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ԻՊԱՍ ծրագրեր 2009-2019թթ. 
 

 Ծրագրի անվանում Ծրագրի նկարագրություն 

 

Դրամաշնորհի 

չափը 

Ծրագրի 

ժամանակահատ

վածը 

Դոնոր 

կազմակերպության 

անվանում 

1.  Հանրային վարչարարության որակի 

բարելավում 

 

Ծրագրի նպատակն է խթանել 

դատաիրավական բարեփոխումները 

Հայաստանում: Ծրագրի շրջանակներում 

կկազմակերպվի վարչական 

արդարադատություն վերաբերյալ դասընթաց, 

կիրականացնի դատավարության մոնիթորինգ 

վարչական դատարաններում, ինչպես նաև 

կտրամդրի իրավաբանական աջակցություն ՀՀ 

քաղաքացիներին, ովքեր առնչվում են 

հանրային կառավարման և վարչական 

արդարադատության հետ: 

46,436 $ 2019թ. 

հունվարի 1-ից  

2019թ. 

դեկտեմբերի 31 

Ժողովրդավարությա

ն Ազգային 

հիմնադրամ (NED) 

2.  ԻՊԱՍ-ի ծրագրային գործունեությունը՝ 

ուղղված դատական իշխանության 

անկախության ամրապնդմանը 

 

Ծրագրի նպատակն է նպաստել ՀՀ-ում 

իրականացվող դատական բարեփոխումների 

արդյունավետությանը՝ օրենսդրության 

ուսումնասիրության և  դատական 

իշխանության անկախությունը երաշխավորող 

մարմինների գործունեության մոնիթորինգի 

միջոցով: 

Ծրագիրը բաղկացած է երկու փուլից: 

Առաջին փուլում կազմակերպությունը 

իրականացրել է Արդարադատության խորհրդի 

գործունեությունը, գործառույթներն ու 

կարգավիճակը կարգավորող օրենսդրական 

դաշտի ուսումնասիրություն՝ միջազգային 

չափանիշների լույսի ներքո: 

Ծրագրի երկրորդ փուլում 

26,335 $ 

26,790 $ 

2018թ. հունվարի 

1-ից-հուլիսի 7 

2018թ. հուլիսի 7-

ից դեկտեմբերի 

31 

Բաց 
հասարակության 
հիմնադրամներ 
Հայաստան 
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կազմակերպությունը իրականացնելու է նոր 

ձևավորված Բարձրագույն դատական 

խորհրդի կազմի և դրա ձևավորման 

ուսումնասիրություն՝ կրկին միջազգային 

չափանիշների լույսի ներքո, ինչպես նաև 

խորհրդի գործունեության մոնիթորինգ: 

3.  «Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 

թվականի ապրիլյան խաղաղ ցույցերի 

մասնակիցներին իրավական աջակցության 

և արդյունավետ պաշտպանության 

միջոցների ապահովում» 

 

Ծրագրի հիմնական նպատակն է իրավական 

աջակցություն տրամադրել ՀՀ-ում 2018թ. 

ապրիլին կայացած խաղաղ ցույցերի ժամանակ 

բռնության ենթարկված անձանց: 

Մասնավորապես, ծրագրի շրջանակներում 

կիրականացվի 2018 թվականի ապրիլյան 

դեպքերի ժամանակ բռնության ենթարկված 

քաղաքացիների ներպետական 

պաշտպանության միջոցների, ինչպես նաև 

կոնվենցիոնալ մեխանիզմների կիրարկում: 

 

60,930 եվրո 2018թ. հուլիսի 

1-ից դեկտեմբերի 

30 

Հանուն 

Ժողովրդավարությա

ն Եվրոպական 

հիմնադրամ 

4.  Հայաստանում մարդու իրավունքների 

նորմերի պահպանման և արդար 

դատաքննության գործընթացների 

բարելավում 

 

Ծրագրի նպատակն է Հայաստանում նորմերի 

պահպանման և արդար դատաքննության 

գործընթացների բարելավումը և մարդու 

իրավունքների խախտումների վերաբերյալ 

մանրամասն և վստահելեի տեղեկատվության 

հասանելիության բարձրացումը:   

 

42,272 $ 2017թ. Ապրիլի 1-
ից դեկտեմբերի 
31-ը   

 

