
 
 
 
 
 

Եվրոպական  հարևանության  և  գործընկերության  գործիք  
 
 
 
 

«ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ 
ԲԱԶՄԱԿՈՂՄԱՆԻ ԽԹԱՆՈՒՄ» 

ԾՐԱԳԻՐ 
 

Եվրոպական Միության և Եվրոպայի անվտանգության և 
համագործակցության կազմակերպության կողմից համաֆինանսավորվող 

այս ծրագրի հիմնական նպատակն է մեծացնել քաղաքացիական 
հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ-ների) դերը 

հակակոռուպցիոն բարեփոխումների խթանման և իրականացման 
գործում: 

 
 
 

Ծրագրի գլխավոր նպատակները. 

1. Հզորացնել ՔՀԿ-ների մոնիթորինգի և վերահսկողության 
կարողությունները: 

2. Բարձրացնել ՔՀԿ-ների կողմից ՀՀ Կառավարության հնգամյա ծրագրով 
նախատեսված հակակոռուպցիոն բարեփոխումների և 2012-2016թթ. 
Դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների ռազմավարության 
նկատմամբ հանրային վերահսկողության արդյունավետությունը: 

3. Հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները ամրապնդելու 
համար ստեղծել ՔՀԿ-Կառավարություն կայուն երկխոսություն: 
 

 
   

Ծրագիրը համաֆինանսավորվում է 
Եվրոպական Միության կողմից 

Ծրագիրը համաֆինանսավորվում է 
ԵԱՀԿ-ի կողմից 

Իրականացնող՝ Հայաստանի 
երիտասարդ իրավաբանների 
ասոցիացիա 

Գործընկեր՝ Ինֆորմացիայի 
ազատության կենտրոն 



 

 

2014Թ. ԳԼԽԱՎՈՐ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ 
 
1. Հզորացնել ՔՀԿ-ների մոնիթորինգի և վերահսկողության 
կարողությունները. 
 
 Ծրագրի մեկնարկային և 
իրազեկման 7 միջոցառումներ, այդ թվում՝ 
5-ը մարզերում և 2-ը Երևանում, որի 
արդյունքում շուրջ 300 մասնակիցներ (153 
կանայք և 147 տղամարդիկ), այդ թվում՝ 
ՔՀԿ ներկայացուցիչներ և պետական 
պաշտոնյաներ, իրազեկվեցին Ծրագրով 
նախատեսված գործողությունների և 
առաջիկա միջոցառումների մասին:  

 10 հակակոռուպցիոն 
ուսուցումներ Երևանում և մարզերում, 
որի արդյունքում շուրջ 105 ՔՀԿ-ներ և 
լրատվական կազմակերպություններ 
ընդլայնեցին իրենց կարողությունները 
հակակոռուպցիոն բարեփոխումների 
խթանման և իրականացման գործում 
վերահսկողության ոլորտում (68 կանայք 

և 37 տղամարդիկ մասնակցեցին ուսուցումներին): 
 
2. Բարձրացնել ՔՀԿ-ների կողմից ՀՀ Կառավարության 
հնգամյա ծրագրով նախատեսված հակակոռուպցիոն 
բարեփոխումների և ՀՀ իրավական և դատական 
բարեփոխումների 2012-2016թթ. ռազմավարական ծրագրի 
նկատմամբ հանրային վերահսկողության 
արդյունավետությունը. 
 
 ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն 
կոալիցիայի հիմնադրում 2014թ. 
Նոյեմբերի 28-ին: Նույն օրը նորաստեղծ 
Կոալիցիան նաև քննարկեց և 
քվեարկությամբ ընդունեց իր 
աշխատակարգը և հակակոռուպցիոն 



կոալիցիայի մոնիթորինգային ծրագիրը: Կոալիցիային անդամակցում են 
70 կազմակերպություններ Երևանից և 
ՀՀ մարզերից, և այն նպատակ է 
հետապնդում վեր հանել  
կառավարության հակակոռուպցիոն 
բարեփոխումների և ՀՀ իրավական և 
դատական բարեփոխումների 2012-
2016թթ. ռազմավարական ծրագրի 
ժամանակացույցից շեղվելու և 

