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2011-ին աշխարհը ցնցած «արաբական գարունը»,
«գրավեք Ուոլ Սթրիթը» և այլ շարժումն երն ուղղված
էին տարբեր երկրների իշխող քաղաքական և տն
տեսական վերնախավերի այնպիսի արատների դեմ,
որոնք նաև հետևանք էին այդ վերնախավերի կոռում
պացվածության: Հայաստանում ևս ակնհայտորեն
աճեց քաղաքացիական հասարակության ակտիվու
թյունը` արտահայտելով հանրային բողոքն ընդդեմ
երկրում տիրող անօրինականությունների, անարդա
րությունների և կոռուպցիայի, ինչը հատկապես զգալի
էր սոցիալական ցանցերում:
 ԻՀԿ 2011 թվականի գործունեությունը նույնպես
Թ
նշանավորվեց ակտիվությամբ և բազմազանությամբ:
Մշակվեց 2011-2015 թթ. գործունեության ռազմավա
րությունը և ուրվագծվեցին հիմն ական ուղղություն
ները: Արձանագրվեց զգալի առաջընթաց կազմա
կերպության զարգացման առումով: Առաջին անգամ
իրականացվեց կազմակերպության գործունեության
արտաքին գնահատում: Ամենամյա ֆինանսական
աուդիտը կատարվեց ֆինանսական հաշվետվու
թյունների միջազգային ստանդարտներին համապա
տասխան:
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Կազմակերպությունն իր մասնակցությունը բերեց
բազմաթիվ քաղաքացիական նախաձեռնություննե
րում: Այն իր գործունեության մեջ սկսեց կիրառել նոր
մեթոդներ, ինչպիսիք են ռազմավարական դատա
վարությունը` համակարգային փոփոխությունների

հասնելու և տվյալների վիզոալացումը` կազմակեր
պության կողմից հավաքագրված տեղեկությունները
հանրայնացնելու նպատակով:
2011-ին ԹԻՀԿ-ը Բաց հասարակության հիմն ադրամ
ներ - Հայաստանի հետ համատեղ սահմանեց կազմա
կերպության հիմն ադիր Ամալյա Կոստանյանի անվան
ամենամյա մրցանակ` խթանելու և պարգևատրելու
քաղաքացիական ակտիվությունը Հայաստանում:
Առջևում սպասվում են համապետական և տեղական
ընտրություններ, և Հայաստանի քաղաքացիական
հասարակությունն ունի կարևորագույն առաքե
լություն` քաղաքացիների իրավագիտակցությունը
բարձրացնելու և կոռուպցիայի հանդեպ հանրային
հանդուրժողականությունը նվազեցնելու առումով:
Հուսով ենք` կոռուպցիայի դեմ պայքարը կլինի ոչ
միայն մեր, այնպես էլ ` մյուս կազմակերպությանների
օրակարգի կարևորագույն մասը: Հավատում ենք, որ
միջազգային շարժումն երն ու դրանց հաջողություննե
րը օրինակ կծառայեն նաև մեր հասարակության մո
բիլիզացման համար: Վստահ ենք, որ հայաստանյան
քաղաքացիական հասարակության առողջ զանգվա
ծի համատեղ պայքարն անխուսափելիորեն կառաջ
նորդի մեր երկիրը դեպի դրական փոփոխություններ
և ժողովրդավարության հաղթանակ:
Սոնա Այվազյան
ԹԻՀԿ նախագահ

FOREWORD

“The Arab Spring”, “Occupy Wall Street” and other
movements against the vices of political and economic
ruling elites in various countries that shook the world in
2011 also occurred as a result of the elite corruptness.
Civil society has become increasingly active in Armenia
as well, expressed by public outcry against illegalities,
injustice and corruption, which found reflection
predominantly in social networks.

mission to accomplish - by raising legal awareness of
citizens and reducing tolerance of public corruption. We
hope that fight against corruption would be an important
item not only on our but on other organizations’ agendas
as well. We believe that international movements and
their success stories would set examples for mobilizing
our society as well. We are certain that joint struggle of
Armenia’s healthy part of civil society will inevitably lead
our country to positive changes on its way to achieve
democratic victory.
Sona Ayvazyan
TIAC Chair

TIAC activity in 2011 was also marked by activeness
and diversity. The organization developed its 2011-2015
strategy and outlined its main areas of activity. It made
a significant progress in organizational development underwent an external evaluation of its activity for the
first time. Its annual financial audit was carried out in
compliance with international standards.
TIAC took part in a number of civic initiatives. It began
to use new methods in its activity, such as strategic
litigation to achieve systemic changes, and visualization
of data in order to publicize the information gathered by
the organization.
Jointly with Open Society Foundations-Armenia, TIAC
established an annual Amalia Kostanyan award in 2011
to promote and to reward civic engagement in Armenia.
We face national and local government elections in
near future, in which civil society of Armenia has a vital
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ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Տարածաշրջանային զարգացման կենտրոն» հասա
րակական կազմակերպությունը հիմն ադրվել է 2000
թ. հուլիսին: 2001 թ. հոկտեմբերից այն հավատար
մագրվել է «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» (ԹԻ) մի
ջազգային հակակոռուպցիոն շարժման կողմից` ներ
կայացնելու այն Հայաստանում: 2008 թ. փետրվարին
կազմակերպությունը վերագրանցվել և վերանվանվել
է «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն
կենտրոն» ՀԿ (ԹԻՀԿ):
 ազմակերպության առաքելությունն է նպաստել ար
Կ
դյունավետ հանրային քաղաքականությանը և կառա
վարմանը Հայաստանում` կրճատելու կոռուպցիան և
ամրապնդելու ժողովրդավարությունը:
Նպատակներն են` նպաստել քաղաքական, տնտե
սական և սոցիալական բարեփոխումն երի համար
բարենպաստ մթնոլորտի ձևավորմանը, աջակցել
թափանցիկ ու հաշվետվողական կառավարման հա
մակարգի կայացմանը և խթանել ժողովրդավարա
կան գործընթացները: ԹԻՀԿ գործունեությունը ծա
վալվում է չորս հիմն ական ուղղություններով` հակա
կոռուպցիոն քաղաքականություն, ընտրություններ,
հանրային ռեսուրսներ և մարդու իրավունքներ:
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Գործունեության շրջանակը ներառում է հետևյալը.
քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական բարե
փոխումն երի վերաբերյալ ուսումն ասիրություննե
րի անցկացում, դրանց մոնիտորինգ և գնահատում,
ընտրությունների գործընթացներում դիտորդական

առաքելության իրականացում, հանրային քաղաքա
կանության և կառավարման գործընթացների վերա
բերյալ հասարակության իրազեկում, մասնակցության
համար անհրաժեշտ կարողությունների զարգացում և
մասնագիտական աջակցության տրամադրում, հան
րային քաղաքականության և կառավարման բարե
փոխումն երի արդյունավետությանն ուղղված շահերի
պաշտպանություն:
2011 թվականին ԹԻՀԿ-ն անցել է արտաքին գնա
հատման գործընթաց` վերլուծելու կազմակերպության
գործունեության արդյունավետությունը և ձեռնար
կելու միջոցներ հետագա կատարելագործման ուղ
ղությամբ: Այս համատեքստում, կազմակերպության
զարգացմանը միտված հիմն ական գործողություն
ները հաշվետու տարում ներառել են 2011-2015 թթ.
ռազմավարության ընդունումը և կազմակերպական
կառուցվածքի և հաստիքացուցակի հստակեցումը`
աշխատատեղերի դասակարգմամբ /գրեյդինգավոր
մամբ/ և կոմպենսացիոն համակարգի սահմանմամբ:
Կազմակերպության զարգացմանը զգալիորեն նպաս
տել է ԹԻՀԿ մասնակցությունը ԹԻ հակակոռուպ
ցիոն շարժման շրջանակներում ծավալվող ցանցային
խորհրդակցություններին, ինչպես նաև անդամն երի
տարեկան համաժողովին: Բաց հասարակության
ինստիտուտ – Բուդապեշտի կողմից տրամադրված
ինստիտուցիոնալ աջակցության շնորհիվ մեծապես
ապահովվել է կազմակերպության գործունեության
կայունությունն ու արդյունավետությունը:

ABOUT THE ORGANIZATION

The organization was established in July 2000 as a
local NGO - the Center for Regional Development. In
October 2001, it was granted the status of accredited
National Chapter of Transparency International (TI), the
global anti-corruption movement. In February 2008,
the organization was reregistered and renamed as
Transparency International Anti-corruption Center NGO
(TIAC).
The mission of the organization is to promote effective
public policy and good governance in Armenia in order to
reduce corruption and strengthen democracy.

In 2011 TIAC underwent a process of external evaluation
to analyze the effectiveness of the organization’s
activities and to take measures for its further
improvement. In this context the main activities for
organization development in the reporting year included:
the adoption of 2011-2015 strategy and the clarification
of the organization’s structure and positions by job
grading and the establishment of compensation system.
TIAC’s participation in network conferences, as well as
Annual Membership Meetings within the framework of TI
anti-corruption movement to a lager extent contributed
to its organizational development. The organization’s
sustainability and effectiveness was chiefly ensured due
to institutional support provided by the Open Society
Institute – Budapest.

