccoommpplleexx  mmeeaassuurreess  aaggaaiinnsstt  ffiirreess,,  uunnaauutthhoorriizzeedd  ooccccuuppaattiioonnss,,  
iilllleeggaall  llooggggiinnggss,,  ggrraazziinnggss,,  ppoolllluuttiioonn,,  wwaassttee  dduummppiinngg  aanndd  ootthheerr  aaccttiioonnss  pprroohhiibbiitteedd  bbyy  lleeggiissllaattiioonn,,  
wwhhiicchh  ccaauussee  hhaarrmm  ttoo  ffoorreesstt  bbiiooddiivveerrssiittyy..  

FFoorreesstt  pprrootteeccttiioonn  ––  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ccoommpplleexx  mmeeaassuurreess  aaiimmeedd  aatt  tthhee  pprreevveennttiioonn  ooff  ffoorreesstt  
ddeessttrruuccttiioonn,,  ddrryyiinngg,,  lloossss  ooff  uusseeffuull  pprrooppeerrttiieess  ooff  ffoorreessttss  dduuee  ttoo  hhaarrmmffuull  oorrggaanniissmmss  ((ppeessttss  aanndd  
ddiisseeaasseess))  aanndd  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  ssaanniittaarryy  ccoonnddiittiioonn..  

FFoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannnniinngg  ((lleessoouussttrrooyyssttvvoo))  ––  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ccoommpplleexx  mmeeaassuurreess  oonnccee  iinn  
tteenn--yyeeaarr  ppeerriioodd  aaiimmeedd  aatt  ssuussttaaiinnaabbllee  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannnniinngg..  

FFoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  ((ppllaann  lleessoouussttrrooyyssttvvaa))  --  aa  tteecchhnniiccaall  ddooccuummeenntt  ddeevveellooppeedd  aass  aann  oouuttppuutt  
ooff  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannnniinngg  aanndd  aapppprroovveedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  rruunnnniinngg  ooff  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy..  

FFoorreesstt  rreehhaabbiilliittaattiioonn  --  rreehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  pprreevviioouussllyy  ffoorreesstteedd  aarreeaass  aanndd  ssaaffeegguuaarrddiinngg  ooff  nnaattuurraall  
rreeggrroowwtthh..  

FFoorreesstt  uussee  --  uussee  ooff  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ggeett  uusseeffuull  nnaattuurraall  pprrooppeerrttiieess  ooff  ffoorreessttss,,  ffoorreesstt  rreesseerrvveess  aanndd  
ffoorreesstt  llaannddss,,  aass  wweellll  aass  ttoo  ggeett  bbeenneeffiitt  ffrroomm  iitt..  

FFoorreesstt  ccuuttttiinngg  ccoouuppoonn  ––  aa  ddooccuummeenntt  vveerriiffyyiinngg  tthhee  rriigghhtt  ttoo  hhaarrvveesstt  aanndd  rreemmoovvee  wwoooodd  aanndd  
sseeccoonnddaarryy  ffoorreesstt  pprroodduuccttss  ffrroomm  ffoorreesstt..  

FFoorreesstt  ccoouuppoonn  ––  aa  ddooccuummeenntt  vveerriiffyyiinngg  tthhee  rriigghhtt  ooff  tthhee  uussee  ooff  nnoonn--wwoooodd  ffoorreesstt  pprroodduucctt..  

FFoorreesstt  uussee  ffeeeess  ––  nnaattuurree  uussee  ffeeeess  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  bbiioorreessoouurrcceess  sseett  uupp  bbyy  tthhee  LLaaww  oonn  NNaattuurree  
PPrrootteeccttiioonn  aanndd  NNaattuurree  UUssee  FFeeeess  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..  

FFoorreesstt  rrooaaddss  ––  ttrraannssppoorrttaattiioonn  wwaayyss  nneeeeddeedd  ttoo  ssaaffeegguuaarrdd  ssuussttaaiinnaabbllee  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt..  

AAffffoorreessttaattiioonn  --  eessttaabblliisshhmmeenntt  aanndd  ggrroowwiinngg  ooff  aarrttiiffiicciiaall  ffoorreesstt  ccuullttuurreess  tthhrroouugghh  ppllaannttiinngg  aanndd  
sseeeeddiinngg  oonn  nnoonn--ffoorreesstteedd  llaannddss  aass  wweellll  aass  llaannddss  hhaavviinngg  ootthheerr  ssppeecciiaall--ppuurrppoossee  ssiiggnniiffiiccaannccee..  

FFoorreesstt  uusseerr  ––  pphhyyssiiccaall  oorr  lleeggaall  ppeerrssoonn,,  wwhhoo  bbyy  tthhee  oorrddeerr  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  lleeggiissllaattiioonn  ggoott  tthhee  
rriigghhtt  ttoo  uussee  uusseeffuull  pprrooppeerrttiieess  ooff  ffoorreesstt  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss..  

WWoooodd  hhaarrvveessttiinngg  --  rreemmoovvaall  ffrroomm  tthhee  ffoorreesstt  ooff  ttrreeeess  llooggggeedd  aatt  tthhee  ssttuummpp  lleevveell  aass  wweellll  aass  ffaalllleenn  
dduuee  ttoo  wwiinndd  aanndd  ssnnooww..  

SSeeccoonnddaarryy  ffoorreesstt  pprroodduuccttss  --  hhaarrvveesstteedd  ssttuummppss,,  bbaarrkk,,  ddrryy  bbrraanncchheess,,  sshhoooottss  aanndd  ttaarr..  

RReessiidduueess  ––  ppaarrttss  oorr  ttrruunnkkss  ooff  ddeeaadd  ttrreeeess  ffaalllleenn  oonn  ffoorreesstt  llaanndd..  

SSttaanndd  ––  aann  iinntteeggrriittyy  ooff  ttrreeeess  wwiitthh  ssiimmiillaarr  mmaaiinn  eexxtteerrnnaall  ffeeaattuurreess..  

BBiioottoopp  ––    aa  hhaabbiittaatt  ooff  ppllaanntt  aanndd  aanniimmaall  oorrggaanniissmmss  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssppeecciiaall  pprrootteeccttiioonn..  

BBiioollooggiiccaall  ddiivveerrssiittyy  ––  vvaarriiaabbiilliittyy  ooff  tteerrrreessttrriiaall,,  aaiirr  aanndd  wwaatteerr  lliivviinngg  oorrggaanniissmmss,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  
ddiivveerrssiittyy  wwiitthhiinn  ssppeecciieess,,  bbeettwweeeenn  ssppeecciieess  aanndd  ddiivveerrssiittyy  ooff  eeccoossyysstteemmss..    

AAnnnnuuaall  aalllloowwaabbllee  ccuutt  --  aannnnuuaall  qquuaannttiittyy  ooff  wwoooodd  hhaarrvveessttiinngg  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  ffoorreesstt  
mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann..  

CCuuttttiinngg  aaggee  --  sscciieennttiiffiiccaallllyy  jjuussttiiffiieedd  iinnddiiccaattoorr  ooff  ttrreeee  mmaattuurriittyy..  

CCuuttttiinnggss  

FFoorreesstt  rreeggeenneerraattiioonn  ccuuttttiinnggss  --  ccuuttttiinnggss  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  mmaattuurree  aanndd  oovveerrmmaattuurree  ffoorreessttss  wwiitthh  tthhee  
ppuurrppoossee  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  nnaattuurraall  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  ffoorreesstt  rreeggeenneerraattiioonn..    

OOtthheerr  ccuuttttiinnggss  ––  ccuuttttiinngg  ooff  ttrreeeess  ffoorr  cclleeaanniinngg  ooff  ffoorreesstt  aarreeaass,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ffoorreesstt  rrooaaddss  aanndd  
wwoorrkkss  nnoott  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  rruunnnniinngg  ooff  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy,,  bbuutt  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  llaaww..  

MMaaiinntteennaannccee  ((  iinntteerrmmeeddiiaattee))  ccuuttttiinnggss  --  ppeerriiooddiiccaall  rreemmoovvaall  ooff  ssllooww  ggrroowwiinngg  ttrreeeess  hhaammppeerriinngg  tthhee  
ggrroowwtthh  ooff  mmaaiinn  ffoorreesstt  ssppeecciieess  iinn  tthhee  ssttaanndd..  
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SSaanniittaarryy  ccuuttttiinnggss  --  ccuuttttiinngg  ooff  ttrreeeess  wwhhiicchh  hhaavvee  lloosstt  vviiaabbiilliittyy  dduuee  ttoo  nneeggaattiivvee  iimmppaacctt  ooff  ppeessttss  aanndd  
ddiisseeaasseess  oorr  ooff  ddeeaadd  ttrreeeess  aanndd  tthhoossee  ddeeaadd  oonn  tthhee  ttoopp  ffoorr  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  ssaanniittaarryy  
ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  ffoorreesstt..  

NNoonn--ffoorreesstteedd  aarreeaa  ––  nnoonn--ffoorreesstteedd  aarreeaass  ooff  ffoorreesstt  llaannddss..  

HHaarrvveessttiinngg  ooff  nnoonn--wwoooodd  ffoorreesstt  pprroodduuccttss  --  hhaarrvveessttiinngg  aanndd  rreemmoovvaall  ooff  ffrruuiittss,,  bbeerrrriieess,,  nnuuttss,,  
mmuusshhrroooomm,,  eeddiibbllee  aanndd  mmeeddiicciinnaall  ppllaannttss  aass  wweellll  aass  tteecchhnniiccaall  rraaww  mmaatteerriiaallss..  

CCHHAAPPTTEERR  22  

OOWWNNEERRSSHHIIPP  OOFF  FFOORREESSTTSS  AANNDD  FFOORREESSTT  LLAANNDDSS    

AArrttiiccllee  44..  TThhee  rriigghhtt  ooff  pprrooppeerrttyy  ttoowwaarrddss  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss  
11..  FFoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss  ccaann  bbee  uunnddeerr  ssttaattee,,  ccoommmmuunniittyy  aanndd  pprriivvaattee  oowwnneerrsshhiipp..    

22..  SSttaattee  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss  sshhaallll  nnoott  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  aalliieennaattiioonn  ttoo  ccoommmmuunniittiieess,,  lleeggaall  
ppeerrssoonnss  aanndd  cciittiizzeennss..    

33..  TThhee  ffoorreesstt  eessttaabblliisshheedd  oonn  tthhee  llaannddss  oowwnneedd  bbyy  ccoommmmuunniittiieess,,  lleeggaall  ppeerrssoonnss  aanndd  cciittiizzeennss  
bbyy  tthheeiirr  oowwnneerrss  sshhaallll  bbee  rreeggaarrddeedd  aass  tthheeiirr  pprrooppeerrttyy..    

44..  TThhee  rriigghhtt  ooff  pprrooppeerrttyy  ttoowwaarrddss  ffoorreessttss  aanndd  ootthheerr  pprrooppeerrttyy  rriigghhttss  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssttaattee  
rreeggiissttrraattiioonn  bbyy  tthhee  oorrddeerr  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  lleeggiissllaattiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..  

  

AArrttiiccllee  55..  RRiigghhttss  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  ffoorreesstt  oowwnneerr  

11..  TThhee  rriigghhttss  ooff  tthhee  ffoorreesstt  oowwnneerr  aarree  aass  ffoolllloowwss::  

aa))  ppoosssseessssiioonn  ((hhoollddiinngg)),,  uussee,,  ddiissppoossee  ooff  ffoorreessttss  aanndd  rruunnnniinngg  ooff  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhiiss  CCooddee  wwiitthhoouutt  ddaammaaggiinngg  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt;;  

bb))  ddeeffiinniittiioonn  ooff  tthhee  oorrddeerr  ooff  ffoorreesstt  uussee  iinn  tthhee  ffoorreessttss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  lleeggiissllaattiioonn  ooff  tthhee  
RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa;;  

cc))  sseettttiinngg  ooff  ttaarriiffffss  ffoorr  ffoorreesstt  uussee;;  

dd))  sseettttiinngg  tteerrmmss  aanndd  ffeeee  ffoorr  lleeaassee  ccoonnttrraacctt;;  

ee))  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  lleeaassiinngg  oouutt  ffoorreesstt  llaannddss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  oorrddeerr  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  
lleeggiissllaattiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..  

ff))  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ggeett  iinnddeemmnniiffiiccaattiioonn  ffoorr  tthhee  ddaammaaggee  iinn  ccaassee  ooff  aallllooccaattiioonn  ooff  aann  aarreeaa  ffoorr  
ffoorreesstt  rrooaaddss  eennvviissaaggeedd  bbyy  tthhee  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss..    

  

22..  TThhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhee  ffoorreesstt  oowwnneerr  aarree  aass  ffoolllloowwss::  

aa))  eennssuurree  gguuaarrddiinngg  aanndd  pprrootteeccttiioonn  ooff  ffoorreessttss;;  

bb))  oorrddeerriinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss;;  

cc))  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  rraattiioonnaall  uussee  ooff  ffoorreesstt  rreessoouurrcceess  aanndd  llaannddss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ffoorreesstt  
mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss;;  

dd))  eennhhaanncceemmeenntt  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ffoorreesstt  llaanndd  ffeerrttiilliittyy,,  ssaaffeegguuaarrddiinngg  ooff  tthheeiirr  ssppeecciiaall--
ppuurrppoossee  uussee;;  

ee))  ffoorreesstt  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  aaffffoorreessttaattiioonn,,  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthheeiirr  pprroodduuccttiivviittyy  aanndd  tteennddiinngg;;  

ff))  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ffiirree  ssaaffeettyy  mmeeaassuurreess  oonn  ffoorreesstt  llaannddss,,  ffiirree  ssppoottttiinngg  aanndd  pprreevveennttiioonn  
ooff  ffoorreesstt  ffiirreess,,  pprreevveennttiioonn  ooff  tthhee  hhaarrmmffuullnneessss  ooff  ppeessttss  aanndd  ddiisseeaasseess;;    

gg))  ttiimmeellyy  ssppoottttiinngg  aanndd  pprreevveennttiioonn  ooff  aaccttiivviittiieess  hhaavviinngg  nnoo  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  ffoorreesstt  uussee  oonn  
tthhee  tteerrrriittoorryy  ooff  ssttaattee  ffoorreesstt  llaannddss,,  aass  wweellll  aass  ooff  iilllleeggaall  llooggggiinnggss,,  ddaammaaggiinngg  aanndd  
ddeessttrruuccttiioonn  ooff  ttrreeeess,,  bbuusshheess,,  yyoouunngg  ppllaannttaattiioonnss  aanndd  ffoorreesstt  ccuullttuurreess,,  ppoolllluuttiioonn  ooff  
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ffoorreessttss  bbyy  cchheemmiiccaall,,  rraaddiiooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess,,  wwaasstteewwaatteerr  aanndd  mmuunniicciippaall--ddoommeessttiicc  
wwaassttee  aanndd  ootthheerr  iinnffrriinnggeemmeennttss  ooff  ffoorreesstt  lleeggiissllaattiioonn;;  

hh))  aallllooccaattiioonn  ooff  aann  aarreeaa  ffoorr  ssttaattee  ffoorreesstt  rrooaaddss  eennvviissaaggeedd  bbyy  tthhee  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  
ppllaannss..  

  

33..  TThhee  oowwnneerrss  ooff  nnoonn--ssttaattee  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss  sshhaallll  bbee  oobblliiggeedd  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  ssttaattee  
mmaannaaggeemmeenntt  bbooddyy  iinn  tthhee  sspphheerree  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  ddaattaa  ffoorr  ssttaattee  ffoorreesstt  
ccaaddaassttrree  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ssttaattee  ssttoocckk--ttaakkiinngg  ooff  ffoorreesstt  llaannddss  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..  

  

CCHHAAPPTTEERR  33  

FFOORREESSTT  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  BBOODDIIEESS  

AArrttiiccllee  66..  CCoommppeetteenncceess  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa  iinn  tthhee  sspphheerree  ooff  
ssuussttaaiinnaabbllee  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  

TThhee  ccoommppeetteenncceess  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa  iinn  tthhee  sspphheerree  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  
ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  aarree  aass  ffoolllloowwss::  

aa))  ddiissppoossaall  ooff  tthhee  ssttaattee  ffoorreessttss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhiiss  CCooddee  aanndd  ootthheerr  lleeggaall  aaccttss;;  

bb))  ssaaffeegguuaarrddiinngg  ooff  ssttaattee  ppoolliiccyy  iimmpplleemmeennttaattiioonn;;    

cc))  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ccoonnttrrooll  iinn  ssttaattee  aanndd  nnoonn--ssttaattee  ffoorreessttss;;  

dd))  aapppprroovvaall  ooff  ssttaattee  pprrooggrraammss;;  

ee))  ccoooorrddiinnaattiioonn  ooff  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  ssttaattee  mmaannaaggeemmeenntt  bbooddiieess  iinn  tthhee  sspphheerree  ooff  
ssuussttaaiinnaabbllee  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt;;  

ff))  aapppprroovvaall  ooff  aannnnuuaall  aalllloowwaabbllee  ccuutt  ffoorr  wwoooodd  hhaarrvveessttiinngg  iinn  ssttaattee  ffoorreessttss;;  

gg))  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  ffoorreessttss  bbyy  mmaaiinn  ssppeecciiaall--ppuurrppoossee  ssiiggnniiffiiccaannccee;;  

hh))  aaddooppttiioonn  ooff  lleeggaall  aaccttss  rreegguullaattiinngg  tthhee  ffoorreesstt  sseeccttoorr;;  

ii))  ootthheerr  aauutthhoorriittiieess  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhiiss  CCooddee  aanndd  tthhee  lleeggiissllaattiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..  

