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Իրենց ներդրումն ունեցած և ներգրավված
անձանց ցանկ
Քրիստին Ադամ
Միջազգային միգրացիոն իրավունքի և իրավաբանական վարչություն, ՄՄԿ
Ալեքսանդր Դեվիյար
Միջազգային միգրացիոն իրավունքի և իրավաբանական վարչություն, ՄՄԿ

Հետազոտությունն իրականացնող մասնագետներ
Ավստրիա
Գերհարդ Մյուզակ
Պրոֆեսոր, Վիեննայի համալսարան, Սահմանադրական և վարչական
իրավունքի ինստիտուտ, Ավստրիա
Բելգիա
Ֆիլիպ Դե Բրայկեր
Պրոֆեսոր, Բրյուսելի Ազատ համալսարան, Եվրոպագիտության
ինստիտուտ, Բելգիա
Բուլղարիա
Անգելինա Չորբաջիյսկա
Լևենի կաթոլիկ համալսարան, Եվրոպական իրավունքի ինստիտուտ,
Բելգիա
Գերմանիա
Ռոլֆ Գուտման
Իրավաբան, Շտուտգարտ, Գերմանիա
Դանիա
Կրիստինա Տուցենիս
Ծրագրերի ղեկավար, ՄՄԿ, Հռոմ, Իտալիա
Էստոնիա
Կլեն Ջարաթս
ԵՄ-ում Էստոնիայի մշտական ներկայացուցիչ, Բրյուսել, Բելգիա
*Երկրի զեկույցում արտահայտված հայեցակետերը պարտադիր չէ, որ
արտահայտեն Էստոնիայի կառավարության տեսակետները:
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Իռլանդիա
Քեթրին Քոսգրեյվ
Քաղաքականության գծով պաշտոնյա, Իռլանդիայի ներգաղթային
հարցերով խորհուրդ, Դուբլին, Իռլանդիա
Բեռնարդ Ռայան
Իրավաբանության դասախոս, Քենթի համալսարան, Քենթերբերի,
Միացյալ Թագավորություն
*Երկրի զեկույցում արտահայտված հայեցակետերը պարտադիր չէ, որ
արտահայտեն Իռլանդիայի կառավարության տեսակետները:

Իսպանիա
Էլոյ Ռուլոբա Գարսիա
Մալագայի Համալսարան, Իսպանիա
Իտալիա
Կրիստինա Տուցենիս
Ծրագրերի ղեկավար, ՄՄԿ, Հռոմ, Իտալիա
*Շնորհակալություն ՄՄԿ-ից Սիլվիա Սպինուսոյին, Հռոմ, վերջինիս
օժանդակության համար
Լատվիա
Իվարս Ինդանս
Հետազոտություն իրականացնող մասնագետ, Լատվիայի Միջազգային
հարաբերությունների ինստիտուտ, Ռիգա, Լատվիա
Լեհաստան
Մագդալենա Կմակ
Իրավաբան, Հելսինկիի Մարդու իրավունքների հիմնադրամ, Վարշավա,
Լեհաստան
Ագաթա Ֆորիս
Իրավաբան, Հելսինկիի Մարդու իրավունքների հիմնադրամ, Վարշավա,
Լեհաստան
Լիտվա
Վիոլետա Տարգոնսկիենե
Դասախոս, Միկոլաս Ռոմերիս համալսարան, Վիլնյուս, Լիտվա
Լյուքսեմբուրգ
Ալեքսանդր Դեվիյար
Միջազգային միգրացիոն իրավունքի և իրավաբանական վարչություն,
ՄՄԿ, Ժնև
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Կիպրոս
Օլգա Գեորգիադես
Իրավաբան, Լելոս Պ. Դեմետրիադես փաստաբանական գրասենյակ,
Նիկոսիա, Կիպրոս
Հունաստան
Կոնստանտինոս Դ. Մագլիվերաս
Դոցենտ, Էգեյան համալսարան, Միթիլեն, Հունաստան
Հունգարիա
Յուդիթ Մարիա Տորն
Դոցենտ, Իրավաբանության ֆակուլտետ, Սեգեդա համալսարան,
Հունգարիա
Մալթա
Ռութ Ֆառուգիա
Ավագ դասախոս, Մալթայի համալսարան, Իրավագիտության
ֆակուլտետ, Մալթա
Միացյալ Թագավորություն
Բեռնարդ Ռայան
Իրավաբանության դասախոս, Քենթի համալսարան, Քենթերբերի,
Միացյալ Թագավորություն
Նիդեռլանդներ
Տեսել Դե Լանգե
Հետազոտություն իրականացնող մասնագետ, Նեյմեգենի Ռադբաուդ
համալսարան, Միգրացիոն իրավունքի կենտրոն, Նիդեռլանդներ
Շվեդիա
Կրիստինա Ջոնսոն
Դոցենտ, Լունդի համալսարան, Ռաուլ Վալլենբերգի անվան
ինստիտուտ, Շվեդիա
Չեխիայի Հանրապետություն
Պավել Ցիզինսկի
Իրավաբան, Քաղաքացիության/ քաղաքացիական և մարդու
իրավունքների հարցերով խորհրդատվական կենտրոն, Պրագա,
Չեխիայի Հանրապետություն
Պորտուգալիա
Իզաբել Էստրելա
Իրավաբան, Քելուզ, Պորտուգալիա
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Ռումինիա
ԷմOդ Վերես
Ավագ դասախոս, Սապիենտիայի համալսարան, Տնտեսագիտության
ֆակուլտետ, Մերկուրյա-Չուկ, Ռումինիա
Սլովակիա
Բորիս Դիվինսկի
Կոմենիուսի համալսարան, Բնական գիտությունների ֆակուլտետ,
Բրատիսլավա, Սլովակիա
Միրոսլավա Սնիրերովա
Տրնավայի համալսարան, Իրավագիտության ֆակուլտետ, Սլովակիա
Սլովենիա
Նեզա Կոգովսեկ
Հետազոտություն իրականացնող մասնագետ, Խաղաղության
ինստիտուտ – Ժամանակակից սոցիալական և քաղաքական
հետազոտությունների ինստիտուտ, Լյուբլյանա, Սլովենիա
Ֆինլանդիա
Ռեետա Տոյվանեն
Ավագ գիտաշխատող, «Աբո Ակադեմի» համալսարան, Մարդու իրա
վունքների ինստիտուտ, Տուրկու, Ֆինլանդիա
Ֆրանսիա
Ալեքսանդր Դեվիյար
Միջազգային միգրացիոն իրավունքի և իրավաբանկան վարչություն,
ՄՄԿ, Ժնև
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Երախտագիտության խոսք
Այս գործում իրենց ունեցած ներդրման ու ներ
կա
յացրած դիտողու
թյուն
ների համար երախտագիտության խոսքեր է անհրաժեշտ ուղղել
ՄՄԿ–ի շրջանակներում և դրանից դուրս աշ
խա
տող բազմաթիվ ան
ձանց.
Ռիշար Պերուշո, Ջիլիան Ռեդփաթ–Քրոս, Ռիչարդ Խոլեվինսկի, Սոֆի
Նոննենմախեր, Ալեքսիա Սքարլեթ, Պաոլա Պաչե, Հելեն Արմսթրոնգ,
Սյուզաննա Չափման, Ստեֆանի Գոնսալեզ և Ադրիան Մելենդեզ։
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Հապավումներ
ԱՄԿ

Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն

ԱՄՆ

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

ԱՆԳ

Արդարադատություն և ներքին գործեր

ԳՈՍԱԾ

Գյուղատնտեսության ոլորտում սեզոնային աշխատողների ծրագիր

ԵԱՀԿ

Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության
կազմակերպություն

ԵՀ

Եվրոպական համայնք

ԵՀՔ

Եվրոպական հարևանության քաղաքականություն

ԵՄ

Եվրոպական միություն

ԵՄՑ

Եվրոպական միգրացիոն ցանց

ԵՍԽ
վերանայված

Եվրոպական սոցիալական խարտիա (վերանայված)

ԵՍԽ

Եվրոպական սոցիալական խարտիա

Եվրո

Եվրո

ԵՏՀ

Եվրոպական տնտեսական համայնք

ԵՏՏ

Եվրոպական տնտեսական տարածք

ԵՔՀԿ

Եվրոպական քաղաքականության հետազոտությունների կենտրոն

ԻՀՆԾ

Իռլանդիայի հպատակագրման և ներգաղթի ծառայություն

ԾԱԳՀ

Ծառայությունների առևտրի գլխավոր համաձայնագիր (ԱՀԿ)

ՄԱԵԿ

Միգրանտ աշխատողների իրավական կարգավիճակի մասին
եվրոպական կոնվենցիա

ՄԱԿ

Միավորված ազգերի կազմակերպություն

ՄԱՁԻԱՀ

ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերի համատեղ ծրագիր

ՄԱՄԿ

Բոլոր միգրանտ աշխատողների և նրանց ընտանիքների
անդամների իրավունքների պաշտպանության մասին միջազգային
կոնվենցիա

ՄԶԴ

Միջազգային զարգացման դեպարտամենտ (ՄԹ)

ՄԹ

Միացյալ Թագավորություն

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ

Մարդու իմունային անբավարարության վիրուս/Ձեռքբերովի
իմունային անբավարարության համախտանիշ

ՄԻԵԿ

Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա

ՄԿԽ

Միջկառավարական խորհրդակցություններ

ՄՄԿ

Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն

ՄՇԽ

Միգրացիայի հարցերով Շվեդիայի խորհուրդ

ՅՈՒՆԵՍԿՕ

Միավորված ազգերի կազմակերպության կրթության, գիտության և
մշակույթի կազմակերպություն
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ՆՀՎ

Ներգաղթի և հպատակագրման հարցերով վարչություն
(Նիդեռլանդներ)

ՆՔԳ

Ներգաղթի և քաղաքացիության հարցերով գրասենյակ
(Հունգարիա)

ՇՄԾ

Շրջանավարտների միջազգային ծրագիր (ՄԹ)

ՇՏՀ

Շենգենյան տեղեկատվական համակարգ

ՊԵՀ

Պորտուգալախոս երկրների համայնք

ՊՏ

Եվրոպական համայնքների Պաշտոնական տեղեկագիր

ՎԱՊԾ

Վերապատրաստման կամ արտադրական պրակտիկայի ծրագիր
(ՄԹ)

ՏՀԶԿ

Տնտեսական համագործակցության և զարգացման
կազմակերպություն

ՔՔԻՄԴ

Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին
միջազգային դաշնագիր

AENEAS

Եվրոպական միության՝ միգրացիայի և ապաստանի բնագավառում
երրորդ երկրներին ֆինանսական և տեխնիկական աջակցության
ծրագիր

CARIM

Միջազգային միգրացիայի վերաբերյալ կիրառական
հետազոտությունների (Եվրոմիջերկրական) միավորում

COM

Հաղորդագրություն Եվրոպական հանձնաժողովից

DDL

Disegno di Legge (Օրենքի նախագիծ մշակելու համար Իտալիայի
կառավարությանը լիազորող ակտ)

MVV

Երկրում ժամանակավորապես գտնվելու թույլտվություն (Machtiging
tot Voorlopig Verblijf)

NAG

Ավստրիայում բնակեցման և բնակության/կացության մասին ակտ
(Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz)

PIELAMI

Համագործակցություն միգրանտ աշխատողների անօրինական
աշխատանքի կանխարգելման համար՝ օրինական աշխատանքի
հնարավորությունների խթանման նպատակով (ՄՄԿ զեկույց)

SOPEMI

Systeme d’Observation Permanente sur les Migrations (ՏՀԶԿ–ի՝
միգրացիայի հարցերով մշտական զեկուցման համակարգ)

