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13 մայիսի, 2016 թ.                                                                                              ք. Երևան 

 
«Կառավարություն - Քաղաքացիական հասարակություն» հակակոռուպցիոն համաժողովի 

 
2016թ. մայիսի 13-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի (նախկին անվանումը՝

«Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա» ՀԿ) հետ համատեղ կազմակերպեց համաժողով՝ բաղկացած 2 մասից: Միջոցառման
առաջին մասը նվիրված էր «Կառավարություն – Քաղաքացիական հասարակություն» հակակոռուպցիոն համաժողովին, իսկ երկրորդ մասը՝ ՔՀԿ-
ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի 2-րդ համաժողովին: 

Միջոցառումը կազմակերպվել էր ԵՄ ֆինանսավորմամբ և ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի համաֆինանսավորմամբ իրականացվող
«Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում» ծրագրի շրջանակներում: 

Համաժողովին մասնակցեցին պետական մարմինների, միջազգային կազմակերպությունների և քաղաքացիական հասարակության
կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ:  

«Քաղաքացիական հասարակություն-պետություն պլատֆորմի շրջանակներում երկու աշխատանքային խմբեր արդեն ստեղծվել են,
որոնք անելիքներ ունեն անելու, մասնավորապես՝ առաջինը վերաբերում է ապօրինի հարստացման քրեականացման նպատակահարմարության
հարցի քննարկմանը և երկրորդը՝ առկա հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների
իրականացմանը»,- ասաց ՀՀ արդարադատության նախարար Արփինե Հովհաննիսյանը: 

«Ես հավատում եմ, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը Հայաստանի համար պետք է լինի ազգային միասնության, կոնսենսուսի հիմք: Վերջին
իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ կոռուպցիայի պատճառները պաշտպանության ոլորտում ազգային անվտանգության խնդիր է Հայաստանի
համար: Կոռուպցիան ձեզ ուժեղ չի դարձնում, կոռուպցիան Հայաստանին թույլ է դարձնում», - ասաց ՀՀ-ում ԵՄ պատվիրակության ղեկավար,
դեսպան Ն.Գ. Պյոտր Անտոնի Սվիտալսկին: 

«Քաղաքացիական հասարակության, պետության և մասնավոր ոլորտի միջև համագործակցությունն արդեն ստեղծված է, հուսով ենք, որ
այն էլ ավելի կամրապնդվի առաջիկայում», - ասաց ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ղեկավար, դեսպան Ն.Գ. Արգո Ավակովը: 

«Այս համատեքստում օրվա հրամայական եմ համարում մեր երկրում ապօրինի հարստացման քրեականացումը, որը թույլ կտա
ապօրինի կերպով հարստացած ներկա և նախկին պաշտոնյաներին ոչ թե ապօրինի մեթոդներով կուլակաթափ անել (որի մասին ներկայումս
ակտիվ քննարկումներ է ծավալում լայն հասարակությունը), այլ օրինական միջոցներով և միայն դատարանի որոշումներով պետությանը ոչ միայն
վերադարձնել այդ պաշտոնյաների կողմից կուտակած ապօրինի հարստությունները, այլ նաև նրանց ենթարկել օրենքով սահմանված քրեական
պատասխանատվության», - ասաց Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ, ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի
քարտուղարության համակարգող Կարեն Զադոյանը: 

Ողջույնի խոսքերին հաջորդեցին թեմատիկ զեկույցներ Կառավարություն – Քաղաքացիական հասարակություն համագործակցության և
Հայաստանում իրականացվող հակակոռուպցիոն գործունեության վերաբերյալ: 

 Համաժողովի երկրորդ մասն ամբողջությամբ նվիրված էր կոալիցիայի ձեռքբերումների, խնդիրների և առաջիկա անելիքների
քննարկմանը: Կոալիցիայի քարտուղարության համակարգող Կարեն Զադոյանը անդամներին ներկայացրեց կանոնակարգը, որը դրվեց
քվերակության: Այն հաստատվեց միաձայն քվերակությամբ: Այնուհետև, ներկայացվեց և հաստատվեց Կոալիցիայի նորաստեղծ կառավարման
խորհուրդ ընտրելու կարգը, թվակազմը: Արդյունքում, ընտրվեց խորհուրդ, որը բաղկացած է 15 անդամ-կազմակերպությունից. 4-ը՝ Հայաստանի
մարզերում գործող ՔՀԿ-ներից, 3-ը՝ բիզնես ոլորտի կազմակերպություններից, 1-ը՝ ՏՏ ոլորտի կազմակերպությունից, 6-ը՝ հանրապետական
նշանակություն ունեցող և երևանյան կազմակերպություններից:  

 
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:  

Ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ և ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի համաֆինանսավորմամբ՝ «Իրավաբանների հայկական
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՝ 31.117 եվրո:      
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.armla.am: Կատարող՝ Նարինե Կարապետյան, Էլ. փոստ` info@armla.am: 

Ծրագիրը 
ֆինանսավորվում  է 
Եվրոպական միության 
կողմից: 
 
Հայաստանում 
Եվրոպական միության 
պատվիրակություն 
Հեռախոս՝ +37410 54 64 94 
Հեռապատճեն՝ +37410 54 
64 95 

Իրավաբանների հայկական 
ասոցիացիա  
Հասցե Նալբանդյան 7, բն. 2 
Երևան, Հայաստան, 0010 
 
Հեռախոս` +37410 54 01 99 
Հեռապատճեն` +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
Հեռապատճեն՝ +37410 56 
03 60 

Ծրագիրը համաֆինանսավորվում  է ԵԱՀԿ երևանյան
գրասենյակի կողմից 
Հեռախոս՝ +374 10 229610 
Հեռապատճեն՝ +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: 


