
 
+++++ ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

22 հունիսի, 2016 թ.                                                                                                                                       ք. Երևան 

«Ազատ մրցակցության ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը» հակակոռուպցիոն միջոցառման 
2016 թվականի հունիսի 22-ին Իրավաբանների հայկական ասոցիացիան, Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի հետ

համատեղ, Գավառում կազմակերպեց հակակոռուպցիոն միջոցառում՝ «Ազատ մրցակցության ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը» խորագրով:
Միջոցառման նպատակն էր այս ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերի վերհանումը և համապատասխան լուծումների նախանշումը:  

Միջոցառումը կազմակերպվել էր ԵՄ ֆինանսավորմամբ և ԵԱՀԿ համաֆինանսավորմամբ իրականացվող «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի
բազմակողմանի խթանում» ծրագրի շրջանակներում: Միջոցառմանը մասնակցեցին պետական մարմինների, բիզնես կազմակերպությունների և
միավորումների, ԶԼՄ-ների և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև «Կոռուպցիայի դեմ
պայքարի բազմակողմանի խթանում» ծրագրի փորձագետները: 

Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ, Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի քարտուղարության
համակարգող Կարեն Զադոյանն իր ողջույնի խոսքում նշեց, որ այսօր շարքային քաղաքացիներին հայտնի է, թե պարենի շուկայում կոնկրետ
ապրանքների դեպքում ինչ մենաշնորհային ընկերություններ կան, սակայն  հստակ հնարավոր չէ տարորոշել գերիշխող դիրք ու մենաշնորհ
ունեցող ընկերությունները, քանի որ ընկերությունների իրական սեփականատերերը չեն բացահայտվում և այդ տեղեկությունը հասանելի չէ
հասարակությանը:  

Գեղարքունիքի մարզպետարանի ներկայացուցիչն ու Գավառի փոխքաղաքապետ Գրիգոր Բոշյանը նույնպես ողջույնի խոսք ասացին և
նշեցին, որ կարևոր է, որ նախագահի և կառավարության կողմից կոռուպցիայի դեմ պայքարի կամք է դրսևորվում: 

Ողջույնի խոսքերին հաջորդեցին զեկույցներ ազատ մրցակցության ոլորտում առկա խնդիրների և կոռուպցիոն ռիսկերի, այս ոլորտում
կոռուպցիայի հաղթահարման արդյունավետ մեխանիզմների, իրականացված բարեփոխումների և առաջիկա անելիքների, ինչպես նաև ՔՀԿ-ների
հետ համագործակցության հնարավորությունների վերաբերյալ:  

Մասնավորապես, ուշագրավ հայտարարություն արեց «Կրեպսոն» ընկերության տնօրեն Արման Երեմյանը: Նրա ղեկավարած
ընկերությունը առնչվել էր շուկայում առկա մենաշնորհին ու կոռուպցիոն ռիսկերին, երբ պարարտանյութի սուբսիդավորման պետական ծրագրի
շրջանակներում ներկայացրել էր շուրջ 990 միլիոն դրամի խնայողության առաջարկ-ծրագիր: Այս ծրագրով պետք է ներկրվեր որակյալ և մատչելի
կալիում-ֆոսֆորական պարարտանյութ, սակայն շուկայում մենաշնորհային դիրք ունեցող այլ ընկերության պատճառով առաջարկը մերժվել է:
Այս հարցում գործարարն ուղղակիորեն պատասխանատու է համարում գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանին: Կարեն
Զադոյանը հայտնեց, որ Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիան հետևողական է լինելու այս խնդրի լուծմանը և կանգնելու է
գործարարի կողքին: 

Բուռն քննարկումների արդյունքում բարձրաձայնվեցին ոլորտի խնդիրները, հնչեցին դրանց լուծման վերաբերյալ առաջարկություններ,
որոնք կհամակարգվեն և կներկայացվեն Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդին: 

  
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:    
 
Իրավաբանների հայկական ասոցիացիան (ԻՀԱ) 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: Մինչև 2016 թ.
փետրվար ամիսը ԻՀԱ-ի անվանումն էր Հայասատանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա: 
  
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.armla.am:  
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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: 