TK

Խորհրդարանական փաստաթղթեր (Նիդեռլանդներ)
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Ամփոփ նկարագիր
Այս ուսումնասիրությունը հանձնարարվել է Եվրոպական պառլամենտի կող
մից` նպատակ ունենալով ներկայացնել 27 անդամ պետություններում օրինա
կան ներգաղթի պայմանների ընդհանուր նկարագիրն ու վերլուծությունը: Վեր
լուծությունը նախաձեռնվել է ներգաղթի տարբեր կատեգորիաների համար ԵՄ
մակարդակով որդեգրված ընդհանուր քաղաքականությունների առավելու
թյուններն ու հնարավորություններն ուսումնասիրելու նպատակով։
Մ
 իգրացիայի հետ կապված խնդիրները կարևոր տեղ են զբաղեցնում թե՛ ազ
գային, և թե՛ ԵՄ օրակարգերում։ Ներգաղթի անհրաժեշտությունը գիտակցելու
համար էական նշանակություն են ունեցել այնպիսի հանգամանքներ, ինչպի
սիք են Եվրոպայի բնակչության թվի նվազումը և ծերացումը: Ժողովրդագրա
կան գործոնը և սոցիալական ապահովության տարբեր համակարգերի վրա
դրա կանխատեսելի ազդեցությունները ներգաղթի վերաբերյալ թեժ քննար
կումների տեղիք են տվել թե՛ ԵՄ կառույցներում, և թե՛ ԵՄ անդամ պետու
թյունների շրջանում։ Աստիճանաբար ավելի է խորանում այն համոզմունքը, որ
առանց միգրանտների Եվրոպան չի կարողանա պահպանել նույն կենսամա
կարդակը։ Որքան էլ որ եվրոպական երկրները բարձր որակավորում ունեցող
երրորդ երկրների քաղաքացիների համար մրցակցեն առևտրա–արդյունաբե
րական այլ տերությունների (օրինակ՝ ԱՄՆ–ի և Ճապոնիայի) հետ, այնուամե
նայնիվ, որոշ անդամ պետությունների շրջանում նկատվում է ավելի սահմանա
փակող քաղաքականությունների միտում օրինական ներգաղթի այլ ձևերի՝
օրինակ ընտանիքի վերամիավորման առնչությամբ։ Անդամ պետություննե
րը մեծ ջանքեր են գործադրում միգրացիայի ոլորտում առավել հավասա
րակշռված ու համապարփակ մոտեցում մշակելու ուղղությամբ, որը կծառայի
այնպիսի տարբեր նպատակների իրագործմանը, ինչպիսիք են՝ բարձր որակա
վորում ունեցող միգրանտների ներգրավումը, անկանոն միգրացիայի կանխու
մը և միգրանտների մարդու իրավունքների երաշխավորումը։
Եվրոպական հանձնաժողովը վստահեցնում է, որ «մեկ միասնական շուկա
յում, որտեղ անձինք ազատ տեղաշարժի իրավունք ունեն, ակնհայտորեն պա
հանջվում է ավելին, քան 27 երկրների ներգաղթային քաղաքականությունը»
(Դեպի ներգաղթային միասնական քաղաքականություն, 2007թ., էջ 7, և որ
առկա է միասնական Եվրոպական միգրացիոն քաղաքականության հետա
գա զարգացման ու կատարելագործման անհրաժեշտություն։ Համապարփակ
միասնական քաղաքականության միջոցով ներգաղթը կարգավորող կանոնա
կարգերը կարող են ավելի պարզ ու թափանցիկ դարձվել և՛ ներգաղթողների,
և՛ իրավասու մարմինների համար։ Ներգաղթի որոշ տեսակների (ընտանիքի
վերամիավորում, ուսում և վերապատրաստում, հետազոտական աշխատանք)
և երրորդ երկրի քաղաքացիների (երկարաժամկետ բնակության/կացության
կարգավիճակ ունեցող անձանց) համար ԵՄ ներգաղթային քաղաքականու
թյան մշակումն ընթացքի մեջ է և շարունակվում է անդամ պետություններն
այնուամենայնիվ երկար ժամանակ չէին ցանկանում զիջել աշխատանքային
միգրացիայի ոլորտում իրենց իրավասությունները։ Սակայն, այս դիրքորոշումը
13

ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

թերևս կսկսի փոփոխվել առաջիկա՝ «Օրինական միգրացիայի գծով քաղաքա
կանության ծրագրի», առաջարկվող երկու հրահանգների և հետագա զարգա
ցումների համատեքստում։
Անհրաժեշտ է նշել, սակայն, որ նույնիսկ ԵՄ կանոնակարգերով կարգավոր
վող հարցերի շուրջ զգալի տարբերություններ կարելի է նկատել անդամ պե
տությունների ազգային օրենսդրություններում։ Այդ հարցերից մի քանիսը
առանձնացնելու համար կարելի է նշել, որ մասնավորապես երկարաժամ
կետ բնակության/կացության կարգավիճակ ունեցող անձանց առնչությամբ,
զգալի թվով երկրներ՝ ի լրումն ԵՀ երկարաժամկետ բնակության/կացու
թյան թույլտվության, շարունակում են կիրառել մշտական բնակության/կա
ցության ազգային թույլտվությունները։ Ավելին, անդամ պետություններում
տարանջատվում են ժամանակավոր բնակություն/կացություն և մշտական
բնակություն/կացություն հասկացությունները, սակայն ժամանակավոր բնա
կության/կացության համար գոյություն չունի որևէ ստանդարտացված հաս
կացություն։ Բացի դրանից, վիզաների ու բնակության/կացության թույլտվու
թյունների միջև կոնցեպտուալ տարբերակումը բավականին անորոշ է։ Ավելին,
ինչպես նախատեսված է «Ընտանիքի վերամիավորման իրավունքի մասին»
Խորհրդի 2003/86/ԵՀ հրահանգով, անդամ պետությունները էական հայեցո
ղական լիազորություններ ունեն ընտանիքի վերամիավորման հետ կապված
այնպիսի կարևոր հարցերի շուրջ որոշումներ ընդունելու հարցում, ինչպիսիք
են՝ նուկլեար ընտանիքի (օրինակ՝ ծնողները, չափահաս երեխաները և գրանց
ված ամուսնական հարաբերությունների մեջ չգտնվող զուգընկերները) անդամ
չհանդիսացող ընտանիքի անդամների համապատասխանությունը, ամուսին
ների ու երեխաների համար տարիքային սահմանափակումները, ինչպես նաև
սպասելու ժամանակահատվածը, որից հետո ընտանիքի անդամները կարող
են միանալ հովանավորին։ Մի շարք ԵՄ անդամ պետություններում նկատվում
է ընտանիքի վերամիավորման նպատակով ներգաղթի սահմանափակման
միտում, օրինակ՝ ինտեգրմանն առնչվող պայմանների ներդրման միջոցով։
Հետաքրքիր է այն փաստը, որ ԵՄ անդամ պետություններն աստիճանաբար
ավելի հաճախ են ուսանողներին տալիս ուսումը հաջողությամբ ավարտե
լուց հետո սահմանափակ ժամկետով երկրում մնալու հնարավորություն՝ աշ
խատանք փնտրելու նպատակով՝ չնայած այն հանգամանքին, որ դա նախա
տեսված չէ «Ուսման, աշակերտների փոխանակման, չվարձատրվող վերա
պատրաստման կամ կամավոր հիմունքներով ծառայությունների մատուցման
նպատակով երրորդ երկրի քաղաքացիների ընդունման պայմանների մասին»
Խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 13–ի 2004/114/ԵՀ հրահանգով։ Այդ մի
ջոցով դյուրին է դառնում բարձր որակավորում ունեցող երրորդ երկրի այն քա
ղաքացիներին պահելը, ովքեր ունեն ազգային (և եվրոպական) տնտեսության
մեջ որոշակի ներդրում ունենալու և դրա զարգացմանը նպաստելու ներուժ։
Մ
 իգրացիայի հետ կապված բազմաթիվ հարցեր չեն կարգավորվում ԵՄ
օրենսդրությամբ, ինչպիսիք են, օրինակ՝ բնակության/կացության թույլտվու
թյունների տրամադրման համար նախատեսված ընդհանուր պայմանները, և
ինչն առավել կարևոր է՝ աշխատանքային միգրացիան (այդ թվում՝ վարձու աշ
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խատանքը, ոչ վարձու աշխատանքը և սեզոնային աշխատանքը)։ Այս ուսում
նասիրությամբ նպատակ է հետապնդվում առանձնացնել այն միտումները,
որոնք առկա են մի շարք կամ բոլոր անդամ պետություններում։ Ինչ վերաբե
րում է ընդհանուր պայմաններին, ապա ուսումնասիրությունները ցույց են տա
լիս, որ թեև ԵՄ անդամ պետությունների ճնշող մեծամասնության կողմից ին
տեգրմանն առնչվող պայմանները չեն սահմանվում որպես ընդհանուր պայ
մաններ, այնուամենայնիվ, նկատվում է այդ պայմաններն ազգային օրենս
դրության մեջ ներառելու միտում։ Ինտեգրմանն առնչվող պայմանները, մաս
նավորապես լեզվի քննությունները և հասարակական գիտելիքները ստուգող
քննությունը, կարող են լուրջ խոչընդոտ լինել պոտենցիալ ներգաղթողների
համար։ Ինչ վերաբերում է աշխատանքի նպատակով ներգաղթին, ապա կա
րելի է եզրակացնել, որ ԵՄ անդամ պետություններում վարձու աշխատանքի
նպատակով ներգաղթին վերաբերող կանոնակարգերը բավականին բարդ են։
Գործող կանոնակարգերը բարդություններ են առաջացնում և՛ գործատունե
րի, և՛ երրորդ երկրի քաղաքացի հանդիսացող աշխատողների համար, քանի
որ հաճախ պահանջվում են տարբեր թույլտվություններ՝ տարբեր վարչական
մարմիններից։ Այնուամենայնիվ, տարբեր անդամ պետություններում գործող
աշխատանքային ներգաղթի քաղաքականությունները և օրենքները նման են
նրանով, որ դրանք մեծապես կապված են աշխատանքի ազգային շուկաների
պաշտպանության հետ։ Աշխատանքի թույլտվությունների համակարգի առնչու
թյամբ անհրաժեշտ է նշել այն հանգամանքը, որ անդամ պետություններից
շատերում օտարերկրացին կարող է աշխատել միայն տվյալ գործատուի հետ։
Աշխատանքային միգրացիայի շուրջ ներկայումս ծավալվող քննարկումների
և այդ համատեքստում մշակվող նախապատվության սկզբունքով ընդունման
քաղաքականությունների հիմքում նախևառաջ ընկած է բարձր որակավորում
ունեցող աշխատուժը։ Որոշ անդամ պետություններ երկկողմ համաձայնագրեր
են կնքել երրորդ երկրների հետ, որոնք ավելի ընդգրկուն և համապարփակ
մոտեցում ունեն միգրացիայի կառավարման հարցի նկատմամբ. ընդհանուր
առմամբ, այդ համաձայնագրերով երրորդ երկրի քաղաքացիների համար նա
խատեսվում են դյուրացված ընթացակարգեր աշխատանքային միգրացիայի
ոլորտում՝ անկանոն միգրացիայի կանխարգելման գործում այդ երկրի հա
մագործակցության դիմաց։ Այդ համաձայնագրերը համապատասխանում են
Հանձնաժողովի կողմից առաջարկված «շարժունակության շուրջ գործընկե
րությունների» գաղափարին։ Ավելի ցածր որակավորում ունեցող աշխատու
ժի միգրացիայի խնդրին, սակայն, բավարար չափով անդրադարձ չի կատար
վում։ Ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ ԵՄ մակարդակով նա
խատեսվող համակարգերում ավելի ցածր որակավորում ունեցող աշխատուժի
հարցը քննարկվում է միայն սեզոնային աշխատանքի առնչությամբ։
Անհրաժեշտ է նշել նաև, որ արտաքին հարաբերությունների առումով միգրա
ցիոն քաղաքականությունը (երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը)
վերջին տարիներին ԵՄ օրակարգում ավելի ու ավելի կարևոր հարց է դարձել։
Անդամ պետությունների և երրորդ երկրների միջև իրական համագործակցու
թյունն ուսումնասիրելիս անհրաժեշտ է նշել այն տարբերությունը, որը գոյու
թյուն ունի ԵՄ մակարդակում այս խնդրին տրվող կարևորության և ազգային
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մակարդակում առկա փաստացի միջոցների միջև։ Սակայն այս հարցն ավելի
ու ավելի է կարևորվում և աստիճանաբար ընդգրկվում է նաև ազգային օրա
կարգերում։ Այս հարցի առնչությամբ Հանձնաժողովի կողմից առաջարկվել են
մի շարք նախաձեռնություններ և գործիքներ։ Այս փուլում կարևոր է, որ Հանձ
նաժողովի առաջարկած նախաձեռնությունները գործողության մեջ դրվեն ան
դամ պետությունների կողմից։ Իսկ արդյունքում ձեռք բերված գործնական
փորձը հիմք կհանդիսանա հետագա քննարկումների ու այդ գործիքների կա
տարելագործման համար։
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Լիտվա

