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Կառավարություն – Քաղաքացիական հասարակություն հակակոռուպցիոն աշխատանքային հարթակի առաջին հանդիպում 
 

2015 թվականի սեպտեմբերի 23-ին Երևանում կայացավ Պետություն–Քաղաքացիական հասարակություն հակակոռուպցիոն
աշխատանքային հարթակի և հակակոռուպցիոն աշխատանքային խմբերի ստեղծումը: Հանդիպմանը մասնակցում էին
ներկայացուցիչներ Հայաստանում ԵՄ պատվիրակությունից, այլ միջազգային կազմակերպություններից, ՀՀ
Կառավարությունից, այլ պետական և տեղական մարմիններից, ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայից, հասարակական
կազմակերպություններից և ԶԼՄ-ներից: Քաղաքացիական հասարակությունը, ի դեմս ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի
և Արդարադատության նախարարությունը համատեղ հայտարարություն ստորագրեցին:  
Հանդիպումը կազմակերպվել էր ՀՀ արդարադատության նախարարության, ՀԵԻԱ-ի և ԻԱԿ-ի կողմից՝ ԵՄ և ԵԱՀԿ երևանյան
գրասենյակի համաֆինանսավորմամբ իրականացվող «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում» ծրագրի
շրջանակներում:  
«Վերջին մեկ տարվա ընթացքում մեր գաղափարախոսությունը կայացել է նրանում, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը ոչ միայն
պետության խնդիրն է՝ սա և՛ պետության, և՛ կառավարության, և՛ ՏԻՄ մարմինների և՛ ՀԿ-ների ու յուրաքանչյուր քաղաքացու
պարտականությունն է», - նշեց ՀՀ արդարադատության փոխնախարար Սուրեն Քրմոյանը: 
«Կոռուպցիան ունի վատ կողմ և ըստ էության ազդում է հասարակության սոցիալական կառուցածքի վրա, երբ անձինք սկսում են
շրջանցելով կանոնները սեփական շահ փնտրել ուրիշի հաշվին»,- նշեց Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության
համագործակցության բաժնի ղեկավարի տեղակալ Խոսե Մարիա Մեդինա Նավարոն: 
«Հուսով եմ այս համատեղ հայտարարությունը հետագայում նույնքան մեծ նշանակություն կունենա մեր երկրի համար», - նշեց
«Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» հասարակական կազմակերպության նախագահ Շուշան Դոյդոյանը: 
«Մեկ բան բոլորիս համար հստակ է` ապօրինի հարստացման քրեականացման պարագայում մեր երկրում էականորեն
կպակասի բարձրագույն և միջին պաշտոնատար անձանց դղյակների շքերթը, որը անզեն աչքերով կարելի է տեսնել ինչպես
Երևանի, այդպես էլ Հայաստանի Հանրապետության մյուս բնակավայրերում. իրենց տեղը զիջելով հանրային նշանակության
կառույցներին` կրթական և  մշակութային օջախներին, որակյալ ավտոճանապարհներին և հանրային այլ բարիքներին», - նշեց
ՀԵԻԱ նախագահ, «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում» ծրագրի ղեկավար, ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն
կոալիցիայի քարտուղարության համակարգող Կարեն Զադոյանը: 
Միջոցառման ավարտին տեղի ունեցավ բովանդակային քննարկում խնդիրների վերաբերյալ: ՀՀ-ում ապօրինի հարստացման
քրեականացման մարտահրավերներն ու տեսլականը ներկայացրեց  «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում» 
ծրագրի միջազգային փորձագետ Քարլ Ուլբրիխտը, ՀՀ-ում կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետ ինստիտուցիոնալ
համակարգի ստեղծման մարտահրավերներին ու ուղիներին անդրադարձավ «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի
խթանում» ծրագրի ազգային փորձագետ Մարատ Ատովմյանը: 
 
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:

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: 