  

AArrttiiccllee  77..  CCoommppeetteenncceess  ooff  tthhee  ssttaattee  aauutthhoorriizzeedd  bbooddiieess  iinn  tthhee  sspphheerree  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  ffoorreesstt  
mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ccoonnttrrooll  

11..  TThhee  ccoommppeetteenncceess  ooff  tthhee  ssttaattee  mmaannaaggeemmeenntt  bbooddyy  ((hheerreeiinnaafftteerr  aauutthhoorriizzeedd  bbooddyy  ooff  ssttaattee  
mmaannaaggeemmeenntt))  iinn  tthhee  sspphheerree  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  aarree  aass  ffoolllloowwss::  

aa))  ppoosssseessssiioonn  aanndd  uussee  ooff  tthhee  ssttaattee  ffoorreessttss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhiiss  CCooddee  aanndd  ootthheerr  lleeggaall  aaccttss;;  

bb))  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ssttaattee  ppoolliiccyy;;  

cc))  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  ffoorreessttss  bbyy  ffuunnccttiioonnaall  ssiiggnniiffiiccaannccee;;  

dd))  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  tthhee  rruunnnniinngg  ooff  tthhee  ssttaattee  ffoorreesstt  eenntteerrpprriisseess  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa;;  

ee))  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss  ooff  tthhee  ssttaattee  ffoorreessttss;;  

ff))  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  ssttaattee  ffoorreesstt  ccaaddaassttrree  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa  aanndd  ssttaattee  ssttoocckk--
ttaakkiinngg  ooff  ffoorreesstt  llaannddss;;  

gg))  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ppuurrppoosseeffuull  pprrooggrraammss  aaiimmeedd  aatt  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  ffoorreesstt  pprroodduuccttiivviittyy,,  
ffoorreesstt  rreehhaabbiilliittaattiioonn,,  aaffffoorreessttaattiioonn  aanndd  tteennddiinngg;;  

hh))  iimmpprroovveemmeenntt  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ffoorreesstt  llaannddss  ffeerrttiilliittyy,,  ssaaffeegguuaarrddiinngg  ooff  tthheeiirr  ppuurrppoosseeffuull  
uussee;;  

ii))  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ffiirree  ssaaffeettyy  mmeeaassuurreess,,  ffiirree  ssppoottttiinngg  aanndd  pprreevveennttiioonn  
ooff  ffoorreesstt  ffiirreess,,  pprreevveennttiioonn  ooff  tthhee  hhaarrmmffuullnneessss  ooff  ffoorreesstt  ppeessttss  aanndd  ddiisseeaasseess;;  
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jj))  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ffoorreesstt  mmoonniittoorriinngg;;  

kk))  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  aanndd  pprreevveennttiioonn  ooff  aaccttiivviittiieess  hhaavviinngg  nnoo  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  ffoorreesstt  
uussee,,  nnaammeellyy  iilllleeggaall  llooggggiinnggss,,  ddaammaaggiinngg  aanndd  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  ttrreeeess,,  bbuusshheess,,  yyoouunngg  
ppllaannttaattiioonnss  aanndd  ffoorreesstt  ccuullttuurreess,,  ppoolllluuttiioonn  ooff  ffoorreesstt  bbyy  cchheemmiiccaall,,  rraaddiiooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess,,  
wwaasstteewwaatteerr,,  mmuunniicciippaall--ddoommeessttiicc  wwaassttee  aanndd  ootthheerr  iinnffrriinnggeemmeennttss  ooff  ffoorreesstt  lleeggiissllaattiioonn  aass  
wweellll  aass  iimmmmeeddiiaattee  pprroovviissiioonn  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhoossee  ttoo  llaaww--eennffoorrcceemmeenntt  bbooddiieess  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  oorrddeerr  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  lleeggiissllaattiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa;;  

ll))  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccooooppeerraattiioonn  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  ffoorreesstt  
mmaannaaggeemmeenntt;;  

mm))  ggiivviinngg  ppeerrmmiitt  ttoo  cchhaannggee  ssppeecciiaall--ppuurrppoossee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  llaannddss  aanndd  ccaarrrryy  oouutt  eennggiinneeeerr--
ggeeoollooggiiccaall  ssttuuddiieess  ffoorr  tthhee  aaccttiivviittiieess  oonn  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  bbllaassttiinngg,,  eexxttrraaccttiioonn  ooff  uusseeffuull  
mmiinneerraallss,,  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  ccaabblleess,,  ppiippee--lliinneess  aanndd  ootthheerr  ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  ddrriilllliinngg  aanndd  ootthheerrss  
hhaavviinngg  nnoo  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  rruunnnniinngg  ooff  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy  aanndd  ffoorreesstt  uussee  oonn  ccoommmmuunniittyy  
ffoorreesstt  llaannddss..  

nn))  ccoonnttrrooll  oovveerr  ffoorreesstt  lleeggiissllaattiioonn  eennffoorrcceemmeenntt;;  

oo))  ootthheerr  aauutthhoorriittiieess  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhiiss  CCooddee  aanndd  tthhee  lleeggiissllaattiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..  

  

22..  EEnnvviirroonnmmeennttaall  ccoonnttrrooll  sshhaallll  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  bbyy  tthhee  aauutthhoorriizzeedd  ssttaattee  bbooddyy  iinn  tthhee  mmeennttiioonneedd  
sspphheerree..  

  

AArrttiiccllee  88..  CCoommppeetteenncceess  ooff  tteerrrriittoorriiaall  bbooddiieess  ooff  ssttaattee  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  sspphheerree  ooff  
ssuussttaaiinnaabbllee  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  

TThhee  ccoommppeetteenncceess  ooff  tteerrrriittoorriiaall  bbooddiieess  ooff  ssttaattee  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  sspphheerree  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  ffoorreesstt  
mmaannaaggeemmeenntt  aarree  aass  ffoolllloowwss::  

aa))  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ssttaattee  pprrooggrraammss  aanndd  ssaaffeegguuaarrddiinngg  ooff  tthheeiirr  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  oonn  tthhee  MMaarrzz  aaddmmiinniissttrraattiivvee  tteerrrriittoorriieess;;  

bb))  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  ssppeecciiaalliizzeedd  sseerrvviicceess,,  ffoorreesstt  uusseerrss  aanndd  ppooppuullaattiioonn  iinn  tthhee  wwoorrkkss  ttoo  ffiigghhtt  
ffoorreesstt  ffiirreess  wwiitthhiinn  MMaarrzz  aaddmmiinniissttrraattiivvee  tteerrrriittoorriieess;;  

cc))  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ssttaattee  pprrooggrraammss  ffoorr  gguuaarrddiinngg  aanndd  uussee  ooff  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss;;  

dd))  ootthheerr  aauutthhoorriittiieess  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  lleeggiissllaattiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..  

  

AArrttiiccllee  99..  CCoommppeetteenncceess  ooff  llooccaall  sseellff--ggoovveerrnniinngg  bbooddiieess  iinn  tthhee  sspphheerree  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  ffoorreesstt  
mmaannaaggeemmeenntt  

TThhee  ccoommppeetteenncceess  ooff  llooccaall  sseellff--ggoovveerrnniinngg  bbooddiieess  iinn  tthhee  sspphheerree  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  ffoorreesstt  
mmaannaaggeemmeenntt  aarree  aass  ffoolllloowwss::  

aa))  ppoosssseessssiioonn,,  uussee,,  ddiissppoossaall  ooff  ccoommmmuunniittyy  ffoorreessttss  aanndd  rruunnnniinngg  ooff  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhiiss  CCooddee;;  

bb))  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ssttaattee  pprrooggrraammss  aanndd  ssaaffeegguuaarrddiinngg  ooff  tthheeiirr  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  wwiitthhiinn  tthheeiirr  aaddmmiinniissttrraattiivvee  tteerrrriittoorriieess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  oorrddeerr  
ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  llaaww;;  

cc))  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  ssppeecciiaalliizzeedd  sseerrvviicceess,,  ffoorreesstt  uusseerrss  aanndd  ppooppuullaattiioonn  iinn  tthhee  wwoorrkkss  ttoo  ffiigghhtt  
ffoorreesstt  ffiirreess;;  

dd))  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ssttaattee  ffoorreessttss  ggiivveenn  ffoorr  ccoommmmuunniittyy  mmaannaaggeemmeenntt;;  

ee))  ggiivviinngg  ccoonnsseenntt  ttoo  cchhaannggee  ssppeecciiaall--ppuurrppoossee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  llaannddss  aanndd  ccaarrrryy  oouutt  
eennggiinneeeerr--ggeeoollooggiiccaall  ssttuuddiieess  ffoorr  tthhee  aaccttiivviittiieess  oonn  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  bbllaassttiinngg,,  eexxttrraaccttiioonn  ooff  
uusseeffuull  mmiinneerraallss,,  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  ccaabblleess,,  ppiippee--lliinneess  aanndd  ootthheerr  ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  ddrriilllliinngg  



 6

aanndd  ootthheerrss  hhaavviinngg  nnoo  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  rruunnnniinngg  ooff  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy    aanndd  ffoorreesstt  uussee  
oonn  ccoommmmuunniittyy  ffoorreesstt  llaannddss..  

  

  

CCHHAAPPTTEERR  44  

CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIOONN  OOFF  FFOORREESSTTSS  

  

AArrttiiccllee  1100..  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  ffoorreessttss  bbyy  mmaaiinn  ssppeecciiaall--ppuurrppoossee  ssiiggnniiffiiccaannccee  

11..  TThhee  ffoorreessttss  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  tthhee  ffoorrmm  ooff  oowwnneerrsshhiipp  sshhaallll  bbee  
ccllaassssiiffiieedd  bbyy  tthheeiirr  mmaaiinn  ssppeecciiaall--ppuurrppoossee  ssiiggnniiffiiccaannccee  aass  ffoolllloowwss::  

aa))  ffoorreessttss  ooff  pprrootteeccttiioonn  ssiiggnniiffiiccaannccee;;  

bb))  ffoorreessttss  ooff  ssppeecciiaall  ssiiggnniiffiiccaannccee;;  

cc))  ffoorreessttss  ooff  pprroodduuccttiioonn  ssiiggnniiffiiccaannccee..  

TThhee  oorrddeerr  ooff  ffoorreesstt  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  bbyy  mmaaiinn  ssppeecciiaall--ppuurrppoossee  ssiiggnniiffiiccaannccee  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  
tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..  

22..  IInn  ccaassee  ooff  tthhee  cchhaannggee  ooff  tthhee  ssppeecciiaall--ppuurrppoossee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  nnoonn--ssttaattee  ffoorreessttss  ffoorr  tthhee  ssttaattee  oorr  
ccoommmmuunniittyy  nneeeeddss,,  tthhee  oowwnneerr  sshhaallll  bbee  ccoommppeennssaatteedd  tthhee  ddaammaaggeess  aanndd  lloosssseess  ccaauusseedd,,  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  oorrddeerr  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  llaaww  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa,,  uunnlleessss  tthhee  ssppeecciiaall--
ppuurrppoossee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthhee  ffoorreessttss  iiss  cchhaannggeedd  bbyy  tthhee  oowwnneerr’’ss  iinniittiiaattiivvee..  

  

AArrttiiccllee  1111..  FFoorreessttss  ooff  pprrootteeccttiioonn  ssiiggnniiffiiccaannccee  

11..  FFoorreessttss  ooff  pprrootteeccttiioonn  ssiiggnniiffiiccaannccee  aarree  tthhee  ffoolllloowwiinnggss::  

aa))  ffoorreessttss  iinn  tthhee  wwaatteerr  pprrootteeccttiioonn  zzoonneess  ooff  wwaatteerr  bbooddiieess;;  

bb))  ffoorreessttss  llooccaatteedd  oonn  sstteeeepp  ssllooppeess  ((mmoorree  tthhaann  3300  ddeeggrreeee));;  

cc))  ffoorreesstt  bbeelltt  wwiitthh  tthhee  wwiiddtthh  ooff  220000  mm  oonn  tthhee  uuppppeerr  aanndd  lloowweerr  ttiimmbbeerrlliinnee;;  

dd))  ffoorreessttss  ggrroowwiinngg  iinn  sseemmii--ddeesseerrtt,,  sstteeppppee  aanndd  ffoorreesstt--sstteeppppee  aarreeaass;;  

ee))  ffoorreessttss  wwiitthhiinn  tthhee  rraaddiiuuss  ooff  110000  mm  ssuurrrroouunnddiinngg  bboottaanniiccaall  ggaarrddeennss,,  zzoooollooggiiccaall  ppaarrkkss  
aanndd  aarrbboorreettuummss..  

22..  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ffoorreesstt  rreeggeenneerraattiioonn  ccuuttttiinnggss  sshhaallll  bbee  pprroohhiibbiitteedd  iinn  tthhee  ffoorreessttss  ooff  pprrootteeccttiioonn  
ssiiggnniiffiiccaannccee..  

33..  TThhee  oorrddeerr  ooff  ffoorreesstt  uussee  aanndd  gguuaarrddiinngg  iinn  tthhee  ffoorreessttss  ooff  pprrootteeccttiioonn  ssiiggnniiffiiccaannccee  sshhaallll  bbee  
ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..    

  

AArrttiiccllee  1122..  FFoorreessttss  ooff  ssppeecciiaall  ssiiggnniiffiiccaannccee  

11..  FFoorreessttss  ooff  ssppeecciiaall  ssiiggnniiffiiccaannccee  aarree  tthhee  ffoolllloowwiinnggss::  

aa))  ffoorreessttss  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  ssppeecciiaallllyy  pprrootteecctteedd  aarreeaass  ooff  nnaattuurree;;  

bb))  mmuunniicciippaall  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreessttss  llooccaatteedd  cclloossee  ttoo  cciittiieess;;  

cc))  ffoorreessttss  ooff  rreeccrreeaattiioonnaall  aanndd  hheeaalltthh  pprrootteeccttiioonn  ssiiggnniiffiiccaannccee;;  

dd))  bboorrddeerr  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreessttss  ooff  mmiilliittaarryy  ssiiggnniiffiiccaannccee;;  

ee))  ffoorreessttss  hhaavviinngg    hhiissttoorriiccaall  aanndd  sscciieennttiiffiicc  vvaalluuee;;  

ff))  ffoorreessttss  pprrootteeccttiinngg  ssaanniittaarryy  zzoonneess..  
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22..  TThhoossee  ttyyppeess  ooff  ffoorreesstt  uussee  wwhhiicchh  ddoo  nnoott  mmeeeett  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  pprrootteeccttiioonn  rreeggiimmee  
ooff  aa  ggiivveenn  aarreeaa  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  lleeggiissllaattiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa  sshhaallll  bbee  lliimmiitteedd  aanndd  
pprroohhiibbiitteedd  iinn  tthhee  ffoorreessttss  ooff  ssppeecciiaall  ssiiggnniiffiiccaannccee..    

33..  TThhee  oorrddeerr  ooff  ffoorreesstt  uussee  aanndd  gguuaarrddiinngg  iinn  tthhee  ffoorreessttss  ooff  ssppeecciiaall  ssiiggnniiffiiccaannccee  sshhaallll  bbee  
ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  lleeggiissllaattiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..    

  

AArrttiiccllee  1133..  FFoorreessttss  ooff  pprroodduuccttiioonn  ssiiggnniiffiiccaannccee  

11..  FFoorreessttss  ooff  pprroodduuccttiioonn  ssiiggnniiffiiccaannccee  aarree  tthhee  ffoorreessttss  eennssuurriinngg  ccoonnttiinnuuoouuss  wwoooodd  pprroodduuccttiioonn  aanndd  
tthhoossee  nnoott  ccllaassssiiffiieedd  aass  ffoorreessttss  ooff  ssppeecciiaall  aanndd  pprrootteeccttiioonn  ssiiggnniiffiiccaannccee..    

22..  WWoooodd  hhaarrvveessttiinngg  iinn  tthhee  ffoorreessttss  ooff  pprroodduuccttiioonn  ssiiggnniiffiiccaannccee  sshhaallll  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  
ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss  tthhrroouugghh  iinntteerrmmeeddiiaattee  ((mmaaiinntteennaannccee)),,  ssaanniittaarryy  aanndd  ffoorreesstt  
rreeggeenneerraattiioonn  ccuuttttiinnggss  ffoorr  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  bbiioollooggiiccaall  ppeeccuulliiaarriittiieess  ooff  tthhee  ffoorreessttss,,  oonn  tthhee  
bbaassiiss  ooff  ccuuttttiinngg  aaggee,,  wwiitthh  ssaaffeegguuaarrddiinngg  tthhee  pprreevveennttiioonn  ooff  nneeggaattiivvee  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaaccttss  aanndd  
ssaaffeegguuaarrddiinngg  lliiqquuiiddaattiioonn  ooff  tthhee  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  nneeggaattiivvee  iimmppaaccttss  iiff  tthhee  pprreevveennttiioonn  iiss  nnoott  
ppoossssiibbllee..    

33..  TThhee  oorrddeerr  ooff  ffoorreesstt  uussee  aanndd  gguuaarrddiinngg  iinn  tthhee  ffoorreessttss  ooff  pprroodduuccttiioonn  ssiiggnniiffiiccaannccee  sshhaallll  bbee  
ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..    

  

  

CCHHAAPPTTEERR  55  

FFOORREESSTT  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  PPLLAANNNNIINNGG    

  

AArrttiiccllee  1144..  PPrriinncciipplleess  ooff  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannnniinngg  

11..  FFoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannnniinngg  iiss  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  ssuussttaaiinnaabbllee  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt..  