1. Ներգաղթի ընդհանուր քաղաքականությունը և
միտումները
Լիտվայի վերջին տարիների պատմության հիմնական զարգացումները,
որոնք ազդեցություն են ունեցել այդ երկրի միգրացիոն քա
ղա
քա
կանության վրա, Խորհրդային Միությունից անկախության ձեռքբերումն է
և անդամակցությունը Եվրոպական միու
թյանը։ Որպես արտաքին սահ
ման
ունեցող ԵՄ անդամ երկիր՝ Լիտվայի գերակա խնդիրն է ապահովել սահ
մանների անվտանգությունը` միևնույն ժա
մա
նակ շարունակելով թույլ տալ
Կալինինգրադի ռուսական շրջանին Լիտվայի տարածքով մուտք ունենալ
դեպի Ռուսաստանի հիմնական մաս։
ԽՍՀՄ–ի փլուզումից հետո նախկին ԽՍՀՄ քա
ղա
քա
ցիների ներ
գաղթը
դեպի Լիտվա աստիճանաբար նվազել է՝ 1990 թվականի մոտ 14 000-ից 1997ին հասնելով մինչև 2536: Վերջին հինգ տարիների ընթացքում ընդհանուր
առմամբ Լիտվա ժամանող նորեկների միջին թիվը տարեկան կազմում
է գրեթե 5500: Այ
նուա
մե
նայ
նիվ, Լիտվան լքող անձանց թիվը բարձր էր
ԽՍՀՄ–ի փլուզիմից հետո։ Հաշվարկվում է, որ 1990-2005 թվականների
ընթացքում 300 000 քա
ղա
քա
ցի լքել է Լիտվան, ինչը համարվում է
բնակչության մեծածավալ ու բացասական արտահոսք (Ժողովրդագրական
տարեգիրք 2005թ., էջ 172)։
Անկախ Լիտվայում օտարերկրացիների իրավական կարգավիճակը կար
գա
վորող առաջին գլխավոր օրենսդրական ակտը «Օտար
երկ
րա
ցիների
իրավական կարգավիճակի մասին» օրենքն էր 1991 թվականից։ Այս օրենքով
կարգավորում էին Լիտվայի Հանրապետությունում երրորդ երկրի քաղաքա
ցիների ժամանումը, մեկնումը և բնակությունը/կացությունը։ Օրենքը կարևոր
նշանակություն ուներ նորանկախ պե
տու
թյան համար, քանի որ դրանով
առաջին անգամ տրվեցին այնպիսի բառերի սահ
մանումները, ինչպիսիք են
«օտարերկրացի», «քաղաքացիություն չունեցող անձ», «Լիտվայում բնա
կության/կացության թույլտվություն» և «վիզա»։ Օրենքով նաև սահմանվեցին
այն դեպքերը, երբ օտար
երկ
րա
ցիները կարող էին պահվել Լիտվայի
Հանրապետությունում, ինչպես նաև օտարերկրացիների ստանձնած աշխա
տանքների վերաբերյալ հիմնական կանոնները և վտարման հիմքերը։ Օրենքն
ուժի մեջ է եղել մինչև 1999 թվականի հուլիսը։ 1993 թվականից Ներգաղթային
իրավունքով նախատեսվում էր, որ Պառլամենտը Կառավարության կողմից
ստացված առաջարկից հետո պետք է յուրաքանչյուր տարվա համար
հաստատեր ներգաղթի քվոտա, ինչպես նաև օտարերկրացիների այն կատե
գորիաները, որոնք իրավունք ունեին ներգաղթել Լիտվա։
Միգրացիոն հարցերի նկատմամբ միանգամայն նոր մոտեցում սահ
մանվեց
«Օտարերկրացիների իրավական կարգավիճակի մասին» օրենքում, որը
ընդունվեց 1998 թվականի դեկտեմբերին և ուժի մեջ մտավ 1999 թվականի
հուլիսին։ Այդ օրենքով վերացվեցին ներգաղթի քվոտաները և սահմանվեցին
օտարերկրացիների ժամանման և մեկնման վերաբերյալ կանոններ, որոնք
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նույնն էին երրորդ երկրների բոլոր քա
ղա
քա
ցիների համար։ Այ
նուա
մե
նայ
նիվ, միգրացիայի բնագավառում ԵՄ իրավական ակտերի հետ Լիտվայի
օրենսդրության ներդաշնակեցումից հետո այս օրենքի հետ կապված մի շարք
թերություններ և բացթողումներ հայտնաբերվեցին։ Ուստի, Ներքին գործերի
նախարարությունում ստեղծվեց աշ
խա
տանքային խումբ, որը ԵՄ–ի և մի
ջազգային կազմակերպությունների փորձագետների աջակցությամբ մշակեց
«Օտարերկրացիների իրավական կարգավիճակի մասին» նոր օրենքի
նախագիծ («Օտարերկրացիների մասին» օրենք)։ Այդ օրենքն ընդունվել է 2004
թվականի ապրիլին։

2. Ներգաղթը կարգավորող օրենքներն ու
պայմանները
2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը
Լիտվայի օրենսդրությամբ կարգավորվող հիմնական ներգաղթի կատե
գորիաներն են՝ ընտանիքի վերամիավորումը, ուսանողները և վերապատ
րաստվողները (այդ թվում՝ ստաժավորման ծրագրեր, արտադրական
պրակտիկա և մասնագիտական վերապատրաստում), վարձու աշխատանքը և
առևտրային գործունեության մյուս տեսակները։

2.2 Ընդունման կանոնները. վիզային քաղաքականությունը
2.2.1 Իրավասու մարմինները
Վիզայի տրամադրման համար երրորդ երկրի քաղաքացին համապատաս
խան փաստաթղթերը պետք է ներկայացնի Լիտվայի դիվանագիտական
առաքելություն կամ հյուպատոսական հիմնարկ։1
Վիզաների տրա
մա
դրման կամ մերժման գործընթացում ներառված են
Լիտվայի Հանրապե
տու
թյան հետևյալ կառույցները՝ կարճաժամ
կետ վիզա
ների մասով` Լիտվայի Հանրապե
տու
թյան արտաքին գործերի նախա
րա
րությունը, բոլոր տեսակների վիզաների մասով` Լիտվայի Հանրա
պե
տու
թյան՝ արտերկրում գտնվող դիվանագիտական առաքելություններն ու հյու
պա
տոսական հիմնարկները, կարճաժամ
կետ և տարանցման վիզաների,
ինչպես նաև օտարերկրացիների ընդհանուր մուտքի մասով (բացառությամբ
1 Բացառության կարգով, Արտաքին գործերի նախարարի հետ համատեղ՝ Ներքին գործերի
նախարարի կողմից սահ
մանված դեպքերում՝ վիզաներ կարող են տրա
մա
դրվել սահ
մանային
հսկողության կետերում, եթե օտար
երկ
րա
ցին չէր կարող վիզայի համար դիմել արտերկրում
գտնվելու ժամանակ և ներկայացնում է փաստաթղթեր, որոնցում նշվում են Լիտվա մուտք գործելու
անկանխատեսելի, բայց անհրաժեշտ պատճառները։
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այն դեպքերի, երբ օտար
երկ
րա
ցին ապաստան է հայցում)` Պետական
սահմանների պաշտպանության ծառայությունը, իսկ կարճաժամկետ ու
երկարաժամ
կետ վիզաների մասով` Միգրացիոն վարչությունը («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» օրենքի 21–րդ հոդված)։ Ներքին գործերի նախարարը
Արտաքին գործերի նախարարի հետ համատեղ սահ
մանում է այն ըն
թա
ցա
կարգերը, որոնք կար
գա
վորում են վիզա ստա
նալու համար դիմումին
օժանդակող փաստաթղթեր ներկայացնելը, սահմանային հսկողության
կետերում վիզայի տրա
մա
դրումը, վիզայի առկայության դեպքում՝ երկրում
գտնվելու ժամկետի երկարաձգումը, ինչպես նաև վիզան չեղյալ համարելը։

2.2.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Համաձայն «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 17-րդ և 18–րդ հոդվածների`
վիզա կարող է տրամադրվել, եթե դիմողը ունի վավերական ճամփորդական
փաստաթուղթ, ներկայացնում է այնպիսի փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ
են այցելության նպա
տակը և պայ
ման
ները հստակեցնելու համար, տրա
մադրում է Լիտվայում ապրելու համար բավարար ֆինանսական միջոցների
և Լիտվայից մեկնելու համար առկա միջոցների մասին ապացույց, ինչպես
նաև նախկինում այցելած այլ պե
տու
թյունների ցանկը, արդեն իսկ չի
ճանաչվել որպես անձ, ում մուտքը պետք է մերժվի, վտանգ չի ներկայացնում
հանրային անվտանգության, պետական քաղաքականության կամ հանրային
առողջության համար, ունի վավերական առողջության ապահովագրություն,
ունի իր ծագման, բնակության կամ քաղաքացիության երկիր վերադառնալու
իրավունք կամ ունի մեկ այլ երկիր մեկնելու իրավունք։
Բացի այս չափորոշիչներից որևէ մեկը չբավարարելու դեպքերից` վիզայի
տրամադրումը կարող է մերժվել, եթե դիմողը սխալ տեղեկություններ է ներ
կայացրել, հիմքեր կան կասկածելու, որ դիմողը կներգրավվի անօրինական
գործողություններում կամ արդեն իսկ գործել է մարդկության դեմ ուղղված
հանցագործություն, պատերազմական հանցագործություն կամ իրականացրել
է ցեղասպանություն, կամ դիմողը վիրավորել է վիզա տրա
մա
դրող
պաշտոնատար անձին («Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 18-րդ հոդված)։
Ինչ վերաբերում է վիզաների տարբեր տեսակներին, ապա կան օդանավա
կայանով տարանցման վիզաներ, տարանցման վիզաներ, կարճաժամ
կետ
վիզաներ և երկարաժամկետ վիզաներ։ Կարճաժամկետ վիզան իրավունք է
տալիս երրորդ երկրի քաղաքացուն մուտք գործել Լիտվայի Հանրապե
տու
թյուն վեցամսյա ժա
մա
նակահատվածում Լիտվա մուտք գործելու օրվանից
հաշված առա
վե
լա
գույնը երեք ամիս այնտեղ գտնվելու համար։ Վիզայի
այս տեսակը կարող է տրա
մա
դրվել զբոսաշրջության, ընտանեկան կամ
այլ անձնական այցելությունների, մասնագիտական հետաքրքրությունների
կամ այլ կարճաժամ
կետ այցելությունների նպա
տակով և կարող է լինել
մեկանգամյա մուտքի կամ մեկ տարի ժամ
կետով տրվող բազմակի մուտքի
համար։ Լիտվայի Հանրապե
տու
թյան արտաքին գործերի նախարարի հետ
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

համաձայնությամբ բազմակի մուտքի վիզան կարող է տրամադրվել ավելի,
քան մեկ տարի, բայց ոչ ավելի, քան հինգ տարի ժամ
կետով («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» օրենքի 15–րդ հոդված)։ Երկարաժամ
կետ վիզան իրա
վունք է տալիս օտարերկրացուն մուտք գործել Լիտվայի Հանրապե
տու
թյուն երեք ամիսը գերազանցող ժամ
կետով երկրում գտնվելու համար։
Այսպիսի վիզաները կարող են լինել մեկանգամյա մուտքի (տրա
մա
դրված
այն օտարերկրացուն, ում շնորհվել է Լիտվայի Հանրապե
տու
թյունում ժա
մանակավոր կամ մշտական բնակության/կացության թույլտվություն) կամ
բազմակի մուտքի (տրա
մա
դրված այն օտարերկրացուն, ով Լիտվայի
Հանրապետություն է մուտք գործում Լիտվայի Հանրապետությունում երկար
ժամանակ նախանշված նպատակով գտնվելու համար, օրինակ՝ կանոնավոր
հիմքով աշխատելու կամ այլ օրինական գոր
ծու
նեու
թյամբ զբաղվելու նպա
տակով) համար («Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 16–րդ հոդված)։
«D» տեսակի բազմակի մուտքի երկարաժամ
կետ վիզան կարող է տրա
մա
դրվել այն օտարերկրացուն, ով դիմել է ժամանակավոր բնակության/կացու
թյան թույլտվություն ստանալու համար, և նրան արդեն իսկ տրվել է աշխա
տանքի թույլտվություն, եթե նրա մասնագիտությունը ներառված է Սոցիալա
կան ապա
հո
վու
թյան և աշ
խա
տանքի հարցերով նախարարության կողմից
ընդունված՝ Լիտվայի աշխատաշուկայում ամենամեծ պահանջարկն ունեցող
մասնագիտությունների ցանկում։

2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Համաձայն oրենքով սահմանված ընթացակարգի՝ օտարերկրացիները կարող
են դատական կարգով բողոքարկել վիզա ստա
նալու համար դիմումը չըն
դու
նելը, ինչպես նաև մուտքի մերժումը դիմումը չըն
դու
նելու կամ մերժելու
օրվանից 14 օրվա ընթացքում («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» օրենքի 8–րդ
հոդված, 138–րդ հոդված)։ Որոշումների վարչական վերանայում չի նա
խա
տեսվում։

2.3 Երկրում գտնվելու և բնակության/կացության կանոնները
2.3.1 Ներգաղթի կատեգորիայով չպայմանավորված ընդհանուր
կանոնները
2.3.1.1 Իրավասու մարմինները
Ներքին գործերի նախարարության ենթակայության տակ գործող Միգրացիոն
վարչությունը պատասխանատու է բնակության/կացության թույլտվություններ
տրամադրելու համար և ունի կենտրոնական կառավարման համակարգ։ Այ
նուա
մե
նայ
նիվ, Ներքին գործերի նախարարության ենթակայության տակ
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գործող Ոստիկանական վարչության վերահսկողության ներքո գործող
միգրացիայի հարցերով տարածքային գրասենյակները իրականաց
նում են միգրացիոն հարցերի հետ կապված գործառույթներ։ Լիտվայի
Հանրապե
տու
թյունում միգրացիայի կառավարման հարցում ներառված
մյուս կարևոր կառույցներն են՝ 1) Ներքին գործերի նախարարությունը, այդ
թվում՝ Միգրացիոն վարչությունը, Պետական սահ
մանային հսկողության
ծա
ռա
յու
թյունը (որը մասնակցում է միգրացիայի նկատմամբ պետական
հսկողության իրականացման աշ
խա
տանքներին) և Ոստիկանական վարչու
թյունը (որը հսկողություն է իրա
կա
նաց
նում իր ենթակայության տակ
գտնվող ոստիկանական կառույցների գործողությունների նկատմամբ և
համակարգում է դրանք՝ ղեկավարելով և հրահանգներ տալով դրանց), 2) Սո
ցիալական ապահովության և աշխատանքի հարցերով նախարարությունը
և դրա կառույցները (մասնավորապես՝ Լիտվայի աշ
խա
տանքի բորսան),
որը պատասխանատու է աշխատանքի թույլտվություններ տրամադրման
և աշ
խա
տանքի նպա
տակով միգրացիայի հետ կապված հարցերի, ինչպես
նաև Լիտվայում օտարերկրացիների բնակությանը/կացությանն առնչվող
այլ սո
ցիա
լա
կան հարցերի կար
գա
վորման համար, 3) Արտաքին գործերի
նախարարությունը (Հյուպատոսական վարչությունը և արտերկրում գտնվող
դեսպանատները կամ հյուպատոսական ներ
կա
յացուցչությունները), որը
պատասխանատու է Լիտվայի Հանրապետությունում բնակության/կացու
թյան թույլտվությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի
հավաքման համար և 4) Կրթության նախարարությունը, որը պատասխա
նատու է Լիտվայում սովորող օտարերկրացիներին առնչվող հարցերի կարգա
վորման համար։