հետաձգելու փաստերը, և հրատարակել կանոնավոր զեկույցներ 
վերոհիշյալ բարեփոխումների իրականացման մոնիթորինգի 
արդյունքների վերաբերյալ:  
 Հանրային վերահսկողության իրականացում www.iravaban.net  
կայքի միջոցով: Միջոցառումների լայն հանրայնացում մեդիա դաշտում, 
ինչպես նաև www.iravaban.net կայքի առաջնային դերակատարում 
ծրագրային գործողությունների և 
միջոցառումների լուսաբանման 
ոլորտում՝ կայքի հատուկ ծրագրային 
բաժնում, որտեղ հրապարակվում են 
կոռուպցիոն բազմաթիվ հիմնահարցերին 
առնչվող նյութեր, ներառյալ 
հակակոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող 
ոլորտային հետաքննություններ և 
վերլուծություններ, մասնագիտական 
կարծիքներ և հարցազրույցներ տեղական ու միջազգային փորձագետների 
հետ, թեմատիկ իրազեկումներ, և այլն: 
 Ամենամյա Հակակոռուպցիոն մրցանակաբաշխություն 2014թ. 
Դեկտեմբերի 9-ին Երևանում: Միջազգային հակակոռուպցիոն օրը նշվեց 

մրցանակաբաշխության 
արարողությամբ, որի շրջանակներում 
երեք մրցանակներ հանձնվեցին Տարվա 
քաղաքացուն, Տարվա ՔՀԿ-ին և Տարվա 
լրագրողին: Ընդհանուր առմամբ 
միջողառմանը մասնակցեցին 103 հոգի 
(51 կին և 52 տղամարդ): Խախտված 
իրավունքների պաշտպանության 

հարցում սկզբունքային դիրքորոշում և գործելակերպ ցուցաբերելու համար 



տարվա քաղաքացի մրցանակին արժանացավ Հրաչյա Ավետիսյանը: 
«Տարվա ՔՀԿ» հակակոռուպցիոն մրցանակին արժանացավ ՀՀ 
Փաստաբանների պալատը` փաստաբանների իրավունքների 

պաշտպանության հարցում սկզբունքային 
դիրքորոշում և գործելակերպ 
ցուցաբերելու համար: «Տարվա լրագրող» 
անվանակարգում մրցանակակիրները 
«Արմնյուզ» հեռուստաընկերության 
«Արմքոմեդի» հումորային ծրագրի 
«Ռևիզոր» նախագծի լրագրողներն էին` 

երգիծանքով կոռուպցիայի դեմ պայքարելու 
համար Միջոցառումից հետո մայրաքաղաքի 
կենտրոնական փողոցներում տեղի ունեցավ 
իրազեկության ակցիա` «Կոտրիր 
կոռուպցիայի շղթան» կարգախոսով: 
Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների 
ասոցիացիայի իրավաբան ուսանողների 
բաժանմունքի ուսանողները և կամավորները քաղաքացիներին 
իրազեկեցին արշավի և կարգախոսների մասին` իրականցնելով հարցում: 
Ընդհանուր առմամբ` հարցմանը մասնակցել է 100 քաղաքացի: 

 8 քննարկումներ Երևանում և ՀՀ 
մարզերում՝ ուղղված պետական 
հակակոռուպցիոն միջոցառումների հետ 
կապված հիմնահարցերի վերհանմանը և 
կառավարության հակակոռուպցիոն 
ռազմավարության նախագծի 
քննարկմանը: Քննարկումներին 
ընդհանուր առմամբ մասնակցեցին 281 

ՔՀԿ և ԶԼՄ ներկայացուցիչներ (155 կին և 126 տղամարդ):  
 Տեղեկատվության ազատության 
ամենամյա մրցանակաբաշխություն 2014թ. 
սեպտեմբերի 26-ին՝ կազմակերպված 
տեղեկատվության ազատության 
միջազգային օրվա կապակցությամբ: 50 
անձինք մասնակցեցին այս միջոցառմանը 
(21 կին և 29 տղամարդ): Միջոցառմանը 
մասնակցեցին նաև ՀՀ վարչապետ Հովիկ 