22..  FFoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannnniinngg  iinncclluuddeess  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

aa))  ddeeffiinniittiioonn  ooff  tthhee  bboorrddeerrss  ooff  tthhee  ffoorreesstt  eenntteerrpprriissee;;    

bb))  ttooppooggrraapphhiicc  wwoorrkkss  aanndd  mmaappppiinngg  ooff  ffoorreessttss;;  

cc))  iinnvveennttoorryy  ooff  ffoorreesstt  llaannddss  iinncclluuddiinngg  tthhee  ddeessccrriippttiioonn  ooff  nnaattuurraall  ccoonnddiittiioonnss,,  ssppeecciieess  aanndd  
aaggee  ccoommppoossiittiioonn  ooff  ffoorreessttss,,  ssttaattee  ooff  ffoorreessttss,,  qquuaannttiittaattiivvee  aanndd  qquuaalliittaattiivvee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  
ooff  ffoorreesstt  rreessoouurrcceess;;  

dd))  ddeeffiinniittiioonn  ooff  tthhee  llooccaattiioonn,,  oorrddeerr  aanndd  wwaayyss  ffoorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ffoorreesstt  rreeggeenneerraattiioonn  
ccuuttttiinnggss,,  mmaaiinntteennaannccee,,  ssaanniittaarryy  aanndd  ootthheerr  ccuuttttiinnggss,,  ffoorreesstt  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  
aaffffoorreessttaattiioonn,,  ffoorreesstt  gguuaarrddiinngg  aanndd  pprrootteeccttiioonn,,  aass  wweellll  aass  ootthheerr  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess  
ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  ssppeecciieess  ccoommppoossiittiioonn  ooff  ffoorreessttss  aanndd  tthhee  pprreesseennccee  ooff  ffoorreesstt  
rrooaaddss;;  

ee))  jjuussttiiffiiccaattiioonn  ffoorr  ffoorreesstt  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  bbyy  tthheeiirr  ssiiggnniiffiiccaannccee;;  

ff))  ccaallccuullaattiioonn  ooff  aannnnuuaall  aalllloowwaabbllee  ccuutt  --  vvoolluummeess  ooff  ffoorreesstt  rreeggeenneerraattiioonn,,  mmaaiinntteennaannccee,,  
ssaanniittaarryy  aanndd  ootthheerr  ccuuttttiinnggss;;  

gg))  ddeecciissiioonn  oonn  tthhee  ssccaalleess  ooff  ffoorreesstt  rreehhaabbiilliittaattiioonn,,  aaffffoorreessttaattiioonn,,  ffoorreesstt  gguuaarrddiinngg  aanndd  
pprrootteeccttiioonn  aanndd  ootthheerr  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ooppeerraattiioonnss;;  

hh))  ddeessccrriippttiioonn  ooff  bbiiooddiivveerrssiittyy,,  ddeecciissiioonn  oonn  tthhee  ppoossssiibbiilliittiieess  ffoorr  uussee  ooff  nnoonn--wwoooodd  ffoorreesstt  
pprroodduuccttss,,  sseeccoonnddaarryy  wwoooodd  pprroodduuccttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss  ffoorr  ccuullttuurraall,,  hheeaalltthh  aanndd  
rreeccrreeaattiioonnaall  nneeeeddss;;  

33..  FFoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannnniinngg  eenntteerrss  iinnttoo  ffoorrccee  oonnllyy  aafftteerr  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  ffoorreesstt  
mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ddeetteerrmmiinneedd  oorrddeerr;;  
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AArrttiiccllee  1155..  FFoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  

11..  RReessppeeccttiivvee  ppllaannss  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  rruunnnniinngg  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy  sshhaallll  bbee  ddeevveellooppeedd  iinn  tthhee  
pprroocceessss  ooff  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannnniinngg;;  tthheeyy  pprroovviiddee  ffuullll  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  rruunnnniinngg  ooff  ffoorreesstt  
eeccoonnoommyy  aanndd  ffoorreesstt  uussee  ffoorr  tthhee  pprreevviioouuss  ppeerriioodd,,  aass  wweellll  aass  tthhee  mmeeaassuurreess  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  
ffoorr  tthhee  rruunnnniinngg  ooff  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy  iinn  ccoommiinngg  1100  yyeeaarrss..    

22..  TThhee  iinnssttrruuccttiioonn  ooff  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss  ddeevveellooppmmeenntt  sshhaallll  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  aauutthhoorriizzeedd  
bbooddyy  ooff  ssttaattee  mmaannaaggeemmeenntt..  

33..  FFoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss  uuppoonn  aapppprroovvaall  bbyy  tthhee  aauutthhoorriizzeedd  bbooddyy  ooff  ssttaattee  mmaannaaggeemmeenntt  sshhaallll  
bbee  rreeggaarrddeedd  aass  oobblliiggaattoorryy  tteecchhnniiccaall  ddooccuummeennttss  ffoorr  tthhee  ccuurrrreenntt  aanndd  pprroossppeeccttiivvee  ppllaannnniinngg  ffoorr  
tthhee  rruunnnniinngg  ooff  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy..  

  

  

  

  

  

CCHHAAPPTTEERR  66  

SSTTAATTEE  SSTTOOCCKK--TTAAKKIINNGG,,  SSTTAATTEE  CCAADDAASSTTRREE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  AANNDD  MMOONNIITTOORRIINNGG  OOFF  
FFOORREESSTT  

  

AArrttiiccllee  1166..  SSttaattee  ssttoocckk--ttaakkiinngg  aanndd  ssttaattee  ccaaddaassttrree  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ffoorreessttss  

11..  SSttaattee  ssttoocckk--ttaakkiinngg  aanndd  ssttaattee  ffoorreesstt  ccaaddaassttrree  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss  sshhaallll  bbee  
ccaarrrriieedd  oouutt  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ttoo  mmaannaaggee  ffoorreessttss  ssuussttaaiinnaabbllyy,,  rreeggiisstteerr  ppeerriiooddiiccaallllyy  qquuaalliittaattiivvee  aanndd  
qquuaannttiittaattiivvee  cchhaannggeess  ooff  ffoorreessttss  aass  wweellll  aass  pprroovviiddee  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  
AArrmmeenniiaa,,  llooccaall  sseellff--ggoovveerrnniinngg  bbooddiieess,,  iinntteerreesstteedd  lleeggaall  ppeerrssoonnss  aanndd  cciittiizzeennss  wwiitthh  iinnffoorrmmaattiioonn  
aabboouutt  ffoorreesstt  llaannddss..      

22..  DDaattaa  ooff  ssttaattee  ssttoocckk--ttaakkiinngg  aanndd  ssttaattee  ccaaddaassttrree  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ffoorreessttss  ccaann  bbee  uusseedd  ffoorr  tthhee  
oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aaccttiivviittiieess  oonn  ffoorreesstt  llaannddss,,  cchhaannggee  ooff  ssppeecciiaall--ppuurrppoossee  aanndd  
ffuunnccttiioonnaall  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  ffoorreessttss  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess  bbyy  ffoorreesstt  uusseerrss..  

33..  SSttaattee  ssttoocckk--ttaakkiinngg  ooff  ffoorreessttss  sshhaallll  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  oonnccee  iinn  eevveerryy  ffiivvee  yyeeaarr  ppeerriioodd  aatt  tthhee  eexxppeennssee  
ooff  tthhee  ssttaattee  bbuuddggeett  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa  aass  wweellll  aass  ootthheerr  mmeeaannss  nnoott  ffoorrbbiiddddeenn  bbyy  tthhee  
llaaww..  

44..  DDaattaa  ooff  ssttaattee  ccaaddaassttrree  aanndd  ssttaattee  ssttoocckk--ttaakkiinngg  ooff  ffoorreessttss  sshhaallll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  aallll..  

55..  TThhee  oorrddeerr  ooff  ssttaattee  ccaaddaassttrree  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ssttaattee  ssttoocckk--ttaakkiinngg  ooff  ffoorreessttss  aass  wweellll  aass  ooff  ddaattaa  
pprroovviissiioonn  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..  

  

AArrttiiccllee  1177..  SSttaattee  mmoonniittoorriinngg  ooff  ffoorreessttss  
11..  SSttaattee  mmoonniittoorriinngg  ooff  ffoorreessttss  sshhaallll  bbee  oorrggaanniizzeedd  bbyy  tthhee  aauutthhoorriizzeedd  bbooddyy  ooff  ssttaattee  mmaannaaggeemmeenntt  

iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  tthhee  ffoorrmm  ooff  oowwnneerrsshhiipp..  

22..  SSttaattee  mmoonniittoorriinngg  ooff  ffoorreessttss  sshhaallll  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  ffoorr  tthhee  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  pprroocceesssseess  ooff  
qquuaannttiittaattiivvee  aanndd  qquuaalliittaattiivvee  cchhaannggeess  iinn  tthhee  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss,,  aasssseessssmmeenntt  aanndd  
pprreeddiiccttiioonn  ooff  tthhee  nneeggaattiivvee  iimmppaacctt  ooff  aanntthhrrooppooggeenniicc  aanndd  nnaattuurraall  ffaaccttoorrss,,  aanndd  ffoorr  iinniittiiaattiinngg  
mmeeaassuurreess  ffoorr  pprreevveennttiioonn  oorr  lliiqquuiiddaattiioonn  ooff  nneeggaattiivvee  pphheennoommeennaa..  

33..  TThhee  ddaattaa  oobbttaaiinneedd  iinn  tthhee  rreessuulltt  ooff  tthhee  ssttaattee  mmoonniittoorriinngg  ooff  ffoorreessttss  sshhaallll  bbee  uusseedd  ffoorr  ssuussttaaiinnaabbllee  
ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ppuurrppoosseess..  

  

CCHHAAPPTTEERR  77  
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RRUUNNNNIINNGG  OOFF  FFOORREESSTT  EECCOONNOOMMYY  

AArrttiiccllee  1188..  PPrriinncciipplleess  ooff  rruunnnniinngg  ooff  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy    

11..  RRuunnnniinngg  ooff  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy  iinn  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa  sshhaallll  bbee  ddoonnee  bbyy  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnss  
ffuunnccttiioonniinngg  iinn  tthhee  ssyysstteemm  ooff  ssttaattee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  llooccaall  sseellff--ggoovveerrnniinngg  bbooddiieess,,  aass  wweellll  aass  
lleeggaall  ppeerrssoonnss  aanndd  cciittiizzeennss..  

22..  TThhee  aaiimmss  ooff  tthhee  rruunnnniinngg  ooff  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy  sshhaallll  bbee  aass  ffoolllloowwss::  

aa))  eennssuurriinngg  ssuussttaaiinnaabbllee  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  tthhrroouugghh  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ccoommpplleexx  
mmeeaassuurreess  eennvviissaaggeedd  bbyy  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss;;  

bb))  eennssuurriinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  mmeeaassuurreess  aaiimmeedd  aatt  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  ffoorreesstt  
pprroodduuccttiivviittyy;;  

cc))  bbiiooddiivveerrssiittyy  pprrootteeccttiioonn;;  

dd))  pprrootteeccttiioonn  ooff  nnaattuurraall  aanndd  hhiissttoorriiccaall  mmoonnuummeennttss..  

  

AArrttiiccllee  1199..  RRiigghhttss  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  ppeerrssoonnss  rruunnnniinngg  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy  
TThhee  ppeerrssoonnss  rruunnnniinngg  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy  hhaavvee  tthhee  rriigghhttss  ddeeffiinneedd  iinn  AArrttiiccllee  3344  ooff  tthhiiss  CCooddee..  

TThhee  ppeerrssoonnss  rruunnnniinngg  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy  sshhaallll  bbee  oobblliiggeedd  ttoo::  

aa))  eennssuurree  ppuurrppoosseeffuull  uussee  ooff  ffoorreesstt  llaannddss  aanndd  tthheeiirr  gguuaarrddiinngg;;  

bb))  eennssuurree  ffoorreesstt  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  aaffffoorreessttaattiioonn  ooff  nnoonn--ffoorreesstteedd  aarreeaass,,  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  
mmeeaassuurreess  aaiimmeedd  aatt  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthheeiirr  pprroodduuccttiivviittyy  aanndd  rraattiioonnaall  uussee  ooff  ffoorreesstt  
rreessoouurrcceess;;  

cc))  ccaarrrryy  oouutt  ffiirree--ssppoottttiinngg  aanndd  pprreevveennttiioonn  ooff  ffoorreesstt  ffiirreess,,  ffiirree  ssaaffeettyy  mmeeaassuurreess,,  pprreevveennttiioonn  ooff  
tthhee  hhaarrmmffuullnneessss  ooff  ffoorreesstt  ppeessttss  aanndd  ddiisseeaasseess;;  

dd))  eennssuurree  mmaaiinntteennaannccee  ooff  wwaatteerr  pprrootteeccttiioonn,,  aannttii--eerroossiioonn,,  ssaanniittaarryy--hhyyggiieenniicc,,  hheeaalltthh  aanndd  ootthheerr  
uusseeffuull  pprrooppeerrttiieess  ooff  ffoorreessttss;;  

ee))  ssuuppppoorrtt  bbiiooddiivveerrssiittyy  pprrootteeccttiioonn  aanndd  rreepprroodduuccttiioonn..  

  

AArrttiiccllee  2200..  OOrrddeerr  oonn  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aaccttiivviittiieess  hhaavviinngg  nnoo  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  rruunnnniinngg  
ooff  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy  

11..    CCoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  bbllaassttiinngg,,  eexxttrraaccttiioonn  ooff  mmiinneerraallss,,  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  ccaabblleess,,  ppiippee--lliinneess  aanndd  ootthheerr  
ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  ddrriilllliinngg  aanndd  ootthheerr  aaccttiivviittiieess  hhaavviinngg  nnoo  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  rruunnnniinngg  ooff  ffoorreesstt  
eeccoonnoommyy  aanndd  ffoorreesstt  uussee  oonn  ssttaattee  ffoorreesstt  llaannddss  sshhaallll  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  ccoonnsseenntt  
bbyy  tthhee  aauutthhoorriizzeedd  bbooddyy  ooff  ssttaattee  mmaannaaggeemmeenntt..  TThhee  ccoonnsseenntt  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  
ppoossiittiivvee  oouuttccoommee  ooff  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  eexxppeerrttiissee..    

22..    TThhee  oorrddeerr  oonn  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  wwoorrkkss  ddeeffiinneedd  bbyy  tthhiiss  AArrttiiccllee  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  
GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..  

  

  

CCHHAAPPTTEERR  88  

FFOORREESSTT  GGUUAARRDDIINNGG  AANNDD  PPRROOTTEECCTTIIOONN  

  

AArrttiiccllee  2211..  FFoorreesstt  gguuaarrddiinngg  
11..  FFoorreesstt  oowwnneerrss,,  ppeerrssoonnss  rruunnnniinngg  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy  aanndd  ffoorreesstt  uusseerrss  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  

gguuaarrdd  ffoorreessttss  ffrroomm  uunnaauutthhoorriizzeedd  ooccccuuppaattiioonn,,  iilllleeggaall  llooggggiinnggss,,  iilllleeggaall  ggrraazziinnggss,,  ppoolllluuttiioonn,,  
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wwaassttee  dduummppiinngg  aanndd  ootthheerr  aaccttiivviittiieess  pprroohhiibbiitteedd  bbyy  lleeggiissllaattiioonn  aanndd  ccaauussiinngg  ddaammaaggee  ttoo  
ffoorreesstt  bbiiooddiivveerrssiittyy  aass  wweellll  aass  iinnffrriinnggeemmeennttss  ooff  ffoorreesstt  lleeggiissllaattiioonn..  

22..  FFoorreesstt  oowwnneerrss,,  ppeerrssoonnss  rruunnnniinngg  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy  aanndd  ffoorreesstt  uusseerrss  sshhaallll  bbee  oobblliiggeedd  ttoo::  

aa))  ffoollllooww  tthhee  rruulleess  ooff  ffiirree  ssaaffeettyy;;  

bb))  ddeevveelloopp  aanndd  iimmpplleemmeenntt  ccoommpplleexx  pprrooggrraammss  oonn  rreessppeeccttiivvee  mmeeaassuurreess  aaiimmeedd  aatt  ffiirree  
ssppoottttiinngg  aanndd  ffiirree  ffiigghhttiinngg  iinncclluuddiinngg  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  tthhee  rrooaaddss  ooff  
ffiirree--pprreevveennttiioonn  ssiiggnniiffiiccaannccee;;  

cc))  aallaarrmm  aanndd  iinnvvoollvvee  ssppeecciiaalliizzeedd  ffiirree--ffiigghhttiinngg  sseerrvviicceess  aanndd  llooccaall  sseellff--ggoovveerrnniinngg  
bbooddiieess  iinn  ccaassee  ooff  ffiirree  ssppoottttiinngg..  

33..    DDeessiiggnn,,  llooccaattiioonn,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  oobbjjeeccttss  iinn  tthhee  aarreeaass  aaddjjaacceenntt  ttoo  ffoorreesstt  llaannddss  
sshhoouulldd  eennssuurree  tthhee  pprreevveennttiioonn  ooff  nneeggaattiivvee  iimmppaaccttss  oonn  tthhee  ssttaattee  ooff  ffoorreessttss..  TThhee  iissssuuee  wwhheetthheerr  
tthhee  tteerrrriittoorryy  iiss  aaddjjaacceenntt  ttoo  ffoorreesstt  llaannddss  sshhaallll  bbee  ddeecciiddeedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  eennvviirroonnmmeennttaall  
eexxppeerrttiissee  ooff  ppaarrttiiccuullaarr  aaccttiivviittyy..    

  

AArrttiiccllee  2222..  FFoorreesstt  pprrootteeccttiioonn  

11..    FFoorreesstt  oowwnneerrss,,  ppeerrssoonnss  rruunnnniinngg  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy  aanndd  ffoorreesstt  uusseerrss  sshhaallll  bbee  oobblliiggeedd  ttoo  pprrootteecctt  
ffoorreessttss  aaggaaiinnsstt  mmaassssiivvee  oouuttbbrreeaakkss  ooff  hhaarrmmffuull  oorrggaanniissmmss,,  aass  wweellll  aass  ootthheerr  nnaattuurraall  hhaarrmmffuull  
iimmppaaccttss..  