2.3.1.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Բնակության/կացության թույլտվության տրամադրման համար առաջին քայլը
դիմումը անհրաժեշտ բոլոր հավաստող փաստաթղթերի հետ ներ
կա
յաց
նելն է արտերկրում գտնվող Լիտվայի դեսպանատներ կամ հյուպատոսական
հիմնարկներ, իսկ ներերկրյա դիմումների դեպքում՝ Լիտվայի տարածքում
գործող միգրացիոն ծա
ռա
յու
թյուն։ Նախնական ստուգումից հետո այս
փաստաթղթերը ուղարկվում են Միգրացիոն վարչություն գնահատման
համար։ Որոշումը (օրենքով պահանջվում է կայացնել վեց ամսվա ընթացքում)
այնուհետև հետ է ուղարկվում այն կառույց, որը ստացել էր դիմումը։ Եթե
օտարերկրացին դեռ արտերկրում է (բնակության/կացության թույլտվու
թյուն ստանալու համար ներկայացված նախնական դիմումների դեպքում), և
որոշումը կայացվել է դիմողի օգտին, ապա այդ անձին տրամադրվում է «D»
տեսակի երկարաժամկետ վիզա Լիտվա մուտք գործելու համար։
Դիմումի ներ
կա
յացման հան
գա
մանքը իրա
վունք չի տալիս այդ անձին
Լիտվայում գտնվել մինչև որոշում կայացնելը («Օտարերկրացիների մասին»
օրենքի 28–րդ հոդված)` չնայած Ներքին գործերի նախարարի կողմից կարող
են բացառություններ կա
տա
րվել՝ թույլ տալու ներ
գաղ
թողին Լիտվայում
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

գտնվել մինչև որոշում կայացնելը (կախված այնպիսի հարցերի վերաբերյալ
նրանց ներ
կա
յացրած փաստերից, ինչպիսիք են՝ արդյոք նրանք օրինական
են գտնվում Լիտվայում, արդյոք նրանք պարտավորված են ունենալ Լիտվայի
վիզա, եթե չեն կարող լքել երկիրը առողջական պատճառներով, եթե նրանք
ան
չա
փա
հաս են, կամ եթե նրանք չեն կարող արտաքսվել Լիտվայից)
(«Ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվությունների մասին»
հրամանի 5–րդ հոդված)։
Անձի ժամանումից հետո կամ բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվության
գործողության ժամ
կետի երկարաձգման դեպքում օտար
երկ
րա
ցին պետք է
այցելի տարածքային միգրացիոն ծառայություն, ինչպես նշված է որոշման մեջ։
Որոշումը վավերական է վեց ամիս, որի ընթացքում օտարերկրացին պետք է
իրականացնի բնակության/կացության թույլտվություն ստանալու իրավունքը։
Եթե օտարերկրացուն բնակության/կացության թույլտվության տրամադրումը
կամ փոխարինումը մերժել են, նրան, այնուամենայնիվ, թույլ է տրվում ներկա
յացնել նոր դիմում առնվազն մեկ տարին լրանալուց հետո և այն բանից հետո,
երբ բնակության/կացության թույլտվության տրամադրումը կամ փոխարինումը
մերժելու պատճառները դադարել են գոյություն ունենալ («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» օրենքի 35(2) հոդված)։
Երրորդ երկրի քաղաքացիների կողմից ներկայացված փաստաթղթերը,
որոնք տրվել են օտարերկրյա կառույցների կողմից, պետք է օրինականացվեն
կամ վավերացվեն ապոստիլով։ Եթե օտար
երկ
րա
ցին չի ներ
կա
յաց
նում համապատասխան օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթերը,
ինչպես պահանջվում է բնակության/կացության թույլտվություն ստա
նալու իրա
վունքը հավաստելու համար, դիմումի բովանդակությունը չի
ստուգվում («Ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվությունների
մասին» հրամանի 12-րդ հոդված)։ Դիմումը պետք է ներ
կա
յացվի անձամբ՝
բացառությամբ 18 տարեկանից ցածր տարիքի դիմողների (երբ դիմումը պետք
է ներկայացվի դիմողի ծնողների կամ այլ օրինական ներկայացուցչի կողմից)։
Դիմումը կարող է ներ
կա
յացվել նաև օտարերկրացու ներ
կա
յացուցիչների
կողմից, եթե այդպիսի ներկայացուցիչը ներկայացնում է օրինական ներկա
յացուցիչ լինելու փաստը հավաստող փաստաթղթեր («Ժամանակավոր բնա
կության/կացության թույլտվությունների մասին» հրամանի 7–րդ հոդված):

2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Եթե Միգրացիոն վարչությունը որոշում է կայացնում չշնորհել բնակության/կա
ցության թույլտվություն, օտարերկրացին կարող է բողոքարկել այդ որոշումը
Վիլնյուսի շրջանային վարչական դա
տա
րան որոշման մասին ծանուցման
օրվանից 14 օրվա ընթացքում։ Համաձայն օրենքի՝ դա
տա
րանը պետք է
բողոքը քննի ըստ էության՝ որոշումն ըն
դու
նելու օրվանից երկու ամսվա
ընթացքում։ Վերաքննիչ դա
տա
րանի առաջին որոշման դեմ Գերագույն
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վարչական դատարան բողոք ներկայացնելը հնարավոր է այդ որոշման մասին
ծանուցման օրվանից 14 օրվա ընթացքում։ Բողոքը կասեցնում է բնակության/
կացության թույլտվությունը չեղյալ ճանաչելու մասին որոշման կատարումը։
Որոշումների վարչական վերանայում չի նախատեսվում։

2.3.2 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևողության
2.3.2.1 Ժամանակավոր բնակությունը/կացությունը
Ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվությունը կարող է տրամա
դրվել վեց ամսից հինգ տարի ժամկետով՝ ըստ տարբեր ներգաղթի կարգա
վի
ճակների («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» օրենքի 28-րդ հոդված): Քանի
որ կարճաժամ
կետ հիմունքով գտնվելու վե
րա
բեր
յալ ընդհանուր դրույթներ
կարծես թե գոյություն չունեն, տարբեր ներգաղթի կատեգորիաների համար
հատուկ դրույթները ներկայացված են ստորև՝ 2.3.3 բաժնում։

2.3.2.2 Մշտական բնակությունը/կացությունը
Ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվություն ունեցող այն անձանց,
որոնք վերջին հինգ տարիների ընթացքում անընդմեջ բնակվել են Լիտվայում,
դիմումի հիման վրա տրա
մա
դրվում է մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան
թույլ
տվու
թյուն։ Օրենքում նշվում է, որ Ներքին գործերի նախարարը սահ
մանում է տվյալ «հինգ տարի անընդմեջ» ժամկետի հաշվարկման ընթացա
կարգը։2 Բացի դրանից՝ այդ օտար
երկ
րա
ցիները պետք է հանձնեն լեզվի
քննություն և Լիտվայի Հանրապետության Սահմանադրության վերաբեր
յալ բազային քննություն՝ համաձայն օրենքով սահմանված ընթացակարգի
(«Ինտեգրման մասին» որոշում)։ Մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյունը երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիներին տալիս է Լիտվայում անսահ
մանափակ տևո
ղու
թյամբ բնակվելու իրա
վունք։ Այս իրա
վունքը հավաստող
փաստաթուղթը վավերական է հինգ տարի, և դրա գործողության ժամկետը
պետք է պարբերաբար երկարաձգվի յուրաքանչյուր հինգ տարին մեկ անգամ
(լրացուցիչ այլ որոշում չի պահանջվում) («Օտարերկրացիների մասին» օրենքի
2(15) հոդված)։

2.3.3 Ներգաղթի հատուկ տեսակների համար գործող
պայմանները
2.3.3.1 Ընտանիքի վերամիավորումը
Ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվություն կարող է տրամա
դրվել դիմողին ընտանիքի վերամիավորման նպատակով, եթե՝ 1) դիմողի
2 Սույն ուսում
նա
սի
րությունը կազմելու պահին այդպիսի իրավական ակտեր դեռևս չէին
ընդունվել։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

ծնողները (կամ նրանցից մեկը) Լիտվայի քաղաքացիներ են և բնակվում են
Լիտվայի Հանրապետությունում, 2) դիմողը անչափահաս է, և նրա ծնողները
(կամ նրանցից մեկը) կամ նրանցից մեկի ամուսինը, ով պատասխանատու
է անչափահասի համար, ունի բնակության/կացության թույլտվություն և
բնակվում է Լիտվայի Հանրապե
տու
թյունում, 3) դիմողի երեխան Լիտվայի
քա
ղա
քա
ցի է և բնակվում է Լիտվայի Հանրապետությունում, 4) դիմողի
երեխային շնորհվել է Լիտվայի Հանրապետությունում փախստականի կար
գավիճակ և տրամադրվել է մշտական բնակության/կացության թույլտվու
թյուն, 5) դիմողի ամուսինը կամ գրանցված զուգընկ
 երը Լիտվայի քաղաքացի
է կամ բնակության/կացության թույլտվություն ունեցող և Լիտվայի Հանրապե
տու
թյունում բնակվող՝ երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցի, 6) դիմողը Լիտվայի
Հանրապետությունում բնակության/կացության թույլտվություն ունեցող
երրորդ երկրի քաղաքացու՝ «ուղիղ վերընթաց գծով» առաջին աստիճանի
ազ
գա
կան է կամ 7) դիմողի ծնողները, ովքեր կենսաթոշակային տարիքի
կամ անաշխատունակության պատճառով ի վիճակի չեն աշխատելու, ունեն
մշտական բնակության/կացության թույլտվություն և բնակվում են Լիտվայի
Հանրապետությունում։ Լիտվայի Հանրապետությունում օժանդակ կամ ժա
մանակավոր պաշտպանություն ունեցող օտարերկրացիներն ընտանիքի վե
րամիավորման իրավունք չունեն («Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 43(8)
հոդված)։
Մշտական բնակության/կացության կարգավիճակ շնորհվում է այն օտարերկ
րացիներին, ովքեր Լիտվայի քաղաքացու ընտանիքի անդամներ են և Լիտվա
են ժամանում Լիտվայի քաղաքացու հետ՝ այդ երկրում բնակվելու նպա
տակով։ Բացի դրանից՝ 18 տարեկանից ցածր տարիքի երեխաներին, ովքեր
ծնվել են Լիտվայի Հանրապե
տու
թյունում կամ արտերկրում, եթե նրանց
ծնողները կամ նրանցից մեկը Լիտվայի քա
ղա
քա
ցի է կամ ունի մշտական
բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն, կարող է շնորհվել մշտական բնա
կության/կացության կարգավիճակ («Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 53(1)
հոդված)։
«Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» օրենքը տարբերակում է դնում մի կողմից`
երրորդ երկրի քաղաքացիություն ունեցող՝ ԵՄ քաղաքացիների ընտա
նիքի անդամների և մյուս կողմից` երրորդ երկրի քաղաքացիություն ունեցող՝
Լիտվայի քաղաքացիների ընտանիքի անդամների միջև։ Առաջին կատե
գո
րիան կարող է դիմել ԵՀ երկարաժամ
կետ բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն ստա
նալու համար, որի շնորհիվ նրանք հայտնվում են ավելի
բարենպաստ կարգավիճակում երկու պատճառով՝ առաջին, ԵՀ երկարաժամ
կետ բնակության/կացության թույլտվությունը պետք է տրամադրվի ավելի
կարճ ժա
մա
նակահատվածում (մեկ ամսում, որպես համեմատություն՝ մյուս
դեպքերում բնակության/կացության թույլտվությունը պետք է տրամադրվի վեց
ամսվա ընթացքում), և երկրորդ, երրորդ երկրների այն քաղաքացիները, ովքեր
ԵՄ քաղաքացիների ընտանիքի անդամներ են, Լիտվայի Հանրապետու
թյունում կարող են դիմել ԵՀ երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլ
տվություն ստանալու համար (մյուս օտարերկրացիները, այդ թվում՝ Լիտվայի
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Լիտվա

