


Հայաստանում կանանց հիմնադրամի
հակակոռուպցիոն քաղաքականություն

1. Զրո հանդուրժողականություն կոռուպցիայի նկատմամբ

Այս քաղաքականության փաստաթուղթը նկարագրում է, թե ինչպես է

Հայաստանում կանանց հիմնադրամը (այսուհետ՝ ՀԿՀ կամ Հիմնադրամ)

աշխատում կոռուպցիայի կանխարգելման համար։ Այս քաղաքականությունը չի

խանգարում ՀԿՀ-ի անձնակազմին կամ գործընկերներին կոռուպցիայի մասին

զեկուցել ոստիկանությանը կամ գործը վարելու իրավասություն ունեցող այլ

պետական մարմնին:

ՀԿՀ-ը զրո հանդուրժողականության մոտեցում է ցուցաբերում կոռուպցիայի

նկատմամբ։ ՀԿՀ-ը չի հանդուրժում կոռուպցիան մեր և մեր գործընկերների

աշխատանքում և պահանջում է, որ կոռուպցիայի բոլոր կասկածները, որոնք

համարվում են այս քաղաքականության խախտում, հաղորդվեն ՀԿՀ-ին:

ՀԿՀ-ը լրջորեն է վերաբերում կոռուպցիայի վերաբերյալ կասկածներին և

մասնագիտորեն, թափանցիկ և արդարացիորեն կգնահատի, կգործի, կհետաքննի

և կկարգավորի նման բոլոր դեպքերը:

2. Ներածություն

Մեր աշխատանքը հիմնված է թափանցիկության և հաշվետվողականության,

հարգանքի և հավասարության, անաչառության և անկախության սկզբունքների

վրա։ Կոռուպցիան ուղղակի սպառնալիք է մեր արժեքներին և նպաստում է

ռեսուրսների անհավասար բաշխմանը։ Այն բացասաբար է ազդում

սոցիալ-տնտեսական զարգացման վրա, անհամաչափորեն վնասում է

2



աղքատներին և խոցելի խմբերին (ներառյալ կանանց տարբեր խմբերը) և թույլ չի

տալիս մեզ ճիշտ և արդյունավետ իրականացնել մեր աշխատանքը:

Մենք ընդունում ենք, որ կանայք հաճախ անհամաչափ են տուժում կոռուպցիայից,

քանի որ նրանք վերահսկում են հասարակության ավելի քիչ ռեսուրսներ (օրինակ՝

իշխանությունը): Սա կոռուպցիայի դեմ պայքարը դարձնում է մեր աշխատանքի

սկզբունքային խնդիր, քանի որ այն նպաստում է հայրիշխանական ուժային

կառույցների վերարտադրությանը։ Հետևաբար, մեր գործունեության մեջ

կոռուպցիայի կանխարգելումը ոչ միայն իրավական կարգավորմանը

համապատասխան լինելու համար է, այլ նաև մեր մանդատով թելադրված

անհրաժեշտություն է, ինչպես նաև պահանջ է անձնակազմի, գործընկեր

կազմակերպությունների, խորհրդատուների, կապալառուների և հարակից երրորդ

անձանց համար:

3. Աշխատանքի շրջանակը

Այս քաղաքականությանը համապատասխան գործունեություն ծավալելը

պարտադիր է թիմի, ղեկավար անձնակազմի, ծրագրեր իրականացնող

գործընկերների և հարակից երրորդ անձանց համար: Այս քաղաքականության մեջ

տեղ գտած սկզբունքներին չհամապատասանելը կհանգեցնի կարգապահական

պատասխանատվության՝ ընդհուպ մինչև աշխատանքի կամ խախտող գործընկեր

կողմի՝ ՀԿՀ-ի հետ պայմանագրի և/կամ գործարար հարաբերությունների

դադարեցման:

4. Սահմանումներ

Կոռուպցիան վստահության, իշխանության կամ դիրքի չարաշահումն է, որը

հանգեցնում է անձի, կազմակերպության, ընկերության կամ այլ անձի

չհիմնավորված շահի: Այն ներառում է և՛ փորձը, և՛ փաստացի կոռուպցիան,

ֆինանսական և ոչ ֆինանսական կոռուպցիան և կոռուպցիայի նմանվող

ցանկացած խախտում:
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Կոռուպցիան կարող է դրսևորվել տարբեր ձևերով՝ ներառելով, բայց

չսահմանափակվելով այնպիսի ձևերով, ինչպիսիք են կաշառակերությունը,

անհիմն վճարումները և նվերները, ֆավորիտիզմը, շորթումը, սեռական և այլ

տիպի շահագործման շորթումները,խարդախության տարբեր ձևերը, ինչպիսիք են

փաստաթղթերի կեղծումը կամ ոչնչացումը, ֆինանսական խարդախությունը,

գնումների խարդախությունը և այլն։ Սույն քաղաքականության համատեքստում

կոռուպցիոն դեպքերը ներառում են նաև Հայաստանի քրեական օրենսգրքի

Հավելված 1-ում թվարկված հանցագործությունները1՝ ՀԿՀ-ի գործունեության

բնույթին համապատասխանող չափով:

ՀԿՀ-ի աշխատակազմը կամ թիմը լայն հասկացություն է, որը ներառում է

ՀԿՀ-ի աշխատակիցներին և ծառայությունների մատուցման պայմանագրի հիման

վրա ՀԿՀ հիմնական գործունեության մեջ ներգրավված մարդկանց:

ՀԿՀ-ի ղեկավար կազմը ՀԿՀ Հոգաբարձուների խորհրդի անդամներն են և ՀԿՀ

տնօրենները։

ՀԿՀ-ի գործընկերները ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձիք են՝ ՀԿՀ-ի

դրամաշնորհառուները՝ կազմակերպությունները կամ ֆիզիկական անձիք, ովքեր

քաղաքացիական կամ այլ իրավական հարաբերությունների մեջ են ՀԿՀ-ի հետ

(բացառությամբ Աշխատակազմի):

Շահերի բախումն առաջանում է այն իրավիճակներում, երբ անձը ունի

մասնավոր շահ, որը ազդում է կամ կարող է ազդել վերջինիս գործառույթների

անաչառ և օբյեկտիվ կատարման և/կամ որոշումների կայացման վրա: Սա

ներառում է ինչպես փաստացի, այնպես էլ ենթադրյալ և հնարավոր շահերի

բախումներ: Գործընկեր կազմակերպություններից և երրորդ կողմերից

պահանջվում է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցները՝

բացահայտելու համար ՀԿՀ-ի գործունեության կամ ֆինանսավորման հետ

կապված ցանկացած շահերի բախում և խուսափելու դրանցից:

1 ՀՀ Քրեական օրենսգիրք՝ https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=153080
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Կաշառք՝ գումար, նվերներ, պարգևներ, փոխառություններ կամ այլ

առավելություններ տալը, վճարելը, խոստանալը, առաջարկելը, որևէ անձին կամ

նրա կողմից ընդունելը որպես դրդապատճառ՝ կազմակերպության

գործունեության շրջանակներում անօրինական, անազնիվ կամ վստահության

ոտնահարմամբ որևէ գործողություն իրականացնելու նպատակով։

Նվերներ և հյուրասիրություն – կարող են տատանվել փոքր նվերներից

(օրինակ՝ ծաղիկներից) մինչև թանկարժեք հյուրասիրություն (ընդունելություններ,

ընթրիքներ, մշակութային միջոցառումների տոմսեր, տոներ և այլն): Թանկարժեք

նվերները և հյուրասիրությունը կարող են օգտագործվել ոչ պատշաճ վարքագծի

դրդելու համար տրված և ընդունված կաշառքները քողարկելու համար:

Դարձավճար (kickback payments) - պայմանագրային վճարի մի մասի

վերադարձը, որը անձը ոչ պատշաճ կերպով ստանում է մատակարարից կամ

վաճառողից՝ ոչ պատշաճ կամ կոռումպացված բիզնես գործարքի կամ մրցութային

գործընթացում անձի մասնակցության դիմաց:

Նեպոտիզմ – զբաղվածության ոչ պատշաճ օգտագործում՝ հարազատներին,

ընկերներին կամ այլ համախոհներին նպաստելու կամ օգուտ բերելու համար:

Գնումների խարդախություն – գնումների կամ մրցութային գործընթացների

հետ կապված ցանկացած անբարեխիղճ վարքագիծ, օրինակ՝ կեղծ հայտերի կամ

գնանշումների ստեղծում, գնումների մասին գաղտնի տեղեկատվության

փոխանակում երրորդ անձանց հետ, վճարում ապրանքի համար, որը չի

համապատասխանում գնման պայմանագրով պայմանագրով նախատեսված

ապրանքի նկարագրությանը։

Շորթում – սեփական դիրքի ապօրինի օգտագործում ուժի կամ սպառնալիքների

միջոցով նյութական միջացներ, հատկապես գումար ձեռք բերելու համար:
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Սեռական օգուտի շորթում (sextortion) - իշխանության կամ դիրքի

օգտագործումը սեռական օգուտ կամ առավելություն ստանալու համար: Այս

տեսակի շորթումը կոռուպցիայի մի ձև է, որտեղ կաշառքի արժույթը սեքսն է, այլ

ոչ թե փողը:

Խարդախություն – ցանկացած գործողություն կամ անգործություն, որը

միտումնավոր մոլորեցնում է կամ փորձում է մոլորեցնել մեկ այլ կողմին՝

ֆինանսական կամ այլ օգուտ ստանալու կամ պարտավորությունից խուսափելու

նպատակով:

Գնումների խարդախություն – գնումների կամ մրցութային գործընթացների

հետ կապված ցանկացած անբարեխիղճ վարքագիծ, օրինակ՝ կեղծ հայտերի կամ

գնանշումների ստեղծում, գնումների մասին գաղտնի տեղեկատվության

փոխանակում երրորդ անձանց հետ, վճարում ապրանքի համար, որը չի

համապատասխանում գնման պայմանագրով պայմանագրով նախատեսված

ապրանքի նկարագրությանը։

Կեղծիք կամ փաստաթղթերի կեղծում - փաստաթղթի ամբողջ կամ որևէ

մասի անազնիվ ստեղծումը, փոփոխությունը, ստորագրումը կամ օգտագործումը,

ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով պայմանագրերով, հաշվետվություններով,

հաշիվ-ապրանքագրերով, անդորրագրերով կամ այլ գրառումներով:

5. Քաղաքականության պահանջները անձնակազմից

ՀԿՀ-ն իր գործունեության մեջ ներդրել է հետևյալ սկզբունքներն ու հսկողությունը՝

կոռուպցիայի նկատմամբ զրո հանդուրժողականության հասնելու համար, որոնք

վերաբերում են Հիմնադրամի ղեկավարներին և  անձնակազմին․

- Կաշառք ընդունելու կամ առաջարկելու և վճարումների հեշտացման

բացառում,

- Շահերի բախման մասին տեղեկացում,
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- Կոռուպցիոն գործողությունների մեջ ներգրավման բացառում։

Վերոնշյալ քաղաքականության պահանջներին չհամապատասխանելը

կհանգեցնի կարգապահական տույժերի ընդհուպ մինչև և ներառյալ աշխատանքի

դադարեցումը։

6. Քաղաքականության պահանջները գործընկերներից և երրորդ

կողմերից

- Ծրագրի նախագիծը կամ հիմնական գործողությունները պլանավորելիս և

իրականացնելիս հաշվի առնել կոռուպցիոն ռիսկը և բացահայտել

հիմնական ռիսկերը և ռիսկերի նվազեցման միջոցառումները: Եթե

հայտնաբերվում է կոռուպցիոն զգալի ռիսկ, ապա պետք է ձեռնարկվեն

ռիսկի նվազեցման միջոցառումներ՝ հայտնաբերված ռիսկը նվազեցնելու

համար։

- Կազմակերպել կազմակերպության կամ խմբի գործունեությունը և ներքին

վերահսկողության համակարգերն այնպես, որ կոռուպցիան կանխվի,

հայտնաբերվի և կառավարվի։

- Անել հնարավորը` կանխելու և կասեցնելու կոռուպցիան ծրագրի կամ

հիմնական գործունեության շրջանակներում։

- Պահանջել, որ ծրագրում ներգրավված ամբողջ անձնակազմը և ծրագրի կամ

հիմնական գործունեության շրջանակներում ֆինանսավորվող ցանկացած

խորհրդատու, մատակարար և կապալառու զերծ մնա կոռուպցիայից:

Գործընկերները պետք է անհապաղ տեղեկացնեն ՀԿՀ-ին ծրագրի գործունեության

կամ գործընկեր կազմակերպության հետ կապված կոռուպցիայի մասին

ցանկացած կասկածի կամ փաստի մասին:

ՀԿՀ-ը պարտավորվում է բացառել գործընկեր կազմակերպությանը ՀԿՀ-ի

միջոցներ ստանալուց, եթե պարզվի, որ կազմակերպությունը միայն
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կոռումպացված միջոցներով է հասանելիություն ստացել այդ ֆոնդերին, և այլ

կերպ իրավունք չունի դրանք ձեռք բերելու:

ՀԿՀ-ը պարտավորվում է բացառել երրորդ կողմին ՀԿՀ-ի միջոցներ ստանալուց,

եթե պարզվի, որ տվյալ երրորդ կողմը միայն կոռումպացված միջոցներով է

հասանելիություն ստացել այդ ֆոնդերին, և այլ կերպ իրավունք չունի դրանք ձեռք

բերելու:

Եթե շահերի բախումն այնուամենայնիվ առաջանում է, իրականացնող

գործընկերներից կամ երրորդ կողմերից պահանջվում է անհապաղ այդ մասին

գրավոր հայտնել ՀԿՀ-ին և ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կոնֆլիկտը

լուծելու համար, օրինակ՝ փոխարինելով տվյալ անձնակազմի անդամին։

7. Ծանոթագրություն

Իրականացնող գործընկերները և երրորդ կողմերը, որոնք պայմանագրային

հարաբերությունների մեջ են ՀԿՀ-ի հետ, պետք է իրենց ստորագրությամբ

հաստատեն, որ տեղյակ են վերը նշված հակակոռուպցիոն և շահերի բախման

քաղաքականության պահանջներին և դրանք դիտարկեն որպես իրենց և ՀԿՀ-ի

միջև կնքված պայմանագրի մաս:
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