NED միջազգային 
հիմնադրամ 

5.  Հուլիսի 17-30 ընկած 

ժամանակահատվածում Երևանում տեղի 

ունեցած դեպքերից տուժողներին 

արդյունավետ պաշտանության ապահովում 

Ծրագրի նպատակն է 2016թ. հուլիսի 17-ից 30-

ը ընկած ժամանակահատվածում 

իրականացվող հավաքների ժամանակ 

ոստիկանության բռնի գործողությունների 

տուժած անձանց խախտված իրավունքների 

փաստագրումը, անձանց խախտված 

իրավունքների վերաբերյալ Մարդու 

իրավունքների Եվրոպական դատարան 

գանգատների կազմումը: Ծրագրի ընթացքում 

ԻՊԱՍ-ի և գործընկեր 

կազմակերպությունների կողմից (Հայաստանի 

70.000 $ 2016թ. 
դեկտեմբերի 1-ից 
մինչև 2017թ. 
հունիսի 31 

Բաց 
հասարակության 
հիմնադրամներ 
Հայաստան 
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Հելսինկյան կոմիտե, Հելսինկյան 

Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի 

գրասենյակ, Իրազեկ քաղաքացիների 

միավորում, Խոսքի Ազատության և 

պաշտպանության կոմիտե, Ժուռնալիստների 

«Ասպարեզ» ակումբ) իրականացվել է 

մոնիթորինգ , որի արդյունքում պատրաստվել 

է «Մարդու իրավունքների խախտումները 

Հայաստանում 2016թ. հուլիսի-30-ը» զեկույցը:   

6.  2015թ. Հանրաքվեի չարաշահումների 

փաստագրում 

 

Ծրագրի նպատակն է հավաքագրել 2015 

թվականի հանրաքվեի ընթացքում տեղի 

ունեցած ընտրական խախտումների 

փաստերը և ներկայացնել  

ընտրախախտումների մասսայականությունը, 

դրսևորումերի տեսակները, ինչպես նաև 

իրավապահ մարմինների' պատասխանատու 

այլ մարմինների և դատարանների 

վերաբերմունքը խախտումների 

արձանագրման և իրավական գնահատականի 

տրման գործընթացում: Ծրագրի արդյունքում 

պատրաստվել է  «2015թ. հանրաքվեի 

չարաշահումների փաստագրում» զեկույցը: 

4.965 $ 2016թ. 
փետրվարի 15-ից 
մինչև 2016թ. 
մայիսի 31 

Բաց 
հասարակության 
հիմնադրամներ 
Հայաստան 

7.  «Ձևավորել ապացույցների վրա հիմնված 
շահերի պաշտպանություն հանուն 
իրավունքի գերակայության և արդյունավետ 
կառավարման»  
 

Ծրագրի նպատակն է զարգացնել Հայաստան  և 

Վրաստանի տեղական քաղաքացիական 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչների 

կարողությունները իրավունքի գերակայության 

և լավ կառավարման մոնիթորինգի ոլորտում 

օգտագործելով վիշեգրադյան 4 երկրների՝ 

Լեհաստանի, Չեխիայի, Վենգրիայի, 

Սլովակիայի փորձը: Ծրագիրը կնպաստի 

շահառուների հետ համագործակցությանը, 

ժողովրդավարական փոփոխության և 

ինտեգրման գործընթացին, նրանց 

կարողությունների զարգացմանը և 

տարածաշրջանային համագործակցությանը: 

Ծրագրի ընթացքում պատրաստվել են 

ուղեցույցեր հետևյալ թեմաներով՝ 

87.000 Եվրո 2015թ. 
սեպտեմբերի 1-
ից մինչև 2016թ. 
հոկտեմբերի 1 

Վիշգրադ 
միջազգային 
հիմնադրամ 



ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

PROTECTION OF RIGHTS WITHOUT BORDERS NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION 

4 

 

«Դատարանների նկատմամբ քաղաքացիական 

վերահսկողության նախաձեռնություն.Ինչպես 

հայտնաբերել իրավունքի 

գերակայության բացթողումները», 

«Մասնակցային մոնիթորինգ և արդյունավետ 

կառավարման գնահատում: Մեթոդոլոգիա և 

գործիքներ» և «Ապացույցների վրա հիմնված 

շահերի պաշտպանություն հանուն իրավունքի 

գերակայության և արդյունավետ 

կառավարման»:  

 

8.  «ՀՀ-ում երեխաների պաշտպանության 

հիմնահարցերը ՄԱԿ-ի երեխաների 

իրավունքների կոնվեցիայի և զինված 

հակամարտություններին երեխաների 

մասնակցությանը վերաբերվող կամընտիր 

արձանագրության երաշխիքների 

համահունչ» 