քաղաքացիների ընտանիքի անդամները, կարող են դիմել միայն արտերկրում
գտնվող Լիտվայի դեսպանատուն կամ հյուպատոսական հիմնարկ)։
Լիտվայի քաղաքացիների ընտանիքի անդամները կարող են ձեռք բերել ԵՀ
երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվություն, եթե միայն նրանք
ժամանում են Լիտվայի քաղաքացիների հետ միասին, կամ եթե նրանք վերա
միավորվել են ԵՄ այլ անդամ պետությունից Լիտվայի քաղաքացու հետ` ըն
տանիքի վերամիավորման հիմքով։
Ընտանիքի վերամիավորման հիմքով բնակության/կացության թույլտվության
համար դիմող օտարերկրացիները պետք է ընտանեկան կապերը հավաստող
փաստաթղթերի հետ միասին ներ
կա
յաց
նեն նաև Լիտվայում բնակվող ըն
տանիքի անդամի կողմից տրամադրված հրավեր։ Հրավերը մինչև դիմողին
ուղարկելը պետք է հաստատվի այն տարածքի միգրացիոն ծա
ռա
յու
թյան
կողմից, որտեղ հրավիրող անձը բնակվում է, որպեսզի դիմողն այն այլ
փաստաթղթերի հետ միասին ներկայացնի հյուպատոսական բաժին։
Ընտանիքի վերամիավորման որոշ դեպքերում,3 այն օտարերկրացուց, ով իր
ընտանիքի անդամին հրավիրում է Լիտվայում երկու և ավելի տարի ժամա
նակահատվածով բնակվելու, «Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» օրենքով պա
հանջվում է ունենալ առնվազն մեկ տարի վավերականությամբ ժամանակավոր
բնակության/կացության թույլտվություն և մշտական բնակության/կացության
թույլտվություն ստանալու հիմնավոր հեռանկար (Լիտվայում փախստականի
կարգավիճակ ստացած օտարերկրացու հետ ընտանիքի վերամիավորման
դեպքերում նման պահանջներ չեն կիրառվում)։
Ամուսինների կամ գրանցված զուգընկերների ընտանիքի վերամիավորման
դեպքում ըն
տա
նիքի վե
րա
միա
վորումը թույլատրվում է, միայն եթե այդ
անձանց տարիքը ցածր չէ 21 տարեկանից («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին»
օրենքի 43(7) հոդվածի)։
Օրենքով նա
խա
տես
վում են նաև որոշակի բացառություններ, որոնք կարող
են դյուրացնել ըն
տա
նիքի վե
րա
միա
վորման գործընթացը հետևյալ անձանց
հետ՝օտար
երկ
րա
ցի երեխաներն իրենց ծնողների հետ, ովքեր բնակվում են
Լիտվայում, ամուսինները կամ գրանցված զուգ
ըն
կերները, օտար
երկ
րա
ցիները Լիտվայում բնակվող՝ «ուղիղ վերընթաց գծով» առաջին աստիճանի
ազ
գա
կանների հետ և օտար
երկ
րա
ցիներն իրենց ծնողների հետ, ովքեր
անաշխատունակության կամ կենսաթոշակային տարիքի պատճառով ի
վիճակի չեն աշխատելու։ Եթե հովանավորը հավաստագիր է տրա
մա
դրում
օտարերկրացու հիվանդության դեպքում ծախսերի վճարումը ստանձնելու
3 Այս պա
հանջները կիրառվում են հետևյալ անձանց հետ ըն
տա
նիքի վե
րա
միա
վորման
դեպքերում՝ ան
չա
փա
հաս օտարերկրացու ծնողների կամ նրանցից մեկի կամ նրանցից մեկի
ամուսնու հետ, ով պատասխանատու է անչափահասի համար և Լիտվայում բնակվելիս ունի բնա
կության/կացության թույլտվություն, օտարերկրացու ամուսնու կամ գրանցված ամուսնական հա
րաբերություններում գտնվող զուգընկերոջ հետ, ով Լիտվայի քաղաքացի է կամ օտարերկրացի,
ով ունի բնակության/կացության թույլտվություն և բնակվում է Լիտվայի Հանրապետությունում, այն
օտարերկրացու հետ, ով Լիտվայի Հանրապետությունում բնակության/կացության թույլտվություն
ունեցող օտարերկրացու «ուղիղ վերընթաց գծով» առաջին աստիճանի ազգական է։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

և այլ պայ
ման
ներով ապահովելու մասին, այդպիսի դիմողները կարող
են ազատվել հետևյալ պարտավորություններից՝ ունենալ վավերական
առողջության ապահովագրություն, Լիտվայի Հանրապետությունում գտնվելու
համար ապրուստի միջոցներ, կացարան Լիտվայի Հանրապե
տու
թյունում
(«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 43(3))։

1.3.3.2 Աշխատանքը
Վարձու աշխատանքը
Երրորդ երկրի քաղաքացուն ժամանակավոր բնակության/կացության թույլ
տվություն կարող է տրամադրվել վարձու աշխատանքի նպատակով, եթե նա
ունի աշխատանքի թույլտվություն կամ, օրենքին համապատասխան, ազատվել
է աշ
խա
տանքի թույլ
տվու
թյուն ձեռք բերելու պարտավորությունից և ունի
Լիտվայում աշխատելու մտադրություն։
Աշխատանքի թույլտվություն և բնակության/կացության թույլտվություն ստա
նալու համար դիմումների ուսումնասիրությունը կարող է կատարվել միաժա
մանակ։ Այս հիմքով բնակության/կացության թույլտվություն տրամադրվում է
մեկ տարի ժամկետով («Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 44–րդ հոդված)։
Օտարերկրացիները չեն կարող ձեռնարկել աշխատանքի թույլտվության մեջ
նշվածից բացի որևէ այլ աշխատանք («Աշխատանքի թույլտվության մասին»
հրամանի 31–րդ հոդված)։
Աշխատանքի թույլտվություն ձեռք բերելու համար օտարերկրացիները պետք
է ներկայացնեն գործատուի կողմից տրված պաշտոնական նամակ (այդպիսի
նամակի ներ
կա
յացման կարգը նման է ըն
տա
նիքի անդամների հրավերի
համար սահ
մանված կարգին)։ «Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» օրենքով նա
խատեսվում է, որ աշխատանքի թույլտվությունը տրամադրվում է երրորդ
երկրի քաղաքացուն, միայն եթե Լիտվայում այլևս չկան մասնագետներ, որոնց
որակավորումը կբավարարեր գործատուի պահանջները։ Գործատուն պետք է
աշխատանքի թույլտվություն ստանալու համար դիմումը մյուս համապատաս
խան փաստաթղթերի հետ ներկայացնի տարածքային Աշխատանքի բորսա,
որը իր հերթին ներ
կա
յաց
նում է այն Լիտվայի աշ
խա
տանքի բորսա տվյալ
դեպքում աշխատանքի թույլտվություն շնորհելու վերաբերյալ իր եզրակա
ցու
թյան հետ միասին։ Աշխատանքի թույլ
տվու
թյուն շնորհելու վե
րա
բեր
յալ որոշումը կայացվում է երկու ամսվա ընթացքում («Օտար
երկ
րա
ցիների
մասին» օրենքի 60–րդ հոդված)։
Երրորդ երկրի քաղաքացին ազատվում է աշխատանքի թույլտվություն ձեռք
բերելու պարտավորությունից, եթե նա ունի մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվություն, կամ եթե նա ունի ժամանակավոր բնակության/կացու
թյան թույլ
տվու
թյուն՝ տրա
մա
դրված հետևյալ հիմքերից մեկով՝ Լիտվայի
Հանրապետության քաղաքացիության իրավունքը պահպանելը, ընտանիքի
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Լիտվա

վերամիավորման նպատակով, Լիտվայի Հանրապետության քաղաքացու
խնամակալության կամ հոգաբարձության տակ գտնվելը, Լիտվայի
Հանրապե
տու
թյան քաղաքացու խնամակալ կամ հոգաբարձու նշանակված
լինելը կամ Լիտվայի Հանրապե
տու
թյունում օժանդակ կամ ժա
մա
նակավոր
պաշտպանություն ստա
նալը («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» օրենքի 58–րդ
հոդված)։ Ավելին՝ Լիտվայի օրենսդրությամբ նախատեսվում է նաև մի շարք
այլ կատեգորիաների օտարերկրացիների՝ աշխատանքի թույլտվության պա
հանջից ազատում։4
Սոցիալական ապահովության և աշխատանքի հարցերով նախարարությունը
յուրաքանչյուր տարի ընդունում է ամենամեծ պահանջարկն ունեցող մասնա
գիտությունների ցանկը։ Հաշվի առնելով Լիտվայի աշխատաշուկայում տիրող
իրավիճակը՝ որոշում է կայացվել բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվության
տրամադրման ընթացակարգն իրականացնելիս տվյալ մասնագիտությունն
ունեցող անձանց տրամադրել «D» տեսակի բազմակի մուտքի երկարաժամ
կետ վիզա այն պայմանով, որ աշխատանքի թույլտվություն արդեն իսկ տրա
մադրված լինի։ Այդ դեպքում օտարերկրացին պետք է բնակության/կացության
թույլտվության համար դիմի ընդհանուր ընթացակարգին համապատասխան,
սակայն «D» տեսակի վիզա ստանալու համար նա պետք է ներկայացնի նաև
իր ապագա գործատուի կողմից տրամադրված պաշտոնական դիմում։

Ոչ վարձու աշխատանքը
Համաձայն «Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» օրենքի 45(1) հոդվածի՝ օտար
երկրացին իրավունք ունի բնակվել Լիտվայում օրինական գործունեությամբ
(այդ թվում՝ ոչ վարձու աշխատանքով) զբաղվելու հիմքով, եթե նա Լիտվայի
4 Օտար
երկ
րա
ցին ստիպված չէ ձեռք բերել աշ
խա
տանքային թույլ
տվու
թյուն, եթե նա՝ 1)
օրինականորեն աշխատում է ԵՄ այլ անդամ պետությունում, ԵՄ այդ անդամ պետության կողմից
ուղարկվում է Լիտվայում ժա
մա
նակավորապես աշխատելու և ունի այդ անդամ պե
տու
թյան
իրավասու մարմինների կողմից տրամադրված «E 101» տեսակի հավաստագիր, 2) աշխատում է
այնպիսի պե
տու
թյան ձեռնարկությունում կամ ծա
ռա
յու
թյուններ է մատուցում այնպիսի պե
տու
թյանը, որը ԵՄ–ի հետ կնքել է երկկողմ համաձայնագիր, կամ ԱՀԿ շրջանակներում ֆիզիկական
անձանց ծառայությունների մատուցումը կարգավորող բազմակողմ համաձայնագրերի մասնակից
երկիր է, եթե այդ հա
մա
ձայնագրերը կիրառվում են Լիտվայի նկատմամբ, ինչպես նաև՝ եթե
օտարերկրացին կնքել է Լիտվայում ծառայություններ մատուցելու մասին պայմանագիր,
3) մտադիր է աշխատել, որպեսզի իրա
կա
նաց
նի օտարերկրյա պե
տու
թյան հետ համատեղ
պետական ծրագիր, 4) պրոֆեսիոնալ մարզիկ կամ մարզիչ է՝ պայ
մանով, որ նա, հա
մա
ձայն
«Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» Լիտվայի Հանրապե
տու
թյան օրենքի 30-րդ
հոդվածի, կնքել է սպորտային միջոցառումների վերաբերյալ պայմանագիր, 5) Լիտվա է ժամանում
գիտական աշխատանք կատարելու համար, կամ Լիտվայի դրոշի ներքո նավարկող նավի անձ
նա
կազմի անդամ է, 6) ժամանում է՝ աշխատելու որպես արտադրական պրակտիկա անցնող
անձ կամ վերապատրաստվող մեկամյա ժամանակահատվածում ոչ ավելի, քան երեք ամսով, 7)
Լիտվայի ավանդական կրոնական համայնքի կամ Լիտվայի կողմից ճանաչված այլ կրոնական
համայնքների անդամ է, 8) ԵՄ անդամ պետությունում երկարաժամ
կ ետ բնակության/կացության
կարգավիճակ ունեցող անձ է, աշխատանքի թույլտվությամբ մեկ տարի աշխատել է Լիտվայում և
մտադիր է կրկին աշխատել Լիտվայում կամ 9) օտարերկրյա պետության բարեգործական կազ
մակերպության ներկայացուցիչ է, ով Լիտվա է ժամանում բարեգործական նպատակներով կամ
մասնակցում է ԵՄ–ի և ԵՄ անդամ պետությունների կողմից հովանավորվող կամավոր ծառայու
թյան ծրագրերին։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Հանրապետությունում ձեռնարկություն, գործակալություն կամ կազմակեր
պություն է գրանցում՝ որպես սեփականատեր կամ համասեփականատեր, ով
ունի կանոնադրական կապիտալի կամ ձայնի իրա
վունքի առնվազն տասը
տոկոսը, և Լիտվայի Հանրապե
տու
թյունում նրա գտնվելն անհրաժեշտ է
ձեռնարկության, գործակալության, կազմակերպության նպատակներն իրա
կանացնելու և այլ աշխատանքներ կատարելու համար, Լիտվայի Հանրապե
տությունում գրանցված ձեռնարկության, գործակալության կամ կազմա
կեր
պու
թյան տնօրենն է կամ լիազորված ներ
կա
յացուցիչը, եթե նրա բնա
կության/կա
ցու
թյան հիմնական նպա
տակը այդ ձեռնարկությունում, գոր
ծա
կա
լու
թյունում կամ կազ
մա
կեր
պու
թյունում աշխատելն է, կամ նա մտադիր
է Լիտվայի Հանրապետությունում զբաղվել օրինական գործունեությամբ,
որի համար աշխատանքի թույլտվություն կամ գործունեությամբ որոշակի
տեսակներով զբաղվելու որևէ թույլտվություն չի պահանջվում։5
Այդ օտարերկրացիները պարտավորված չեն ձեռք բերել աշխատանքի թույլ
տվություն։ Բնակության/կացության թույլտվություն ստանալու համար դիմումի
հետ միասին նրանք պետք է ներկայացնեն փաստաթուղթ, որը հավաստում է,
որ իրենք Լիտվայում ունեն ձեռնարկություն կամ ձեռնարկության տնօրեն կամ
լիազորված ներկայացուցիչ են, կամ մտադիր են զբաղվել այնպիսի օրինական
գործունեությամբ, որի համար աշխատանքի թույլտվություն չի պահանջվում։
Այս հիմքով բնակության/կացության թույլտվություն կարող է տրամադրվել մեկ
տարի ժամկետով («Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 45–րդ հոդված)։

