
 

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: 
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Կոտրե՛ք կոռուպցիայի շղթան՝ վերջ դնելով անպատժելիությանը. տեղի ունեցավ 
հակակոռուպցիոն մրցանակաբաշխություն 

«Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա» ՀԿ-ը և ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիան 
ԵՄ ֆինանսավորմամբ և ԵԱՀԿ համաֆինանսավորմամբ իրականացվող «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի 
բազմակողմանի խթանում» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպեց միջազգային հակակոռուպցիոն օրվան 
նվիրված ամենամյա հակակոռուպցիոն մրցանակաբաշխություն: 
 
Միջոցառման բացումը տրվեց ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի քարտուղարության համակարգող, 
Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Զադոյանի խոսքով: «Գիտեք, 
որ այս օրը նշվում է ամբողջ աշխարհում: Հավաքվում են այն անձիք, որոնց համար շատ կարևոր է 
հակակոռուպցիոն արժեքները, ազնվությունը, բարեխղճությունը և մյուս արժեքները:  ՄԱԿ-ի 
հակակոռուպցիոն կոալիցիան անցած տարի և այս տարի նույնպես նշում էր օրը մի շատ կարևոր 
նշանաբանի ներքո, այն կոչվում է «Կոտրե՛ք կոռուպցիոն շղթան», այս տարի այն նույնպես կարևոր է, և 
2015թ.-ին տեղի ունեցած հակակոռուպցիոն միջազգային 16-րդ համաժողովը սրան ավելացրեց ևս մեկ 
կարևոր նշանաբան՝ առաջնորդվելու համար ամբողջ շարժումը, այն է՝ պետք է վերջ դնել 
անպատժելիությանը»,- ասաց Կարեն Զադոյանը: 
 
«Այս տարի մենք աշխատել ենք կոնստրուկտիվ և մասնակցային: Ամենակարևոր խնդիրը և նպատակը, որ 
մենք դրել էինք հասարակության, բիզնեսի մասնակցությունն է կոռուպցիայի դեմ պայքարում: Այս 
պայքարը ոչ միայն պետական մարմինների, այլ նաև ամբողջ հասարակության և յուրաքանչյուր 
քաղաքացու խնդիրն է»,- ասաց ՀՀ արդարադատության փոխնախարար Սուրեն Քրմոյանը: 
 
«ԵԱՀԿ գրասենյակը մեծ ուշադրություն է դարձնում հակակոռուպցիոն բարեփոխումների իրականացմանը: 
Մենք նաև աջակցում ենք ՀԿ-ների ակտիվ մասնակցությանը բարեփոխումների մոնիթորինգի անցկացման 
գործում: Գրասենյակը նաև մասնակցում է կոռուպցիոն խնդիրների մասին իրազեկման բարձրացման 
տարբեր միջոցառումներին»,- ասաց ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ղեկավար, դեսպան Անդրեյ Սորոկինը: 
Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության համագործակցության բաժնի ղեկավարի տեղակալ Խոսե Մարիա 
Մեդինա Նավարոն, կարևորելով այս օրը, խոսեց ապօրինի հարստացման քրեականացման մասին: Նա 
նաև շեշտեց, որ Հայաստանում ստեղծվել է պլատֆորմ, որը թույլ է տալիս քաղաքացիական 
հասարակությանը և արդարադատության նախարարությանն արդյունավետորեն համագործակցել: 
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Հեռախոս: +37410 54 01 99 
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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 
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Երևան, Հայաստան, 0010 
 
Հեռախոս: +37410 56 03 
60 
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Ծրագիրը համաֆինանսավորվում  է ԵԱՀԿ երևանյան 
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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: 

Այնուհետև մեկնարկեց մրցանակաբաշխությունը:  
«Տարվա քաղաքացի» հակակոռուպցիոն մրցանակը տրվեց Հայկանուշ Թութունջյանին: «Տարվա լրագրող» 
ճանաչվեց «Առավոտ» օրաթերթի լրագրող Նելլի Բաբայանը՝ բիզնես ոլորտի կոռուպցիոն խնդիրները 
բարձրաձայնելու համար, իսկ «Տարվա ԶԼՄ»-ն «Սիվիլնեթ»-ն է՝ «Քո գրպանից» հաղորդաշարի 
շրջանակներում պետական գնումների ոլորտում կոռուպցիոն խնդիրները վեր հանելու համար: «Տարվա 
բիզնես կազմակերպություն» հակակոռուպցիոն մրցանակը տրվեց «Դը Գրին Բին» սրճարանների ցանցին՝  
բիզնես ոլորտի կոռուպցիոն խնդիրները բարձրաձայնելու համար, իսկ «Տարվա երիտասարդ» մրցանակը 
տվեց Արդարադատության նախարարությունը՝ հակակոռուպցիոն տեսահոլովակի լավագույն սցենար 
մշակելու համար, մրցանակակիրը Երիտասարդ առաջնորդների հակակոռուպցիոն դպրոցի ունկնդիր Անի 
Սամսոնյանն էր: «Տարվա քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն» հակակոռուպցիոն 
մրցանակը տրվեց Ժամանակավոր անաշխատունակ ճանաչված անձանց իրավունքների պաշտպանության 
քաղաքացիական նախաձեռնությանը՝ մայրական իրավունքների պաշտպանության հարցում 
սկզբունքային դիրքորոշում և գործելակերպ ցուցաբերելու համար: 

Ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական միության ֆինանսական օժանդակությամբ՝ «Հայաստանի 
երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա» ՀԿ-ի կողմից (իրականացնող)՝ «Ինֆորմացիայի ազատության 
կենտրոն» ՀԿ-ի հետ համագործակցությամբ (գործընկեր): Ծրագրի տևողությունը 3 տարի է (2014 թվականի 
հունվարից 2016 թվականի դեկտեմբեր): Ծրագրի բյուջեն կազմում է 650.000 եվրո, որից ԵՄ ներդրումը 
կազմել է 585.000 եվրո, ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ներդրումը՝ 15.600 եվրո:      

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  
 
 