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են 

ուսումնասիրություններ՝ «Հայաստանում 

երեխայի իրավունքների պաշտպանությունը 

«Զինված հակամարտություններին երեխաների 

մասնակցությանը վերաբերող կամընտիր 

արձանագրությանը» 

համապատասխանելիության մասով: Փորձ է 

արվել պարզել Հայաստանի 

Հանրապետությունում անչափահասների 

զինվորական կրթության համար առկա 

հնարավորություններն ու կրթության 

կազմակերպման պրակտիկան՝ ինչպես 

մասնագիտացված զինվորական, այնպես էլ 

հանրակրթական դպրոցներում: Վերջինս 

իրականացվել է ոլորտը կարգավորող 

ներպետական օրենսդրական դաշտի և 

միջազգային լավագույն փորձի 

համեմատական ուսումնասիրության միջոցով: 

Իսկ կրթության կազմակերպման պրակտիկ 

հատվածը ուսումնասիվել է դիտարկումների և 

ոլորտի պատասխանատուների հետ 

իրականացված հարցազրույցների միջոցով: 

Ինֆորմացիայի հավաքագրումը նման կերպ 

հնարավոր է եղել իրականացնել ՀՀ-ում գործող 

3 ռազմական կրթահամալիրներից երկուսում՝ 

«Փոքր Մհեր» և «Մոնթե Մելքոնյանի անվան»:  

  

15000$ 2015թ. 
սեպտեմբերի 1-
ից նոյեմբերի 15 

ՅՈՒՆԻՍԵՖ 
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9.  «Մարդու իրավունքների կրթությունը» ՀՀ 

զինված ուժերում 

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց 

սահմանների» ՀԿ-ի կողմից իրականացվել է 

«Մարդու իրավունքների կրթությունը ՀՀ 

զինված ուժերում» ծրագիր: Ծրագրի 

շրջանակներոմ կազմակերպվել են մի շարք 

դասընթացներ  «Մարդու իրավունքների 

կրթությունը զինված ուժերում» թեմայով: 

Ծրագրի հիմնական նպատակն է եղել 

նպաստել անվտանգության ոլորտում մարդու 

իրավունքների խախտումների նվազեցմանը և 

կանխարգելմանը՝ մարդու իրավունքների 

կրթության միջոցով: Ծրագրի արդյունքում 

պատրաստվել է «Մարդու իրավունքները 

Զինված ուժերում» դասընթացի ձեռնարկը: 

 

8652 Եվրո 2015թ. 
փետրվարի 1-ից 
հուլիսի 31-ը 

ԵԱՀԿ- Երևանյան 
գրասենյակ 

10.  Մարդու իրավունքների խթանում 

անվտանգության ոլորտում 

Ծրագիրը նպատակաուղղված է 

Հայաստանում անվտանգության ոլորտում 

մարդու իրավունքների պաշտպանության 

բարձրացմանը: Ծրագրի նպատակն է խթանել 

մարդու իրավունքները ռազմական 

ոստիկանությունում,  ռազմական կորպուսում՝ 

մարդու իրավունքների վերաբերյալ մշակված 

հատուկ ծրագրի միջոցով: Ծրագիրը կխթանի 

ռազմական ոստիկանության և 

հրամանատարների, ինչպես նաև ռազմական 

անձնակազմի տեղակալների 

կարողությունների զարգացմանը: Ծրագրի 

ընթացքում Երևանում և  մարզերում 

կկազմակերպվեն հատուկ 

վերապատրաստման դասընթացներ 

ռազմական ոստիկանության և 

ոստիկանության հրամանատարների 

տեղակալների համար: Դասընթացը ոչ միայն 

կբարելավի մարդու իրավունքների 

վերաբերյալ ծառայողների գիտելիքը, այլ նաև 

կօգնի վերջիններիս զարգացնել գործնական  

հմտություններ: Դասընթացի ընթացքում 

կօգագործեն նորարար և ինտերակտիվ 

27.150 Եվրո 24 հուլիս-24 
դեկտեմբեր  2014 

ԵԱՀԿ-Երևանյան 
գրասենյակ 
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դասավանդման մեթոդներ, ինչպիսք են 

օրինակ խմաբյին աշխատանքներ, 

վարժություններ և խաղեր, իրական քրեական 

գործերի վերլուծություն և դատախաղ: 