Սեզոնային աշխատանքը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքով սեզոնային աշխատողների նկատմամբ
կիրառելի հատուկ կարգավիճակ չի նախատեսվում։ Այնուամենայնիվ,
«Աշխատանքի թույլտվության մասին» հրամանին համապատասխան՝ ժամա
նակավոր աշխատանքի թույլտվություն տարեկան կտրվածքով կարող է տրա
մադրվել վեց ամիս ժամկետով՝ զբաղվածության ընդհանուր պահանջներին
համապատասխան։

1.3.3.3 Ուսումը և վերապատրաստումը
Բնակության/կացության կարգավիճակ կարող է շնորհվել, եթե երրորդ երկրի
քաղաքացին արդեն իսկ ընդունվել է որպես ուսանող Լիտվայի ուսումնական
հաստատություն կամ հրավիրվել է մասնակցելու ստաժավորման ծրագրի։
Այս հիմքով բնակության/կացության թույլտվություն կարող է տրամադրվել
ուսումնառության կամ վերապատրաստման տևողությամբ, սակայն ոչ ավելի,
քան մեկ տարով, երկարաձգման հնարավորությամբ, եթե օտարերկրացին
դեռ բավարարում է անհրաժեշտ պայմանները («Օտարերկրացիների մասին»
օրենքի 46–րդ հոդված):
5 Ո՛չ օրենքով, ո՛չ դրան կից փաստաթղթերով սույն դրույթում օգտագործվող «օրինական գոր
ծունեություն» տերմինի մեկնաբանությունը չի տրվում։
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Լիտվա

Այն օտար
երկ
րա
ցին, ով մտադիր է Լիտվայում սովորել կամ մասնակցել
արտադրական պրակտիկայի կամ մասնագիտական վերապատրաստման
ծրագրերի, պետք է վիզա ստա
նալու համար ներ
կա
յաց
նի վերոնշյալ 2.2.2
բաժնում թվարկված բոլոր փաստաթղթերը։ Բացի դրանից՝ օտար
երկ
րա
ցին պետք է ներկայացնի փաստաթուղթ, որը վկայում է, որ ինքը ընդունվել է
դպրոցում սովորելու համար (կամ մասնակցելու արտադրական պրակտիկայի
կամ մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերի), և պաշտոնական
նամակ այն կազմակերպության կողմից, ուր նա ընդունվել է։ Ուսանողը պետք
է լքի Լիտվան, երբ ավարտի կամ դադարեցնի իր ուսումը։
Այդ ուսանողները կարող են աշխատել օրենքով սահ
մանված հան
գա
մանքներում, մասնավորապես՝ նրանք պետք է ձեռք բերեն աշ
խա
տանքի
թույլտվություն, նրանք կարող են աշխատել միայն ուսումնառության առաջին
տարվանից հետո, նրանք կարող են աշխատել միայն դասընթացներից ազատ
ժամանակ և կարող են աշխատել ոչ ավելի, քան շաբաթական 20 ժամ։

3 Անդամ պետությունում առկա պայմանների
համեմատությունը ԵՄ և միջազգային մակարդակով
սահմանված պայմանների հետ
Ընդհանուր առմամբ, միգրացիայի ոլորտում Լիտվայի օրենքները հա
մա
պատասխանում են ԵՄ նորմերին և երբեմն նույնիսկ միգրանտների համար
ավելի բարենպաստ ռեժիմ են նախատեսում, քան ԵՄ–ի կողմից սահմանված
նվազագույն չափանիշները։ Այնուամենայնիվ, հետևյալ հարցերը կարող են
դեռևս բարելավվել։
Աշխատանքի նպա
տակով միգրացիայի առն
չու
թյամբ Լիտվան պետք է
հաշվի առնի հնարավոր աշխատանք փնտրողներին բնակության/կացության
թույլտվություն տրամադրելու հնարավորությունը՝ նրանց որակավորման
և Լիտվայի աշ
խա
տանքի բորսայում տիրող իրողությունների հա
մա
ձայն,
այսպիսով՝ Լիտվայի ընթացակարգերը համապատասխանեցնելով «Բոլոր
միգրանտ աշխատողների և նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների
պաշտպանության մասին» մի
ջազ
գա
յին կոնվենցիային։ Բացի դրանից՝ աշ
խատանքի թույլտվությունների և բնակության/կացության թույլտվությունների
համար պետք է սահ
մանվի մեկ միասնական վարչական ըն
թա
ցա
կարգ։
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքով արդեն իսկ թույլ է տրվում, որ աշխա
տանքի թույլտվությունները և բնակության/կացության թույլտվությունները
ներ
կա
յացվեն միաժա
մա
նակ, սակայն դրանք ունեն իրենց առանձին
վերանայման ընթացակարգերը՝ տարբեր կառույցների կողմից, տարբեր ժա
մանակային պահանջներով, որոնք բոլորը պետք է պարզեցվեն։ Որոշակի պա
հանջարկ ունեցող մաս
նագիտությունների և սեզոնային աշ
խա
տողների աշ
խատանքի թույլտվությունների շնորհումը նույնպես պետք է հստակեցվի։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Ավելին, Լիտվայի քաղաքացիների՝ երրորդ երկրի քաղաքացի հանդիսացող
ընտանիքի անդամների հետ ընտանիքի վերամիավորման դրույթները պետք
է համապատասխանեն ԵՄ քաղաքացիների ընտանիքի վերամիավորման
հա
մա
պա
տաս
խան դրույթներին, քանի որ գործող օրենքով խտրական
վերաբերմունք է դրսևորվում Լիտվայի քաղաքացիների և նրանց ընտանիքի
անդամների նկատմամբ։ Եվ վերջապես, մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան
թույլ
տվու
թյուն ստա
նալու հիմնավորված հեռանկար ունենալու պա
հանջը
օրենքով սահմանված չէ, ուստի՝ չունի անհրաժեշտ թափանցիկություն։

4 Գործնականում ներգաղթի վրա ներգաղթի վերա
բերյալ օրենսդրության իրական ազդեցությունը
Ազգային և տարածաշրջանային վարչական իշխանությունների ներգրավման
միջև անհավասարակշռություն կա. բնակության/կացության թույլտվու
թյուն ստա
նալու համար դիմումների վե
րա
բեր
յալ որոշումները կայացվում
են Միգրացիոն վարչության կողմից, իսկ աշխատանքի թույլտվություն ստա
նալու համար դիմումների վերաբերյալ որոշումները՝ Լիտվայի աշխատանքի
բորսայի կողմից՝ չնայած այն հան
գա
մանքին, որ միգրացիան կախված
է տարածաշրջանային պայմաններից։ Լիտվայի աշխատանքի բորսան
տեղեկացնում է, որ իր կողմից շնորհված աշ
խա
տանքի թույլ
տվու
թյունների
մեծ մասը տրամադրվում է Լիտվայի ամենախոշոր քաղաքներում և արդյու
նա
բե
րական ամուր հիմք ունեցող շրջաններում։ Զարմանալի չէ, որ օտար
երկ
րա
ցիների մեծ մասը աշխատում է ար
դյու
նա
բե
րության (55 տոկոս),
տրանսպորտի (14 տոկոս), ծառայությունների (14 տոկոս) և շինարարության
(14 տոկոս) ոլորտներում։ Աշխատանքի թույլտվություն ստացած օտարերկրա
ցիների ամենատարածված մաս
նա
գի
տությունները և որակավորումներն են
եղել նավի կմախք հավաքողներ, միջազգային փոխադրումներ իրականացնող
վարորդներ, մեխանիկական էլեկտրաշարժիչներ զոդողներ, խոհարարներ
(Չինաստան, Թուրքիա, Հայաստան և Ֆիլիպիններ), քիմիկ–տեխնոլոգներ,
նավթամշակման գործարաններում և ավիացիայի ոլորտում աշ
խա
տողներ,
ինչպես նաև որմնադիրներ՝ մաս
նա
գի
տություններ, որոնք Լիտվայի աշ
խա
տանքի բորսայում բարձր պահանջարկ ունեն։
Լիտվայի օրենս
դրու
թյան հետաքրքիր ազդեցությունը նկատելի է նաև ժա
մանակավոր աշխատողների բարձր թվում։ 2005 թվականին 768 օտարերկ
րա
ցի աշխատում էր աշ
խա
տանքային պայ
մանագրով (55 տոկոս), իսկ 621
օտարերկրացի (45 տոկոս) գործուղվել էին աշխատանքի՝ ժամանակավոր
հիմունքներով։ Ժամանակավոր հիմունքներով գործուղված աշ
խա
տողների
նման բարձր թվի գլխավոր պատճառներից մեկը այն հան
գա
մանքն է, որ
այդպիսի աշխատանքի թույլտվությունների տրամադրման ընթացակարգն
ավելի կարճ է՝ հա
մա
պա
տաս
խան փաստաթղթերը տարածքային աշ
խա
տանքի բորսայում ստանալու պահից մեկ ամիս։
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5 Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը
Ներկայումս Լիտվան երրորդ երկրների հետ չի իրա
կա
նաց
նում որևէ
վերադարձի ծրագիր կամ նմանատիպ համագործակցության ծրագրեր։ Այ
նուա
մե
նայ
նիվ, ուժի մեջ են երրորդ երկրների հետ որոշ հա
մա
ձայնագրեր,
որոնք մասամբ ընդգրկում են միգրանտների սոցիալական պաշտպանությունը
երրորդ երկրից ծագող համապատասխան հարցերից, այդ թվում՝ Բելառուսի
և Ուկրաինայի հետ՝ սոցիալական ապահովության վերաբերյալ, Ռուսաստանի
Դաշնության հետ՝ ռազմական ծա
ռա
յու
թյունների նախկին պաշտոնյաներին
սոցիալական երաշխիքների տրամադրման և կենսաթոշակների վերաբերյալ,
Կանադայի հետ՝ սոցիալական պաշտպանության վերաբերյալ և Ամերիկայի
Միացյալ Նահանգների հետ՝ սո
ցիա
լա
կան կենսաթոշակների փոխանցման
վե
րա
բեր
յալ։ Ռուսաստանի (1999 թվական) և Ուկրաինայի (1995 թվական)
հետ կնքվել են երկու այլ հա
մա
ձայնագրեր՝ հա
մա
ձայնագրի կողմ պե
տու
թյունների քաղաքացիների ժամանակավոր զբաղվածության վերաբերյալ։
Համաձայն այդ համաձայնագրերի՝ յուրաքանչյուր տարի պետք է սահմանվի
միգ
րանտ աշ
խա
տողների քվոտա։ Այս համագործակցության արդյունքում
2005 թվականին աշ
խա
տանքային միգրացիայի ամենամեծ թիվը գրանցվել
է Ուկրաինայից (31 տոկոս), Բելառուսից (29 տոկոս) և Ռուսաստանից
(12 տոկոս), որոնցից հետո ամենամեծ թվով միգ
րանտ աշ
խա
տողների
«մատակարարներն» էին Ռումինիան (11 տոկոս) և Չինաստանը (7 տոկոս)։
Այդ թվերը վկայում են երրորդ երկրների հետ Լիտվայի լայնամասշտաբ
համագործակցության
մասին,
մասնավորապես՝
արդյունաբերության
ոլորտներում։ Համաձայն այդ ցուցանիշների՝ հա
մա
ձայնագրերի մեծ մասը
կնքվում է շինարարության և նավաշինության (նավիգացիայի) ոլորտում
Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Բելառուսի հետ:
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Ընտրված գրականության ցանկ
Գրականություն
Department of Statistics under the Government of the Republic of Lithuania,
Demographic Yearbook 2005 (2005) (Demographic Yearbook 2005).
Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania, The Migration Annual 2005
(2005) (Migration Annual 2005). Առցանց մատչելի է՝ http://www.migracija.lt/
index.php?-484440258
Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania, The Migration Annual 2006
(2006) (Migration Annual 2006). Առցանց մատչելի է՝ http://www.migracija.lt/
index.php?-484440258

