
 

+++++ ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
16 հոկտեմբեր, 2015թ.                                                                   ք. Երևան 

«ՀՀ 2015-2018թթ. հակակոռուպցիոն ռազմավարություն. մարտահրավերներ» հակակոռուպցիոն միջոցառման  
 

2015 թվականի հոկտեմբերի 16-ին Գյումրիում կայացավ հակակոռուպցիոն միջոցառում «ՀՀ 2015-2018թթ. հակակոռուպցիոն

ռազմավարություն. մարտահրավերներ» թեմայով՝ Շիրակի մարզի ՔՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների մասնակցությամբ:  Այն կազմակերպվել

էր ՀԵԻԱ-ի կողմից՝ Եվրոպական Միության և ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի համաֆինանսավորմամբ իրականացվող

«Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում» ծրագրի շրջանակներում:  

«Հակակոռուպցիոն անկախ մարմնի ստեղծումն ու կայացումը Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջնային

նպատակներից մեկն է, և նախատեսվում է, որ գոնե 2016 թվականի վերջին կունենանք նման կառույց».-նշեց Հայաստանում

Եվրամիության պատվիրակության համագործակցության բաժնի ծրագրերի ղեկավար Ալեսանդրո Զանոտան:  Վերջինս

միջոցառման մասնակիցներին  ներկայացրեց հակակոռուպցիոն ոլորտում Եվրամիության կողմից իրականացված

գործողությունները և դրանց արդյունքում գրանցված դրական առաջընթացը, որում մեծ ներդրում ունեն նաև ՔՀԿ-ները: Այս

տարվա ընթացքում գերակա խնդիրներ են եղել հակակոռուպցիոն ռազմավարության հաստատումը, բարձրաստիճան

պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի  անկախության հարցը, տեղեղկատվություն հայտնող անձանց խրախուսման

և պաշտպանության օրենսդրական մեխանիզմների մշակումը և այլն: Թիրախային խնդիր է նաև հակակոռուպցիոն անկախ

մարմնի ստեղծումն ու կայացումը, որին նախատեսվում է հասնել հաջորդ տարվա վերջում:   

ՀԵԻԱ վարչության անդամ, փաստաբան Սյուզաննա Սողոմոնյանն իր ողջույնի խոսքում նշեց, որ այս տարվա փետրվարի 19-ին

կառավարության որոշմամբ ստեղծվել է հակակոռուպցիոն խորհուրդը, իսկ օրեր առաջ էլ ընդունվեց նոր` 2015-2018թթ. նոր

հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը: Առ այսօր դեռևս քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացված չէ

հակակոռուպցիոն խորհրդում. ՔՀԿ-ների համար խորհրդում հատկացված երկու տեղերը համալրված չեն:  

Առանձին զեկույցներով հանդես եկան ծրագրի տեղական փորձագետ, փաստաբան Մարատ Ատովմյանը, միջազգային

փորձագետ Քարլ Ուլբրիխտը, Իրավաբան.net մասնագիտացված անկախ լրատվական կայքի լրագրող Աստղիկ Կարապետյանը,

ինչպես նաև ՀԵԻԱ ռեգիոնալ համակարգող, փաստաբան Գայանե Գևորգյանը, որոնց հաջորդում էր ակտիվ քննարկումների

մասնակիցների կողմից: Քննարկման առարկա էր նաև այն հարցը, թե ինչպիսի՞ վերլուծությունների հիման վրա է

կառավարությունը ընտրել այդ չորս թիրախային ոլորտները՝ կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար, այն դեպքում, երբ

հադարակության մեծ մասը իր բողոքները ներկայացնում է սոցիալական ոլորտից:  

 

Ծրագրի հիմնական նպատակն է մեծացնել ՔՀԿ-ների դերը հակակոռուպցիոն բարեփոխումների խթանման և իրականացման

գործում: Ծրագրի շրջանակներում կհզորացվեն ՔՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների մոնիթորինգի և վերահսկողության կարողությունները:

Կկազմակերպվեն հակակոռուպցիոն դասընթացներ ՀՀ մարզերում ՔՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների համար` կոռուպցիոն բնույթի և