Its goals are to promote the enabling environment
for political, economic and social reforms, support
the establishment of transparent and accountable
governance system and foster democratic processes.
TIAC carries out its activities within four main areas: anticorruption policy, elections, public assets and human
rights.
The scope of its activities includes the following:
conducting research, monitoring and evaluation of
political, economic and social reforms; observation of
elections; raising public awareness on public policy and
governance processes; building the capacity as well as
provision of professional support for productive public
participation; carrying out advocacy to provide effective
public policy and governance reforms.
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ԽՈՐՀՈՒՐԴ
BOARD

Սոնա Այվազյան
նախագահ
ԹԻՀԿ ծրագրի
ղեկավար

 ազգեն
Վ
Կարապետյան
Եվրասիա համագործակ
ցության հիմն ադրամի
փոխտնօրեն

Sona Ayvazyan
Chair
TIAC Project Director

Lana Karlova
Vazgen Karapetyan
Coordinator of National
Country Associate Director, Tempus Office in Armenia
Eurasia Partnership
Foundation
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 անա Կառլովա
Լ
Տեմպուս ծրագրի Հայաս
տանի ազգային գրասե
նյակի ղեկավար

 ավիթ Սարգսյան
Դ
«Ամերիա» ՓԲԸ
բանկի իրավաբանական
ծառայությունների գծով
տնօրեն

 ուրեն Սաղաթելյան
Ս
ՀՀ ֆինանսների նախա
րարության «Արտասահ
մանյան ֆինանսական
ծրագրերի կառավարման
կենտրոն» պետական
David Sargsyan
հիմն արկի գնումն երի գլ
Head of Legal Department, խավոր մասնագետ
“Ameria” CJSC
Suren Saghatelyan
Chief Procurement Officer,
“Foreign Financing
Projects Management
Center” of the Ministry of
Finance of Armenia, State
Enterprise

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
STAFF

 արուժան Հոկտանյան
Վ
գործադիր տնօրեն

Սոնա Այվազյան
ծրագրի ղեկավար

Վախթանգ Սիրադեղյան
ծրագրի մասնագետ

Լենա Նազարյան
ծրագրի մասնագետ

Varuzhan Hoktanyan
Executive Director

Sona Ayvazyan
Project Director

Vakhtang Siradeghyan
Project Specialist

Lena Nazaryan
Project Specialist

Գոհար Գրիգորյան
հանրային կապերի մասնա
գետ

Հերիքնազ Տիգրանյան
իրավախորհրդատու

Քրիստինե Մարգարյան
ադմինիստրատիվ ղեկավար

Շահեն Շահինյան
գլխավոր հաշվապահ

Heriknaz Tigranyan
Legal Expert

Christina Margaryan
Administrative Manager

Shahen Shahinyan
Chief Accountant

Gohar Grigoryan
Public Relations Specialist

Նունե Այդինյան
գործունեության
լուսաբանման մասնագետ
Nune Aydinyan
Public Awareness Specialist

Էդիտա Նազարյան
վարչական հարցերով
օգնական
Edita Nazaryan
Administrative Assistant

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

«Բանակն իրականում» քաղաքացիական նախաձեռնություն
«Գործընկերություն հանուն բաց հասարակության» նախաձեռնություն
Երևանի մամուլի ակումբ ՀԿ
«Էկոդար» բնապահպանական ՀԿ
Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնություն
Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ Ադրբեջանի ներկայացուցչություն
Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ Վրաստանի ներկայացուցչություն
Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ
Հայաստանի հելսինկյան կոմիտե ՀԿ
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ ՀԿ
Հետաքննող լրագրողներ ՀԿ
ՄԱԿ-ի Կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի կոալիցիա
ՏԱՐԵԿԱՆ
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«Մենք ենք այս քաղաքի տերը» հասարակական նախաձեռնություն
«Պետական կարիքների զոհեր» ՀԿ

PARTNERS

“Army in Reality” Civic Initiative
“Partnership for Open Society” Initiative
Yerevan Press Club NGO
“Ecodar” Environmental NGO
Teghut Defense Civic Initiative
Transparency International Azerbaijan
Transparency International Georgia
“Asparez” Journalists’ Club NGO
Helsinki Committee of Armenia NGO
Helsinki Citizens’ Assembly Vanadzor Office NGO
Investigative Journalists NGO
UN Coalition against Corruption
“We are the Owners of This City” Public Initiative
Victims of State Needs NGO
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ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ
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Միջազգային պարտավորություններ
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Եվրոպայի խորհրդի Կոռուպցիայի դեմ
պայքարող պետությունների խումբ (ԳՐԵԿՈ)
 Եվրոպական հարևանության քաղաքականու
«
թյան ծրագրի իրականացման մոնիտորինգ»
դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում
ԹԻՀԿ-ն ուսումն ասիրել է Հայաստանի Հանրա
պետության կառավարության կողմից ստանձ
նած` ԳՐԵԿՈ-ի այն հանձնարարականների կա
տարման ընթացքը, որոնք Հայաստանը պետք է
իրականացներ ԳՐԵԿՈ-ի գնահատման առաջին
և երկրորդ փուլերի համատեղ իրականացման
վերաբերյալ զեկույցի հրապարակումից հետո:

Տնտեսական համագործակցության և
զարգացման կազմակերպություն (ՏՀԶԿ)

Եվրոպական հարևանության
քաղաքականություն (ԵՀՔ)

2011 թ. սեպտեմբերին ԹԻՀԿ ներկայացուցի
չը մասնակցել է ՏՀԶԿ Արևելյան Եվրոպայի ու
Կենտրոնական Ասիայի հակակոռուպցիոն ցան
ցի (ՀԿՑ) հակակոռուպցիոն միջոցառումն երի
Ստամբուլյան ծրագրի մոնիտորինգային 10-րդ
և ՀԿՑ համակարգող խորհրդի 12-րդ նիստերին,
այդ թվում` ներգրավվելով ՏՀԶԿ փորձագետնե
րի և Հայաստանի պատվիրակության միջև ըն
թացող երկկողմանի խորհրդակցություններին
և Հայաստանի վերաբերյալ մոնիտորինգի երկ
րորդ փուլի զեկույցում ներառվող հակակոռուպ
ցիոն նոր պարտավորությունների մշակման աշ
խատանքներին:

 ույն «Եվրոպական հարևանության քաղա
Ն
քականության ծրագրի իրականացման մոնի
տորինգ» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակ
ներում ԹԻՀԿ-ը ուսումն ասիրել է նաև ԵՀՔ
Հայաստանի միջոցառումն երի ծրագրից բխող
դատաիրավական և հանրային ծառայության
ոլորտների բարեփոխումն երի իրականացման
ընթացքը: 2011 թ. մայիսին կազմակերպության
գործադիր տնօրենը հարավկովկասյան երկրնե
րի ԹԻ գրասենյակների ներկայացուցիչների հետ
համատեղ Բրյուսելում ներկայացրել է ծրագրի
արդյունքների հիման վրա պատրաստած` ԵՀՔ
հակակոռուպցիոն պարտավորությունների կա
տարման վերաբերյալ 2010 թ. զեկույցը:

ACTIVITY

ANTI-CORRUPTION
POLICY

International obligations

Group of States against Corruption (GRECO)

Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD)

In the scope of the “Monitoring of Implementation
of European Neighborhood Policy” project TIAC
studied Armenia’s compliance with the remaining
partially implemented GRECO recommendations,
which should have been carried out after the
publication of the Joint First and Second Round
Evaluation Report on Armenia.

TIAC representative took part in the 10th
Monitoring Meeting of the Istanbul Anti-Corruption
Action Plan and the 12th Steering Group Meeting
of OECD Anti-Corruption Network for Eastern
Europe and Central Asia (ACN) in September
2011, getting actively involved in the work of bilateral consultations between OECD experts and
Armenian delegation and in the development of
new anti-corruption obligations and commitments
on Armenia, included in the Second Round of
Monitoring Report on Armenia.