11.  Հանրային կառավարման բարեփոխումների 

ոլորտում անկախ մոնիթորինգի 

մեխնիզմների ներդնում  

 

Սույն ծրագրի նպատակն է նպաստել 

հանրային կառավարման բարեփոխումների 

ջանքերին, բարձրացնել քաղաքացիական 

հասարակության մասնակցությունը 

Հայաստանի Հանրապետությունում և 

Վրաստանի Հանրապետությունում՝ ներդնելով 

հանրային կառավարման բարեփոխումներում 

անկախ մոնիթորինգի մեխանիզմ երկու 

երկրներում   միջպետական  երկխության 

միջոցով: 

16.000Եվրո 1 մայիս 2014-1 
սեպտեմբեր  2014 

Չեխիայի 
Հանրապետության 
արտաքին գործերի 
նախարարություն 

 

 Կանանց իրավունքների պաշտպանություն 

Բանկոկյան կանոնների կիրառմամբ  

 

Ծրագիրը միտված է Հայաստանում ներդնել և 

զարգացնել նոր մոնիթորինգի չափանիշներ՝ 

համաձայն ՄԱԿ-ի 65/229բանաձևի և 

Միջազգային բանտային բարեփոխումների 

իրականացման ուղեցույցների: Ծրագրի 

շրջանակներում կազմակերպությունը 

կուսումնասիրի նաև կին բանտարկյալների 

նկատմամբ կիրառվող այլընտրանքային 

պատիժների քաղաքականությունների 

իրականացման իրավական և գործնական 

հիմքերը: 

14.023 Եվրո  ԱՄՆ ՄԶԳ 
Քաունթերփարթ 
Ինթերնեյշնլ 
Հայաստանի 
ներկայացուցչություն 

12.  ՀՀ արդարադատության համակարգի 

հզորացում՝` ԵՄ իրավունքի 

ուսումնասիրության միջոցով 

Ծրագրի նպատակն էր բարձրացնել մարդու 

իրավունքների խնդիրները Եվրոպական 

միության օրենսդրությունը և Եվրոպական 

արդարադատության դատարանի շրջանում:  

Ծրագրի հիմնական գործառույթներն էին. 

իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված  

միջոցառումների կազմակերպում, 

դատախաղի մրցումների կազմակերպում, նոր 

ԵՄ դասընթացի առարկայական ծրագրի 

մշակում և ներկայացում, ԵՄ իրավունքի 

վերապատրաստումների դասընթացների 

193,902$ հունվար 1, 2013-
դեկտեմբեր  31, 
2013 

Եվրոպայի միություն 
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կազմակերպում պրակտիկանտների համար և 

այլն: 

13.  Մարդու իրավունքների կրթություն Զինված 

ուժերում 

Ծրագրի շրջանակում մշակվել և ներկայացվել 

է մարդու իրավունքների և հիմնարար 

ազատությունների վերաբերյալ հատուկ 

ծրագիր ռազմական հաստատությունների 

ուսանողների, ավագ և կրտսեր 

հրամանատարերի, ինչպես նաև 

խաղաղապահների և զինվորական գործերով 

զբաղվող քննչական մարմինների համար:  

Ի լրումն ազգային և միջազգային մարդու 

իրավուքների չափանիշների ներկայացման՝ 

ներկայացվել են  զինվորական անձնակազմի 

անդամների պարտականությունները 

վերոնշյալ չափանիշների իրականացման 

առնչությամբ և մարդու իրավունքները: 

29,453$ մայիս, 2013 –
հոկտեմբեր 1, 
2013 

ԵԱՀԿ 

14.   

Դատական համակարգի անկախության 

ապահովում՝ դատարանի գործունեության 

գնահատման համակարգի ներդրմամբ  

 

Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանում և 

Ուկրաինայում: Ծրագրի հիմնական 

նպատակներն էին՝ բացահայտել դատարանի 

կատարողականի ներքին մոնիթորինգի և 

գնահատման համակարգի ներդրմանն 

առնչվող օրենսդրական բացերը, բացահայտել 

Հայաստանի Հանրապետությունում և 

Ուկրաինայի Հանրապետությունում 

դատական մոնիթորինգին և գնահատմանն 

խոչընդոտող գործնական խնդիրները, կիսել 

Հայաստանի և Ուկրաինայի ներքին 

դատական գնահատման համակարգի փորձը, 

ինչպես նաև մշակել ներքին գնահատման 

համակարգ երկու երկրների համար՝ 

միջազգային ստանդարտներին 

համապատասխան: 