Այլ աղբյուրներ
«Օտարերկրացիների իրավական կարգավիճակի մասին» օրենք, թիվ IX-2206,
2004 թվականի ապրիլի 29 («Օտարերկրացիների մասին» օրենք):
Ներքին գործերի նախարար, «Ժամանակավոր բնա
կության/կա
ցու
թյան
թույլտվություններ տրամադրելու և հաշվենկատ ամուսնության կնքումը
գնահատելու հարցը կարգավորող ընթացակարգ ընդունելու մասին» հրաման,
No. 1V-329, 2005 թվականի հոկտեմբերի 12 («Ժամանակավոր բնակության/կա
ցության թույլտվությունների մասին» հրաման)։
Ներքին գործերի նախարար, «Մշտական բնակության/կացության թույլտվու
թյուններ տրա
մա
դրելու և հաշվենկատ ամուս
նու
թյան կնքումը գնահատելու
հարցը կարգավորող ընթացակարգ ընդունելու մասին» հրաման, թիվ 1V-329,
2005 թվականի դեկտեմբերի 21 («Մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվությունների մասին» հրաման):
Սոցիալական ապահովության և աշխատանքի հարցերով նախարար, «Օտար
երկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրումը կարգավորող
ըն
թա
ցա
կարգ ըն
դու
նելու մասին» հրաման, թիվ 46-1669, 2006 թվականի
ապրիլի 24 («Աշխատանքի թույլտվության մասին» հրաման)։
Լիտվայի Կառավարություն, «Պետական լեզվի քննության և Լիտվայի
Հանրապետության Սահմանադրության վերաբերյալ բազային քննության
ընթացակարգ ընդունելու և հավաստագրեր տրամադրելու մասին» թիվ
1687 որոշում, 2003 թվականի դեկտեմբերի 24, փոփ. Լիտվայի կառավարու
թյուն, թիվ 1448 որոշում, 2004 թվականի նոյեմբերի 15 («Ինտեգրման մասին»
որոշում)։
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1. Ներգաղթի ընդհանուր քաղաքականությունը և
միտումները
19–րդ դարի կեսերից երկաթի և հանքային ար
դյու
նա
բե
րությունների
զարգացումից ի վեր, Լյուքսեմբուրգի տնտեսական աճը մեծապես պայ
մանավորված է եղել ներ
գաղթով։ 19–րդ դարի վերջին երկաթի ար
դյու
նա
բերությունում աշխատանքի պահանջարկը բավարարելու համար ժամա
նակավոր աշ
խա
տանքի էին վերցվում Գերմանիայից և Իտա
լիայից աշ
խա
տողներ։ 20–րդ դարի սկզբին ոչ բացահայտ պետական քաղաքականությունն
ուղղված էր, առաջին հերթին, Իտա
լիայից և Պորտուգալիայից կաթոլիկ,
եվրոպացի միգրանտ աշխատողներին ընդունելուն։ Հետագայում՝ 1960–
ական թվականներից սկսած, հաշվի առնելով ծաղկող տնտեսությունը և
բնական ծնելիության մա
կար
դակի նվազումը, պե
տու
թյունը հաստատեց
ընտանեկան հիմքով ներգաղթի քաղաքականությունը. այնուամենայնիվ, քա
ղա
քա
կանության հիմքում ընկած չէր ազգային օրենս
դրու
թյունը։ Ավելին,
Լյուքսեմբուրգ մուտք գործող ներգաղթողների համար ընտանիքի անմիջական
անդամին բերելու իրավունքն ամրագրված էր ծագման առաջնային երկրների,
ինչպես օրինակ՝ Պորտուգալիայի հետ ստորագրված երկկողմ հա
մա
ձայնագրերում։
1972 թվականի մարտին ներ
գաղթի վե
րա
բեր
յալ հիմնական օրենքի
ընդունումից ի վեր Լյուքսեմբուրգի ներկայիս օրենս
դրու
թյունը քիչ փո
փո
խու
թյան է ենթարկվել։ Այդ օրենքը սկզբնապես ուղղված էր Եվրոպական
տնտեսական համայնքից (ԵՏՀ) դուրս գտնվող աշ
խա
տողներին, այլ
կերպ ասած՝ վեց հիմնադիր անդամ պե
տու
թյուններից (Բելգիա, Ֆրան
սիա, Գերմանիա, Իտա
լիա, Լյուքսեմբուրգ և Նի
դեռ
լանդներ) տարբեր՝
այլ երկրների քա
ղա
քա
ցիներին, որոնք հետագայում կազմեցին ԵՄ–ն։
Սա նշանակում էր, որ օրենքն առաջին հերթին ազդեցություն ունեցավ
Պորտուգալիայից եկած աշ
խա
տողների վրա, որը ԵՄ–ին միացավ միայն
1986 թվականին։ Այսօր, քանի որ Պորտուգալիան ԵՄ անդամ պե
տու
թյուն է և բազմաթիվ օտարերկրյա աշ
խա
տողներ (մասնավորապես՝ բարձր
մասնագիտական հմտություններ ունեցող աշխատողները) գալիս են
հարևան երկրներից, 1972 թվականի օրենքը կիրառվում է միայն փոքրաթիվ
օտարերկրյա աշ
խա
տողների նկատմամբ։ Ավելին, 1972 թվականի օրենքը
հատկապես անհամատեղելի է, քանի որ այն չի նախատեսում իրավական
կարգավորում Լյուքսեմբուրգի տարածքում օտարերկրացի աշխատողների ըն
տանիքի վերամիավորման և ուսման համար։
Իրավական դաշտը ներկայումս վերանայվում է, և հավանաբար մեծ փոփո
խու
թյուններ կկատարվեն առաջիկա ամիսներին։ 2007 թվականի հունիսի
27–ին կառավարության կողմից ներկայացվել է ներգաղթի մասին նոր օրենքի
առաջին նախագիծը։ «Ներգաղթի մասին» օրենքի նախագծի հիմնական
դրույթները կքննարկվեն սույն զեկույցի համապատասխան բաժիններում։
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2006 թվականին Լյուքսեմբուրգում ապրել են թվով մոտ 181 962 օտարերկրա
ցի, ինչը կազմում է երկրի ընդհանուր բնակչության 39.6 տոկոսը, որից էլ մոտ
13 տոկոսը Եվրոպական Միության տարածքից չէ։ Այդ երրորդ երկրի քաղաքա
ցիների ծագման երկրներն են նախկին Հարավսլավիան, Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգները և Պորտուգալիայի նախկին գաղութ Կաբո Վերդեն։
Ի տարբերություն ԵՄ անդամ պետությունների՝ Լյուքսեմբուրգին բնորոշ է գոր
ծա
զրկության ցածր մա
կար
դակը, ուստի նոր ներ
գաղ
թողների տնտեսական
ինտեգրումը ընդհանուր առմամբ քա
ղա
քա
կան խնդիր չի համարվում։ Այ
նուա
մե
նայ
նիվ, 1990–ական թվականների վերջին, զգալի թվով ապաստան
հայցողների ժամանումը փոխել է այս պատկերը։ Մոտ ապագայում,
Լյուքսեմբուրգը կկանգնի ներ
գաղթի և ինտեգրման բնագավառներում
բազմաթիվ մարտահրավերների առջև։

2. Ներգաղթը կարգավորող օրենքները և
պայմանները
2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը
Ներգաղթի ներկայիս օրենս
դրու
թյունը տարբերակում չի դնում ներ
գաղթի կար
գա
վի
ճակի տարբեր տեսակների միջև։ Այն կար
գա
վորվում է
թերի և հիմնական դրույթներով, որոնք վարչական մարմիններին զգալի
հայեցողական լիազորություններ են տրամադրում։
«Ներգաղթի մասին» օրենքի նախագիծը հստակ տարբերակում է դնում ժա
մանակավոր և մշտական բնակության/կացության ձևերի միջև։ Նախկին կար
գավիճակի առումով կստեղծվեր հատուկ բնակության/կացության իրավունք՝
մատնանշելով շնորհված կար
գա
վի
ճակի տեսակը (օրինակ՝ աշ
խա
տանք, ոչ
վարձու աշխատանք, ուսում կամ ընտանիքի վերամիավորում)։

2.2 Ընդունման կանոնները. վիզային քաղաքականությունը
2.2.1 Իրավասու մարմինները
Վիզաները տրամադրվում են դիմողի բնակության/կացության երկրում
Լյուքսեմբուրգի դիվանագիտական առաքելությունների և հյուպատոսություն
ների կողմից։ Վիզաները կարող են տրամադրվել նաև Բելգիայի և Նիդեռ
լանդների դիվանագիտական առաքելությունների կամ հյուպատոսությունների
կողմից։
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2.2.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Հիմնական տարբերակում կարելի է դնել կարճաժամ
կետ և երկարաժամ
կետ վիզաների միջև։ Նախկին կա
տե
գո
րիան կարելի է վկայակոչել որպես
Շենգենյան վիզա, որը տրվում է մինչև 90 օր ժամկետով երկրում գտնվելու
համար։ Երկարաժամ
կետ կամ բնա
կության/կա
ցու
թյան վիզաները պա
հանջվում են 90 օրից ավելի ժամկետով երկրում գտնվելու համար։ Այլ կերպ
ասած՝ դեպի Լյուքսեմբուրգ ներգաղթը սկզբունքորեն կախված է երկարաժամ
կետ վիզա տրամադրելուց։
Երկարաժամ
կետ վիզա ստա
նալու համար դիմողը ներ
կա
յաց
նում է հա
մա
պատասխան դիվանագիտական առաքելություն կամ հյուպատոսություն
հետևյալ փաստաթղթերը՝ վավեր անձնագիրը, ծննդյան վկայականը,
բժշկական տեղեկանքը, լրացված դիմումի ձևը, անձնագրի լուսանկարները,
դատվածության բացակայության մասին տեղեկանքը, առողջության ապահո
վա
գրու
թյան մասին ապացույց, բավարար ֆի
նան
սա
կան միջոցների մասին
ապացույցը (եթե աշ
խա
տանքը կանխատեսված չէ), ինչպես նաև աշ
խա
տանքի թույլտվությունը, ուսումնական հաստատություն ընդունված լինելու
մասին ապացույցը կամ, հարկ եղած դեպքում, ամուս
նու
թյան վկայականի
վավերացված պատճեն։

2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Լյուքսեմբուրգի ներկայիս օրենսդրությամբ, պետական մարմիններն օժտված
են զգալի հայեցողական լիազորություններով, որոնց վրա ընդհանուր առմամբ
չի տարածվում իրավազորության շրջանակներում գտնվող հսկողությունը։
Այնուամենայնիվ, ընտանիքի վերամիավորման վերաբերյալ կայացված
որոշումները կարող են բողոքարկվել վարչական տրիբունալ։
«Ներգաղթի մասին» օրենքի նախագիծը նախատեսում է վարչական տրիբու
նալ բողոքարկելու հնա
րա
վորու
թյունը՝ կողմերի միջև կիրառվող սովորա
կան ըն
թա
ցա
կարգից հետո։ Վարչական տրիբունալի կողմից կայաց
ված
որոշումները այնուհետև բողոքարկվում են վարչական դատարան։

2.3 Երկրում գտնվելու և բնակության/կացության կանոնները
2.3.1 Ներգաղթի կատեգորիայով չպայմանավորված ընդհանուր
կանոնները
2.3.1.1 Իրավասու մարմինները
Բնակության/կացության թույլտվությունները տրվում են Արտաքին գործերի և
ներգաղթի հարցերով նախարարության, իսկ ավելի ստույգ՝ դրա Ներգաղթի
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հարցերով վարչության կողմից։ Աշխատանքի թույլ
տվու
թյունները տրվում
են Արտաքին գործերի և ներ
գաղթի հարցերով նախարարության կողմից՝
Եզրակա
ցու
թյունների հատուկ հանձնաժողովի (որի կազմում ընդգրկված
են տարբեր նախարարությունների ներ
կա
յացուցիչներ) և Զբաղվածության
հարցերով վարչության կողմից եզրակացություն տրամադրելուց հետո (1972թ.
Աշխատանքային կանոնակարգեր, 8–րդ հոդված)։

2.3.1.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
1972 թվականի «Ներգաղթի մասին» օրենքի 2–րդ հոդվածի հա
մա
ձայն,
օտարերկրացու մուտքը Լյուքսեմբուրգ ու նրա գտնվելն այնտեղ կարող է
մերժվել երեք հան
գա
մանքների առկայության դեպքում. եթե դիմողը չունի
ինքնությունը հաստատող փաստաթղթեր և/կամ վիզա (եթե դրանցից մեկը
պա
հանջվում է), եթե դիմողը սպառնում է հանրային կարգին, անդորրը,
հանրային անվտանգությանը կամ առողջությանը կամ եթե դիմողը չունի իր
ճամփորդական ծախսերը և երկրում գտնվելու իր ծախսերը հոգալու համար
բավարար ֆինանսական միջոցներ։ Ավելին, բնակությունը/կացությունը
Լյուքսեմբուրգում կարող է մերժվել հետևյալ հիմքերով. մաս
նա
գի
տա
կան
գործունեություն իրականացնելու մտադրության առկայությունն առանց հա
մապատասխան թույլտվություն ունենալու, լուրջ հանցագործության առն
չու
թյամբ հարուցված վարույթի կամ մեղադրանքի առկայությունը, կեղծ
տեղեկությունների տրա
մա
դրումը, բժշկական հետազոտություն անցնելուց
հրաժարվելը, դիմողի նկատմամբ վտարման հրամանի առկայությունը։
Այս նվա
զա
գույն իրավական դաշտը հիմք է ծառայում օտար
երկ
րա
ցիների
կողմից Լյուքսեմբուրգում գտնվելու և բնա
կություն/կա
ցու
թյուն ունենալու
վերաբերյալ նախարարական մակարդակով կայացված յուրաքանչյուր
որոշման համար։ Բնակության/կացության իրավունքը կարող է շնորհվել, երբ
բացառման չափանիշներից ոչ մեկը առկա չէ։ Այս կերպ ասած՝ պետական
մարմինները զգալի ազատություն ունեն իրենց որոշումները կայացնելու
հարցում, ինչը գործընթացը զգալիորեն կամայական է դարձնում։
«Ներգաղթի մասին» օրենքի նախագծով նա
խա
տես
վում է ստեղծել ժա
մա
նակավոր «հատուկ բնակության/կացության իրավունք» և երկարաժամկետ
բնակության/կացության թույլտվություն։ Երկու թույլտվությունների համար
նա
խա
տես
ված պա
հանջները կքննարկվեն 2.3.2.1 և 2.3.2.2 բաժինների
շրջանակներում։