European Neighborhood Policy (ENP)
Within the framework of the same “Monitoring
of Implementation of European Neighborhood
Policy” grant project TIAC also researched the
Armenian Government’s compliance with the
ENP EU-Armenia Action Plan commitments in
addressing progress made in judicial reform and
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ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 ազմակերպության ներկայացուցիչները նաև
Կ
ներդրում են ունեցել «Գործընկերություն հա
նուն բաց հասարակության» նախաձեռնության
կողմից պատրաստված «Հայաստանում Եվրո
պական հարևանության քաղաքականության
իրականացումը 2010 թ.» տարեկան զեկույցի
մշակման աշխատանքներում, մասնավորապես,
ներկայացնելով Հայաստանի կողմից ստանձ
նած պարտավորությունների իրականացման
գործընթացը կոռուպցիայի դեմ պայքարի և շր
ջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում:
Եվրոպական Միության Արևելյան
գործընկերություն (ԱլԳ)
ԹԻՀԿ-ը մասնակցել է Արևելյան գործընկերու
թյան քաղաքացիակական հասարակության
ազգային պլատֆորմի աշխատանքներին, ինչ
պես նաև` 2011 թ. նոյեմբերին Լեհաստանի Պոզ
նան քաղաքում կայացած «Գործընկերություն
հանուն ժողովրդավարական բարեփոխումն երի
և եվրոպական ինտեգրման» խորագրով Արևե
լյան գործընկերության քաղաքացիական հա
սարակության համաժողովի երրորդ ամենամյա
ընդհանուր ժողովին:

ՏԱՐԵԿԱՆ
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2011թ. հուլիս և սեպտեմբեր ամիսներին կազ
մակերպությունն իր ներդրումն է ունեցել գոր
ծընկեր կազմակերպությունների կողմից ձեռ
նարկված միջոցառումն երին` ներկայացնելով
ԱլԳ շրջանակներում կոռուպցիայի դեմ պայքա

րի ուղղությամբ բարեփոխումն երին առնչվող
առաջարկությունների իրականացման ընթաց
քը:
Իրավակիրառ պրակտիկա
2011թ. մայիսից մեկնարկել է «Իրավակիրառ
պրակտիկայի մոնիտորինգ» դրամաշնորհային
ծրագիրը, որի շրջանակում կազմակերպությու
նը դիտարկում է կոռուպցիոն գործերով իրակա
նացվող դատավարությունները և կոռուպցիոն
դրսևորումն եր պարունակող հանցագործու
թյունների առնչությամբ իրավապահ մարմին
ների գործողությունները: Հաշվետու ժամանա
կահատվածում իրականացվել է 26 քրեական
գործերի դատական նիստերի մոնիտորինգ Եր
ևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության առա
ջին ատյանի դատարաններում և ՀՀ վերաքննիչ
քրեական դատարանում` մասնավորապես գնա
հատելով գործընթացների համապատասխա
նությունը հետևյալ սկզբունքներին. դատական
քննության հրապարակայնություն, կողմերի հա
վասարություն ու մրցակցություն, անմեղության
կանխավարկած, ողջամիտ ժամկետներում քն
նություն և պաշտպանության իրավունքի ապա
հովում: ՀՀ ոստիկանություն, Հատուկ քննչական
ծառայություն ու Գլխավոր դատախազություն
ներկայացվել է հանցագործության մասին 8 հա
ղորդում: Ծրագրի արդյունքները կամփոփվեն
2012 թվականին:

ANTI-CORRUPTION POLICY

civil service administration. In May 2011, together
with the representatives of other South Caucasus
TI Chapters, TIAC Executive Director presented
a report in Brussels on monitoring of Armenia’s
2010 anti-corruption commitments, based on the
findings of the project.
The representatives of the organization also
contributed to the development civil society’s
annual report on “Armenia’s European
Neighborhood Policy Implementation in 2010,” in
particular presenting Armenia’s compliance with its
obligations in fighting corruption and environmental
protection, prepared by “Partnership for Open
Society” Initiative.
European Union initiative the Eastern Partnership
(EaP)
TIAC participated in the work of the Eastern
Partnership Civil Society Forum Armenian National
Platform, as well as partook in the 3rd Annual
Assembly of the Eastern Partnership Civil Society
Forum (EaP CSF) “A Partnership for Democratic
Reforms and European Integration” held in
Poznan, Poland in November 2011.
During July and September the organization had
its input in the events initiated by the partner
organizations by addressing the progress made

in implementation of recommendations regarding
anti-corruption reforms in the frame of EaP.
Law enforcement
Since May 2011 launch of “Monitoring of Law
Enforcement Practices” grant project, TIAC
monitored court litigations on corruption cases
and law enforcement bodies’ actions related to
corruption crimes. Within the reporting period
TIAC monitored 26 criminal court cases related
to corruption in Yerevan’s first instance courts
of general jurisdiction and in Criminal Court of
Appeal of Armenia, particularly through assessing
the compliance of processes with the following
principles: publicity of judicial investigation, equality
of the parties and competition, presumption of
innocence, investigation within reasonable time
and ensuring right to defense. Eight reports on
crime were filed to the Police, Special Investigation
Service and Prosecutor General’s Office. The
findings of the project will be summed up in 2012.
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Տեղեկատվության ազատություն
 Ի Վրաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցչու
Թ
թյունների հետ համատեղ ԹԻՀԿ-ը ձեռնամուխ
է եղել «Տեղեկատվության ազատությունը հա
րավկովկասյան երկրներում» դրամաշնորհային
ծրագրի իրականացմանը: Ծրագրով նախա
տեսվում է ուսումն ասիրել ոլորտին առնչվող մի
ջազգային պարտավորությունները, օրինակելի
պրակտիկան, դիտարկել առանձին երկրների
օրենսդրության համապատասխանությունը մի
ջազգային նորմերին, ստուգել տարբեր պետա
կան կառույցների կողմից տեղեկատվություն
տրամադրելու պարտավորության իրականաց
ման պրակտիկան և հետազոտել հասարա
կական ընկալումը և կարծիքը տեղեկություն
ստանալու կապակցությամբ քաղաքացիների
իրավունքների, հնարավորությունների և հե
տաքրքրվածության առումով: Ծրագրի ար
դյունքները կամփոփվեն և կներկայացվեն 2012
թվականին:
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Կազմակերպությունն իր տեղեկատվության
ազատության սահմանափակման երեք դեպքե
րով իրականացրել է «Ռազմավարական դա
տավարության» դրամաշնորհային ծրագիր` վի
ճարկելով պետական կառույցների անգործու
թյունը: Պատասխանող կողմեր են հանդիսացել
Երևանի քաղաքապետարանը` Երևան քաղաքի
կանաչ տարածքների վերաբերյալ տվյալներ ու
փաստաթղթեր չտրամադրելու համար, ՀՀ կա
ռավարությանն առընթեր անշարժ գույքի պե

տական կադաստրը` Երևանի կանաչ տարածք
ներից մեկի վարձակալական պայմանագրերի
տրամադրումը առևտրային գաղտնիքի հիմքով
մերժելու համար և ՀՀ կառավարությանն առըն
թեր պետական եկամուտների կոմիտեն` հան
քարդյունաբերական ձեռնարկությունների կող
մից բնապահպանական վճարների և այլ հար
կերի մասին տեղեկությունը հարկային գաղտ
նիքի հիմքով մերժելու համար: Առաջին գործի
դրական ելքի արդյունքում կազմակերպությու
նը Երևանի քաղաքապետարանից ստացել է
պահանջվող փաստաթղթերը: Մյուս գործերով
դատավարությունը շարունակվում է:

ANTI-CORRUPTION POLICY

Freedom of Information
Together with peer organizations – TI Georgia
and TI Azerbaijan, TIAC was engaged in the
implementation of “Freedom of Information in the
South Caucasus” grant project. It is provided to
study international obligations and best practice
related to the project, to observe compliance of
certain countries’ legislation with international
norms, to test different public agencies in
performing their duty to provide requested
information, and research public perception and
opinion on access to information with regard to
citizens’ rights, opportunities and interests. The
project findings will be summarized and produced
in 2012.
The organization carried out grant project on
“Strategic Litigation” regarding three cases on
limiting its freedom of information and sued the
inaction of state institutions in a court of law. The
defendant parties were the following information
holders: Yerevan municipality, which failed to
provide data and documents on green areas in
Yerevan city; the State Committee of Real Estate
Cadastre under the Government of Armenia
which refused to provide lease agreement of a
green area in Yerevan under the pretext of trade
secret; and the State Revenue Committee under
the Government of Armenia which refused to
provide information on environmental and other
taxes paid by mining companies under the pretext

of tax secret. As a result of positive outcome of
the first case the organization managed to acquire
the requested documents. The litigation continues
with regard to the other cases.
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րական դրույթները` համաձայն նոր Ընտրական
օրենսգրքի: Ծրագրի արդյունքները կամփոփվեն
և կներկայացվեն 2012 թվականին:
ԹԻՀԿ ներկայացուցիչը մասնակցել է 2011 թ.
մարտին Տալինում կայացած` «Քաղաքացիական
հասարակության ներգրավվածությունը` ապա
հովելու թափանցիկ և ժողովրդավարական
ընտրություններ» անվանումով միջոցառմանը,
և Էստոնիայի խորհրդարանական ընտրություն
ներում հանդես եկել դիտորդական առաքելու
թյամբ:

Ընտրական գործընթացներ
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2011 թ. նոյեմբերից ԹԻՀԿ-ն սկսել է «2012 թ.
խորհրդարանական ընտրությունների նախընտ
րական քարոզչության ֆինանսավորման և հան
րային գնումն երի մոնիտորինգ Հայաստանում
2011-2012 թթ.» դրամաշնորհային ծրագիրը:
Ծրագիրը նախատեսում է ուսումն ասիրել 2012
թ. խորհրդարանական ընտրությունների նա
խընտրական քարոզչության ընթացքում ընտ
րություններին համամասնական ընտրակարգով
մասնակցող կուսակցությունների կատարած նա
խընտրական քարոզչությանն առնչվող ծախսե
րը, ինչպես նաև պետական մարմինների կողմից
այդ ժամանակահատվածում իրենց տրամադրու
թյան տակ եղած նյութական, ֆինանսական և
մարդկային ռեսուրսների չարաշահումն երի դեպ
քերը: Հաշվետու տարում ուսումն ասիրվել են նշ
ված հարցերի կարգավորմանն ուղղված օրենսդ

Քաղաքացիական ներգրավվածություն
 ազմակերպությունը Ժուռնալիստների «Ասպա
Կ
րեզ» ակումբի ու Հելսինկյան քաղաքացիական
ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի հետ հա
մատեղ 2011 թ. նոյեմբերից սկսել է «Ընտրու
թյունների փոստատար. 2012 թ. խորհրդարա
նական ընտրություններ» ծրագիրը: Վերջինս
նախատեսում է Հայաստանի շարքային քաղա
քացիներին մասնակից դարձնել քաղաքական
օրակարգի ձևավորմանը` ծրագրի «փոստատար
ների» օգնությամբ վեր հանելով և փոխանցելով
նրանց հուզող հարցերն ու մտահոգությունները
կուսակցություններին, ինչպես նաև` խթանել քա
ղաքական գործիչների հաշվետվողականությու
նը ընտրողների առջև: Ծրագրի արդյունքները
կամփոփվեն և կներկայացվեն 2012 թվականին:

ACTIVITY

ELECTIONS

Electoral processes
Since November 2011 TIAC embarked upon
“Monitoring of 2012 Parliamentary Elections
Campaign Finance and Public Procurement
in 2011-2012 in Armenia” grant project. The
project was designed to study election campaign
expenses of the political parties running for
parliament on proportional list during the election
campaign of 2012 parliamentary elections, as
well as the cases of misuse of material, financial
and human resources that the state institutions
had at their disposal. During the reporting period
legislative provisions were studied intended for the
regulation of the mentioned issues pursuant to the
new Electoral Code. The Project will finalize its
research and present in 2012.

In March 2011 TIAC representative took part in
an event in Tallin on Civil Society Engagement in
Securing Transparent and Democratic Elections
and acted as an observer during parliamentary
elections in Estonia.
Civic engagement
Together with “Asparez” Journalists’ Club and
Helsinki Citizens’ Assembly Vanadzor Office,
TIAC launched “Election Postman: Parliamentary
Elections – 2012” project since November
2011. It is designed to engage ordinary citizens
of Armenia in the political agenda-setting by
raising their issues of concern through project
“postmen” and delivering them to political parties,
as well as to boost politicians’ accountability
to the constituents. The project results will be
summarized and presented in 2012.
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«Երևան քաղաքում քաղաքաշինության մոնի
տորինգ» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանա
կում ԹԻՀԿ-ը ստեղծել է Երևանի կանաչ տա
րածքների և պատմամշակութային հուշարձան
ների վերաբերյալ ինտերակտիվ էլեկտրոնային
քարտեզ-շտեմարաններ: Կանաչ տարածքների
մասին շտեմարանը ներառում է տեղեկություն
ներ ընդհանուր օգտագործման կանաչ տա
րածքների, դրանց մակերեսի, կառուցապատ
ման, վարձակալների, շինարարության գործըն
թացում տեղ գտած քաղաքաշինական իրա
վախախտումն երի վերաբերյալ: Այն նաև հնա
րավորություն է տալիս համեմատել առանձին
կանաչ տարածքների մակերեսների փոփոխու
թյունը 1990-2007 թթ. ընկած ժամանակահատ
վածում: Պատմամշակութային հուշարձանների
շտեմարանը ներառում է տեղեկություններ Եր

ևանի քանդված-ոչնչացված և վտանգված հու
շարձան-շենքերի, դրանց իրավական կարգավի
ճակի ու փաստացի վիճակի վերաբերյալ: Շտե
մարաններում ամփոփվել են պետական մար
մինների կողմից տրամադրված պաշտոնական
և հասարակական կազմակերպությունների մո
նիտորինգի արդյունքում ստացված տվյալներ:
Կազմակերպությունը կատարել է Երևանի քա
ղաքապետարանի պատվերով իրականացվող`
Երևանի գլխավոր հատակագծի ճշգրտման
նախագծի ուսումն ասիրություն, կազմակերպել
քննարկում շահագրգիռ կողմերի մասնակցու
թյամբ և ներկայացրել առաջարկություններ ՀՀ
կառավարությանն ու Երևանի քաղաքապե
տարանին` մասնավորապես անդրադառնալով
քաղաքի կանաչ տարածքների և պատմամշա
կութային հուշարձանների կառավարման խն
դիրներին:

ACTIVITY

PUBLIC
RESOURCES

Public assets
Within the framework of “Monitoring of Urban
Development in Yerevan City” grant project TIAC
created interactive maps of green areas and
historical and cultural monuments of Yerevan.
The database on public green areas in Yerevan
includes information on green spaces of general
use, their surface, construction, lessees, and
violations of urban development norms and other
breaches of construction process. It also enables
to compare the changes in surfaces of certain
green spaces from 1990 to 2007 interactively. The
database on cultural and historical monuments of
Yerevan contains information on destroyed and
endangered historic-cultural monument buildings
of Yerevan, their legal and factual status. The
databases sum up official data obtained from state
institutions and NGOs as a result of monitoring.

The organization studied draft adjustment
to Yerevan master plan, commissioned by
Yerevan municipality, organized a discussion
with the participation of stakeholders and made
recommendations to the government of Armenia
and Yerevan municipality by particularly addressing
the issues of the green areas of Yerevan and the
management of historic-cultural monuments.
TIAC also conducted a study of the legal bases
of public participation in decision-making
processes regarding urban development and their
compliance with international norms and submitted
recommendations to the state institutions
intended for the improvement of transparency and
accountability of the processes.
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 ԻՀԿ-ը նաև ուսումն ասիրել է քաղաքաշինա
Թ
կան գործունեությանն առնչվող որոշումն երի
ընդունման ընթացքում հանրային մասնակ
ցության իրավական հիմքերն ու դրանց համա
պատասխանությունը միջազգային նորմերին և
ներկայացրել առաջարկություններ պետական
կառույցներին` գործընթացների թափանցիկու
թյունը և հաշվետվողականությունը բարելավե
լու նկատառումով:

Հանրային գնումներ
«Հանրային գնումն երի գործընթացում հաղթող
մասնակիցների ընտրության փուլի կոռուպցիոն
ռիսկերի վերլուծություն» դրամաշնորհային
ծրագրի շրջանակներում ԹԻՀԿ-ն ուսումն ասի
րել է հանրային գնումն երի տարբեր համակար
գերի լավագույն փորձը` համադրելով այն հա
յաստանյան պետական գնումն երի գործընթաց
ների հետ և վեր է հանել գնումն երի ազգային
համակարգում առկա որոշ կոռուպցիոն ռիսկեր:
«2012 թ. խորհրդարանական ընտրությունների
նախընտրական քարոզչության ֆինանսավոր
ման և հանրային գնումն երի մոնիտորինգ Հա
յաստանում 2011-2012 թթ.» դրամաշնորհային
ծրագրի շրջանակներում ԹԻՀԿ-ն վերլուծել է
«Գնումն երի մասին» նոր` 2010 թ. ընդունված
օրենքը: Հայաստանում գնումն երի համակարգի
և գնումն երի կազմակերպման վերաբերյալ ու
սումն ասիրության արդյունքները կամփոփվեն
և կներկայացվեն 2012 թվականին:
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PUBLIC RESOURCES

Public procurement
Within the framework of “Analysis of Corruption
Risks at the Contract Awarding Stage of Public
Procurement Process” grant project TIAC
researched best practices among different
national procurement systems by comparing them
with the public procurement processes in Armenia
and identified some corruption risks at its national
procurement system.
In the scope of “Monitoring of 2012 Parliamentary
Elections Campaign Finance and Public
Procurement in 2011-2012 in Armenia”
grant project TIAC analyzed the new Law on
Procurement adopted in 2010. The findings of
the study on procurement system in Armenia and
procurement organization will be summarized and
presented in 2012.
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•

իրականացվել է քրեական գործով տուժողի
իրավահաջորդ Գեորգի Մկրտչյանի շահե
րի ներկայացում դատական մարմիններում,
որի կինը մահացել էր բժշկական սխալի
պատճառով «Էրեբունի» բժշկական կենտ
րոնում: Դեպքի առնչությամբ հարուցվել էր
քրեական գործ ու նշանակվել էր չորս դա
տաբժշկական փորձաքննություն, որոնք
տվել էին իրարամերժ եզրակացություններ
մահվան պատճառի վերաբերյալ, և դեռևս
2009 թվականին վարույթը կարճվել էր հան
ցակազմի բացակայության հիմքով: ԹԻՀԿ
աջակցությամբ իրականացված դատավա
րության և գործի նոր քննության արդյուն
քում 2011–ին դատարանը բավարարել է
տուժողի իրավահաջորդի բողոքը և վերաց
րել քրեական գործի վարույթը կարճելու մա
սին որոշումը` ապահովելով քրեական գոր
ծի վերսկսումը,