Աբրահամյանը, Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության 
ղեկավար, դեսպան Թրայան Հրիսթեան: Շնորհվեցին հետևյալ «Ոսկե 

Բանալի» մրցանակները.  
 Ամենաբաց գերատեսչություն, 

որը լավագույնս է կիրառում 
«Տեղեկատվության ազատության մասին»  
օրենքը (ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան),  
 Տեղեկատվության տրամադրման 

լավագույն ինտերնետային 
պաշտոնական կայք (ՀՀ Ոստիկանության 
www.police.am),  

 ԲԿԳ Հայաստանյան գործողությունների ծրագրի 
հանձնառությունները լավագույնս իրականացման համար Հատուկ 
մրցանակ (ՀՀ Տարածքային 
կառավարման նախարարություն),  
 Տեղեկություն ստանալու 

իրավունքն ամենաակտիվ և լավագույնս 
օգտագործած հասարակական 
կազմակերպություն (Արմավիրի 
զարգացման կենտրոն ՀԿ),  
 Տեղեկատվության ազատությանն 

առնչվող խնդիրները հետևողական լուսաբանած լրագրող/լրատվամիջոց 
(Հայաստանի Հանրային ռադիո),  
 «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքն ամենաակտիվ 

օգտագործող լրագրող/լրատվամիջոց (Yerkir.am),  
 Տեղեկություն ստանալու 

իրավունքը լավագույնս կիրառած 
փաստաբան (Իրավապաշտպան Կարեն 
Մեժլումյան),  
Իսկ «Ժանգոտ Կողպեք»-ներ հետևյալ 
անվանակարգերում՝  
 Քաղաքացիների տեղեկություն 

ստանալու հարցումներին 
ամենադանդաղ պատասխանող մարմին (Կադաստրի պետական կոմիտե),  
 Ամենազավեշտալի պաշտոնական պատասխանի հեղինակ մարմին 

(Հայաստանի Տնտեսագիտական համալսարան): 
 



3. Հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները 
ամրապնդելու համար ստեղծել ՔՀԿ-Կառավարություն կայուն 
երկխոսություն. 
 
 Կառավարություն-ՔՀԿ կայուն երկխոսություն. Աշխատանքային 
խմբի ձևաչափով 6 հանդիպումներ: ՔՀԿ-
Կառավարություն երկխոսության 
ձևաչափով առաջին հանդիպումը 
կայացավ 2014թ. Ապրիլի 29-ին Երևանում 
(46 մասնակիցներ – 20 կին և 26 
տղամարդ): Միջոցառման ընթացքում ՀՀ 
նախագահի ռեֆերենտ, հայեցակարգի 
մշակման աշխատանքային խմբի 
ղեկավար Հրայր Ղուկասյանը, ՀՀ Արդարադատության նախարարի 
առաջին տեղակալ Գրիգոր Մուրադյանը, ՀՀ Արդարադատության 
նախարարի տեղակալ, հայեցակարգի մշակման աշխատանքային անդամ 
Եղիշե Կիրակոսյանը ներկայացրեցին «Հանրային կառավարման 
համակարգում կոռուպցիայի դեմ պայքարի» հայեցակարգը, որի վրա 
մշակվելու է «Հանրային կառավարման համակարգում կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի» ռազմավարությունը: Ներկայացվեցին և քննարկվեցին նաև 
Ծրագրի երկու հայեցակարգային փաստաթղթերի առաջին նախագծերը 
(ապօրինի հարստացման քրեականացման և անկախ հակակոռուպցիոն 
մարմնի վերաբերյալ): Աշխատանքային խմբի ձևաչափով մեկնարկային 
միջոցառումը կայացավ 2014թ. Օգոստոսի 26-ին, որին մասնակցեցին 48 
անձինք (14 կին և 34 տղամարդ): 

 ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն 
կոալիցիան շուրջ 30 առաջարկներ է 
ներկայացրել Կառավարությանը՝ 
հակակոռուպցիոն ռազմավարության 
նախագծի, Հակակոռուպցիոն խորհրդի 
կազմավորման ձևաչափի, անկախ 
հակակոռուպցիոն մարմին ձևավորելու և 
ապօրինի հարստացումը քրեականացնելու 
և այլ հարցերի վերաբերյալ: 



