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ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 14 դեկտեմբերի, 2016 թ.                                                                                                               ք. Երևան                                         

 
Միջազգային հակակոռուպցիոն օրվան նվիրված ամենամյա մրցանակաբաշխություն 

«Կառավարություն-ՔՀԿ համագործակցություն» հակակոռուպցիոն համաժողով 
«Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում» ծրագրի փակման արարողություն  

 
Միջազգային հակակոռուպցիոն օրվա շրջանակներում 2016 թվականի դեկտեմբերի 9-ին՝ «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-

ը (ԻՀԱ) և Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիան Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ և ԵԱՀԿ երևանյան 

գրասենյակի համաֆինանսավորմամբ իրականացվող «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում» ծրագրի շրջանակներում 

կազմակերպեցին հակակոռուպցիոն միջոցառում՝ բաղկացած 3 մասից: 

Միջոցառման 1-ին մասում տեղի ունեցավ Միջազգային հակակոռուպցիոն օրվան նվիրված ամենամյա հակակոռուպցիոն 

մրցանակաբաշխությունը: Մրցանակաբաշխությանը ողջույնի խոսքերով հանդես եկան ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-

նախարար Դավիթ Հարությունյանը, Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար, արտակարգ և լիազոր դեսպան Ն.Գ. 

Պյոտր Անտոնի Սվիտալսկին, ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի Ժողովրդավարացման ծրագրի ղեկավար Դեյվիդ Գուլետը, ՀՀ գլխավոր դատախազ 

Արթուր Դավթյանը և  ԻՀԱ-ի նախագահ, Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի քարտուղարության համակարգող Կարեն 

Զադոյանը: Կ. Զադոյանը նշեց. «Մենք իրականում ուզում ենք փոխել մեր երկրի անիվը, ուզում ենք ունենալ մրցունակ, իրավական պետություն, 

որտեղ քաղաքացիները մտածում են ոչ թե առաջին հնարավորության դեպքում երկիրը լքելու, այլ մնալու, բարիք ստեղծելու, զարգացնելու մասին»:  

Խոսելով այս տարվա կարևոր ձեռքբերումների մասին՝ նա անդրադարձավ ապօրինի հարստացման քրեականացման նախագծին. «Փառք Աստծո, 

այս ութ տարիների պայքարը այս տարի հանգուցալուծվում է: Չէր հանգուցալուծվի, եթե չլիներ կառավարության կամքը: Նաև մենք մոտ ենք, որ 

ստեղծենք հակակոռուպցիոն անկախ մարմին. պետք է չվախենանք դանդաղ քայլելուց, որպեսզի երկու տարի հետո չափսոսանք, որ չենք ստեղծել 

այն մարմինը, որ պետք է մեզ, և չսկսենք զրոյից»: Արթուր Դավթյանը մեծապես կարևորեց քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինների 

գործունեությունը հակակոռուպցիոն պայքարում: Նա նշեց, որ տվյալ հանցագործությունների դեպքում խնդիրներ են առաջանում՝ 

տեղեկություններ ստանալու և հանցանքի մեջ անձի մեղավորությունը ապացուցելու հետ կապված: Այս երկու փուլերում էլ մեծապես կարիք կա 

հանրության աջակցության: Դավիթ Հարությունյանը նշեց, որ առաջընթացի համար կարևոր է և՛ խոսքը, և՛ գործը, քանի որ առանց մեկի մյուսն 

առաջ գնալ չի կարող. խոսքը կարևոր է, որպեսզի հասարակությունը գաղափարներով վարակվի, իսկ գործը պետք է լինի համակարգված: 

Անդրադառնալով կատարված աշխատանքներին՝ նա նշեց, որ սա ընդամենն այն հենքն է, որի վրա պետք է կառուցվի կոռուպցիայի դեմ հաջող 

պայքարը:  Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար, արտակարգ և լիազոր դեսպան Ն.Գ. Պյոտր Անտոնի Սվիտալսկին 

նշեց, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարին խոչընդոտող երկու գործոն կա: Մեկն այն է, երբ պետական պաշտոնյաները կարծում են, թե կոռուպցիան 

խնդիր չէ և արդարացումներ են գտնում, երկրորդը՝ երբ հասարակությունը հավատում է, թե ստեղծված իրավիճակից այլ ելք չկա: Նա 

ավելացրեց. «Ես ուրախ եմ, որ Հայաստանի նոր կառավարությունը մեծապես կարևորում է հակակոռուպցիոն պայքարը և վարչապետն այսքան 

հաճախ է խոսում դրա մասին: Երբ նայում եմ կառավարության ծրագրին, այնտեղ տեսնում եմ ամբիցիոզ և հեռու գնացող պլաններ: Ես վստահ եմ, 

որ իրականացվելու դեպքում այս միջոցառումները փոփոխություն կբերեն, և հույս ունեմ, որ մենք այս տարի կնշենք Հայաստանի համար այդ 