տեղեկատվության ազատության խնդիրներն առավել լավ ըմբռնելու համար: Այս միջոցառումների նպատակը հակակոռուպցիոն

գործողությունների իրականացման առկա հնարավորությունների խորացումն է: Հանրային վերահսկողության

արդյունավետության բարձրացման և համապատասխան մոնիթորինգային, վերահսկողական և հետաքննական ծրագրերի

իրականացման նպատակով կտրամադրվեն փոքր դրամաշնորհներ: Հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների

ամրապնդման համար ՔՀԿ-ների մասնակցությամբ կմշակվի ՔՀԿ-կառավարություն կայուն երկխոսություն:  

Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան (ՀԵԻԱ) ստեղծվել է 1995թ.-ին: ՀԵԻԱ-ի առաքելությունն է նպաստել Հայաստանում իրավունքի

գերակայության, ժողովրդավարության և քաղաքացիական հասարակության կայացմանը, որտեղ բնակչությունը իրազեկ է, իսկ նրա իրավունքները՝ պաշտպանված:  

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը (ԻԱԿ) գործում է ավելի քան 10 տարի: ԻԱԿ-ի առաքելությունն է նպաստել տեղեկատվության ազատության մասին

օրենսդրության կիրառմանը, ՀՀ կառավարման համակարգի թափանցիկությանն ու հրապարակայնությանը և այդ համակարգում քաղաքացիական հասարակության

մասնակցության ապահովմանը:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել. Ծրագրի հանրային կապերի համակարգող Նարինե Կարապետյանին, աշխատանքային օրերին, ժամը 9.00-

18.00;  հեռ. 540199; ֆաքս 580299; URL http://www.ayla.am: Կատարող՝ Նարինե Կարապետյան, Էլ.փոստ` pr@ayla.am 

Ծրագիրը 

համաֆինանսավորվում  է 

Եվրոպական միության 

կողմից 
 

Հայաստանում 

Եվրոպական միության 

պատվիրակություն 
Հեռախոս +37410 54 64 94
Հեռապատճե +37410 54 
64 95 

Հայաստանի երիտասարդ 

իրավաբանների 

ասոցիացիա 
Հասցե Նալբանդյան 7, բն․  

2 Երևան, Հայաստան, 0010 
 
Հեռախոս: +37410 54 01 99 
Հեռապատճե: +37410 58 02 
99 

Եվրահանձնաժողովը ԵՄ գործադիր մարմինն է:   

Եվրամիությունն ունի 28 անդամ երկիր, որոնք որոշել են

աստիճանաբար կապակցել իրենց նոու-հաուն, ռեսուրսներն

ու ուղիները: 50 տարվա ընդարձակման

ժամանակահատվածում նրանք միասին ստեղծել են

կայունության, ժողովրդավարության ու կայուն զարգացման

տարածք՝ պահպանելով մշակութային զանազանությունը,

հանդուրժողականությունը և յուրաքանչյուրի

անկախությունը: Եվրամիությունը հանձնառու է կիսել իր

ձեռքբերումներն ու արժեքները իր սահմաններից այն կողմ

գտնվող երկրների ու ժողովուրդների հետ:  

Ինֆորմացիայի 

ազատության կենտրոն 
Հասցե Բուզանդի 1/3 
Երևան, Հայաստան, 0010 
 
Հեռախոս: +37410 56 03 
60 
Հեռատճե: +37410 56 03 
60 

Ծրագիրը համաֆինանսավորվում  է ԵԱՀԿ երևանյան 

գրասենյակի կողմից 
Հեռախոս +374 10 229610 
Հեռապատճե +374 10 229615 
 

ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակը գործում է 1999թ.ից, որի 

առաքելությունն է աջակցել Հայաստանին 
զարգացնելու իր ժողովրդավարական 
հաստատությունները և ամրապնդելու 
քաղաքացիական հասարակությունը՝ գործելով 
օրենսդրական բարեփոխումների, կոռուպցիայի և 
թրաֆիքինգի դեմ պայքարի, բնապահպանական, 
մարդու իրավունքների իրազեկման բարձրացման, 
լրատվամիջոցների ազատության և այլ ոլորտներում: 