ՀՀ Կառավարությունը արձագանքել է Ծրագրի շրջանակներում 
ներկայացված առաջարկություններին. 
 Ապօրինի հարստացման 
վերաբերյալ դրույթը, որը չէր նշվել 
կառավարության հակակոռուպցիոն 
հայեցակարգային փաստաթղթում, 
ներառվել է հակակոռուպցիոն 
ռազմավարության նախագծում:  
 Այն սկզբունքը, որ 
քաղաքացիական հասարակության 
մասնակցությունը Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդում պետք է 
հիմնված լինի մրցակցային և թափանցիկ ընտրական գործընթացների վրա, 
այժմ ընդունվել է կառավարության ներկայացուցիչների կողմից: 
 2014թ. Դեկտեմբերի 11-ին ՀՀ արդարադատության 
նախարարությունը իր պաշտոնական գրությամբ հաստատում է, որ 
հակակոռուպցիոն ռազմավարության նախագծի վերջին տարբերակը 
մշակվել է նաև հաշվի առնելով Ծրագրի շրջանակներում ներկայացված 
առաջարկները: 
 

 



 

ԱՌԱՋԻԿԱ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 Փոքր դրամաշնորհների տրամադրում Երևանի և մարզային ՔՀԿ-ներին 
և ԶԼՄ-ներին:  

Նպատակն է իրականացնել 
հասարակական դիտորդում, 
հանրային վերահսկողություն և 
լրագրողական հետաքննություն՝ 
ՀՀ կառավարության գործող 
ծրագրի հակակոռուպցիոն 
ասպեկտների, ՀՀ իրավական և 

դատական բարեփոխումների 2012-2016թթ. ռազմավարական ծրագրի, 
ՀՀ գործող հակակոռուպցիոն ռազմավարության և դրանց 
գործողությունների միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ: 
Դրամաշնորհները կտրամադրվեն չորս փուլերով, յուրաքանչյուր 
փուլում կտրամադրվի հինգ դրամաշնորհ: Փոքր դրամաշնորհների 
համար նախատեսված ընդհանուր բյուջեն կազմում է առավելագույնը 
25 000 000 ՀՀ դրամ: Տրամադրվելու են 20 դրամաշնորհներ, որից 10-ը՝ 
յուրաքանչյուրին մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամ, և մյուս 10-ը՝ 
յուրաքանչյուրին մինչև 1 500 000 ՀՀ դրամ: 

 Հակակոռուպցիոն միջոցառումներ Երևանում և մարզերում: 
Թեմաները.  
 Կոռուպցիոն ռիսկերը սոցիալական 

ոլորտում. հանրային 
վերահսկողության 
մարտահրավերները 

 Հակակոռուպցիոն կրթության 
մարտահրավերները Հայաստանում 

 Բարեխղճության ապահովումը 



հանրային ծառայության ոլորտում  
 Կոռուպցիոն ռիսկերը պետական եկամուտների հավաքագրման 

ոլորտում. հանրային վերահսկողության մեխանիզմները 
 Կոռուպցիոն ռիսկերը 

բնապահպանության ոլորտում  
 Հակակոռուպցիոն կրթության 

հիմնախնդիրները 
Հայաստանում  

 Կոռուպցիոն ռիսկերը պետական 
գնումների ոլորտում  

 Դատաիրավական բարեփոխումների հակակոռուպցիոն 
ասպեկտները  

 ՀՀ կառավարության պարտավորությունների կատարման ընթացքը 
միջազգային հակակոռուպցիոն պարտավորությունների 
համատեքստում  

 ՀՀ 2015-2018թթ. հակակոռուպցիոն ռազմավարություն. 
Մարտահրավերներ 

 ՔՀԿ-Կառավարություն Աշխատանքային ձևաչափով հանդիպումներ 
 Կառավարություն - ՔՀԿ համագործակցությունը միջազգային 

պարտավորությունների համատեքստում. կարևորագույն այլ 
հարցեր 

 Անկախ հակակոռուպցիոն 
մարմնի և ապօրինի 
հարստացման քրեականացման 
հայեցակարգային հարցեր 