22..    TThhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  ffoorreessttss  aaggaaiinnsstt  hhaarrmmffuull  oorrggaanniissmmss  aanndd  ddiisseeaasseess  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmeeaassuurreess::  

aa))  ffoorreesstt--ppaatthhoollooggiiccaall  ssttuuddiieess;;  

bb))  pprreevveennttiioonn  ooff  ffoorreesstt  ppeessttss  aanndd  ddiisseeaasseess;;  

cc))  ssaanniittaarryy  ccuuttttiinnggss..  

  

AArrttiiccllee  2233..  FFoorreesstt--ppaatthhoollooggiiccaall  ssttuuddiieess  
11..    FFoorreesstt  ppaatthhoollooggiiccaall  ssttuuddiieess  sshhaallll  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ccllaarriiffiiccaattiioonn  ooff  nnaattuurraall  

ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  sspprreeaadd  ooff  ppeessttss  aanndd  ddiisseeaasseess,,  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ppllaannss  
oonn  eeffffiicciieenntt  mmeeaassuurreess  ffoorr  hhaarrmmffuullnneessss  pprreevveennttiioonn..  

22..    SSaanniittaarryy  ssttaattee  ooff  tthhee  ffoorreessttss  sshhaallll  bbee  aasssseesssseedd  aass  wweellll  aass  tthhee  qquuaannttiittyy  ooff  ssiicckk,,  ddyyiinngg  aanndd  ddeeaadd  
ttrreeeess  aanndd  tthhee  nneecceessssiittyy  ooff  ssaanniittaarryy  ccuuttttiinnggss  wwiitthh  tthheeiirr  ssccaalleess  sshhaallll  bbee  ddeeffiinneedd  tthhrroouugghh  ffoorreesstt--
ppaatthhoollooggiiccaall  ssttuuddiieess..  

33..    FFoorreesstt  uusseerrss  rruunnnniinngg  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy  iinn  tthhee  ffoorreessttss  uunnddeerr  tthheeiirr  ppoosssseessssiioonn  ((hhoollddiinngg))  sshhaallll  bbee  
oobblliiggeedd  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  ffoorreesstt--ppaatthhoollooggiiccaall  ssttuuddiieess  wwiitthh  tthhee  aaiimm  ttoo  oobbttaaiinn  nneecceessssaarryy  iinnffoorrmmaattiioonn  
oonn  tthhee  ssaanniittaarryy  ccoonnddiittiioonn  ooff  ffoorreessttss..  

  

AArrttiiccllee  2244..  PPrreevveennttiioonn  ooff  ffoorreesstt  ppeessttss  aanndd  ddiisseeaasseess  
11..    TThhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  mmeeaassuurreess  oonn  tthhee  pprreevveennttiioonn  ooff  ffoorreesstt  ppeessttss  aanndd  ddiisseeaasseess  iinn  ssttaattee  

ffoorreessttss  sshhaallll  bbee  oorrggaanniizzeedd  iinn  cceennttrraalliizzeedd  oorrddeerr  bbyy  tthhee  aauutthhoorriizzeedd  bbooddyy  ooff  ssttaattee  mmaannaaggeemmeenntt..    

22..    AAccttiivviittiieess  sshhaallll  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ffoorreesstt--ppaatthhoollooggiiccaall  ssttuuddiieess..  

33..    WWaayyss  aanndd  mmeetthhooddss  hhaavviinngg  mmiinniimmaall  nneeggaattiivvee  iimmppaacctt  oonn  ffoorreesstt  eeccoossyysstteemmss  aanndd  eennvviirroonnmmeenntt  
sshhaallll  bbee  aapppplliieedd  iinn  tthhee  aaccttiivviittiieess  oonn  tthhee  pprreevveennttiioonn  ooff  tthhee  hhaarrmmffuullnneessss  ooff  ffoorreesstt  ppeessttss  aanndd  
ddiisseeaasseess..  TThhee  pprreeffeerreennccee  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  ttoo  bbiioollooggiiccaall  wwaayyss  ooff  pprreevveennttiioonn  ooff  tthhee  hhaarrmmffuullnneessss  
ooff  ppeessttss  aanndd  ddiisseeaasseess..  

44..    AAccttiivviittiieess  oonn  tthhee  pprreevveennttiioonn  ooff  tthhee  hhaarrmmffuullnneessss  ooff  ffoorreesstt  ppeessttss  aanndd  ddiisseeaasseess  sshhaallll  bbee  ccaarrrriieedd  
oouutt  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhiiss  CCooddee  aanndd  tthhee  rruulleess  oonn  ssaanniittaarryy  ccuuttttiinnggss  ooff  ffoorreessttss..    
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RRuulleess  ooff  ssaanniittaarryy  ccuuttttiinnggss  ooff  ffoorreessttss  sshhaallll  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  aauutthhoorriizzeedd  bbooddyy  ooff  ssttaattee  
mmaannaaggeemmeenntt..  

  

AArrttiiccllee  2255..  SSaanniittaarryy  ccuuttttiinnggss  

11..    SSaanniittaarryy  ccuuttttiinnggss  sshhaallll  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  ffoorr  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  ssaanniittaarryy  ssttaattee  ooff  tthhee  ffoorreessttss,,  aass  
wweellll  aass  ffoorr  eelliimmiinnaattiioonn  ooff  ttrreeeess  wwhhiicchh  lloosstt  vviiaabbiilliittyy  dduuee  ttoo  nneeggaattiivvee  iimmppaacctt  ooff  ppeessttss  aanndd  
ddiisseeaasseess  oorr  ooff  ttrreeeess  ddeeaadd  oonn  tthhee  ttoopp  aanndd  ddeeaadd  ttrreeeess..    

22..    TThhee  nneecceessssiittyy  aanndd  ssccaalleess  ooff  ssaanniittaarryy  ccuuttttiinnggss  sshhaallll  bbee  jjuussttiiffiieedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ddaattaa  oobbttaaiinneedd  
iinn  tthhee  rreessuulltt  ooff  ffoorreesstt--ppaatthhoollooggiiccaall  ssttuuddiieess  oorr  mmoonniittoorriinngg..  

33..    TTwwoo  ttyyppeess  ooff  ssaanniittaarryy  ccuuttttiinnggss  --  ccoommpplleettee  aanndd  sseelleeccttiivvee  ccuuttttiinnggss  --  sshhaallll  bbee  aapppplliieedd  iinn  tthhee  
ffoorreessttss..  

44..    CCoommpplleettee  ssaanniittaarryy  ccuuttttiinnggss  sshhaallll  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  ddeeaadd  ppllaannttaattiioonnss  aanndd  ssttaannddss  aass  wweellll  aass  
tthhoossee,,  wwhhiicchh  lloosstt  vviiaabbiilliittyy  dduuee  ttoo  nneeggaattiivvee  iimmppaacctt  ooff  ffiirreess,,  ppeessttss  aanndd  ddiisseeaasseess..  

55..    FFoorreesstt  rreeggeenneerraattiioonn  mmeeaassuurreess  sshhaallll  bbee  mmaannddaattoorryy  ccaarrrriieedd  oouutt  oonn  tthhee  ffoorreesstt  llaannddss  wwiitthh  
ccoommpplleettee  ssaanniittaarryy  ccuuttttiinnggss..  

66..    WWhhiillee  ccaarrrryyiinngg  oouutt  sseelleeccttiivvee  ssaanniittaarryy  ccuuttttiinnggss,,  iinnddiivviidduuaall  ttrreeeess  ddeeaadd  oonn  tthhee  ttoopp,,  ddeeaadd  ttrreeeess  
aanndd  tthhoossee  wwhhiicchh  lloosstt  vviiaabbiilliittyy  dduuee  ttoo  nneeggaattiivvee  iimmppaacctt  ooff  ppeessttss  aanndd  ddiisseeaasseess  sshhaallll  bbee  ccuutt..  

77..    SSaanniittaarryy  ccuuttttiinnggss  sshhaallll  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  tthhee  ppeerrmmiitt  ooff  tthhee  aauutthhoorriizzeedd  bbooddyy  ooff  ssttaattee  
mmaannaaggeemmeenntt..  

  

AArrttiiccllee  2266..  SSttaattee  FFoorreesstt  SSeerrvviiccee  

11..  TThhee  SSttaattee  FFoorreesstt  SSeerrvviiccee  sshhaallll  ccoonnttrrooll  tthhee  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  ffoorreesstt  lleeggiissllaattiioonn..    

22..  FFoorreesstt  gguuaarrddiinngg  aanndd  pprrootteeccttiioonn  sshhaallll  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  bbyy  tthhee  SSttaattee  FFoorreesstt  SSeerrvviiccee  
ffuunnccttiioonniinngg  iinn  tthhee  ssyysstteemm  ooff  tthhee  aauutthhoorriizzeedd  bbooddyy  ooff  ssttaattee  mmaannaaggeemmeenntt..  

33..  TThhee  ooffffiicciiaallss  ooff  tthhee  SSttaattee  FFoorreesstt  SSeerrvviiccee  sshhaallll  bbee  oobblliiggeedd  ttoo::  

aa))  pprreevveenntt  iinnffrriinnggeemmeennttss  ooff  ffoorreesstt  lleeggiissllaattiioonn  wwiitthhiinn  tthheeiirr  jjuurriissddiiccttiioonn;;    

bb))  pprroocceeeedd  ccaasseess  ooff  ffoorreesstt  lleeggiissllaattiioonn  iinnffrriinnggeemmeennttss  bbyy  tthhee  ddeetteerrmmiinneedd  oorrddeerr;;  

cc))  ssuubbmmiitt  aa  ssoolliicciittaattiioonn  ttoo  tthhee  rreessppeeccttiivvee  ssttaattee  bbooddyy  ttoo  hhoolldd  rreessppoonnssiibbllee  ppeerrssoonnss  ccoommmmiitttteedd  
aaddmmiinniissttrraattiivvee  oorr  ccrriimmiinnaall  vviioollaattiioonnss  ooff  ffoorreesstt  lleeggiissllaattiioonn,,  aass  wweellll  aass,,  wwiitthhiinn  tthheeiirr  
jjuurriissddiiccttiioonn,,  ttoo  bbrriinngg  aa  ssuuiitt  ttoo  tthhee  ccoouurrtt  wwiitthh  tthhee  ddeemmaanndd  ttoo  ggeett  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  tthhee  
ddaammaaggee  ccaauusseedd  ttoo  tthhee  ffoorreesstt  eenntteerrpprriissee;;  

dd))  ttaakkee  ffrroomm  ffoorreesstt  lleeggiissllaattiioonn  vviioollaattoorrss  tthhoossee  iitteemmss  aanndd  ddooccuummeennttss  wwhhiicchh  aarree  rreeggaarrddeedd  aass  
tthhee  ttoooollss  oorr  ddiirreecctt  oobbjjeeccttss  ooff  vviioollaattiioonn;;  

ee))  ggiivvee  mmaannddaattoorryy  iinnssttrruuccttiioonnss,,  wwiitthhiinn  tthheeiirr  jjuurriissddiiccttiioonn,,  ttoo  cciittiizzeennss,,  ooffffiicciiaall  aanndd  lleeggaall  ppeerrssoonnss  
rreeggaarrddiinngg  tthhee  iinnffrriinnggeemmeennttss  ooff  ffoorreessttrryy  lleeggiissllaattiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa  aanndd  
eelliimmiinnaattiioonn  ooff  tthheeiirr  ccoonnsseeqquueenncceess;;  

ff))  mmaakkee  ddeecciissiioonnss,,  wwiitthhiinn  tthheeiirr  jjuurriissddiiccttiioonn,,  oonn  tthhee  cceessssaattiioonn  ooff  ffoorreesstt  uussee;;  

gg))  ccaarrrryy  oouutt  ootthheerr  dduuttiieess  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  llaaww..  

44..  TThhee  ooffffiicciiaallss  ooff  tthhee  SSttaattee  FFoorreesstt  SSeerrvviiccee  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  rriigghhttss  aass  ffoolllloowwss::  

aa))  ttoo  mmaakkee  pprroottooccoollss,,  wwiitthhiinn  tthheeiirr  jjuurriissddiiccttiioonn,,  rreeggaarrddiinngg  ffoorreesstt  lleeggiissllaattiioonn  iinnffrriinnggeemmeennttss;;  

bb))  ttoo  ccaarrrryy  aanndd  uussee  wweeaappoonnss,,  ssppeecciiaall  mmeeaannss  dduurriinngg  tthheeiirr  sseerrvviiccee  dduuttiieess,,  bbyy  tthhee  oorrddeerr  
ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  lleeggiissllaattiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa;;  

cc))  ttoo  bbee  pprroovviiddeedd  bbyy  ootthheerr  tteecchhnniiccaall  mmeeaannss  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthheeiirr  sseerrvviiccee  pprroovviissiioonn;;  

dd))  ttoo  wweeaarr  aapppprroovveedd  uunniiffoorrmm,,  wwhhiicchh  sshhaallll  bbee  pprroovviiddeedd  ffoorr  ffrreeee..  
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55..  TThhee  oorrddeerr  ooff  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  SSttaattee  FFoorreesstt  SSeerrvviiccee  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  llaaww..  

  

AArrttiiccllee  2277..  SSoocciiaall  aanndd  ootthheerr  gguuaarraanntteeeess  ffoorr  tthhee  SSttaattee  FFoorreesstt  SSeerrvviiccee  ooffffiicciiaallss    
11..  TThhee  ssttaattee  sshhaallll  gguuaarraanntteeee  ffoorr  tthhee  SSttaattee  FFoorreesstt  SSeerrvviiccee  ooffffiicciiaallss  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

aa))  mmaannddaattoorryy  ssttaattee  ssoocciiaall  iinnssuurraannccee  ffoorr  tthhee  ccaasseess  aanndd  bbyy  tthhee  oorrddeerr  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  
llaaww;;  

bb))  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  tthhee  ddaammaaggee  ccaauusseedd  ttoo  tthheeiirr  hheeaalltthh  aanndd  bbeelloonnggiinnggss  dduurriinngg  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  sseerrvviiccee  dduuttiieess;;  

cc))  pprroovviissiioonn  ooff  rreessppeeccttiivvee  ppaayymmeenntt,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  oorrddeerr  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  lleeggiissllaattiioonn  
ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa,,  ttoo  tthhee  ooffffiicciiaall  iinn  ccaassee  ooff  ddiissaabbiilliittyy  dduuee  ttoo  iimmpplleemmeennttaattiioonn  
ooff  sseerrvviiccee  dduuttiieess  aanndd  ttoo  tthhee  ooffffiicciiaall’’ss  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss  iinn  ccaassee  ooff  hhiiss//hheerr  ddeeaatthh..  

dd))  eennssuurriinngg  sseeccuurriittyy  ffoorr  tthhee  ooffffiicciiaall  aanndd  hhiiss//hheerr  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss  ffrroomm  vviioolleennccee,,  tteerrrroorriissmm  
aanndd  ootthheerr  eennccrrooaacchhmmeenntt  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  sseerrvviiccee  dduuttiieess  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  SSttaattee  
FFoorreesstt  SSeerrvviiccee  ooffffiicciiaall’’ss  aapppplliiccaattiioonn  iinn  tthhee  ccaasseess  aanndd  bbyy  tthhee  oorrddeerr  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  
lleeggiissllaattiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..  

22..  TThhee  SSttaattee  FFoorreesstt  SSeerrvviiccee  eemmppllooyyeeeess  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssttaattee  pprrootteeccttiioonn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  
oorrddeerr  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  lleeggiissllaattiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..  

  

  

CCHHAAPPTTEERR  99  

FFOORREESSTT  RREEGGEENNEERRAATTIIOONN  AANNDD  AAFFFFOORREESSTTAATTIIOONN  

  

AArrttiiccllee  2288..  AAiimmss  ooff  ffoorreesstt  rreeggeenneerraattiioonn  aanndd  aaffffoorreessttaattiioonn  

TThhee  aaiimmss  ooff  ffoorreesstt  rreeggeenneerraattiioonn  aanndd  aaffffoorreessttaattiioonn  aarree  tthhee  pprreevveennttiioonn  ooff  ddeeggrraaddaattiioonn  ooff  ffoorreesstt  
eeccoossyysstteemmss  ddaammaaggeedd  dduuee  ttoo  tthhee  iimmppaacctt  ooff  nneeggaattiivvee  ffaaccttoorrss,,  rreehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  ffoorreesstt  rreessoouurrcceess  iinn  
pprreevviioouussllyy  ffoorreesstteedd  aarreeaass  wwhhiicchh  wweerree  ddeeffoorreesstteedd  dduuee  ttoo  ffoorreesstt  ffiirree,,  llooggggiinngg  aanndd  ootthheerr  rreeaassoonnss,,  
ssaaffeegguuaarrddiinngg  ffoorreesstt  pprroodduuccttiivviittyy  eennhhaanncceemmeenntt  aass  wweellll  aass  ffoorreesstt  bbiiooddiivveerrssiittyy  pprrootteeccttiioonn,,  nnaattuurraall  
rreeggrroowwtthh  aanndd  eexxppaannssiioonn  ooff  ffoorreesstteedd  aarreeaass..  

