
 

+++++ ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
18 նոյեմբերի, 2016 թ.                                                                                                                                                               ք. Երևան 

 

«Կառավարություն - Քաղաքացիական հասարակություն» հակակոռուպցիոն աշխատանքային խմբի ընդլայնված հանդիպում.  

Թեմա՝ Հայաստանում ապօրինի հարստացման քրեականացմանն ուղղված աշխատանքների ընթացքը 

 

           2016 թվականի նոյեմբերի 17-ին՝ ժամը 10:00-ին, Երևանի «Բեսթ Վեսթերն Կոնգրես» հյուրանոցի Միացյալ հանդիպումների սրահում տեղի ունեցավ 
«Կառավարություն - Քաղաքացիական հասարակություն» հակակոռուպցիոն աշխատանքային խմբի ընդլայնված հանդիպում՝ «Հայաստանում ապօրինի 

հարստացման քրեականացմանն ուղղված աշխատանքների ընթացքը» թեմայով: Հանդիպմանը մասնակցեցին ներկայացուցիչներ ՀՀ Կառավարությունից, 

այլ պետական մարմիններից, Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայից և ԶԼՄ-ներից: Հանդիպումը կազմակերպվել էր Ինֆորմացիայի 

ազատության կենտրոնի կողմից՝ Իրավաբանների  հայկական ասոցիացիայի հետ համատեղ, ՀՀ արդարադատության նախարարության և Հայաստանի ՔՀԿ-

ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի հետ համագործակցությամբ, Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող և ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի կողմից 

համաֆինանսավորովող «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում» ծրագրի շրջանակներում: 
           Հանդիպմանը ողջույնի խոսքով հանդես եկան ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Սուրեն Քրմոյանը, ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի 

հակակոռուպցիոն ծրագրերի համակարգող Նաիրա Գյուլնազարյանը, ՀՀ ԿԱ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արմեն 

Սաքապետոյանը և Հայաստանի իրավաբանների ասոցիացիայի (ԻՀԱ) նախագահ և Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի 
քարտուղարության համակարգող Կարեն Զադոյանը:  

           Կ. Զադոյանը նշեց. «Ինչպես Մարտին Լյութեր Քինգը երազում էր ունենալ մի երկիր, որտեղ կլինի իրավահավասարություն, այնպես էլ այսօր մենք 

երազում ենք ապրել այն Հայաստանում,  որը զերծ կլինի կոռուպցիայից»: Նրա փոխանցմամբ՝ այս առումով ապօրինի հարստացման քրեականացման 
ինստիտուտը շատ կարևոր հակակոռուպցիոն կառուցակարգ է, որի համար իրենք պայքարում են արդեն ութ տարի: Ն. Գյուլնազարյանը նշեց, որ ապօրինի 

հարստացման քրեականացման ինստիտուտի կիրառելիությունը տարեցտարի մեծանում է տարբեր երկրներում: Ս. Քրմոյանն ընդգծեց, որ նախորդ տարի 

ԱՆ-ն ԻՀԱ-ի ու մի շարք գործընկեր ՀԿ-ների հետ նախաձեռնեց հակակոռուպցիոն հարթակ, որի շրջանակներում արված աշխատանքի արդյունքում 
ապօրինի հարստացման քրեականացումը ներառվել է կառավարության նոր ծրագրում և մշակվել է համապատասխան օրինագիծը: Այս հարթակը, նրա 

փոխանցմամբ, նպաստել է քաղաքացիական հասարակության և կառավարության միջև անջրպետի վերացմանը:  

          ՀՀ ԱՆ հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման բաժնի առաջատար մասնագետ Արփինե Սարգսյանը ներկայացրեց ապօրինի հարստացման 
օրինագիծը, որով առաջարկվում է ՀՀ քրեական օրենսգիրքը լրացնել 310 հոդվածով: ՀՀ արդարադատության նախարարի հրամանով ձևավորված 

աշխատանքային խմբի անդամ, վերոնշյալ ծրագրի ազգային փորձագետ Մարիամ Զադոյանը ներկայացրեց ապօրինի հարստացման միջազգային փորձն ու 

առկա խնդիրները: Մասնավորապես, նա նշեց, որ քննարկվող նախագծով պաշտոնատար անձի՝ պաշտոնի դադարեցումից հետո հանցակազմի գործողության 
հավելյալ 5 տարվա ժամկետ սահմանված չէ: Վերոնշյալ ծրագրի միջազգային փորձագետ և աշխատանքային խմբի անդամ Քարլ Ուլբրիխտն առաջարկեց 

ապօրինի հարստացման քրեականացման ինստիտուտը ներդնելիս հաշվի առնել հետևյալ ռիսկերը՝ անմեղության կանխավարկածը, 

համապատասխանությունը Սահմանադրությանը, լռության իրավունքի և սեփական անձի դեմ ցուցմունք չտալու սկզբունքները, ինչպես նաև քաղաքական 
հետապնդումների հավանականությունը: Նա նաև նշեց, որ այն երկրներում, որտեղ ապօրինի հարստացումը քրեականացվել է, կոռուպցիայի նվազման 

միտում է նկատվում, օրինակ՝ Բանգլադեշում, Հնդկաստանում, Պակիստանում և Հոնկոնգում: 

           Ներկայացումներին հաջորդեցին քննարկում, որի ընթացքում մասնակիցները հնչեցրեցին իրենց դիրքորոշումներն օրինագծի տարբեր դրույթների 
վերաբերյալ: Ապօրինի հարստացման քրեականացման օրենսդրական փաթեթը ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվելուց հետո կուղարկվի ՀՀ Ազգային 

ժողով: 

 
«Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում» ծրագրի հիմնական նպատակն է մեծացնել ՔՀԿ-ների դերը հակակոռուպցիոն բարեփոխումների խթանման և 

իրականացման գործում: Ծրագրի շրջանակներում հզորացվել են ՔՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների մոնիթորինգի և վերահսկողության կարողությունները, որի նպատակով ՀՀ 

մարզերում 105 ՔՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների համար կազմակերպվել են հակակոռուպցիոն դասընթացներ` կոռուպցիոն բնույթի և տեղեկատվության ազատության խնդիրներն 

առավել լավ ըմբռնելու համար: Հանրային վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման և համապատասխան մոնիթորինգային, վերահսկողական և հետաքննական 

ծրագրերի իրականացման նպատակով տրամադրվել են փոքր ենթադրամաշնորհներ 20 ՔՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների: Ծրագրի շրջանակներում 2014 թ. ստեղծվել է Հայաստանի 

ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիան՝ այժմ բաղկացած ավելի քան 80 ՔՀԿ-ներից: Այն առանցքային դեր է խաղում ծրագրի շրջանակներում մշակված ՔՀԿ-

կառավարություն կայուն երկխոսության մեջ: Վերջինիս շրջանակներում նշանակալից է Կառավարության և վերոնշյալ կոալիցիայի համատեղ աշխատանքը՝ ապօրինի 

հարստացման քրեականացման և անկախ ինստիտուցիոնալ հակակոռուպցիոն մարմնի ստեղծման շուրջ:  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: ԻՀԱ-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 Լիանա Դոյդոյանին աշխատանքային օրերին՝ ժամը 9.00-18.00;  հեռ.՝ 091 43 51 36; URL՝ www.foi.am: Կատարող՝ Լիանա 

Դոյդոյան, էլ. փոստ`foi@foi.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՝ +374 91435136 

http://www.foi.am/