•

աջակցություն և իրավախորհրդատվություն
է տրամադրվել «Մենք ենք այս քաղաքի տե
րը» նախաձեռնությանը, մասնավորապես,
«Վիշապի կոթողներ» պուրակում իրակա
նացվող անօրինական շինարարարության
բողոքարկման առնչությամբ: ԹԻՀԿ-ը հա
ղորդում է ներկայացրել ՀՀ ոստիկանություն
Գայի պողոտայի 19/71 հասցեով գտնվող
«Վիշապի կոթողներ» այգու 1.800 քմ մակե
րեսով հողամասում կատարվող ապօրինի
շինարարության վերաբերյալ` մատնանշե
լով, որ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցու

Իրավական աջակցություն
Կազմակերպությունը տրամադրել է իրավական
աջակցություն այն քաղաքացիներին ու կազ
մակերպություններին, որոնց իրավունքները
խախտվել են կոռուպցիայի հետևանքով: 2011
թվականին ԹԻՀԿ-ը`
•
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 ատարել է Նալբանդյան 106 հասցեի բնա
ս
կիչների բողոքն ընդդեմ բակային տարած
քում ծավալվող բազմահարկ շենքի կառու
ցապատման, որի արդյունքում խախտվել են
քաղաքացիների` առողջ շրջակա միջավայ
րում ապրելու և իրենց կենսագործունեու
թյան միջավայրի փոփոխությանն առնչվող
որոշումն երին մասնակցելու իրավունքնե
րը: ԹԻՀԿ-ը տրամադրել է շարունակական
խորհրդատվություն և աջակցել պետական
կառույցներին դիմումն եր գրելու հարցում,

ACTIVITY

HUMAN RIGHTS AND
DEMOCRACY

his interests in judiciary. A criminal case was
initiated regarding the case and four forensic
medicine examinations were conducted that
provided contradictory conclusions on the
cause of death, and still in 2009 the criminal
proceeding was quashed for lack of corpus
delicti. As a result of litigation initiated with the
support of TIAC and new examination of the
case in 2011 the court redressed the complaint
of the successor of victim and overruled the
decision on quashing the proceeding, ensuring
to restart criminal proceedings,

Legal assistance
TIAC provided legal support to citizens and
organizations faced with violation of their rights
resulted from corruption. In 2011 TIAC supported
•

•

the complaint of residents of 106 Nalbandian
Street against construction of a multi-storey
building in their yard area, which resulted in
violation of the citizens’ rights to live in a healthy
environment and participation in decisionmaking on the change of their environment.
TIAC provided ongoing consultation and
assisted citizens in filing inquiries to state
institutions,
successor of a victim - Georgy Mkrtchyan,
whose wife passed away because of a medical
error in Erebuni Medical Center by presenting

•

and provided legal assistance to “We
are the Owners of This City” Initiative,
particularly regarding complaint against
illegal construction in Dragon Stones (Vishapi
Kotoghner) Park. TIAC filed a report to police
on illegal construction carried out in 1.800
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թյան դրական եզրակացություն ստանալու
նպատակով կեղծվել են հանրային լսումն ե
րի իրականացման մասին փաստը և «մաս
նակիցների» ստորագրությունները: Վերջին
փաստը ստուգվել և հավաստվել է ԹԻՀԿ
անդամն երի և գործընկերների կողմից` ար
ձանագրությունը «ստորագրած» մի շարք
բնակիչներին այցելելու և հարցումն եր անե
լու միջոցով: Փաստաթղթեր կեղծելու դեպքի
առիթով Երևանի Ավան և Նոր Նորք վարչա
կան շրջանների դատախազության կողմից
հարուցվել է քրեական գործ, որի վարույթը
սակայն հետագայում կարճվել է` հանցա
կազմի բացակայության հիմքով:
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«Առողջ շրջակա միջավայրում ապրելու մարդու
իրավունքների խթանում» դրամաշնորհային
ծրագրի շրջանակներում կազմակերպությունը
մշակել է ձեռնարկ «Պաշտպանե‘ք առողջ շր
ջակա միջավայրում ապրելու ձեր իրավունքը»
թեմայով և կազմակերպել սեմինարներ` աջակ
ցելու քաղաքացիներին իրենց կենսագործու
նեության միջավայրի ակնկալվող բացասական
փոփոխությունների կանխարգելման ուղղու
թյամբ միջոցներ ձեռնարկելու գործում: Գրքույ
կում ներկայացված են քաղաքացիների` առողջ
շրջակա միջավայրում ապրելու և որոշումն երի
ընդունմանը մասնակցելու իրավունքները, այդ
իրավունքները պաշտպանող իրավական նոր
մերը, պետական կառույցների պարտականու
թյունները և թեժ գծերի հեռախոսահամարները:

Օրհուսի գործընթաց
ԹԻՀԿ-ը «Հետաքննող լրագրողներ» հասարա
կական կազմակերպության հետ համագործակ
ցությամբ կազմակերպել է խորհրդակցություն`
գնահատելու ՄԱԿ-ի եվրոպական տնտեսական
հանձնաժողովի «Շրջակա միջավայրի առն
չությամբ տեղեկությունների մատչելիության,
որոշումն երի ընդունման գործընթացում հա
սարակության մասնակցության և արդարադա
տության մատչելիության մասին» կոնվենցիայի
(Օրհուսի կոնվենցիա) իրականացման արդյու
նավետությունը Հայաստանում: Վերջինիս ար
դյունքում կազմակերպությունները հանդես
են եկել հայտարարությամբ` արտահայտելով
իրենց մտահոգությունը ՀՀ կառավարության
կողմից Օրհուսի կոնվենցիայի պահանջնե
րի կատարման ձախողման կապակցությամբ:
2011 թ. հունիսին ԹԻՀԿ ներկայացուցիչը
Կիևում մասնակցել է «Արևելյան գործընկե
րության քաղաքացիական հասարակության
համաժողովի 3-րդ աշխատանքային խմբի`
շրջակա միջավայրի բարեփոխման գնահա
տումը 6 գործընկեր երկրներում» փորձագի
տական սեմինարին` ներկայացնելով Օրհուսի
կոնվենցիայի իրականացման գործընթացը
Հայաստանում: 2011 թ. հունիսի 29 - հուլի
սի 1-ը կազմակերպությունը մասնակցել է
Օրհուսի կոնվենցիայի մասնակից պետություն
ների չորրորդ հանդիպմանը Քիշնևում:

HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY

sq. m. allotment in Dragon Stones Park at
19/71 Gay Avenue, with a mention that in
order to receive positive response regarding
environmental impact assessment, a public
hearing was falsely held and the signatures of
its “participants” were forged. That allegation
was checked and testified by TIAC members
and colleagues through visiting a number
of residents that “signed” the protocol and
through making inquiries. A criminal case was
initiated regarding forging the documents in
Yerevan’s Avan and Nor Nork administrative
district prosecutor’s office, however later its
proceedings was quashed for lack of corpus
delicti.
Within the framework of “Promoting the Human
Right to Live in a Healthy Environment” project
TIAC elaborated a booklet entitled “Protect your
Right to Live in a Healthy Environment” and
organized seminars to support citizens in taking
measures to prevent the negative changes
affecting their vital activity. The booklet features
citizens’ rights to live in a healthy environment and
their participation in decision-making processes,
legal norms protecting those rights, the obligations
of state institutions and the phone numbers of
hotlines.

Aarhus process
In cooperation with Investigative Journalists
NGO, TIAC organized a conference to evaluate
the effectiveness of implementation of UNECE
Convention on Access to Information, Public
Participation in Decision-Making and Access
to Justice in Environmental Matters (Aarhus
Convention) in Armenia. For the purposes of
summarizing the results, the organizations came
up with a statement expressing their concern in
the Government of Armenia’s failure to accomplish
the requirements of the Convention.
In June 2011 TIAC representative participated in
an Expert Workshop “Eastern Partnership Civil
Society Forum Working Group 3 Assessment
of Environmental Policy Reform in Six Partner
Countries,” in Kyiv presenting Aarhus Convention
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Համերաշխության ակցիաներ
ԹԻՀԿ-ը սատարել է Հայաստանում մարդու
իրավունքների պաշտպանությանն ու ժողովր
դավարության զարգացմանն ուղղված` այլ կազ
մակերպությունների ու նախաձեռնությունների
կողմից կազմակերպված միջոցառումն երը: Այն
մի շարք այլ կազմակերպությունների հետ հա
մատեղ մասնակցել է հավաքների և հանդես
եկել հայտարարություններով` դատապարտե
լով պետական կառույցների և դրանց պաշտո
նյաների կողմից մարդու իրավունքների ոտնա
հարման դեպքերը: 2011 թ. հայտարարություն
ներում արտացոլված պահանջները, մասնավո
րապես, ներառել են հետևյալը.
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•

 դարեցնել ՀՀ ազգային ժողովի ընդդիմա
դա
դիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանի
եղբոր` Տիգրան Փոստանջյանի նկատմամբ
սկսված քրեական հետապնդումը.