  

AArrttiiccllee  2299..  FFoorreesstt  rreeggeenneerraattiioonn  
11..    FFoorreesstt  rreeggeenneerraattiioonn  aaccttiivviittiieess  sshhaallll  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  ttoo  eennssuurree  rreeggeenneerraattiioonn  aanndd  nnaattuurraall  

rreeggrroowwtthh  ooff  pprreevviioouussllyy  ffoorreesstteedd  aarreeaass  wwhhiicchh  wweerree  ddeeffoorreesstteedd  dduuee  ttoo  tthhee  iimmppaacctt  ooff  ffiirree,,  
llooggggiinnggss  aanndd  ootthheerr  nneeggaattiivvee  ffaaccttoorrss  oonn  tthhee  ffoorreesstt  llaannddss..    

22..    TThhee  sseelleeccttiioonn  ooff  tthhee  ssccaalleess  aanndd  mmeetthhooddss  ooff  ffoorreesstt  rreeggeenneerraattiioonn  aaccttiivviittiieess  aass  wweellll  aass  ooff  
eeccoonnoommiiccaallllyy  vvaalluuaabbllee  ttrreeee  ssppeecciieess  ffoorr  tthhoossee  aaccttiivviittiieess  sshhaallll  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  tthhee  ffoorreesstt  
oowwnneerrss,,  lleeggaall  aanndd  pphhyyssiiccaall  ppeerrssoonnss  rruunnnniinngg  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ffoorreesstt  
mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss,,  ffoorreesstt  rreeggeenneerraattiioonn  iinnssttrruuccttiioonn  aanndd  tthhee  rreegguullaattiioonn  oonn  tthhee  ttrraannssffeerr  ooff  ffoorreesstt  
ccuullttuurreess  ttoo  tthhee  ccaatteeggoorryy  ooff  ffoorreessttss..  

33..    TThhee  rreegguullaattiioonn  oonn  tthhee  ttrraannssffeerr  ooff  ffoorreesstt  ccuullttuurreess  ttoo  tthhee  ccaatteeggoorryy  ooff  ffoorreessttss  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  
bbyy  tthhee  aauutthhoorriizzeedd  bbooddyy  ooff  ssttaattee  mmaannaaggeemmeenntt..  

  

AArrttiiccllee  3300..  AAffffoorreessttaattiioonn  

11..    AAffffoorreessttaattiioonn  iiss  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  aanndd  ggrroowwiinngg  ooff  aarrttiiffiicciiaall  ffoorreesstt  ccuullttuurreess  tthhrroouugghh  ppllaannttiinngg  aanndd  
sseeeeddiinngg  oonn  nnoonn--ffoorreesstteedd  ffoorreesstt  llaannddss  aass  wweellll  aass  oonn  tthhee  llaannddss  ooff  ootthheerr  ssppeecciiaall--ppuurrppoossee  
ssiiggnniiffiiccaannccee..  
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22..    AAffffoorreessttaattiioonn  ooff  nnoonn--ffoorreesstteedd  ffoorreesstt  llaannddss  sshhaallll  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ffoorreesstt  
mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss,,  iinnssttrruuccttiioonn  oonn  aaffffoorreessttaattiioonn  aanndd  tthhee  rreegguullaattiioonn  oonn  tthhee  ttrraannssffeerr  ooff  ffoorreesstt  
ccuullttuurreess  ttoo  tthhee  ccaatteeggoorryy  ooff  ffoorreessttss..  

33..    TThhee  iinnssttrruuccttiioonnss  oonn  ffoorreesstt  rreeggeenneerraattiioonn  aanndd  aaffffoorreessttaattiioonn  sshhaallll  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  aauutthhoorriizzeedd  
bbooddyy  ooff  ssttaattee  mmaannaaggeemmeenntt..  

  

AArrttiiccllee  3311..  FFoorreesstt  sseeeedd  hhaarrvveessttiinngg  aanndd  ggrroowwiinngg  ooff  sseeeeddlliinnggss  

11..  FFoorreesstt  sseeeeddss  hhaarrvveessttiinngg  aanndd  ggrroowwiinngg  ooff  sseeeeddlliinnggss  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ffoorreesstt  rreeggeenneerraattiioonn  
aanndd  aaffffoorreessttaattiioonn  sshhaallll  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  rruulleess  oonn  rruunnnniinngg  ffoorreesstt--sseeeedd  aanndd  
nnuurrsseerryy  eeccoonnoommyy..  

22..  TThhee  rruulleess  oonn  tthhee  rruunnnniinngg  ffoorreesstt--sseeeedd  aanndd  nnuurrsseerryy  eeccoonnoommyy  sshhaallll  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  
aauutthhoorriizzeedd  bbooddyy  ooff  ssttaattee  mmaannaaggeemmeenntt..  

  

CCHHAAPPTTEERR  1100  

FFOORREESSTT  UUSSEE  

  

AArrttiiccllee  3322..  AAllllooccaattiioonn  ooff  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss  ffoorr  uussee  

11..  TThhee  oowwnneerrss  ooff  tthhee  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss  sshhaallll  aallllooccaattee  ffoorreessttss  oorr  ffoorreesstt  llaannddss  ffoorr  ffrreeee  ooff  
cchhaarrggee  oorr  oonn  lleeaassee,,  aass  wweellll  aass  ffoorr  ootthheerr  ppuurrppoosseess  eennvviissaaggeedd  bbyy  tthhiiss  CCooddee..  

22..  SSttaattee  ffoorreessttss  oorr  ffoorreesstt  llaannddss  sshhaallll  bbee  aallllooccaatteedd  ffoorr  ffrreeee  ooff  cchhaarrggee  uussee  iinn  tthhee  ccaasseess  
eennvviissaaggeedd  bbyy  tthhee  llaaww  aanndd  ootthheerr  nnoorrmmaattiivvee--lleeggaall  aaccttss..  

33..  TThhee  rreellaattiioonnss  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  lleeaassiinngg  oorr  uussee  rriigghhtt  sshhaallll  bbee  rreegguullaatteedd  bbyy  tthhee  CCiivviill  CCooddee,,  
LLaanndd  CCooddee  aanndd  tthhiiss  CCooddee..  

44..  TThhee  oorrddeerr  ooff  tthhee  aallllooccaattiioonn  ooff  ssttaattee  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss  ffoorr  uussee  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  
bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..  

  

  

  

AArrttiiccllee  3333..  AAllllooccaattiioonn  ooff  ssttaattee  ffoorreesstt  llaannddss  ffoorr  ffrreeee  ooff  cchhaarrggee  uussee  ffoorr  aaffffoorreessttaattiioonn  
ppuurrppoosseess  
11..  TThhoossee  aarreeaass  ooff  tthhee  ssttaattee  ffoorreesstt  llaannddss  wwhhiicchh  aarree  nnoonn--ffoorreesstteedd  aanndd  ddoo  nnoott  hhaavvee  nnaattuurraall  

rreeggrroowwtthh  ccaann  bbee  aallllooccaatteedd  ffoorr  ffrreeee  uussee  wwiitthh  tthhee  tteerrmm  ooff  ggeettttiinngg  pprrooppeerrttyy  rriigghhtt  ttoowwaarrddss  ffoorreesstt,,  
iiff  tthhee  uusseerrss  ccaarrrryy  oouutt  aaffffoorreessttaattiioonn  aatt  tthheeiirr  oowwnn  eexxppeennsseess  aanndd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  aaffffoorreessttaattiioonn  
rruulleess,,  aanndd  tthhoossee  llaannddss  aarree  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  tthhee  ccaatteeggoorryy  ooff  ffoorreesstt..  TThhee  ffaacctt  ooff  tthhee  ttrraannssffeerr  ttoo  tthhee  
ccaatteeggoorryy  ooff  ffoorreesstt  sshhaallll  bbee  vveerriiffiieedd  bbyy  aann  aacctt  bbaasseedd  oonn  tthhiiss  CCooddee  aanndd  tthhee  ccoonnttrraacctt  bbeettwweeeenn  
ppaarrttiieess;;  tthhee  aacctt  sshhaallll  bbee  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  ggeettttiinngg  pprrooppeerrttyy  rriigghhtt  ttoowwaarrddss  ffoorreessttss..  

22..  TThhee  ccoonnttrraacctt  ooff  ffrreeee  ooff  cchhaarrggee  uussee  ooff  ffoorreesstt  llaannddss  sshhaallll  bbee  mmaaddee  bbyy  tthhee  oorrddeerr  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  
tthhee  lleeggiissllaattiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..  

  

AArrttiiccllee  3344..  FFoorreesstt  uusseerrss  

11..  TThhee  ffoorreesstt  uusseerrss  sshhaallll  bbee  oobblliiggeedd  ttoo::  

aa))  uussee  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthheeiirr  ssppeecciiaall--ppuurrppoossee  ssiiggnniiffiiccaannccee;;  

bb))  eennssuurree  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ssaanniittaarryy  ssttaattee  ooff  tthhee  ffoorreessttss;;  

cc))  pprreevveenntt  llaanndd--sslliiddeess  aanndd  ootthheerr  nneeggaattiivvee  iimmppaaccttss  oonn  tthhee  ssttaattee  ooff  ffoorreessttss;;  
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dd))  nnoott  ttoo  aallllooww  oovveerrccuuttttiinnggss  aanndd  uunnddeerrccuuttttiinnggss,,  nnoott  ttoo  lleeaavvee  llooggggeedd  wwoooodd  iinn  tthhee  llooggggiinngg  
aarreeaass  aanndd  ffoorreessttss;;  

ee))  cclleeaarr  llooggggiinngg  aarreeaass  ffrroomm  ccuuttttiinngg  rreessiidduueess;;  

ff))  oobbsseerrvvee  ffiirree  ssaaffeettyy  rruulleess  aanndd  ccaarrrryy  oouutt  ffiirree  pprreevveennttiioonn  mmeeaassuurreess;;  

gg))  ccoommppeennssaattee  oorr  rreessttoorree  tthhee  ddaammaaggee  ccaauusseedd  ttoo  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss  dduuee  ttoo  ffoorreesstt  
uussee;;  

hh))  nnoott  ttoo  ddaammaaggee  aaddjjaacceenntt  ffoorreesstt  llaannddss  wwhhiillee  ccaarrrryyiinngg  oouutt  llooggggiinnggss  oonn  tthhee  uusseedd  aarreeaa;;    

ii))  eennssuurree  pprrootteeccttiioonn  ooff  rraarree  aanndd  eennddaannggeerreedd  ssppeecciieess  ooff  ffaauunnaa  aanndd  fflloorraa  rreeggiisstteerreedd  iinn  
tthhee  RReedd  DDaattaa  BBooookk  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa;;  

jj))  ffuullffiillll  ootthheerr  rreeqquuiirreemmeennttss  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhiiss  CCooddee..  

22..  TThhee  ffoorreesstt  uusseerrss  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo::  

aa))  ccaarrrryy  oouutt  oonnllyy  tthhoossee  ttyyppeess  aanndd  ssccaalleess  ooff  ffoorreesstt  uussee,,  wwhhiicchh  aarree  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  
ddooccuummeennttss  pprroovviiddiinngg  tthhee  ffoorreesstt  uussee  rriigghhtt;;  

bb))  sseelleecctt  bbyy  tthheeiirr  oowwnn  tthhee  ffoorrmmss  ooff  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittyy  ffoorr  ffoorreesstt  uussee;;  

cc))  bbyy  tthhee  ddeetteerrmmiinneedd  oorrddeerr,,  eessttaabblliisshh  rrooaaddss  ooff  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ssiiggnniiffiiccaannccee,,  bbuuiilldd  
ppllaacceess  ffoorr  ssttoorriinngg  ffoorreesstt  pprroodduuccttss,,  bbuuiilldd  tteemmppoorraarryy  ccoonnssttrruuccttiioonnss  ooff  pprroodduuccttiioonn  aanndd  
eeccoonnoommiicc  ppuurrppoosseess,,  oorrggaanniizzee  ppaarrkkiinngg  ppllaacceess  ffoorr  mmeeaannss  ooff  ttrraannssppoorrttaattiioonn  aaccccoorrddiinngg  
ttoo  tthhee  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss..  

IItt  sshhaallll  bbee  pprroohhiibbiitteedd  ttoo  iinntteerrffeerree  iinn  tthhee  aaccttiivviittiieess  bbyy  tthhee  ffoorreesstt  uusseerrss  eexxcceepptt  ffoorr  ccaasseess  ooff  
iinnffrriinnggeemmeenntt  ooff  tthhee  ffoorreesstt  aanndd  ootthheerr  eennvviirroonnmmeennttaall  lleeggiissllaattiioonn..  

VViioollaatteedd  rriigghhttss  ooff  ffoorreesstt  uusseerrss  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  rreessttoorraattiioonn..  

33..  TThhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  aaccttiivviittiieess  oonn  tthhee  ffoorreesstt  llaannddss  ffoorr  tthhee  nneeeeddss  ooff  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy  ccaann  bbee  ccaarrrriieedd  
oouutt  bbyy  tthhee  oorrddeerr  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  LLaanndd  CCooddee  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..  

  

AArrttiiccllee  3355..  TTyyppeess  ooff  ffoorreesstt  uussee  iinn  tthhee  ffoorreessttss  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  ttyyppeess  ooff  ffoorreesstt  uussee  ccaann  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  tthhee  ffoorreessttss  wwiitthhoouutt  ccaauussiinngg  ddaammaaggee  ttoo  
ffoorreesstt  eeccoossyysstteemm::  

aa))    wwoooodd  hhaarrvveessttiinngg;;  

bb))    hhaarrvveessttiinngg  ooff  sseeccoonnddaarryy  wwoooodd  pprroodduuccttss;;  

cc))    uussee  ooff  nnoonn--wwoooodd  ffoorreesstt  pprroodduuccttss;;  

dd))    ffoorreesstt  uussee  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  ffaauunnaa  rreepprroodduuccttiioonn  aanndd  uussee;;  

ee))    ffoorreesstt  uussee  ffoorr  sscciieennttiiffiicc--rreesseeaarrcchh  ppuurrppoosseess;;  

ff))    ffoorreesstt  uussee  ffoorr  ccuullttuurraall,,  hheeaalltthh,,  ssppoorrtt,,  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ttoouurriissmm  ppuurrppoosseess..  

  

AArrttiiccllee  3366..  WWoooodd  hhaarrvveessttiinngg  

11..    WWoooodd  hhaarrvveessttiinngg  iinn  tthhee  ssttaattee  aanndd  ccoommmmuunniittyy  ffoorreessttss  ooff  pprroodduuccttiioonn  ssiiggnniiffiiccaannccee  sshhaallll  bbee  
ccaarrrriieedd  oouutt  tthhrroouugghh  iinntteerrmmeeddiiaattee  ((mmaaiinntteennaannccee))  aanndd  ssaanniittaarryy  ccuuttttiinnggss,,  wwhheerreeaass  iinn  mmaattuurree  aanndd  
oovveerrmmaattuurree  ssttaannddss  --  tthhrroouugghh  ffoorreesstt  rreeggeenneerraattiioonn  ccuuttttiinnggss..  

22..    WWoooodd  hhaarrvveessttiinngg  iinn  tthhee  ffoorreessttss  ooff  pprrootteeccttiioonn  aanndd  ssppeecciiaall  ssiiggnniiffiiccaannccee  sshhaallll  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  
tthhrroouugghh  iinntteerrmmeeddiiaattee  ((mmaaiinntteennaannccee))  aanndd  ssaanniittaarryy  ccuuttttiinnggss  eexxcceepptt  tthhoossee  iinn  ssttaattee  rreesseerrvveess..  

33..    WWoooodd  hhaarrvveessttiinngg  sshhaallll  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  aanndd  aannnnuuaall  aalllloowwaabbllee  ccuutt  ddeecciiddeedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  
ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss..  IInn  ccaassee  tthhee  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  iiss  llaacckkiinngg  oorr  eexxppiirreedd,,  wwoooodd  
hhaarrvveessttiinngg  sshhaallll  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  ddooccuummeenntteedd  ssttuuddyyiinngg  aanndd  ccoonncclluussiioonnss  bbyy  
tthhee  ssppeecciiaalliizzeedd  ccoommmmiissssiioonnss  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  aauutthhoorriizzeedd  bbooddyy  ooff  ssttaattee  mmaannaaggeemmeenntt..  
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44..    TThhee  oorrddeerr  ooff  wwoooodd  hhaarrvveessttiinngg  iinn  ssttaattee  aanndd  ccoommmmuunniittyy  ffoorreessttss  sshhaallll  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  
aauutthhoorriizzeedd  bbooddyy  ooff  ssttaattee  mmaannaaggeemmeenntt..  

  

AArrttiiccllee  3377..  HHaarrvveessttiinngg  ooff  sseeccoonnddaarryy  wwoooodd  pprroodduuccttss  

11..    TThhee  hhaarrvveessttiinngg  ooff  sseeccoonnddaarryy  wwoooodd  pprroodduuccttss  sshhaallll  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  wwiitthhoouutt  ccaauussiinngg  ddaammaaggee  ttoo  
tthhee  ffoorreesstt..  

TThhee  hhaarrvveessttiinngg  ooff  sseeccoonnddaarryy  wwoooodd  pprroodduuccttss  iinn  tthhee  ssttaattee  ffoorreessttss  sshhaallll  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  oonn  tthhee  
bbaassiiss  ooff  ffoorreesstt  ccuuttttiinngg  ccoouuppoonn..  

22..      TThhee  hhaarrvveessttiinngg  ooff  ssttuummppss  sshhaallll  bbee  pprroohhiibbiitteedd  oonn  ssllooppeess  wwiitthh  sstteeeeppnneessss  ooff  1122  oorr  mmoorree  
ddeeggrreeee,,  aass  wweellll  aass  iinn  tthhoossee  ffoorreessttss,,  wwhheerree  iitt  ccaann  ccaauussee  llaannddsslliiddeess  oorr  ddaammaaggee  ttoo  ppllaannttaattiioonnss..  