 Անկախ հակակոռուպցիոն 
մարմնի և ապօրինի 
հարստացման քրեականացման հայեցակարգերի նախագծերի 
ամփոփ տարբերակների ներկայացում 

 Անկախ հակակոռուպցիոն մարմնի և ապօրինի հարստացման 
քրեականացման հայեցակարգերի նախագծերի ներկայացում 



 «Կառավարություն - ՔՀԿ համագործակցություն» համաժողով 
Կառավարություն - ՔՀԿ-ներ աշխատանքային խմբի գործունեության 

և արդյունքների 
ներկայացումը, պլենար 
նիստեր և քննարկումներ 
աշխատանքային խմբերում՝ 
Հայաստանում անկախ 
հակակոռուպցիոն մարմնի 
վերաբերյալ և Հայաստանում 
ապօրինի հարստացման 

քրեականացման վերաբերյալ հայեցակարգերի նախագծերի ամփոփ 
տարբերակների վերաբերյալ: Համաժողովին մասնակցելու են 
ներկայացուցիչներ Հայաստանում Եվրոպական միության 
պատվիրակությունից և ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակից, այլ 
միջազգային կազմակերպություններից, ՀՀ Կառավարությունից, այլ 
պետական և տեղական մարմիններից, ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն 
կոալիցիայից, հասարակական կազմակերպություններից և ԶԼՄ-
ներից: 
 Ամենամյա Հակակոռուպցիոն մրցանակաբաշխություն 
2015թ.՝ նվիրված Միջազգային հակակոռուպցիոն օրվան: 
 Տեղեկատվության ազատության ամենամյա 
մրցանակաբաշխություն 2015թ.՝ կազմակերպված տեղեկատվության 
ազատության միջազգային օրվա կապակցությամբ: 
 
Ծրագիրը դարձել է հակակոռուպցիոն քաղաքականության 

քննարկումներում առաջատար դերակատար` 
հանդիսանալով մասնագիտական հարթակ 

հակակոռուպցիոն ոլորտում գործող ՔՀԿ-ների համար:  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ծրագիրը համաֆինանսավորվում է ԵՄ-ի և ԵԱՀԿ-ի 
կողմից: Ծրագրի տևողությունն է 3 տարի՝ 2014թ. հունվարից 
մինչև 2014թ. դեկտեմբեր: Ծրագրի բյուջեն կազմում է 650.000 

եվրո, որից ԵՄ ներդրումը կազմել է 585.000 եվրո, ԵԱՀԿ 
երևանյան գրասենյակի ներդրումը՝ 15.760 եվրո: 

 
Սույն հրատարակումն իրականացվել է Եվրոպական միության 
աջակցությամբ: 
Հրատարակման բովանդակության համար պատասխանատու է 
միայն Հայաստանի Երիտսասարդ Իրավաբաննների Ասոցիացիա 
հասարակական կազմակերպությունը և այն որևէ կերպ չի 
արտահայտում Եվրոպական միության պաշտոնական 
տեսակետները:



 

«ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ 
ԲԱԶՄԱԿՈՂՄԱՆԻ ԽԹԱՆՈՒՄ» ԾՐԱԳԻՐ  

 
 
 
 
 

Ծրագրի իրականացնող` 

«Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների 
ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպություն, 

ՄԱԿ-ի Կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի կոալիցիայի 
անդամ 

 
ք. Երևան, Նալբանդյան 7, գրասենյակ 2, 0010 
Հեռախոս` +37410 54 01 99 
Հեռապատճե` +37410 58 02 99 
Էլ. Փոստ` ayla@ayla.am 
Վեբ կայք` www.ayla.am, www.iravaban.net  

 
Ծրագրի գործընկեր` 

«Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» 
հասարակական կազմակերպություն 

ՀՀ,  ք. Երևան, Փ. Բյուզանդի 1/3, 4-րդ հարկ, 0010 
Հեռախոս` +37410 56 03 60 
Էլ. փոստ` foi@foi.am  
Վեբ կայք` www.foi.am  
 

 