շրջադարձային պահը և կհիշենք այս օրը՝ որպես նոր գլուխ Հայաստանի և այստեղ մեր ընդհանուր մարտահրավերների համար... Եվրոպական 

միությունը պատրաստակամ է՝ աջակցելու այս պայքարին: Ինչպես, հավանաբար, արդեն տեղյակ եք, ԵՄ-ն 15 մլն եվրո է հատկացրել 

հակակոռուպցիոն պայքարի տարբեր միջոցառումների՝ ինչպես բյուջետային աջակցության, այնպես էլ նախաձեռնություններ ֆինանսավորելու 

միջոցով, ինչպիսին հենց այսօրվա միջոցառումն է: Եվ մենք պատրաստ ենք՝ շարունակելու մեր աջակցությունը: Ինչպես գիտեք, վերջին տարիները 

շատ հուսադրող չէին. 2015 թ. մեր հանձնառությունների համար սահմանված նշաձողները չնվաճվեցին: Մեր ցանկությամբ հատկացվելիք 

միջոցների միայն 50%-ն էր հաստատվել անկողմնակալ գնահատողների կողմից: Սակայն, ես շատ մեծ հույսեր ունեմ, որ այս և հաջորդ տարիները 

լավը կլինեն: Որքան ավելի շատ միջոցներ է Եվրոպական միությունը հատկացնում Հայաստանին՝ կառավարությանն ու քաղհասարակությանն 

աջակցելու համար, այնքան ավելի գոհացնող է այս ամբողջ գործընթացն անձամբ ինձ և մեր ամբողջ թիմի համար»:  

Մրցանակաբաշխության ընթացքում «Տարվա քաղաքացի» հակակոռուպցիոն մրցանակը տրվեց 21-ամյա Գևորգ Բեգլարյանին, ում 

տնային պայմաններում ծնվելու պատճառով 20 տարի ծննդական չունենալուց հետո հաջողվել էր ստանալ այդ փաստաթուղթը օրինական 

ճանապարհով՝ առանց կոռուպցիայի մեջ ներքաշվելու: Մրցանակը նրան հանձնեց ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար 

Դավիթ Հարությունյանը: «Տարվա լրագրող» ճանաչվեց «Առավոտ» օրաթերթի լրագրող Նելլի Գրիգորյանը պետական բյուջեի անարդյունավետ 

ծախսերի և կոռուպցիոն ռիսկերի մասին պարեբարաբր անդրադարձների համար: «Տարվա ԶԼՄ» մրցանակը հանձնվեց «b4b.am» կայքի ղեկավար 

Բաբկեն Թունյանին, որը լուրջ վերլուծություններ էր կատարել հայաստանյան մենաշնորհային ոլորտների վերաբերյալ և ստեղծել նոր «պրո» 

նախագիծը, որտեղ ներկայացվում են հայաստանյան խոշոր ընկերությունների գործունեության ֆինանսական ցուցանիշները: Մրցանակը նրան 

շնորհեց Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար, արտակարգ և լիազոր դեսպան Ն.Գ. Պյոտր Անտոնի Սվիտալսկին: 

                                                                                                  
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: 



 

+++++ 

 

 

ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 14 դեկտեմբերի, 2016 թ.                                                                                            ք. Երևան                                         

«Տարվա բիզնես կազմակերպություն» հակակոռուպցիոն մրցանակը տրվեց «ԱՐՄԱԿԱԴ» ընկերության նախագահ Խաչիկ Գևորգյանին, 

ով համառ պայքարի արդյունքում հասել էր նրան, որ նոր օրենքով այլևս չի խոչընդոտվում ցածր արժեքով ապրանքների արտահանումը: 

Մրցանակը հանձնեցին Հայաստանում Չեխիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Պետր Միկիսկան և Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի 

փոխդեսպան Ըմայաս Մուրըսը: «Տարվա ՔՀԿ» հակակոռուպցիոն մրցանակը տրվեց «ՓՄՁ համագործակցության ասոցիացիա» ՀԿ նախագահ 

Հակոբ Ավագյանին բիզնեսի ներկայացուցիչների շահերի պաշտպանության և կոռուպցիոն խնդիրների դեպքում համակարգային լուծումների 

առաջարկման համար: «Տարվա երիտասարդ» մրցանակը տրվեց Երևանի պետական համալսարանի ուսանողուհի, 19-ամյա Օֆելյա Զաքարյանին, 

ով հետազոտության արդյունքում հայտնաբերել էր կոռուպցիոն ռիսկեր մաքսային բրոքերների աշխատանքի մեջ:  

Այնուհետև Կարեն Զադոյանը համագործակցության և աջակցության համար շնորհակալագրեր հանձնեց  ՀՀ կառավարության 

աշխատակազմի ղեկավար-նախարար Դավիթ Հարությունյանին, ՀՀ արդարադատության նախարար Արփինե Հովհաննիսյանին, Հայաստանում 

ԵՄ պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկուն, ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ղեկավար Արգո Ավակովին, Հայաստանի ՔՀԿ-ների 