33..    TThhee  hhaarrvveessttiinngg  ooff  sseeccoonnddaarryy  wwoooodd  pprroodduuccttss  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  iinn  tthhee  ffoorreessttss  ooff  pprrootteeccttiioonn  aanndd  
pprroodduuccttiioonn  ssiiggnniiffiiccaannccee  uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  oowwnneerr..  

44..    TThhee  oorrddeerr  ooff  tthhee  hhaarrvveessttiinngg  ooff  sseeccoonnddaarryy  wwoooodd  pprroodduuccttss  iinn  tthhee  ssttaattee  aanndd  ccoommmmuunniittyy  ffoorreessttss  
sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  aauutthhoorriizzeedd  bbooddyy  ooff  ssttaattee  mmaannaaggeemmeenntt..  

  

AArrttiiccllee  3388..  UUssee  ooff  nnoonn--wwoooodd  ffoorreesstt  pprroodduuccttss  

11..    HHaarrvveessttiinngg  ooff  nnoonn--wwoooodd  ffoorreesstt  pprroodduuccttss,,  ssuucchh  aass  ffrruuiittss,,  bbeerrrriieess,,  nnuuttss,,  mmuusshhrroooommss,,  eeddiibbllee  aanndd  
mmeeddiicciinnaall  ppllaannttss,,  tteecchhnniiccaall  rraaww  mmaatteerriiaall,,  aass  wweellll  aass  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  aappiiaarriieess  aanndd  bbeeee--hhiivveess,,  
hhaayy--mmaakkiinngg  aanndd  ggrraazziinngg  ccaann  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  oonn  ffoorreesstt  llaannddss  wwiitthhoouutt  ccaauussiinngg  ddaammaaggee  ttoo  tthhee  
ffoorreesstt  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ffoorreesstt  uussee  ccoonnttrraacctt  aanndd  ffoorreesstt  ccoouuppoonn..    

UUssee  ooff  ffoorreesstt  llaannddss  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ggrroowwiinngg  ooff  aaggrriiccuullttuurraall  ccuullttuurreess  aanndd  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  
ffrruuiitt--bbeerrrryy,,  nnuutt  aanndd  mmeeddiicciinnaall  ppllaanntt  ppllaannttaattiioonnss,,  aass  wweellll  aass  ooff  hhaayy--mmaakkiinngg  aanndd  ggrraazziinngg  ccaann  bbee  
ccaarrrriieedd  oouutt  oonn  ffoorreesstt  llaannddss  wwiitthhoouutt  ccaauussiinngg  ddaammaaggee  ttoo  tthhee  ffoorreesstt  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  lleeaassee  
ccoonnttrraacctt..  

22..    OOnn  tthhee  aarreeaass  aallllooccaatteedd  ffoorr  uussee  ooff  nnoonn--wwoooodd  ffoorreesstt  pprroodduuccttss  sshhaallll  bbee  pprroohhiibbiitteedd  ttoo  ccuutt  ttrreeeess,,  
aass  wweellll  aass  ccoolllleecctt  rraarree  ssppeecciieess  aanndd  tthhoossee  uunnddeerr  tthhee  tthhrreeaatt  ooff  eexxttiinnccttiioonn,,  wwhhiicchh  aarree  rreeggiisstteerreedd  
iinn  tthhee  RReedd  DDaattaa  BBooookk  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..    

GGrraazziinngg  ooff  ccaattttllee  aanndd  ssmmaallll  ccaattttllee  sshhaallll  bbee  pprroohhiibbiitteedd  iinn  tthhee  ffoorreessttss..  

33..    TThhee  oorrddeerr  ooff  uussee  ooff  nnoonn--wwoooodd  ffoorreesstt  pprroodduuccttss  iinn  tthhee  ssttaattee  aanndd  ccoommmmuunniittyy  ffoorreessttss  sshhaallll  bbee  
ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  aauutthhoorriizzeedd  bbooddyy  ooff  ssttaattee  mmaannaaggeemmeenntt..  

  

  

  

AArrttiiccllee  3399..  FFoorreesstt  uussee  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  ffaauunnaa  uussee  aanndd  rreepprroodduuccttiioonn      

11..    FFoorreessttss  oorr  ffoorreesstt  llaannddss  ccaann  bbee  uusseedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  ffaauunnaa  ssppeecciieess  
rreepprroodduuccttiioonn  aanndd  uussee  bbyy  tthhee  oorrddeerr  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  llaaww..  

22..    TThhee  rreellaattiioonnss  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  ffaauunnaa  uussee  aanndd  rreepprroodduuccttiioonn  bbyy  ffoorreesstt  uusseerrss  sshhaallll  bbee  
rreegguullaatteedd  bbyy  tthhiiss  CCooddee  aanndd  tthhee  oorrddeerr  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  LLaaww  oonn  FFaauunnaa  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  
AArrmmeenniiaa..  

33..    TThhee  oorrddeerr  oonn  tthhee  uussee  ooff  ffoorreesstt  llaannddss  iinn  tthhee  ssttaattee  aanndd  ccoommmmuunniittyy  ffoorreessttss  ooff  pprrootteeccttiioonn,,  
pprroodduuccttiioonn  aanndd  ssppeecciiaall  ssiiggnniiffiiccaannccee  ffoorr  hhuunnttiinngg  nneeeeddss,,  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  
ffaauunnaa  uussee  aanndd  rreepprroodduuccttiioonn  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  
AArrmmeenniiaa..  

  

AArrttiiccllee  4400..  FFoorreesstt  uussee  ffoorr  sscciieennttiiffiicc--rreesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  ppuurrppoosseess  
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11..    FFoorreesstt  uussee  ffoorr  sscciieennttiiffiicc--rreesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  ppuurrppoosseess  iiss  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  
sscciieennttiiffiicc--rreesseeaarrcchh,,  eexxppeerriimmeennttaall  aanndd  sscciieennttiiffiicc--pprraaccttiiccaall  aaccttiivviittiieess  oonn  tthhee  ffoorreesstt  llaannddss  
aallllooccaatteedd  ffoorr  tthhoossee  ppuurrppoosseess..  

22..    IInn  tthhee  ssttaattee  aanndd  ccoommmmuunniittyy  ffoorreessttss  aallllooccaatteedd  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  sscciieennttiiffiicc--rreesseeaarrcchh  aanndd  
eedduuccaattiioonnaall  aaccttiivviittiieess  tthhee  uussee  ooff  ffoorreessttss  ffoorr  ootthheerr  ppuurrppoosseess  sshhoouulldd  bbee  lliimmiitteedd  oorr  pprroohhiibbiitteedd  iiff  iitt  
iiss  nnoott  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  tthhee  aaiimmss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  sscciieennttiiffiicc--rreesseeaarrcchh  aaccttiivviittiieess..    

  

AArrttiiccllee  4411..  FFoorreesstt  uussee  ffoorr  ccuullttuurraall,,  hheeaalltthh,,  ssppoorrtt,,  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ttoouurriissmm  ppuurrppoosseess  

11..  FFoorreesstt  uussee  ffoorr  ccuullttuurraall,,  hheeaalltthh,,  ssppoorrtt,,  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ttoouurriissmm  ppuurrppoosseess  sshhaallll  iinncclluuddee  iinn  
ppaarrttiiccuullaarr::  

aa))    oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  sseerrvviicceess  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  lleeggiissllaattiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa  iinn  ggrreeeenn  
zzoonneess  ooff  ffoorreessttss  aanndd  ootthheerr  tteerrrriittoorriieess  bbeeiinngg  uusseedd  ffoorr  rreeccrreeaattiioonn;;  

bb))    oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  sseerrvviicceess  ffoorr  ppooppuullaattiioonn  oobbsseerrvviinngg  ffiirree  ssaaffeettyy  rruulleess  aanndd  ssaanniittaarryy  rreeqquuiirreemmeennttss;;  

cc))    oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  ttoouurriissmm,,  ssppoorrtt  aanndd  cchhiillddrreenn--yyoouutthh  ccaammppss  oonn  tthhee  ffoorreesstt  llaannddss  sseeppaarraatteedd  ffoorr  
tthheemm  bbyy  tthhee  ddeetteerrmmiinneedd  oorrddeerr;;  

dd))    oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  ttoouurriisstt  ttoouurrss;;  

ee))    hhuunnttiinngg  aanndd  ffiisshhiinngg..  

22..    NNaattuurraall  llaannddssccaappeess,,  fflloorraa  aanndd  ffaauunnaa,,  wwaatteerr  oobbjjeeccttss  sshhoouulldd  bbee  pprrootteecctteedd  iinn  tthhee  aarreeaass  uusseedd  ffoorr  
ccuullttuurraall,,  hheeaalltthh,,  ssppoorrtt,,  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ttoouurriissmm  ppuurrppoosseess..  

33..    TThhee  oorrddeerr  oonn  uussee  ooff  ssttaattee  aanndd  ccoommmmuunniittyy  ffoorreessttss  ooff  pprrootteeccttiioonn  aanndd  pprroodduuccttiioonn  ssiiggnniiffiiccaannccee  ffoorr  
ccuullttuurraall,,  hheeaalltthh,,  ssppoorrtt  aanndd  ttoouurriissmm  ppuurrppoosseess  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  aauutthhoorriizzeedd  bbooddyy  ooff  
ssttaattee  mmaannaaggeemmeenntt..  

  

AArrttiiccllee  4422..  PPeeccuulliiaarriittiieess  ooff  ffoorreesstt  uussee  iinn  tthhee  ffoorreessttss  ooff  ssppeecciiaall  ssiiggnniiffiiccaannccee  

11..    TThhee  oorrddeerr  ooff  ffoorreesstt  uussee  iinn  tthhee  ffoorreessttss  ooff  ssppeecciiaallllyy  pprrootteecctteedd  aarreeaass  ooff  nnaattuurree  sshhaallll  bbee  
ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhiiss  CCooddee  aanndd  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa  lleeggiissllaattiioonn  oonn  ssppeecciiaallllyy  pprrootteecctteedd  aarreeaass  
ooff  nnaattuurree..  

22..    MMuunniicciippaall  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreessttss  cclloossee  ttoo  cciittiieess,,  ffoorreessttss  ooff  rreeccrreeaattiioonnaall  aanndd  hheeaalltthh  ssiiggnniiffiiccaannccee,,  
ffoorreessttss  ooff  sscciieennttiiffiicc  aanndd  hhiissttoorriiccaall  vvaalluuee  aass  wweellll  aass  ffoorreessttss  pprrootteeccttiinngg  ssaanniittaarryy  zzoonneess  sshhaallll  bbee  
uusseedd  ffiirrsstt  aanndd  ffoorreemmoosstt  ffoorr  ccuullttuurraall--hheeaalltthh  ppuurrppoosseess,,  aass  wweellll  aass  ffoorr  tthhee  rreeccrreeaattiioonn  ooff  
ppooppuullaattiioonn..    

33..    FFoorreesstt  rreeggeenneerraattiioonn  ccuuttttiinnggss  sshhaallll  bbee  pprroohhiibbiitteedd  iinn  mmuunniicciippaall  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreessttss  cclloossee  ttoo  
cciittiieess,,  ffoorreessttss  ooff  rreeccrreeaattiioonnaall  aanndd  hheeaalltthh  ssiiggnniiffiiccaannccee,,  ffoorreessttss  ooff  sscciieennttiiffiicc  aanndd  hhiissttoorriiccaall  vvaalluuee  
aass  wweellll  aass  ffoorreessttss  pprrootteeccttiinngg  ssaanniittaarryy  zzoonneess..  

44..    TThhee  oorrddeerr  oonn  ffoorreesstt  uussee  iinn  ssttaattee  aanndd  ccoommmmuunniittyy  ffoorreessttss  ooff  rreeccrreeaattiioonnaall  aanndd  hheeaalltthh  
ssiiggnniiffiiccaannccee,,  tthhoossee  hhaavviinngg  hhiissttoorriiccaall  aanndd  sscciieennttiiffiicc  vvaalluuee,,  aass  wweellll  aass  tthhoossee  pprrootteeccttiinngg  ssaanniittaarryy  
zzoonneess  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  aauutthhoorriizzeedd  bbooddyy  ooff  ssttaattee  mmaannaaggeemmeenntt..    

  

  

AArrttiiccllee  4433..  PPeeccuulliiaarriittiieess  ooff  ffoorreesstt  uussee  iinn  tthhee  bboorrddeerr  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreessttss  ooff  mmiilliittaarryy  
ssiiggnniiffiiccaannccee  
TThhee  oorrddeerr  ooff  uussee  ooff  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss  iinn  tthhee  bboorrddeerr  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreessttss  ooff  mmiilliittaarryy  
ssiiggnniiffiiccaannccee  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..    

  

AArrttiiccllee  4444..  GGeenneerraall  uussee  ooff  ffoorreesstt  bbyy  cciittiizzeennss  
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11..    CCiittiizzeennss  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  bbee,,  wwiitthhoouutt  aannyy  ppeerrmmiitt,,  iinn  tthhee  ffoorreessttss  uunnddeerr  tthhee  ssttaattee  oorr  
ccoommmmuunniittyy  oowwnneerrsshhiipp  ffoorr  rreeccrreeaattiioonn,,  ccoolllleeccttiioonn  ooff  wwiilldd  ffrruuiittss,,  bbeerrrriieess,,  nnuuttss,,  mmuusshhrroooommss  aanndd  
ppllaannttss  ffoorr  ppeerrssoonnaall  ccoonnssuummppttiioonn  eexxcceepptt  ccaasseess  eennvviissaaggeedd  bbyy  llaaww  oorr  ootthheerr  lleeggaall  aaccttss..  

22..    CCiittiizzeennss  sshhaallll  nnoott  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  eenntteerr  tthhee  ffoorreesstt  uunnddeerr  tthhee  oowwnneerrsshhiipp  bbyy  aa  cciittiizzeenn  oorr  lleeggaall  
ppeerrssoonn  wwiitthhoouutt  aa  ppeerrmmiitt  ffrroomm  tthhee  oowwnneerr..    

33..    CCiittiizzeennss  sshhaallll  bbee  oobblliiggeedd  ttoo  oobbsseerrvvee  ffiirree  ssaaffeettyy  rruulleess  iinn  tthhee  ffoorreessttss,,  nnoott  ttoo  aallllooww  bbrreeaakkiinngg  aanndd  
ccuuttttiinngg  ooff  ttrreeeess  aanndd  bbuusshheess,,  ppoolllluuttiioonn  ooff  ffoorreessttss,,  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  aanntthhiillllss,,  bbiirrdd  nneessttss  aanndd  aanniimmaall  
bbuurrrroowwss  aanndd  ootthheerr  iinnffrriinnggeemmeennttss  ooff  ffoorreesstt  lleeggiissllaattiioonn..  

  

AArrttiiccllee  4455..  UUssee  ooff  ffoorreessttss  oorr  ffoorreesstt  llaannddss  

IInn  ccaasseess  eennvviissaaggeedd  bbyy  AArrttiiccllee  3344  ooff  tthhiiss  CCooddee  tthhee  ffoorreesstt  uussee  sshhaallll  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  
ffoorreesstt  uussee  ccoonnttrraacctt  aanndd  ffoorreesstt  ccuuttttiinngg  ccoouuppoonn  oorr  ffoorreesstt  ccoouuppoonn..  

FFoorreesstt  ccuuttttiinngg  aanndd  ffoorreesstt  ccoouuppoonnss  sshhaallll  pprroovviiddee  tthhee  ffoorreesstt  uusseerr  wwiitthh  tthhee  rriigghhtt  ttoo  uussee  ffoorreesstt  
rreesseerrvveess  oorr  ffoorreessttss  oorr  ffoorreesstt  llaannddss  iinn  ssttaattee  aanndd  ccoommmmuunniittyy  ffoorreessttss..  

FFoorreesstt  ccuuttttiinngg  ccoouuppoonn  sshhaallll  iinncclluuddee  qquuaannttiittaattiivvee  aanndd  qquuaalliittaattiivvee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  wwoooodd  aanndd  
sseeccoonnddaarryy  wwoooodd  pprroodduuccttss  ttoo  bbee  hhaarrvveesstteedd,,  tthheeiirr  ccoosstt,,  ttiimmeeffrraammee  ffoorr  tthhee  wwoorrkk  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  
tteerrmmss  ooff  ffoorreesstt  rreeggeenneerraattiioonn  aanndd  llooggggiinngg  aarreeaa  cclleeaanniinngg  wwoorrkkss..  

FFoorreesstt  ccoouuppoonn  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  ttyyppee,,  aarreeaa,,  ssccaalleess,,  ttiimmeeffrraammee,,  ccoosstt  aanndd  tteerrmmss  ooff  uussee  ooff  nnoonn--
wwoooodd  ffoorreesstt  pprroodduuccttss..  

FFoorreesstt  ccuuttttiinngg  oorr  ffoorreesstt  ccoouuppoonnss  sshhaallll  bbee  iissssuueedd  bbyy  aann  eennttiittyy  rruunnnniinngg  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy..  

FFoorreesstt  uussee,,  ffoorreesstt  ccuuttttiinngg  oorr  ffoorreesstt  ccoouuppoonnss  ffoorr  ssttaattee  ffoorreessttss  sshhaallll  bbee  ddooccuummeennttss  ssuubbjjeecctt  ttoo  
ssppeecciiaall  rreeggiissttrraattiioonn;;  tthheeiirr  tteemmppllaattee  aanndd  tthhee  oorrddeerr  ooff  iissssuuiinngg  sshhaallll  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  aauutthhoorriizzeedd  
bbooddyy  ooff  ssttaattee  mmaannaaggeemmeenntt..    