•

ապահովել պատշաճ պայմաններ ՀՀ ազ
գային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր
Րաֆֆի Հովհաննիսյանի հացադուլի համար.

•

ապահովել մարդու իրավունքների պաշտ
պանությունը ՀՀ զինված ուժերում և իրա
կանացնել խաղաղ պայմաններում տեղի
ունեցող սպանությունների պատշաճ քննու
թյուն.

•

ապահովել «Բանակն իրականում» քա
ղաքացիական նախաձեռնության անդամ
կազմակերպությունների և ակտիվիստների
միավորումն երի, արտահայտման և հավաք
ների ազատությունը:

HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY

implementation process in Armenia. The
organization also took part in the Fourth Meeting of
the Parties to the Aarhus Convention in Chisinau,
Moldova from June 29 to July 1, 2011.
Actions of support
TIAC supported a number of actions and
statements regarding protection of human rights
and development of democracy in Armenia
organized by other organizations and initiatives.
It took part in forums and actions and came up
with statements condemning the acts of public
institutions and their authorities violating human
rights. The statements TIAC joined in 2011 are
particularly related to:
•

stopping criminal investigation launched
against Tigran Posrtanjyan, the brother of National Assembly’s opposition parliamentarian
Zaruhi Postanjyan’s brother;

•

providing reasonable conditions for the hungerstrike carried out by National Assembly’s
opposition parliamentarian Raffi Hovannisian;

•

providing human
Armed Forces of
due investigation
occurred in the
conditions;

rights protection in the
Armenia and carrying out
of the killings and deaths
military under noncombat

•

providing freedom to associations, expression
and assemblies and activists of the
organizations that are members of “Army in
Reality” Civic initiative.
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2011 թվականի մարտին ԹԻՀԿ հիմն ադիր նա
խագահ Ամալյա Կոստանյանը հետմահու ար
ժանացել է ԱՄՆ դեսպանության 2011 թ. «Խի
զախ կին» մրցանակին` հաշվետու և թափան
ցիկ կառավարման խթանմանը, կոռուպցիայի
դեմ պայքարին և քաղաքացիական հասարա
կության ներգրավվածության ամրապնդմանն
ուղղված իր տասնամյա գործունեության հա
մար:

ՏԱՐԵԿԱՆ
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ԹԻՀԿ-ը և Բաց հասարակության հիմն ադրամ
ներ - Հայաստանը համատեղ սահմանել են
Ամալյա Կոստանյանի անվան տարեկան մրցա
նակ, որը կշնորհվի սկզբունքային ու խիզախ
գործունեություն իրականացրած և քաղաքա
ցիական հասարակության զարգացման գոր
ծում նշանակալի ներդրում ունեցած անձանց:
Մրցանակն առաջին անգամ շնորհվել է 2011 թ.
դեկտեմբերի 9-ին` Ա.Կոստանյանի հիշատակին

նվիրված երեկոյի արարողության ընթացքում:
Ա.Կոստանյանի անվան անդրանիկ մրցանակա
կիրն է իրավաբան, իրավապաշտպան Արտակ
Զեյնալյանը:

AWARDS

In March 2011, Amalia Kostanyan, the founding
chair of TIAC was the posthumous recipient of the
US Embassy’s 2011 Woman of Courage award for
her decade-long crusade to promote accountable
and transparent governance, combat corruption,
and strengthen civil society engagement.
TIAC and Open Society Foundation - Armenia
established a joint award in honor of Amalia
Kostanyan to confer to persons who demonstrated
principled behavior and courage and had
significant contribution in the development of civil
society in Armenia. The award was first given on
December 9, 2011 during a ceremony dedicated
to the memory of Amalia Kostanyan. The first
awardee was lawyer and human rights advocate
Artak Zeynalyan.
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«Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքի
և այլ իրավական ակտերի
համապատասխան փոփոխություններն ու
լրացումները» թեմայով խորհրդարանական
լսումներ
ՀՀ Ազգային ժողովի Տնտեսական հարցերի
մշտական հանձնաժողով
Երևան, Հայաստան
Փետրվար, 2011 թ.

Կազմակերպությունը մասնակցել և իր փորձագիտական ներդրումն է ունեցել ստորև նշված
միջոցառումներին.

«Կոռուպցիայի իրավիճակը Հայաստանում»
թեմայով ֆորում սփյուռքահայ
երիտասարդների հետ
«Դեպի Հայք» հիմնադրամ
Երևան, Հայաստան
Մարտ, 2011 թ.

Հայաստանի քաղաքացիական
հասարակության փորձագետների` շահերի
պաշտպանությանն ուղղված այց
Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան
Վաշինգտոն, ԱՄՆ
Հունվար, 2011 թ.

«Հայաստանում ԵՀՔ իրականացումը 2010
թ.» զեկույցի քննարկում
«Գործընկերություն հանուն բաց
հասարակության» նախաձեռնություն, Բաց
հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստան
Երևան, Հայաստան
Մարտ, 2011 թ.
«Փաստերի վրա հիմնված շահերի
պաշտպանության պլանավորում ԹԻ
ազգային մասնաճյուղերի համար» թեմայով
ուսուցողական սեմինար
Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ քարտուղարություն
Բեռլին, Գերմանիա
Մարտ, 2011 թ.

CONFERENCES
AND OTHER EVENTS

The organization participated and provided its
expert input in the below mentioned events.
Advocacy visit of Armenian civil society
experts
Open Society Foundations-Armenia
Washington, D. C., USA
January 2011
Parliamentary hearings “The Mining Code
of Armenia and Respective Amendments in
Other Legal Acts”
Standing Committee on Economic Affairs,
National Assembly of Armenia
Yerevan, Armenia
February 2011

Forum with Armenian Diaspora youth on
“Situation of Corruption in Armenia”
Birthright Armenia Foundation
Yerevan, Armenia
March 2011
Discussion of Civil Society Report on
“Armenia’s ENP Implementation in 2010”
“Partnership for Open Society” Initiative, Open
Society Foundations - Armenia
Yerevan, Armenia
March 2011
Evidence-based advocacy planning training
workshop for Transparency International
National Chapters
Transparency International Secretariat
Berlin, Germany
March 2011
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ԱՄՆ ՄԶԳ-ի ՀԿ-ների կայունության
ինդեքսի Հայաստանի զեկույցի վերաբերյալ
փորձագիտական քննարկում
Քաղաքացիական զարգացման և
համագործակցության հիմնադրամ
Երևան, Հայաստան
Ապրիլ, 2011 թ.
«Փոփոխություններ ՀՀ ընտրական
օրենսգրքում. ազատ, արդար ընտրությունների
նոր երաշխիքներ» թեմայով քննարկում
«Գործընկերություն հանուն բաց
հասարակության» նախաձեռնություն, Բաց
հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստան
Երևան, Հայաստան
Ապրիլ, 2011 թ.
Հայաստանի վերլուծական կենտրոնների և
հետազոտական կազմակերպությունների
վերաբերյալ քննարկում
ԱՄՆ ՄԶԳ, Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստան
Երևան, Հայաստան
Ապրիլ, 2011 թ.
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«Աջակցելով Հայաստանի քաղաքացիական
հասարակության կազմակերպություններին»
թեմայով համաժողով
Եվրոպական համագործակցություն հանուն
ժողովրդավարության կազմակերպություն,
ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ,
Ժողովրդավարության զարգացման ազգային
հիմնադրամ (ԱՄՆ)
Երևան, Հայաստան
Ապրիլ, 2011 թ.
ՀՀ վարչական դատարանի վերաբերյալ
մոնիտորինգային զեկույցի քննարկում
«Գործընկերություն հանուն բաց
հասարակության» նախաձեռնություն, Բաց
հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստան
Երևան, Հայաստան
Ապրիլ, 2011 թ.
Հայաստանի քաղաքացիական
հասարակության փորձագետների` շահերի
պաշտպանությանն ուղղված այց
Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան
Բրյուսել, Բելգիա
Ապրիլ 2011

CONFERENCES AND OTHER EVENTS

Expert discussion on USAID’s NGO
Sustainability Index Report for Armenia
Civic Development and Partnership Foundation
Yerevan, Armenia
April 2011
Discussion “Amendments to the Electoral
Code: New Guarantees for Free and Fair
Elections”
“Partnership for Open Society” Initiative, Open
Society Foundations - Armenia
Yerevan, Armenia
April 2011
Policy forum on the state of think tanks and
research organizations in Armenia
USAID, Counterpart International - Armenia
Yerevan, Armenia
April 2011
Conference “Supporting Civil Society
Organizations in Armenia”
European Partnership for Democracy, OSCE
Office in Yerevan, National Endowment for
Democracy
Yerevan, Armenia
April 2011

