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«ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 
2012-2016 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ» 
ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 

«ՀՀ իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների 
ռազմավարական ծրագրի հանրային վերահսկողություն և  մոնիթորինգ» ծրագիրը 
իրականացրել է «Սոցիալական տեխնոլոգիաների կենտրոն» հասարակական 
կազմակերպությունը` «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» հասարակական 
կազմակերպության և «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» հասարակական 
կազմակերպության հետ համագործակցությամբ գործարկվող «Կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի բազմակողմանի խթանում» ծրագրով տրամադրված փոքր 
ենթադրամաշնորհների շրջանակներում:  Ծրագրի բյուջեն կազմել է 510.000 ՀՀ դրամ: 
Ծրագրի տևողությունն է` 2016 թվականի հոկտեմբերի 1-ից մինչև 2016թ. նոյեմբերի 30-ը: 

«Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում» ծրագիրը ֆինանսավորվում է 
Եվրոպական միության կողմից և համաֆինանսավորվում է ԵԱՀԿ երևանյան 
գրասենյակի կողմից: 

 

 

ք. Երևան, 

 Նոյեմբեր, 2016թ. 

 

Ծրագիրը 
ֆինանսավորվել է 

Եվրոպական միության 
կողմից 

Ծրագիրը 
համաֆինանսավորվել է 

ԵԱՀԿ Երևանյան 
գրասենյակի կողմից 

Իրականացնող՝ 
Իրավաբանների 

հայկական 
ասոցիացիա 

Գործընկեր՝ 
Ինֆորմացիայի  

ազատության կենտրոն 

Իրականացնող՝ 
«Սոցիալական 

տեխնոլոգիաների 
կենտրոն» ՀԿ 



«Իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական 
ծրագրի իրականացման մոնիթորինգ» 

Ծրագրի հաշվետվություն 
 

Ծրագրի նպատակները.  

Պարզել, թե 2012-2016թթ. ընթացքում պետական միջոցներից լուրջ ծախսեր 
կատարելով, արդյո՞ք Ծրագրով նախատեսված միջոցառումները կատարվել են՝ 

1. Սահմանված ժամկետներում. 
2. Եթե թույլ են տրվել շեղումներ, ապա ի՞նչն է հանդիսացել դրանց պատճառը և 

կան համապատասխան պարզաբանումներ. 
3. 2012-2016թթ իրականացված Ծրագրից որքանո՞վ է տեղեկացված հանրությունը.  
4. Որքանո՞վ է բարելավվել արդարադատություն իրականացնող մարմինների 

գործունեության արդյունավետությունը, հանրությունը զգո՞ւմ է այն պրակտիկ 
կյանքում, տեսանելի են արդյո՞ք հասարակության կյանքում օրենսդրական և 
ընթացակարգային փոփոխությունների արդյունքները: 

 

Ծրագրի իրականացման մեթոդաբանությունը.  

Ծրագիրը իրականացնելու համար կիրառվել է հետևալ մեթոդաբանությունը.  

1. Մշակվել է սոցիոլոգիական հարցումների հարցաթերթ.  

2. Կատարվել են սոցիոլոգիական հարցումներ Երևան քաղաքում և մարզերում՝ 
պատահական ընտրանքի սկզբունքով ընտրված քաղաքացիների շրջանում: 
Սոցիոլոգիական հարցմանը մասնակցել են 50 քաղաքացիներ.  

3. Հարցումներ են ուղարկվել ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ 
դատական դեպարտամենտ, ՀՀ դատախազություն, ՀՀ փաստաբանների պալատ,  
ՀՀ Գիտության և Կրթության նախարարություն: 

Մշտադիտարկման արդյունքները.  

«ՀՀ իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների 
ռազմավարական ծրագրի հանրային վերահսկողություն և մոնիթորինգ» 
մշտադիտարկման արդունքներին կարող եք ծանոթանալ սույն հաշվետվության կից 
ներկայացված Հավելված 1-ում: Մշտադիտարկման արդյունքների հիման վրա կազմված 
առաջարկություները տրամադրվել են Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն 
կոալիցիային:  

Մշտադիտարկման արդյունքերի ամփոփումը.  



2016 թվականի դեկտեմբերի 27-ին «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» 
հասարակական կազմակերպության կենտրոնական գրասենյակում կազմակերպվեց 
հետազոտության արդյունքների կլոր սեղան-քննարկում: Կլոր սեղան-քննարկմանը 
ներկա էին Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցայի կառավարման 
խորհրդի անդամներ, պետական մարմինների և այլ շահագրգիռ հասարակական 
կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես 
եկան «Սոցիալական տեխնոլոգիաների կենտրոն» հասարակական կազմակերպության 
նախագահ Գեղամ Գրիգորյանը և «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» 
հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն, Արտակ Սարիբեկյանը: 
Բացման խոսքերին հետևեց ներկայացված զեկույցի և մշտադիտարկման արդյունքների 
քննարկումներ: Առաձնապես կարևոր և օգտակար էին մասնակիցների ներկայացրած 
առաջարկությունները, որոնց մի մասն ընդգրկվեց հետազոտության արդյունքներում, 
իսկ մյուս մասը հաշվի կառնվի հաջորդ ուսումնասիրությունների ընթացքում: Կլոր 
սեղան հանդիպումից հետո բոլոր մասնակիցներին տրամադրվեց հետազոտության 
արդյունքում հրապարակված հետազոտությունը:  

Մշտադիտարկման հետազոտության հրատարակումը և տարածումը.  

Մշտադիտարկման և ուսումնասիրությունների արդյունքում հրապարակվել է «ՀՀ 
իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական 
ծրագրի իրականացման մոնիթորինգ» համապարփակ հետազոտությունը (Տե՛ս 
Հավելված 1), որը տպագրվել է 20 օրինակ տպաքանակով: Հետազոտությունում 
ամփոփվել են.  

1. Մշտադիտարկման արդյունքում ձեռք բերված և համակարգված 
հայտնաբերումները: 

2. Առաջարկություններ կոռուպցիոն ռիսկերի կանխարգելման ուղղությամբ: 

3. Առաջարկություններ ՀՀ 2015-2018թթ հակակոռուպցիոն ռազմավարության և 
դրանց միջոցառումների իրականացման ծրագրում տեղ գտած 
գործողությունների կատարման ուղղությամբ:  

 

Գեղամ Գրիգորյան 

«Սոցիալական տեխնոլոգիաների կենտրոն» կազմակերպության նախագահ,  

Ծրագրի ղեկավար 

 «27» դեկտեմբեր, 2016թ. 