24,664$ Հուլիս 1,2013- 
հոկտեմբեր 15, 
2013 

Չեխիայի 
Հանրապետության 
արտաքին գործերի 
նախարարություն 
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15.  Կարգապահական և քրեական 

պատասխանատվության խնդիրները 

զինված ուժերում  

 

Ծրագրի հիմնական նպատակն էր 

ուսումնասիրել զինված ուժերում 

կարգապահական և քրեական 

պատասխանատվության միջոցներին առնչվող 

խնդիրները, աջակցել ուսումնասիրության 

արդյունքների հիման վրա մեկ միասնական 

քաղաքականության մշակմանը:  

9,500$ Հունիս 1,2013-
դեկտեմբեր 
30,2013 

Քաունթերփարթ 
Ինթերնեյշնլ 

16.  Պաշտպանության իրավունքի որակն և 

արդյունավետությունը հանրային 

պաշտպանության համատեքստում  

 

Ծրագրի նպատակն էր դիտարկել և 

ուսումնասիրել հանրային պաշտպանի 

գրասենյակի կողմից տրամադրվող 

իրավաբանական ծառայությունների որակը, 

ուսումնասիրել Հայաստանի հանրային 

պաշտպանի գրասենյակի ուժեղ և թույլ 

կողմերը (ինստիտուցիոնալ գնահատում), 

միջազգային չափանիշների և փորձի 

ուսումնասիրություն, բարելավմանն ուղղված 

առաջարկությունների մշակում:  

60,000$ հունվար 1, 2012- 
դեկտեմբեր 1, 
2012 

Բաց 
հասարակության 
հիմնադրամներ-
Հայաստան 

 

17.  Պատժողական քաղաքականությունը 

Հայաստանում  

 

Այս հետազոտության արժեքը մեծապես 

պայմանավորված էր վերջինիս 

յուրօրինակությամբ, կիրառվող գործիքների 

բազմազանությամբ, ինչպես նաև նոր 

հետազոտության տեխնոլոգիաների 

կիրառմամբ: Սույն հետազոտության մեկ այլ 

յուրահատկությունն այնն է, որ վերջինս 

առաջին անգամ փորձ է արել բացահայտել և 

ուսումնասիրել Հայաստանի դատական 

համակարգում որոշումներ կայացնելու 

ընթացակարգերի կանոնակարգումները: 

Հարցման նպատակն էր հետազոտել 

Հայաստանում ազատազրկման 

քաղաքականության 

առանձնահատկությունները և հիմնական 

խնդիրները քանակական և որակական 

վերլուծություն միջոցով:   

50,000$ Հունվար 1, 2012- 
դեկտեմբեր 1, 
2012 

Բաց 
հասարակության 
հիմնադրամներ-
Հայաստան 
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18.  Պատրաստ ընտրություններին  

 

Ծրագիրն ուղղված էր տրամադրել 

իրավաբանական օգնություն և 

խորհրդատվություն քաղաքացիներին, 

թեկնածուներին,  ընտրությունները 

լուսաբանող լրագրողներին, ինչպես նաև 

քաղաքացիական ակտիվիստներին: Ծրագրի 

նպատակն էր ստեղծել և տրամադրել 

իրավական երաշխիքներ 2012 թվականին 

անցկացվող խորհրդարանական 

ընտրություններին:  

40,000$ Ապրիլ 4,2012- 
հունիս 1, 2012 

Բաց 
հասարակության 
հիմնադրամներ-
Հայաստան և 
Նիդերլանդների 
արտաքին գործերի 
նախարարություն  

 

19.  Զինվորական հանցագործությունների 

մոնիթորինգ  

 

Ծրագիրն նպատակաուղղված էր վերլուծել 

Հայաստանի բանակում դրսևորվող քրեական 

վարքագծի պատճառները, ուսումնասիրել 

բանակի կարգի խախտման դեպքերը, ինչպես 

նաև գնահատել արդար դատաքննության 

չափանիշների հետ 

համապատասխանությունը:   

120,000$ Ապրիլ 4, 2010- 
մարտ  1, 2011 

Բաց 
հասարակության 
հիմնադրամներ-
Հայաստան 

20.  2012-2016 թվականների իրավական և 

դատական բարեփոխումների 

ռազմավարության  գնահատում  

 

 

Ծրագրի նպատակն էր գնահատել իրավական 

և դատական բարեփոխումների 

ռազմավարության ծրագիրը, որը բաղկացած 

էր մի քանի մակարդակի գնահատականներից. 