  

AArrttiiccllee  4466..  RReessttrriiccttiioonnss  ooff  tthhee  rriigghhttss  ffoorr  uussee  ooff  ffoorreessttss  oorr  ffoorreesstt  llaannddss  
11..  TThhee  uusseerrss’’  rriigghhttss  ttoowwaarrddss  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss  aallllooccaatteedd  ffrroomm  ssttaattee  aanndd  ccoommmmuunniittyy  ffoorreessttss  

oorr  ffoorreesstt  llaannddss  oorr  oobbttaaiinneedd  oonn  ootthheerr  bbaasseess  ccaann  bbee  rreessttrriicctteedd  bbyy  tthhee  ffoolllloowwiinnggss::  

aa))    PPrroohhiibbiittiioonn  ttoo  ggiivvee  oonn  lleeaassee  oorr  ssuubb--lleeaassee;;    

bb))    RReeqquuiirreemmeenntt  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ppooiinnttss  ooff  tthhee  ssttaattee  ggeeooddeessyy  nneettwwoorrkk  llooccaatteedd  iinn  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  
llaannddss;;  

cc))    PPrroohhiibbiittiioonn  ooff  cceerrttaaiinn  ttyyppeess  ooff  ffoorreesstt  uussee;;  

dd))    PPrroohhiibbiittiioonn  ooff  tthhee  cchhaannggee  ooff  ssppeecciiaall--ppuurrppoossee  uussee  ooff  ffoorreesstt  llaannddss;;  

ee))    PPrroovviissiioonn  ttoo  ffoollllooww  eennvviirroonnmmeennttaall  rreeqquuiirreemmeennttss  oorr  ccaarrrryy  oouutt  cceerrttaaiinn  wwoorrkkss,,  iinncclluuddiinngg  
pprrootteeccttiioonn  ooff  ffaauunnaa,,  ssooiill  llaayyeerr,,  rraarree  ppllaannttss,,  nnaattuurraall,,  hhiissttoorriiccaall  aanndd  ccuullttuurraall  mmoonnuummeennttss  aanndd  
ppaalleeoonnttoollooggiiccaall  oobbjjeeccttss;;  

ff))    PPrroovviissiioonn  ttoo  ggiivvee  tthhee  rriigghhtt  ffoorr  hhuunnttiinngg,,  ffiisshhiinngg  aanndd  ccoolllleeccttiinngg  wwiilldd  ppllaannttss  wwiitthhiinn  ddeetteerrmmiinneedd  
ttiimmeeffrraammee  aanndd  bbyy  ddeetteerrmmiinneedd  oorrddeerr;;  

gg))    PPrroovviissiioonn  ttoo  pprrootteecctt  eexxiisstteennccee  ooff  wwiilldd  aanniimmaallss,,  tthheeiirr  hhaabbiittaattss  aanndd  mmiiggrraattiioonn  rroouutteess;;  

hh))    CCaasseess  ooff  ddiissccrreeppaannccyy  wwiitthh  tthhee  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss;;  

ii))    OOtthheerr  oobblliiggaattiioonnss,,  rreessttrriiccttiioonnss  oorr  pprroovviissiioonnss..  

22..  TThhee  rreessttrriiccttiioonnss  ooff  tthhee  rriigghhttss  ttoowwaarrddss  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  llaaww,,  
ootthheerr  lleeggaall  aaccttss,,  ccoonnttrraacctt  oorr  ccoouurrtt  pprroocceedduurree..  

  

AArrttiiccllee  4477..  BBaasseess  ffoorr  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  rriigghhtt  ffoorr  uussee  ooff  ffoorreessttss  oorr  ffoorreesstt  llaannddss  
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11..  IInn  ccaasseess  eennvviissaaggeedd  bbyy  AArrttiiccllee  3344  ooff  tthhiiss  CCooddee  tthhee  rriigghhtt  ooff  uussee  ooff  ffoorreessttss  oorr  ffoorreesstt  llaannddss  sshhaallll  
tteerrmmiinnaattee  iiff::  

aa))    tthhee  tteerrmm  ooff  ffoorreesstt  uussee  eexxppiirreedd;;  

bb))    tthhee  ffoorreesstt  uusseerr  rreeffuusseess  tthhee  rriigghhtt  ooff  ffoorreesstt  uussee;;  

cc))    tthhoossee  pprroovviissiioonnss  ooccccuurr,,  wwhhiicchh  aarree  eennvviissaaggeedd  bbyy  tthhee  ddooccuummeennttss  aalllloowwiinngg  tthhee  rriigghhtt  ooff  ffoorreesstt  
uussee  aanndd  wwhhiicchh  mmaakkee  iimmppoossssiibbllee  ffuurrtthheerr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ffoorreesstt  uussee;;  

22..  TThhee  oowwnneerr,,  pprriioorr  ttoo  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt,,  ccaann  tteerrmmiinnaattee  tthhee  rriigghhtt  ffoorr  uussee  ooff  ffoorreessttss  aanndd  
ffoorreesstt  llaannddss  iiff::  

aa))    tthheerree  iiss  aa  ddiirreecctt  hhaazzaarrdd  ttoo  lliiffee  oorr  hheeaalltthh  ooff  ppeeooppllee  rreessiiddiinngg  iinn  tthhee  ffoorreesstt  uussee  zzoonnee;;  

bb))    ffoorreesstt  uusseerrss  iinnffrriinnggee  ddeetteerrmmiinneedd  rruulleess  ooff  ffoorreesstt  uussee;;    

cc))    tthhee  ffoorreesstt  uusseerr  iinn  tthhee  eessttaabblliisshheedd  ttiimmeeffrraammee  ddiidd  nnoott  ssttaarrtteedd  tthhee  uussee  ooff  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss  
wwiitthhiinn  eennvviissaaggeedd  ssccaalleess;;  

dd))    tthhee  ffoorreesstt  uusseerr  ddiidd  nnoott  ppaayy  ffoorreesstt  uussee  ffeeee  wwiitthhiinn  tthhee  ttiimmeeffrraammee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  ccoonnttrraacctt..  

  

CCHHAAPPTTEERR  1111  

LLEEAASSIINNGG  OOFF  FFOORREESSTTSS  AANNDD  FFOORREESSTT  LLAANNDDSS  

  

AArrttiiccllee  4488..  TThhee  rriigghhtt  ttoo  lleeaassee  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss  

11..  TThhee  rriigghhtt  ttoo  lleeaassee  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreessttss  llaannddss  iiss  tthhee  rriigghhtt  ooff  uussee  ooff  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss  
wwiitthhiinn  cceerrttaaiinn  ppeerriioodd  ffoorr  tthhee  ppaayymmeenntt  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  lleeaassee  ccoonnttrraacctt  pprroovviissiioonnss..  

22..  TThhee  rriigghhtt  ttoo  lleeaassee  ssttaattee  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss  sshhaallll  bbee  pprroovviiddeedd  tthhrroouugghh  ppuubblliicc  
bbiiddddiinnggss..  TThhee  ccaasseess  ooff  ggiivviinngg  oonn  lleeaassee  ssttaattee  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss  wwiitthhoouutt  ppuubblliicc  
bbiiddddiinnggss  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..  

33..  PPuubblliicc  bbiiddddiinnggss  ffoorr  ggiivviinngg  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss  oonn  lleeaassee  sshhaallll  bbee  oorrggaanniizzeedd  bbyy  tthhee  
aauutthhoorriizzeedd  bbooddyy  ooff  ssttaattee  mmaannaaggeemmeenntt..  

44..  IInn  ccaassee  ooff  cchhaannggee  ooff  tthhee  lleessssoorr  tthhee  lleeaassee  ccoonnttrraacctt  ccaann  bbee  tteerrmmiinnaatteedd  oonnllyy  iinn  ccaasseess  aanndd  
bbyy  tthhee  oorrddeerr  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  CCiivviill  CCooddee  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..  

  

AArrttiiccllee  4499..  LLeeaassee  ccoonnttrraacctt  ooff  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss  

11..  IInn  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss  ggiivveenn  oonn  lleeaassee  ffoorr  rruunnnniinngg  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy  tthhee  lleesssseeee  sshhaallll  hhaavvee  aa  
rriigghhtt  ttoo  aappppllyy  aallll  ttyyppeess  ooff  ffoorreesstt  uussee  bbyy  ffoolllloowwiinngg  ccoommppuullssoorryy  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff    ffoorreesstt  
mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss,,  iiff  nnootthhiinngg  eellssee  iiss  ssttiippuullaatteedd  bbyy  tthhiiss  CCooddee  oorr  tthhee  ccoonnttrraacctt..  

22..  TThhee  lleesssseeee  sshhaallll  ccaarrrryy  oouutt  ffoorreesstt  uussee  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  llaanndd  ppllaann,,  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  aanndd  
lleeaassee  ccoonnttrraacctt..    

  

AArrttiiccllee  5500..  LLeeaassee  dduurraattiioonn  aanndd  cchhaarrggee  ffoorr  ssttaattee  aanndd  ccoommmmuunniittyy  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss  
11..  LLeeaassee  ccoonnttrraacctt  ooff  ffoorreessttss  oorr  ffoorreesstt  llaannddss  sshhaallll  bbee  mmaaddee  ffoorr  uupp  ttoo  6600--yyeeaarr  ppeerriioodd..  LLeeaassee  

ccoonnttrraacctt  ooff  ffoorreesstt  llaannddss  eennvviissaaggeedd  ffoorr  aaggrriiccuullttuurraall  ppuurrppoosseess  sshhaallll  bbee  mmaaddee  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  
ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  LLaanndd  CCooddee  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..  

22..  TThhee  mmiinniimmaall  cchhaarrggee  lleevveell  ffoorr  tthhee  ssttaattee--oowwnneedd  ffoorreessttss  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  
GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..  

  

AArrttiiccllee  5511..  RRuunnnniinngg  ooff  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy  oonn  ssttaattee  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss  
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11..  IInn  ccaassee  ooff  aallllooccaattiioonn  ooff  ssttaattee  ffoorreessttss  oorr  ffoorreesstt  llaannddss  ffoorr  uussee  ffoorr  uupp  ttoo  oonnee  yyeeaarr  ppeerriioodd  tthhee  
rruunnnniinngg  ooff  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy  sshhaallll  bbee  ddoonnee  bbyy  tthhee  oowwnneerr..  

IInn  ccaassee  ooff  eenntteerriinngg  ttoo  lleeaassee  ccoonnttrraacctt  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  ooff  mmoorree  tthhaann  oonnee  yyeeaarr  tthhee  lleesssseeee  sshhaallll  
bbee  oobblliiggeedd  ttoo  rruunn  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy  aanndd  ccoovveerr  tthhee  ccoossttss  ooff  rruunnnniinngg  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy..  

22..  TThhee  lleesssseeee  rruunnnniinngg  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy  sshhaallll  hhaavvee  aa  rriigghhtt  ttoo  bbuuiilldd  tteemmppoorraarryy  ccoonnssttrruuccttiioonnss  
aanndd  ccaarrrryy  oouutt  tthhoossee  ttyyppeess  ooff  ffoorreesstt  uussee,,  wwhhiicchh  aarree  eennvviissaaggeedd  bbyy  tthhee  ccoonnttrraacctt..  

33..  TThhee  bbuuiillddiinngg  ooff  tteemmppoorraarryy  ccoonnssttrruuccttiioonnss  bbyy  tthhee  lleesssseeee  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  iinn  ccaasseess  
eennvviissaaggeedd  bbyy  tthhee  lleeaassee  ccoonnttrraacctt..  TThhee  tteemmppoorraarryy  ccoonnssttrruuccttiioonnss  bbuuiilltt  bbyy  tthhee  lleesssseeee  sshhaallll  
bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ddeessttrruuccttiioonn  aafftteerr  tthhee  eexxppiirryy  ooff  tthhee  lleeaassee  ccoonnttrraacctt  aanndd  aatt  lleesssseeee’’ss  oowwnn  
eexxppeennsseess  iiff  nnootthhiinngg  eellssee  iiss  ssttiippuullaatteedd  bbyy  tthhee  ccoonnttrraacctt..  TThheeiirr  ccoosstt  sshhaallll  nnoott  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  
ccoommppeennssaattiioonn..  

BByy  mmuuttuuaall  aaggrreeeemmeenntt  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonnss  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  lleesssseeee  ccaann  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  
tthhee  ffoorreesstt  llaanndd  oowwnneerr..    

  

AArrttiiccllee  5522..  CChhaannggee  aanndd  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  lleeaassee  ccoonnttrraacctt  

11..  CChhaannggee  ooff  lleeaassee  ccoonnttrraacctt  tteerrmmss  iinn  ccaasseess  ppaarrttiieess  ddiissaaggrreeee  sshhaallll  bbee  mmaaddee  tthhrroouugghh  ccoouurrtt  
pprroocceedduurree  iinn  ccaassee  ooff::  

aa))  ddeetteerriioorraattiioonn  ooff  tthhee  ssttaattuuss  ooff  ffoorreesstt  llaannddss  iinn  aa  rreessuulltt  ooff  ffiirree,,  sseevveerree  wwiinndd  bbllooww,,  
ppeessttss  aanndd  ddiisseeaassee,,  ddrroouugghhtt  aanndd  ssccaarrccee  wwaatteerr  aanndd  ootthheerr  rreeaassoonnss;;  

bb))  cchhaannggee  ooff  tthhee  ddeetteerrmmiinneedd  oorrddeerr  ooff  ffoorreesstt  uussee  aanndd  rreeggiimmee..  

22..  TThhee  ccoonnttrraacctt  ooff  lleeaassiinngg  ssttaattee--oowwnneedd  ffoorreessttss  aanndd  ffoorreesstt  llaannddss  sshhaallll  bbee  tteerrmmiinnaatteedd  pprriioorr  ttoo  tthhee  
eenndd  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  iiff  cchhaannggee  ooff  ssppeecciiaall--ppuurrppoossee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  ffoorreesstt  llaannddss  ooccccuurrrreedd..  TThhee  
ssuuffffeerreedd  dduuee  ttoo  tthhiiss  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ffoorr  ccoommppeennssaattiioonn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  lleeggiissllaattiioonn  ooff  tthhee  
RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..    

33..  TTeerrmmiinnaattiioonn  ooff  lleeaassee  ccoonnttrraacctt  pprriioorr  ttoo  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  sshhaallll  bbee  ddoonnee  bbyy  tthhee  oorrddeerr  
ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  CCiivviill  CCooddee  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaann..  

  

CCHHAAPPTTEERR  1122  

CCEERRTTAAIINN  TTYYPPEESS  OOFF  CCOONNTTRRAACCTTSS  FFOORR  RRUUNNNNIINNGG  FFOORREESSTT  EECCOONNOOMMYY    

AArrttiiccllee  5533..  SSttaannddiinngg  ttiimmbbeerr  sseellll  ccoonnttrraacctt  
11..  CCoommmmuunniittiieess,,  lleeggaall  ppeerrssoonnss  aanndd  cciittiizzeennss  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  oobbttaaiinn  ssttaannddiinngg  ttiimmbbeerr  

ssuubbjjeecctt  ttoo  ccuuttttiinngg  bbyy  tthhee  oorrddeerr  ddeetteerrmmiinneedd  iinn  tthhiiss  aarrttiiccllee..  

22..  TThhee  ssttaannddiinngg  ttiimmbbeerr,,  wwhhiicchh  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  sseellll,,  sshhaallll  bbee  ffeelllleedd  bbyy  tthhee  ppuurrcchhaasseerr  dduurriinngg  tthhee  
ppeerriioodd  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  ccoonnttrraacctt  oorr  ffoorreesstt  ccuuttttiinngg  ccoouuppoonn..  

33..  TThhee  mmeetthhooddoollooggyy  ffoorr  ccaallccuullaattiioonn  ooff  tthhee  qquuaannttiittyy  ooff  ssttaannddiinngg  ttiimmbbeerr  ttoo  bbee  ssoolldd  iinn  ssttaattee  ffoorreessttss  
sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  aauutthhoorriizzeedd  bbooddyy  ooff  ssttaattee  mmaannaaggeemmeenntt..  

44..  LLooggggiinngg  aarreeaass  aanndd  oobbjjeeccttss  wwiitthhiinn  ssttaattee--oowwnneedd  ffoorreesstt  aarreeaass  sshhaallll  bbee  ddeecciiddeedd  uuppoonn  bbyy  tthhee  
aauutthhoorriizzeedd  bbooddyy  ooff  ssttaattee  mmaannaaggeemmeenntt  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss..  

  

AArrttiiccllee  5544..  AAccccrreeddiitteedd  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ccoonnttrraacctt  

11..  TThhee  oowwnneerr  ccaann  ttrraannssffeerr  tthhee  ffoorreesstt  ffoorr  aaccccrreeddiitteedd  mmaannaaggeemmeenntt  ttoo  tthhee  aaccccrreeddiitteedd  mmaannaaggeerr  ffoorr  
uupp  ttoo  1100  yyeeaarr  ppeerriioodd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  aann  aaccccrreeddiitteedd  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ccoonnttrraacctt..  TThhee  
aaccccrreeddiitteedd  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ccoonnttrraacctt  sshhaallll  ffuunnccttiioonn  bbyy  tthhee  oorrddeerr  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  
lleeggiissllaattiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..  

22..  TThhee  aaccccrreeddiitteedd  mmaannaaggeerr  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  oonnllyy  tthhee  ttyyppeess  ooff  ffoorreesstt  uussee  
eennvviissaaggeedd  bbyy  tthhee  aaccccrreeddiitteedd  mmaannaaggeemmeenntt  ccoonnttrraacctt..  
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33..  TThhee  aaccccrreeddiitteedd  ffoorreessttss  mmaannaaggeemmeenntt  ccoonnttrraacctt  ffoorr  ssttaattee  ffoorreessttss  sshhaallll  bbee  mmaaddee  iinn  tthhee  rreessuulltt  ooff  
ccoommppeettiittiioonn  ttoo  bbee  oorrggaanniizzeedd  bbyy  tthhee  oorrddeerr  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  
AArrmmeenniiaa..    