Discussion of monitoring report on
administrative court of Armenia
“Partnership for Open Society” Initiative, Open
Society Foundations - Armenia
Yerevan, Armenia
April 2011
Advocacy visit of Armenian civil society
experts
Open Society Foundations-Armenia
Brussels, Belgium
April 2011
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«Կոռուպցիան և կառավարումը Հարավային
Կովկասում. Արևելյան խոստումների
քաղաքականության երկխոսություն»
թեմայով քննարկում
Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ
քարտուղարություն, Եվրոպական
քաղաքականության կենտրոն
Բրյուսել, Բելգիա
Մայիս, 2011 թ.
«Խաղաղ հավաքների ազատություն. քաղած
դասեր և հետագա ուղիներ» թեմայով
քննարկում
ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ
Քիշնև, Մոլդովա
Մայիս, 2011 թ.
«ԱԺ քաղաքական ուժերի օրենսդրական
գործունեության մոնիտորինգ» թեմայով
քննարկում
Բաց հասարակության հիմնադրամներՀայաստան
Երևան, Հայաստան
Մայիս, 2011 թ.
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«Արևելյան գործընկերության
քաղաքացիական հասարակության
համաժողովի 3-րդ աշխատանքային
խմբի` շրջակա միջավայրի բարեփոխման
գնահատումը 6 գործընկեր
երկրներում» թեմայով փորձագիտական
սեմինար
Ֆրիդրիխ Էբերտի հիմնադրամ,
Եվրահանձնաժողով, Վերածննդի միջազգային
հիմնադրամի Եվրոպական ծրագիր,
Կիևում Լեհաստանի Հանրապետության
դեսպանություն
Կիև, Ուկրաինա
Հունիս, 2011 թ.
Օրհուսի կոնվենցիայի մասնակից
պետությունների չորրորդ հանդիպում
ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական
հանձնաժողով, Մոլդովայի Հանրապետության
կառավարություն
Քիշնև, Մոլդովա
Հունիս, 2011 թ.
«Անշարժ գույքի շուկան և վարկերի
մատչելիությունը Հայաստանում» թեմայով
փորձագիտական կլոր սեղան-քննարկում
Մասնավոր ձեռնարկության միջազգային
կենտրոն, Օտարերկրյա ներդրումների և
համագործակցության ասոցիացիա
Երևան, Հայաստան
Հունիս, 2011 թ.

CONFERENCES AND OTHER EVENTS

Discussion “Corruption and Governance in
the South Caucasus: Eastern Promises Policy
Dialogue”
Transparency International Secretariat, European
Policy Center
Brussels, Belgium
May 2011
Roundtable discussion “Freedom of Peaceful
Assembly: Lessons Learned and Ways
Forward”
OSCE/ODIHR
Chisinau, Moldova
May 2011
Discussion “Monitoring of the legislative
activity of political forces of the National
Assembly”
Open Society Foundations-Armenia
Yerevan, Armenia
May 2011

Expert workshop “Eastern Partnership Civil
Society Forum Working Group 3 Assessment
of Environmental Policy Reform in Six Partner
Countries”
Friedrich Ebert Stiftung, European Commission,
European Program of the International
Renaissance Foundation, Embassy of the
Republic of Poland in Kyiv
Kyiv, Ukraine
June 2011
Fourth meeting of the parties to the Aarhus
Convention
UN Economic Commission for Europe,
Government of the Republic of Moldova
Chisinau, Moldova
June 2011
Expert roundtable “Property Markets and
Loan Availability in Armenia”
Association for Foreign Investment and
Cooperation (AFIC) and the Center for
International Private Enterprise (CIPE)
Yerevan, Armenia
June 2011
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«Արևելյան գործընկերության
քաղաքացիական հասարակության
համաժողովի դերը հանրային կառավարման
և կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտներում
բարեփոխումների իրականացման
մեջ» թեմայով սեմինար
Երևանի մամուլի ակումբ, Ֆրիդրիխ Էբերտ
հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակ
Գյումրի, Հայաստան
Հուլիս, 2011 թ.
«Հայաստանում քաղաքացիական
հասարակության տարբեր ոլորտներում
ծառացած մարտահրավերները» թեմայով
քննարկում
Մարդկային զարգացման միջազգային
կենտրոն, ԱՄՆ ՄԶԳ, Քաունթերփարթ
Ինթերնեշնլ Հայաստան
Երևան, Հայաստան
Հուլիս, 2011 թ.
«Քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում
և կոռուպցիային առնչվող հիմնահարցեր»
թեմայով ֆորում
Քաղաքացիական միասնական դաշինքի ցանց
(U-CAN)
Երևան, Հայաստան
Հուլիս, 2011 թ.
ՏԱՐԵԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
2011
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«Մարդու իրավունքների ինտեգրումը
հակակոռուպցիոն օրակարգ.
մարտահրավերներ, կարողություններ և
հնարավորություններ» զեկույցի քննարկում
ԱՄՆ ՄԶԳ Հակակոռուպցիոն գործողության
մոբիլիզացման ծրագիր, Մարդու իրավունքների
քաղաքականության միջազգային խորհուրդ
Երևան, Հայաստան
Հուլիս, 2011 թ.
Օրհուսի կոնվենցիայի իրականացմանն
առնչվող խնդիրների վերաբերյալ քննարկում
ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Երևան, Հայաստան
Հուլիս, 2011 թ.
«Ընտրական գործընթացների բարելավումը
Հայաստանում. նախապատրաստություն
2012 թ. խորհրդարանական
ընտրություններին» թեմայով քննարկում
Այ Էֆ Ի Էս, ԱՄՆ ՄԶԳ
Երևան, Հայաստան
Օգոստոս, 2011 թ.
Արևելյան գործընկերության
քաղաքացիակական հասարակության
համաժողովների հայաստանյան
մասնակիցների հանդիպում
Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական
հասարակության համաժողով
Երևան, Հայաստան
Սեպտեմբեր, 2011 թ.

CONFERENCES AND OTHER EVENTS

Seminar “The Role of Eastern Partnership
Civil Society Forum in Fostering Public
Administration and Anti-corruption”
Yerevan Press Club, Friedrich Ebert Foundation
Armenia
Gyumri, Armenia
July 2011
Discussion “Gaps and Challenges per
Sectors of Civil Society in Armenia”
International Center for Human Development,
USAID, Counterpart International - Armenia
Yerevan, Armenia
July 2011
Forum “Political situation in Armenia and
corruption related issues”
United Civic Alliance Network (U-CAN)
Yerevan, Armenia
July 2011
Discussion “Integrating Human Rights in
the Anti-Corruption Agenda: Challenges,
Possibilities and Opportunities” Report
The USAID Mobilizing Action Against Corruption
Activity, the International Council on Human
Rights Policy
Yerevan, Armenia
July 2011

Discussion on the issues related to
implementation of Aarhus Convention
RA Ministry of Nature Protection
Yerevan, Armenia
July 2011
Discussion “Improving Electoral Processes in
Armenia: Preparations for 2012 Parliamentary
Elections”
International Foundation for Electoral Systems,
USAID
Yerevan, Armenia
August 2011
Meeting of the Armenian participants of
Eastern Partnership Civil Society Forums
Eastern Partnership Civil Society Forum
Yerevan, Armenia
September 2011
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ՏՀԶԿ Արևելյան Եվրոպայի ու Կենտրոնական
Ասիայի ՀԿՑ հակակոռուպցիոն միջոցառումների Ստամբուլյան ծրագրի 10-րդ
մոնիտորինգային և ՀԿՑ համակարգող
խորհրդի 12-րդ հանդիպումներ
Տնտեսական համագործակցության և
զարգացման կազմակերպություն
Փարիզ, Ֆրանսիա
Սեպտեմբեր, 2011 թ.
«Ի՞նչ ապագա ունի ժողովրդավարությունը
և քաղաքացիական հասարակությունը»
թեմայով միջազգային համաժողով
Բաց հասարակության հիմնադրամներՀայաստան, ԱՄՆ ՄԶԳ, Քաունթերփարթ
Ինթերնեշնլ - Հայաստան
Երևան, Հայաստան
Հոկտեմբեր, 2011 թ.

ՏԱՐԵԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
2011
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«Հարավային Կովկասում քաղաքացիական
հասարակության և մասնավոր հատվածի
դերը վայրի բնության պահպանության
գործում» թեմայով միջազգային համաժողով
ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ, Վայրի բնության
և մշակութային արժեքների պահպանման
հիմնադրամ, ՎիվաՍել-ՄՏՍ և բրիտանական
Ուորլդ Լենդ Թրասթ հիմնադրամ
Երևան, Հայաստան
Հոկտեմբեր, 2011 թ.