Առաջինը՝  չափվել են ծրագրի նպատակները և 

վերջինիս հաջողությունը որոշող 

արդյունքները: Մակարդակի նպատակն էր 

սահմանել այն չափը, համաձայն որի  

ծրագիրը ծառայել էր իր հիմնական 

նպատակին: Այն նաև ձգտում էր պարզել թե 

ինչ լրացումներ էին անհրաժեշտ ծրագրի 

նպատակներին հասնելու համար և ինչ 

փոփոխություններ էին անհրաժեշտ կատարել 

յուրաքանչյուր նպատակի ընդհանուր 

սպասվող արդյունքին հասնելու համար:  Եվ 

վերջապես, Իրավունքների պաշտպանություն 

առանց սահմանների հասարակական 

կազմակերպության փորձագետները 

ուսումնասիրել են ձեռնարկվելիք քայլերի 

ցանկը պարզելու արդյոք վերջիններս 

9,000$ Օգոստոս  1, 2011 
– հոկտեմբեր  1, 
2011 

 

 

ԵԱՀԿ 
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բավարար էին ծրագրի նպատակներին 

հասնելու համար և անհրաժեշտության 

դեպքում ծրագրում փոփոխություններ անելու 

համար: Ծրագրի շրջանակում 

միջոցառումների համապատասխանությունը 

միջազգային պարտավորությունների հետ 

նույնպես գնահատվել է: 

21.  ՀՀ զինված ուժերի հարցերով մտահոգված 

կազմակերպությունների քարտեզագրում և 

վերջիններիս գործունեության համար 

անհրաժեշտ ռեսուրսների տրամադրում  

 

Ծրագրի նպատակն էր քարտեզագրել  զինված 
ուժերի վերաբերյալ բոլոր 
հրապարակումները, օրենքները և 
օրենսդրական ակտերը, քաղաքականության 
փաստաթղթերը, ինչպես նաև այն 
հաստատությունները և 
կազմակերպությունները, որոնք զբաղվում են 
զինված ուժերի հարցերով: Ծրագիրը միտված 
էր մշակել ուղեցույց զինված ուժերի հարցերով 
մասնագիտացված կառույցների, 
հետաքրքրված անձանց, ոլորտի 
մասնագետների, փորձագետների համար:  

12,000$ 1/09/2011 -

1/2/2012 

  

1/12/2011- 

1/5/2012 

ԵԱՀԿ 

22.  Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի նախադեպային իրավունքների 

իրականացում  Հայաստանի դատարանների 

կողմից 

 

Ծրագրի նպատակն էր որոշել, թե ինչ չափով 
են Մարդու իրավունքների եվրոպական 
դատարանի նախադեպային իրավունքն 
կիրառվում Հայաստանի դատարանների 
կողմից: Այս առումով ծրագրի անձնակազմի 
կողմից վերլուծվել են Հայաստանի 
դատարանների կողմից ընդունված մի շարք  
դատական ակտեր:  

9,500$ Հունիս 1,2012- 
սեպտեմբեր 1, 
2012 

Քաունթերփարթ 
Ինթերնեյշնլ 

23.  Հայաստանի վարչական դատարանի 

մոնիթորինգ  

Մոնիթորինգի նպատակն էր ուսումնասիրել 
նոր ընդունված վարչական օրենսդրությունը և 
իրականացնել վարչական դատարանի փորձի 
համապարփակ ուսումնասիրություն: 
Ծրագիրը նաև միտված էր ապահովել 
արդարադատության կատարումը վարչական 
դատարանի օրենսդրական համակարգի 
բարելավման միջոցով: 
Ուսումնասիրությունների հիման վրա մի 

98,000$ Հունիս 1,2009 - 
դեկտեմբեր 1, 
2010 

Բաց 
հասարակության 
հիմնադրամներ-
Հայաստան 



ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

PROTECTION OF RIGHTS WITHOUT BORDERS NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION 

11 

 

շարք առաջարկություններ են մշակվել 
համատասխան պետական մարմինների 
համար: Եվ վերջապես, մոնիթորինգը ձգտում 
էր ուսումնասիրել Հայաստանի վարչական 
դատարանի հասանելիությունը խոչընդոտող 
գործոնները:  

 