44..  SSttaattee  ffoorreessttss  llooccaatteedd  wwiitthhiinn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  bboorrddeerrss  ooff  ccoommmmuunniittiieess  sshhaallll  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  
ccoommmmuunniittyy  oorrggaanniizzaattiioonnss  ffoorr  aaccccrreeddiitteedd  mmaannaaggeemmeenntt  wwiitthhoouutt  ccoommppeettiittiioonn  bbyy  tthhee  oorrddeerr  
ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..  

  

AArrttiiccllee  5555..  CCoonnttrraacctt  ffoorr  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  aaccttiivviittiieess  

11..  AAccttiivviittiieess  oonn  ffoorreesstt  gguuaarrddiinngg,,  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt,,  aaffffoorreessttaattiioonn  aanndd  ffoorreesstt  rreehhaabbiilliittaattiioonn,,  
ffoorreesstt  pprrootteeccttiioonn  aaccttiivviittiieess  ttoo  pprreevveenntt  ppeessttss  aanndd  ddiisseeaasseess  aass  wweellll  aass  ffoorreesstt  rreehhaabbiilliittaattiioonn,,  
ffoorreesstt  pprrootteeccttiioonn  aaccttiivviittiieess  ffoorr  tthhee  pprreevveennttiioonn  ooff  ppeessttss  aanndd  ddiisseeaasseess,,  ffoorreesstt  rreeggeenneerraattiioonnaall  
ccuurrrriinnggss,,  iinntteerrmmeeddiiaattee  ((mmaaiinntteennaannccee))  aanndd  ssaanniittaarryy  ccuuttttiinnggss  ccaann  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  tthhee  ccoonnttrraacctt  
ffoorr  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  aaccttiivviittiieess..  

22..  TThhee  tteemmppllaattee  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  ffoorr  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  aaccttiivviittiieess  iinn  ssttaattee  ffoorreessttss  sshhaallll  bbee  
aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  aauutthhoorriizzeedd  bbooddyy  ooff  ssttaattee  mmaannaaggeemmeenntt..  

33..  TThhee  ccoonnttrraacctt  ffoorr  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  aaccttiivviittiieess  iinn  ssttaattee  ffoorreessttss  sshhaallll  bbee  mmaaddee  bbyy  tthhee  oorrddeerr  
ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  lleeggiissllaattiioonn  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..  

  

CCHHAAPPTTEERR  1133  

CCHHAARRGGEESS  FFOORR  FFOORREESSTT  UUSSEE  AANNDD  FFIINNAANNCCIINNGG  OOFF  FFOORREESSTT  GGUUAARRDDIINNGG,,  PPRROOTTEECCTTIIOONN,,    
RREEHHAABBIILLIITTAATTIIOONN  AANNDD  AAFFFFOORREESSTTAATTIIOONN  MMEEAASSUURREESS  

  

AArrttiiccllee  5566..  CChhaarrggeess  ffoorr  ffoorreesstt  uussee  

11..  FFoorreesstt  uussee  iinn  ssttaattee  ffoorreessttss  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  ffoorr,,  eexxcceepptt  tthhee  ccaasseess  eennvviissaaggeedd  bbyy  tthhiiss  CCooddee..  

22..  TThhee  ttaarriiffffss  ooff  cchhaarrggeess  ffoorr  ffoorreesstt  uussee  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  ffoorreesstt  oowwnneerr..  

33..  TThhee  ttaarriiffffss  ooff  cchhaarrggeess  ffoorr  ffoorreesstt  uussee  iinn  ssttaattee  ffoorreessttss  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  
ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..  

  

AArrttiiccllee  5577..  FFiinnaanncciinngg  ooff  ssttaattee  ffoorreesstt  gguuaarrddiinngg,,  pprrootteeccttiioonn,,  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  aaffffoorreessttaattiioonn  
mmeeaassuurreess  
FFiinnaanncciinngg  ooff  ssttaattee  ffoorreesstt  gguuaarrddiinngg,,  pprrootteeccttiioonn,,  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  aaffffoorreessttaattiioonn  aanndd  ooff  ffiirree  ccoonnttrrooll  
mmeeaassuurreess  sshhaallll  bbee  eennvviissaaggeedd  iinn  tthhee  ccoossttss  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  ssttaattee  bbuuddggeett  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa  
iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  ccoossttss  nnoorrmmss  ooff  aaccttiivviittiieess  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd,,  bbyy  tthhee  oorrddeerr  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  
tthhee  bbuuddggeett  lleeggiissllaattiioonn..  TThhee  ccoossttss  nnoorrmmss  ooff  aaccttiivviittiieess  oonn  ssttaattee  ffoorreesstt  gguuaarrddiinngg,,  pprrootteeccttiioonn,,  
rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  aaffffoorreessttaattiioonn  aanndd  cceerrttaaiinn  aaccttiivviittiieess  sshhaallll  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  
RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..  

  

CCHHAAPPTTEERR  1144  

CCOONNTTRROOLL  OOVVEERR  UUSSEE  OOFF  FFOORREESSTT  LLEEGGIISSLLAATTIIOONN  

AArrttiiccllee  5588..  SSttaattee  ccoonnttrrooll  oovveerr  uussee  ooff  ffoorreesstt  lleeggiissllaattiioonn    

11..  TThhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  ssttaattee  ccoonnttrrooll  oovveerr  uussee  ooff  ffoorreesstt  lleeggiissllaattiioonn  iiss  ttoo  sseeccuurree  oobbsseerrvvaannccee  ooff  tthhee  
ddeetteerrmmiinneedd  oorrddeerr  ooff  rruunnnniinngg  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy,,  ffoorreesstt  llaannddss  uussee  bbyy  ffoorreesstt  uusseerrss,,  ffoorreesstt  uussee  
nnoorrmmss,,  ffoorreesstt  gguuaarrddiinngg  rruulleess  aass  wweellll  aass  ootthheerr  nnoorrmmss  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  ffoorreesstt  lleeggiissllaattiioonn..    

22..  TThhee  ssttaattee  ccoonnttrrooll  oovveerr  uussee  ooff  ffoorreesstt  lleeggiissllaattiioonn  sshhaallll  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  tthhee  SSttaattee  FFoorreesstt  
SSeerrvviiccee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  oorrddeerr  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  llaaww..  
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AArrttiiccllee  5599..  CCoommmmuunniittyy  ffoorreesstt  ccoonnttrrooll    

11..  CCoommmmuunniittyy  ffoorreesstt  ccoonnttrrooll  oovveerr  ssuussttaaiinnaabbllee  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  wwiitthhiinn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  bboorrddeerrss  
ooff  ccoommmmuunniittiieess  sshhaallll  bbee  ddoonnee  bbyy  llooccaall  sseellff--ggoovveerrnniinngg  bbooddiieess..  

22..  CCoommmmuunniittyy  ffoorreesstt  ccoonnttrrooll  oovveerr  ssuussttaaiinnaabbllee  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  wwiitthhiinn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  bboorrddeerrss  
ooff  ccoommmmuunniittiieess  sshhaallll  bbee  ddoonnee  bbyy  tthhee  oorrddeerr  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  llaaww..  

  

CCHHAAPPTTEERR  1155  

RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTYY  FFOORR  FFOORREESSTT  LLEEGGIISSLLAATTIIOONN  IINNFFRRIINNGGEEMMEENNTTSS  

  

AArrttiiccllee  6600..  CCaasseess  ooff  ffoorreesstt  lleeggiissllaattiioonn  iinnffrriinnggeemmeenntt  

11..  TThhee  ccaasseess  ooff  ffoorreesstt  lleeggiissllaattiioonn  iinnffrriinnggeemmeenntt  aarree  aass  ffoolllloowwss::  

aa))  iinnffrriinnggeemmeenntt  ooff  ffoorreesstt  pprrooppeerrttyy  rriigghhtt;;  

bb))  ccuuttttiinngg  aanndd  uunnrroooottiinngg  ooff  ttrreeeess  aanndd  bbuusshheess  oonn  ffoorreesstt  llaannddss;;  

cc))  ddaammaaggiinngg  aanndd  ddeessttrrooyyiinngg  ffoorreesstt  dduuee  ttoo  lliigghhttiinngg  ffiirree  oorr  iinnaatttteennttiioonn  ttoowwaarrddss  ffiirree,,  aass  wweellll  
aass  iinnffrriinnggeemmeenntt  ooff  ffiirree  ssaaffeettyy  rruulleess  iinn  ffoorreessttss;;  

dd))  iinnffrriinnggeemmeenntt  ooff  rreeggiimmee  ooff  ssppeecciiaallllyy  pprrootteecctteedd  nnaattuurree  aarreeaass;;  

ee))  ppoolllluuttiioonn  ooff  ffoorreesstt  wwiitthh  cchheemmiiccaall  aanndd  rraaddiiooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess,,  pprroodduuccttiioonn  wwaasstteewwaatteerrss,,  
iinndduussttrriiaall  eemmiissssiioonnss,,  ddoommeessttiicc  rreessiidduueess  aanndd  pprroodduuccttiioonn  wwaasstteess;;  

ff))  ddeessttrruuccttiioonn  oorr  ddaammaaggiinngg  ooff  ffoorreesstt;;  

gg))  iinnffrriinnggeemmeenntt  ooff  ffoorreesstt  rreehhaabbiilliittaattiioonn  oorrddeerr  aanndd  tteerrmm;;  

hh))  uussee  ooff  ffoorreesstt  llaannddss  wwiitthhoouutt  ppeerrmmiitt,,  uunnrroooottiinngg  ttrreeeess  aanndd  bbuusshheess  oonn  tthhoossee  llaannddss,,  bbuuiillddiinngg  
ooff  rrooaaddss,,  ppiippee--lliinneess,,  bbuuiillddiinnggss  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonnss,,  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  mmiinneess,,  wwoooodd  
hhaarrvveessttiinngg  aanndd  uussee  ffoorr  ootthheerr  ppuurrppoosseess,,  uunnaauutthhoorriizzeedd  ooccccuuppaattiioonn  ooff  ffoorreesstt  aarreeaass;;  

ii))  uunnaauutthhoorriizzeedd  hhaayy--mmaakkiinngg  aanndd  ggrraazziinngg  oonn  ffoorreesstt  llaannddss;;  

jj))  ddaammaaggiinngg  oorr  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  ffeerrttiillee  ssooiill  llaayyeerr  ooff  ffoorreesstt  llaannddss,,  iinnffrriinnggeemmeenntt  ooff  ssaanniittaarryy  
rruulleess  iinn  ffoorreessttss;;  

kk))  iinnffrriinnggeemmeenntt  ooff  ffoorreesstt  uussee,,  ffoorreesstt  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  aaffffoorreessttaattiioonn  oorrddeerr;;  

ll))  ddaammaaggiinngg  ooff  iirrrriiggaattiioonn  ssyysstteemm;;  

mm))  ddaammaaggiinngg  oorr  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  mmaarrsshh  llaannddss,,  ddrraaiinnaaggee  ssyysstteemmss  aass  wweellll  aass  rrooaaddss  oonn  ffoorreesstt  
llaannddss;;  

nn))  uunnaauutthhoorriizzeedd  ccoolllleeccttiioonn  ooff  wwiilldd  ffrruuiittss,,  nnuuttss,,  mmuusshhrroooomm,,  bbeerrrriieess  aanndd  ootthheerrss  iinn  tthhoossee  
ffoorreesstt  aarreeaass,,  wwhheerree  iitt  iiss  pprroohhiibbiitteedd;;  

oo))  iinnffrriinnggeemmeenntt  ooff  tteerrmmss  aanndd  wwaayyss  ooff  ccoolllleeccttiinngg  wwiilldd  ffrruuiittss,,  nnuuttss,,  bbeerrrriieess  aanndd  ootthheerrss;;  

pp))  ddaammaaggiinngg  ffoorreesstt  ffaauunnaa  oobbjjeeccttss;;  

qq))  ddeessttrruuccttiioonn  oorr  ddaammaaggiinngg  rreessttrriiccttiinngg  ssiiggnnss  ccoonncceerrnniinngg  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ootthheerrss  oonn  
ffoorreesstt  llaannddss;;  

rr))  ppuuttttiinngg  pprroodduuccttiioonn  oobbjjeeccttss  iinnttoo  ooppeerraattiioonn  wwiitthhoouutt  hhaavviinngg  ssttaattiioonnss  iinn  ppllaaccee  ffoorr  tthhee  
pprreevveennttiioonn  ooff  nneeggaattiivvee  iimmppaacctt  oonn  ffoorreesstt;;  

ss))  ccaauussiinngg  ssuubbssttaannttiiaall  ddaammaaggee  ttoo  ffoorreesstt  eeccoonnoommyy  dduuee  ttoo  wwaatteerr  ppoolllluuttiioonn;;  

tt))  aapppprroopprriiaattiioonn  ooff  wwiinnddbblloowwnn  ttrreeeess,,  tthhoossee  wwiitthh  bbrrookkeenn  bbrraanncchheess  aanndd  ccuutt  aatt  rroooott  aanndd  ootthheerr  
iinnffrriinnggeemmeennttss..  

22..  PPeeooppllee  ffoouunndd  gguuiillttyy  ffoorr  tthhee  iinnffrriinnggeemmeenntt  ooff  ffoorreesstt  lleeggiissllaattiioonn  sshhaallll  bbeeaarr  rreessppoonnssiibbiilliittyy  bbyy  
tthhee  oorrddeerr  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  llaaww..  TThhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoowwaarrddss  tthhoossee  ccoommmmiitttteedd  
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iinnffrriinnggeemmeenntt  ooff  ffoorreesstt  lleeggiissllaattiioonn  sshhaallll  nnoott  aannnnuull  tthhee  oobblliiggaattiioonn  ttoo  rreessttoorree  tthhee  iinnffrriinnggeemmeenntt  
aanndd  iinnddeemmnniiffyy  ccaauusseedd  ddaammaaggee  bbyy  tthhee  oorrddeerr  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  llaaww..  

  

AArrttiiccllee  6611..  IInnddeemmnniiffiiccaattiioonn  ffoorr  tthhee  ddaammaaggee  ccaauusseedd  bbyy  ffoorreesstt  lleeggiissllaattiioonn  iinnffrriinnggeemmeenntt  

  

11..  TThhee  ddaammaaggee  ccaauusseedd  bbyy  cciittiizzeennss  oorr  lleeggaall  ppeerrssoonnss  iinn  tthhee  rreessuulltt  ooff  ffoorreesstt  lleeggiissllaattiioonn  
iinnffrriinnggeemmeenntt,,  ffoorreesstt  llaanndd  ddaammaaggiinngg  aanndd  uunnaauutthhoorriizzeedd  ooccccuuppaattiioonn  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ffoorr  
iinnddeemmnniiffiiccaattiioonn  bbyy  tthhee  oorrddeerr  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  llaaww..  

22..  TThhee  ffoorreesstt  llaannddss  ooccccuuppiieedd  wwiitthhoouutt  aauutthhoorriizzaattiioonn  sshhaallll  bbee  rreettuurrnneedd  ttoo  tthhee  oowwnneerr,,  wwiitthhoouutt  
ccoommppeennssaattiioonn  ooff  mmaaddee  eexxppeennsseess..  

  

CCHHAAPPTTEERR  1166  

CCOONNCCLLUUSSIIVVEE  AANNDD  TTRRAANNSSIITTIIOONNAALL  PPRROOVVIISSIIOONNSS  

  

AArrttiiccllee  6622..  OOrrddeerr  eennaaccttiinngg  tthhee  FFoorreesstt  CCooddee  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa  

  

11..  TThhee  FFoorreesstt  CCooddee  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa  sshhaallll  bbeeccoommee  eennaacctteedd  oonn  tthhee  1100tthh  ddaayy  uuppoonn  
iittss  ooffffiicciiaall  ppuubblliiccaattiioonn..  

22..  RReeqquuiirreemmeennttss  ooff  PPrroovviissiioonnss  22  bb)),,  cc))  aanndd  ee))  ooff  AArrttiiccllee  55,,  PPrroovviissiioonn  33  ooff  AArrttiiccllee  3366  aanndd  
PPrroovviissiioonn  22  ooff  AArrttiiccllee  3388  ooff  tthhiiss  CCooddee  ttoowwaarrddss  ffoorreessttss  oowwnneedd  bbyy  lleeggaall  aanndd  pphhyyssiiccaall  
ppeerrssoonnss  sshhaallll  bbee  eennaacctteedd  iinn  1100  yyeeaarrss  aafftteerr  ttrraannssffeerrrriinngg  ttoo  tthhee  ccaatteeggoorryy  ooff  ffoorreesstt..  

33..  TThhee  FFoorreesstt  CCooddee  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa  ((OOccttoobbeerr  1111,,  11999944))  aanndd  tthhee  DDeeccrreeee  oonn  
““AApppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  FFoorreesstt  CCooddee  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa””  bbyy  tthhee  SSuupprreemmee  CCoouunncciill  ooff  
tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa  ((JJuunnee  88,,  11999944))  sshhaallll  bbee  ffoouunndd  iinnvvaalliidd  aass  ssoooonn  aass  tthhiiss  CCooddee  
bbeeccoommeess  eennaacctteedd..  

44..  TThhee  FFoorreesstt  CCooddee  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa  sshhaallll  bbee  aapppplliiccaabbllee  ttoo  ffoorreesstt  rreellaattiioonnss  
eemmeerrggiinngg  aafftteerr  tthhee  CCooddee  eenntteerrss  iinnttoo  ffoorrccee..  

  

PPrreessiiddeenntt  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa                                                      RR..  KKoocchhaarryyaann  
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