«Սոցիալական բարեփոխումները
Հայաստանում» թեմայով կոնֆերանս
Հրայր Մարուխյան հիմնադրամ, Ֆրիդրիխ
Էբերտի հիմնադրամ
Երևան, Հայաստան
Նոյեմբեր, 2011 թ.
«Տեղական ինքնակառավարումը
Հայաստանում. ձեռքբերումներ,
հիմնախնդիրներ, հեռանկարներ» թեմայով
գիտաժողով
ՀՀ տարածքային կառավարման
նախարարություն, Համայնքների
ֆինանսիստների միավորում, ԱՄՆ ՄԶԳ,
ՄԱԶԾ Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստան
Երևան, Հայաստան
Նոյեմբեր, 2011 թ.
«Կոռուպցիայի դրսևորումները և դրա դեմ
պայքարի ուղիները» թեմայով քննարկում
Երևանի համալսարանների ուսանողների
հետ
Քաղաքացիական զարգացման և
համագործակցության հիմնադրամ և Ջինիշյան
հիշատակի հիմնադրամ
Երևան, Հայաստան
Նոյեմբեր, 2011 թ.

CONFERENCES AND OTHER EVENTS

10th Monitoring Meeting of the Istanbul AntiCorruption Action Plan and the 12th ACN
Steering Group Meeting of the Organization
for Economic Co-operation and Development
(OECD) Anti-Corruption Network for Eastern
Europe and Central Asia (ACN)
Organization for Economic Co-operation and
Development
Paris, France
September 2011
International conference “What Future for
Democracy and Civil Society”
Open Society Foundations-Armenia, USAID,
Counterpart International - Armenia
Yerevan, Armenia
October 2011
International conference “The Role of
Civic Societies and Private Sector in the
Preservation of Wildlife in South Caucasus”
OSCE Office in Yerevan, Foundation for the
Preservation of Wildlife and Cultural Assets
(FPWC), VivaCell MTS and World Land Trust
Yerevan, Armenia
October 2011
Conference “Social Reforms in Armenia”
Hrayr Maroukhian Foundation, Friedrich Ebert
Foundation
Yerevan, Armenia
November 2011

Conference “Local Self-government in
Armenia: Achievements, Problems and
Prospects”
Ministry of Territorial Administration of Armenia,
Community Finance Officers’ Association, USAID,
UNDP, Counterpart International - Armenia
Yerevan, Armenia
November 2011
Discussion on manifestations of and fight
against corruption with students of Yerevan
universities
Civic Development and Partnership Foundation
and Jinishian Memorial Foundation
Yerevan, Armenia
November 2011
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«Գործընկերություն հանուն
ժողովրդավարական բարեփոխումների
և եվրոպական ինտեգրման»
խորագրով Արևելյան գործընկերության
քաղաքացիական հասարակության
համաժողովի երրորդ ամենամյա ընդհանուր
ժողով
Արևելյան գործընկերության ՔՀՀ ղեկավար
կոմիտե
Պոզնան, Լեհաստան
Նոյեմբեր, 2011 թ.
Մարդու իրավունքների պաշտպանության
ազգային ռազմավարության նախագծի
վերաբերյալ խորհրդարանական հանրային
լսում
ՀՀ Ազգային Ժողովի Մարդու իրավունքների
պաշտպանության և հանրային հարցերի
մշտական հանձնաժողով, Ազգային
անվտանգության խորհուրդ, Հայաստանում ԵՄ
խորհրդատվական խումբ
Երևան, Հայաստան
Դեկտեմբեր, 2011 թ.

ՏԱՐԵԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
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Երկրի աջակցության ծրագրի քննարկում
ՀԿ-ների հետ
Համաշխարհային բանկի երևանյան
գրասենյակ
Երևան, Հայաստան
Դեկտեմբեր, 2011 թ.

CONFERENCES AND OTHER EVENTS

Third Annual Assembly of the Eastern
Partnership Civil Society Forum “A
Partnership for Democratic Reforms and
European Integration”
Eastern Partnership CSF Steering Committee
Poznan, Poland
November 2011
Parliamentary public hearing on the draft
national strategy on human rights protection
National Assembly of Armenia Standing
Committee on Protection of Human Rights and
Public Affairs, National Security Council, EU
Advisory Group to Armenia
Yerevan, Armenia
December 2011
Discussion of country assistance program
with NGOs
World Bank Yerevan Office
Yerevan, Armenia
December 2011
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44,5%

22,6%

9,4%

1,2%

7,0%

8,2%

6,4%

5,7%

Եկամուտներն ըստ շնորհատուների (ՀՀ դրամով)
Revenues by donors (in AMD)

85

ՏԱՐԵԿԱՆ
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Բաց հասարակության ինստիտուտ, Բուդապեշտ
Open Society Institute, Budapest

37,569,192.94

Մեծ Բրիտանիայի միջազգային զարգացման դեպարտամենտ և ԹԻ քարտուղարություն, Բեռլին
UK Department for International Development (DFID)/TI Secretariat, Berlin

19,107,530.74

Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստան, Երևան
Open Society Foundations - Armenia, Yerevan

5,361,607.20

ԱՄՆ ՄԶԳ / Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստան, Երևան
USAID / Counterpart International Armenia, Yerevan

4,829,279.80

Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարարություն և ԹԻ քարտուղարություն, Բեռլին
Norwegian Ministry of Foreign Affairs / TI Secretariat, Berlin

6,924,923.68

Չեխիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն և ԹԻ Վրաստան, Թբիլիսի
Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic / TI Georgia, Tbilisi

1,676,815.27

Եկամուտներ երկարաժամկետ ակտիվներից
Incomes from non-current actives

997,541.16

Այլ եկամուտներ` արտարժույթի փոխարկումներից և վերագնահատումից
Other Incomes-from other currency conversions and currency revaluations

7,939,215.06

Ընդամենը/Total

84,406,105.85

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ / FINANCES

Դրամաշնորհային ծրագրեր և ծախսեր
Grant projects and expenditures
Առողջ շրջակա միջավայրում ապրելու մարդու իրավունքների խթանում
Promoting the Human Right to Live in a Healthy Environment

2,691,000.00

Հանրային գնումների գործընթացում հաղթող մասնակիցների ընտրության փուլի կոռուպցիոն ռիսկերի վերլուծություն
Analysis of Corruption Risks at the Contract Awarding Stage of Public Procurement Process

2,138,278.80

Իրավակիրառ պրակտիկայի մոնիտորինգ
Monitoring of Law Enforcement Practices

3,611,073.60

Ընտրությունների փոստատար, խորհրդարանական ընտրություններ 2012 թ.
Election postman: Parliamentary elections - 2012

934,654.60

Տեղեկատվության հասանելիության ռազմավարական դատավարություն
Strategic Litigations for Information

815,879.00

Երևան քաղաքում քաղաքաշինության մոնիտորինգ
Monitoring of Urban Development in Yerevan City

4,964,819.66

2010-2011 թթ. ինստիտուցիոնալ աջակցության ծրագիր
Institutional Support 2010/2011

25,268,725.06

Ինստիտուցիոնալ աջակցության ծրագիր, 2-րդ տարին 3-ից
Institutional Support/Year 2 of 3

3,768,676.60

2012 թ. խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզչության ֆինանսավորման և հանրային գնումների
մոնիտորինգ
Monitoring of 2012 Parliamentary Elections Campaign Finance and Public Procurement

3,547,390.21

Հակակոռուպցիոն ուսումնասիրությունների վրա հիմնված շահերի պաշտպանություն, 3-րդ և 4-րդ տարիները 5-ից
Research based Anti-corruption Advocacy, Year 3 and Year 4 of 5

19,107,533.74

Եվրոպական հարևանության քաղաքականության ծրագրի իրականացման մոնիտորինգ
Monitoring of Implementation of European Neighborhood Policy

6,924,921.68

Տեղեկատվական ազատությունը Հարավային Կովկասում, 1-ին մաս
Freedom of Information in the South Caucasus, The 1st Part

1,676,880.82

Երկարաժամկետ ակտվներին վերաբերվող շնորհներից ծախս
Expenses from grants for long term assets

1,014,926.68

Արտարժույթի փոխարկումից և վերագնահատումից ծախս
Expenses from currency conversions and revaluations

7,941,345.40

Ընդամենը/Total

84,406,105.85
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Վարչական աշխատակազմի համախառն աշխատավարձ
Administrative staff gross salaries

26,305,888.87

Ծրագրերում ներգրավված աշխատակազմի համախառն աշխատավարձ
Project staff gross salaries

15,858,054.75

Պայմանագրային աշխատողների համախառն աշխատավարձ
Service contractors gross salaries

5,388,826.00

Գործատուի սոցիալական ապահովության վճարներ
Employer Social Security Paid Liabilities

4,314,181.00

Վարչական ծախսեր
Administration cost

18,889,445.29

Ծրագրային ծախսեր` իրականացված կազմակերպության կողմից
Program Costs implemented by the organization

4,605,744.40

Արտարժույթի փոխարկումներից և վերագնահատումից ծախս
Other currency conversions and currency revaluations expenses

7,939,080.93

Հիմնական միջոցների մաշվածություն
Fixed assets depreciation

1,104,884.61

Ընդամենը/Total

84,406,105.85

ANNUAL REPORT
2011
45

ՏԱՐԵԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
2011
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