հակակոռուպցիոն կոալիցիայի անդամ «Տարածքային զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն» ՀԿ-ի նախագահ Սաթիկ Բադեյանին 

և «Օրենքը՝ հանուն իրավունքի գերակայության» ՀԿ-ի նախագահ Հրայր Խաչատրյանին: 

Միջոցառման երկրորդ մասում՝ «Կառավարություն-ՔՀԿ համագործակացություն» հակակոռուպցիոն համաժողովին, մասնակցում էին 

Արթուր Դավթյանը, Դավիթ Հարությունյանը և Կարեն Զադոյանը, ինչպես նաև պաշտոնատար այլ անձիք և հասարակական, միջազգային 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: Այս մասում ամփոփվեցին Կառավարություն-ՔՀԿ համագործակցության շրջանակներում ձեռք 

բերված հաջողությունները և համագործակցության զարգացման հեռանկարները:  

Ներկայացվեց, որ առաջին կատարված քայլը ապօրինի հարստացման քրեականացմանն ուղղված օրենսդրական փաթեթի մշակումն է: 

Ըստ այդմ՝ եթե գույքի և եկամուտների հայտարարագիր ներկայացնելու պրատավորություն ունեցող անձը չի կարողանում հիմնավորել, թե ինչ 

օրինական ճանապարհով է ստացվել գույքը կամ եկամուտը, ապա նա մեղադրվում է ապօրինի հարստանալու մեջ: Երկրորդ հերթին, 

ուսումնասիրվել են ապօրինի հարստացման քրեականացման հոդվածի շրջանցման մեխանիզմները: Դ. Հարությունյանի խոսքով՝ 

ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ներկայումս լրացվող հայտարարագրերում շատ են տրված կամ ստացված փոխառությունները: Ըստ 

նոր օրինագծի՝ 2 միլիոն դրամից մեծ արժեք ունեցող բոլոր գործարքները պետք է կատարվեն անկանխիկ տարբերակով, իսկ եթե կատարվեն 

կանխիկ տարբերակով, ապա անձը կհայտնվի ապօրինի հարստացման հոդվածի դաշտում: Երրորդ քայլն այն է, որ համապատասխան օրինագծով 

ընդլայնվել է այն անձանց շրջանակը, ովքեր պարտավոր են ներկայացնել գույքի և եկամուտների հայտարարագիր: Չորրորդ հերթին, անցկացվել 

են քննարկումներ հակակոռուպցիոն անկախ մարմին ունենալու վերաբերյալ օրենսդրական փաթեթի մշակման ուղղությամբ, որի դեպքում 

առաջարկվում է ունենալ կանխարգելիչ անկախ մարմին՝ օժտված միայն կրթական և կանխարգելիչ լիազորություններով, կամ ունիվերսալ 

մարմին, որը կունենա նաև քրեական գործ հարուցվելու և նախաքննություն իրականացնելու լիազորություն: Հինգերորդ կարևոր քայլը 

վերաբերում է ազդարարների ինստիտուտի ներդրմանը: Ներկայումս քննարկվում են մեխանիզմներ, որպեսզի պետությունն ապահովի նրանց 

անանունությունն ու անվտանգությունը՝ օրենքի մակարդակով:  

Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը կարևորեց հասարակության վստահությունը քրեական հետապնդում իրականացնող 

մարմինների գործունեության հանդեպ և նրանց աջակցությունը: Նրա խոսքով՝ 2016 թ. սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին հարուցվել է 54 քրեական 

գործ տարբեր պետական մարմինների աշխատակիցների դեմ և դրանցից 16-ի դեպքում մեղադրանքներ են առաջադրվել պաշտոնատար անձանց: 

Միջոցառման 3-րդ մասում տեղի կունենավ «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում» ծրագրի պաշտոնական փակման 

արարողությունը, որի ընթացքում ամփոփվեցին վերջին երեք տարիներին կատարված աշխատանքները, արդյունքներն ու ձեռքբերումները:  

 
«Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում» ծրագրի հիմնական նպատակն էր մեծացնել ՔՀԿ-ների դերը հակակոռուպցիոն բարեփոխումների խթանման և իրականացման գործում: 

Ծրագրի շրջանակներում 105 ՔՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների համար կազմակերպվել են հակակոռուպցիոն դասընթացներ, տրամադրվել են փոքր ենթադրամաշնորհներ 20 ՔՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների: 

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 Կոալիցիայի համատեղ աշխատանքը՝ ապօրինի հարստացման քրեականացման և 

անկախ ինստիտուցիոնալ հակակոռուպցիոն մարմնի ստեղծման ուղղությամբ: Համապատասխան օրինագծերն ներկայումս գտնվում են ընդունման փուլում: Ծրագիրն իրականացվել է ԵՄ 

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 էր (2014 թվականի հունվարից 2016 թվականի դեկտեմբեր): Ծրագրի բյուջեն կազմել 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 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: 

 

 

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: 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: 

http://www.armla.am/
mailto:info@armla.am
http://www.armla.am/
mailto:info@armla.am