2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Լյուքսեմբուրգի ներկայիս օրենս
դրու
թյամբ պետական մարմինները զգալի
հայեցողական լիազորություններ ունեն, որոնց վրա ընդհանուր առմամբ
չի տարածվում իրավազորության շրջանակներում գտնվող հսկողությունը։
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Այնուամենայնիվ, ընտանիքի վերամիավորման վերաբերյալ կայացված
որոշումները կարող են բողոքարկվել վարչական տրիբունալ (Kollweler 2005թ.,
էջ 6)։
«Ներգաղթի մասին» օրենքի նախագիծը նախատեսում է վարչական
տրիբունալ բողոքարկելու հնա
րա
վորու
թյունը՝ կողմերի միջև կիրառվող
սովորական ըն
թա
ցա
կարգից հետո։ Վարչական տրիբունալի կողմից
կայացված որոշումներն այնուհետև բողոքարկվում են վարչական դատարան։

2.3.2 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևողության
2.3.2.1 Ժամանակավոր բնակությունը/կացությունը
Լյուքսեմբուրգի ներկայիս օրենսդրությամբ պետական մարմիններն օժտված
են զգալի հայեցողական լիազորություններով, որոնց վրա ընդհանուր առմամբ
չի տարածվում իրավազորության շրջանակներում գտնվող հսկողությունը։
Այնուամենայնիվ, ընտանիքի վերամիավորման վերաբերյալ կայացված
որոշումները կարող են բողոքարկվել վարչական տրիբունալ (Kollweler 2005թ.,
էջ 6)։
«Ներգաղթի մասին» օրենքի նախագիծը նախատեսում է վարչական
տրի
բունալ բողոքարկելու հնա
րա
վորու
թյունը՝ կողմերի միջև կիրառվող
սովորական ըն
թա
ցա
կարգից հետո։ Վարչական տրիբունալի կողմից
կայացված որոշումներն այնուհետև բողոքարկվում են վարչական դատարան։

2.3.2.2 Մշտական բնակությունը/կացությունը
1972 թվականի «Ներգաղթի մասին» օրենքը օտար
երկ
րա
ցիների համար
բացահայտ չի նախատեսում մշտական բնակության/կացության կարգավի
ճակի հնարավորությունը։
«Ներգաղթի մասին» օրենքի նախագիծը նախատեսում է «Երկարաժամկետ
բնակության/կացության իրավունք ունեցող երրորդ երկրի քաղաքացիների
կարգավիճակի վերաբերյալ» 2003/109/ԵՀ հրահանգի փոխատեղում։ ԵՄ–ի
երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվություն ձեռք բերելու համար
անհրաժեշտ է բավարարել հետևյալ պայմանները. Լյուքսեմբուրգում առնվազն
5 տարի շարունակաբար մնալը, օրինական, կայուն և բավարար ֆինանսա
կան միջոցները, համապատասխան կացարանը, առողջության ապահովա
գրությունը, ինչպես նաև հանրային կարգին և անվտանգությանը սպառնացող
վտանգի բացակայությունը։ Ավելին, կարող է պա
հանջվել երեք լեզուներից
մեկի իմացությունը (ASTI եզրակա
ցու
թյուն 2007թ., էջ 6)։ Նման կար
գա
վի
ճակը մշտական է, մինչդեռ թույլտվությունը վավեր է հինգ տարի ժամկետով՝
երկարաձգման հնարավորությամբ։
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2.3.3 Ներգաղթի հատուկ տեսակների համար գործող պայմանները
2.3.3.1 Ընտանիքի վերամիավորումը
Լյուքսեմբուրգի ներկայիս օրենս
դրու
թյունը չի պարունակում ըն
տա
նիքի վե
րամիավորումը կարգավորող դրույթներ։ Հետևաբար, ընտանիքի վերա
միա
վորման իրավական հիմքերն ամրագրված են Մար
դու իրա
վունքների
եվրոպական կոնվենցիայի 8–րդ հոդվածում։ Այս անսովոր իրավիճակը
կարող է բացատրվել այն փաստով, որ երբ 1972 թվականի «Ներգաղթի
մասին» օրենքն ընդունվեց, Լյուքսեմբուրգ մուտք գործող ներ
գաղ
թողների
համար ընտանիքի վերամիավորման վերաբերյալ երկկողմ համաձայնագրերն
արդեն իսկ կնքվել էին ծագման առաջնային երկրների, ինչպես օրինակ՝
Պորտուգալիայի և Հարավսլավիայի հետ (Kollweler 2005թ., էջ 5)։
Վարչական մարմինները սո
վո
րա
բար պա
հանջում են, որ հովանավորն
ունենա «B» կատեգորիայի աշխատանքի թույլտվություն (տե՛ս բաժին 2.3.3.2.)։
Հետևաբար, այս առումով չկա ոչ մի իրավական պաշտպանվածություն, և
օտարերկրացիները պետք է սպասեն մի քանի տարի մինչև ընտանիքի վերա
միավորման իրավունք ստանալը (CLAE Statement, 2007թ.)։ Հատկանշական է,
որ մերժման հիմքերը գրաքննության են ենթարկվել վարչական տրիբունալի՝
վերջերս ընդունված որոշմամբ (Որոշում 22616, 2007 թվականի հոկտեմբեր 3)։
«Ներգաղթի մասին» օրենքի նախագծի համաձայն, երրորդ երկրի քաղաքա
ցին, ով առնվազն մեկ տարի բնակվում է Լյուքսեմբուրգում և ունի առնվազն
մեկ տարով վավեր բնակության/կացության թույլտվություն, կարող է օգտվել
ընտանիքի վերամիավորման հնարավորությունից՝ հետևյալ պայմանների
բավարարման դեպքում. օրինական, կայուն և բավարար ֆի
նան
սա
կան
միջոցների առկայություն, ընտանիքի համար համապատասխան կացարանի
առկայություն, իր և իր ընտանիքի անդամների համար առողջության ապահո
վագրության առկայություն։ Ընտանիքի անդամ է համարվում ամուսինը կամ
գրանցված կողակիցը (18 տարին լրացած), ինչպես նաև հովանավորի կամ
ամուսնու չամուսնացած և անչափահաս երեխաները։ Ավելին, խնամքի տակ
գտնվող՝ վերընթաց գծով ազգականների և այդ տարիքի երեխաների մուտքն
ու երկրում գտնվելը կարող է թույլատրվել Արտաքին գործերի և ներգաղթի
հարցերով նախարարի կողմից։ Բնակության/կացության թույլտվությունը,
որը վավեր է մեկ տարի ժամ
կետով՝ երկարաձգման հնա
րա
վորու
թյամբ,
հանձնվում է տվյալ ընտանիքի անդամներին։

2.3.3.2 Աշխատանքը
Վարձու աշխատանքը
Լյուքսեմբուրգում վարձու աշխատանքի անցնելու համար երրորդ երկրի քաղա
քացին պետք է ձեռք բերի ինչպես աշխատանքի թույլտվություն այնպես էլ բնա
կության/կացության թույլտվություն։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

1972 թվականի Աշխատանքային կա
նո
նա
կարգերը նախատեսում են աշ
խա
տանքի թույլ
տվու
թյունների երեք տեսակ՝ «A» կա
տե
գո
րիա՝ վավեր է առա
վե
լա
գույնը մեկ տարի ժամ
կետով և մեկ մաս
նա
գի
տության ու գործատուի
համար, «B» կատեգորիա՝ վավեր է 4 տարի ժամկետով մեկ մասնագիտության
համար, սակայն չի սահ
մանափակվում մեկ գործատուով, «C» կա
տե
գո
րիա՝ անսահ
մանափակ ժամ
կետով, վավեր է մաս
նա
գի
տությունների բոլոր
տեսակների համար և չի սահմանափակվում մեկ գործատուով (1972 թվականի
աշխատանքային կանոնակարգեր, 2–րդ հոդված)։ Նախնական բնակությունը/
կացությունը շնորհվում է «A» կատեգորիայի աշխատանքի թույլտվության հետ
միասին, մինչդեռ դրա գործողության ժամ
կետը երկարաձգելիս անհատին
կարող է տրամադրվել «B» կատեգորիայի թույլտվություն։ «C» կատեգո
րիայի աշ
խա
տանքի թույլ
տվու
թյունը շնորհվում է Լյուքսեմբուրգում 5 տարի
շարունակաբար բնակվելուց հետո (1972 թվականի Աշխատանքային կանոնա
կարգեր, 3–րդ հոդված)։
Աշխատանքի թույլ
տվու
թյունները կիրառվում են գործատուների կողմից,
ինչպես նաև աշ
խա
տանքի թույլտվության գործողության ժամ
կետի
երկարաձգման համար ներկայացրած դիմումների համար (Kollweler 2005թ.,
էջ 4)։ Ըն
թա
ցա
կարգը ներառում է՝ Աշխատանքի հարցերով վարչությանը
գործատուի կողմից ներկայացված մտադրության մասին հայտարարությունը,
որով նշվում է, որ Լյուքսեմբուրգի ոչ մի քաղաքացի կամ բնակության/կացու
թյան իրավունք ունեցող օտարերկրացի չի կարող լրացնել այդ հաստիքը։
Աշխատանքի թույլտվությունը ստանալուց հետո, օտարերկրացի աշխա
տողը պետք է ստանա բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն, որը, որպես
ընդհանուր կանոն, չի տրվում ավելի երկար ժամ
կետով, քան աշ
խա
տանքի
թույլտվությունը։
«Ներգաղթի մասին» օրենքի նախագիծը նախատեսում է պարզեցված ըն
թա
ցա
կարգ՝ մեկ միասնական իրա
վունք շնորհելու միջոցով, որը ներառում
է ինչպես աշխատանքի թույլտվությունը այնպես էլ բնակության/կացության
թույլ
տվու
թյունը։ Առաջին թույլ
տվու
թյունը վավեր է մինչև մեկ տարի ժամ
կետով և սահ
մանափակվում է մեկ մաս
նա
գի
տությամբ, սակայն ոչ մեկ
գործատուով։ Դրա ժամկետը հետագայում երկարաձգվում է երկու տարի ժամ
կետով։ Ցանկացած հետագա թույլ
տվու
թյուն շնորհվում է երեք տարի ժամ
կետով առանց մաս
նա
գի
տա
կան կամ գործատուով պայ
մանավորված սահ
մանափակումների։ «Ներգաղթի մասին» օրենքի նախագիծը նախատեսում
է նաև բարձր մասնագիտական հմտություններ ունեցող աշխատողներին
առնչվող միջոցներ (օրենքի նախագծի ամփոփ նկարագիր, էջ 4)։

Ոչ վարձու աշխատանքը
Ընթացիկ օրենսդրությունը չի ներառում օտարերկրացիների ոչ վարձու աշխա
տանքը կարգավորող հատուկ դրույթներ։ Վարչական պրակտիկան հետևյալն
է՝ դիմողը պետք է բավարարի Լյուքսեմբուրգի քա
ղա
քա
ցիներին ներ
կա
յացվող միևնույն մաս
նա
գի
տա
կան պա
հանջները, և նրան պետք է շնորհվի
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Լյուքսեմբուրգ

հիմնադրման թույլ
տվու
թյուն Միջին խավի հարցերով վարչության կողմից.
միևնույն ժա
մա
նակ, դիմողը պետք է դիմի բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվություն ստանալու համար, որը տրվում է Արտաքին գործերի և ներգաղթի
հարցերով նախարարության կողմից մեկ տարի ժամկետով։
«Ներգաղթի մասին» օրենքի նախագիծը նախատեսում է ոչ վարձու աշ
խատանքի նպատակով բնակության/կացության թույլտվությունների սահ
մանումը, որոնք վավեր են հետևյալ պա
հանջները բավարարելու պահից
երեք տարի ժամ
կետով. դիմողը պետք է բավարարի կիրառելի մաս
նա
գի
տական պահանջները. նա պետք է ներկայացնի բավարար ֆինանսական
միջոցների առկայության մասին ապացույց, պլանավորված գործունեությունը
պետք է ծառայի Լյուքսեմբուրգում տնտեսական, սոցիալական և մշակութային
շահերին, ինչպես նաև պլանավորված գոր
ծու
նեու
թյունը պետք է լինի
կենսունակ։

Սեզոնային աշխատանքը
Գործող օրենսդրությունը օտարերկրացի սեզոնային աշխատողների վերա
բեր
յալ որևէ հատուկ դրույթ չի պարունակում։ Սեզոնային աշ
խա
տողների
վարձու աշ
խա
տանքն իրականացվում է վարչական պրակտիկայի հա
մա
ձայն, հատկապես՝ պարզեցված աշխատանքային ընթացակարգերով, որոնք
իրավական հիմքեր չունեն (Kollweler 2005թ., էջ 5)։

2.3.3.3 Ուսումը և վերապատրաստումը
Գործող օրենսդրությունը չի նախատեսում օտարերկրացի ուսանողների
կարգավիճակ։ Գործնականում, ուսման նպատակով բնակության/կացու
թյան թույլտվությունը կարող է շնորհվել ՀՀ արտաքին գործերի և ներգաղթի
հարցերով նախարարության կողմից՝ հետևյալ պայ
ման
ները բավարարելու
դեպքում. ուսումնական հաստատություն ընդունված լինելու մասին ապացույց,
բավարար ֆի
նան
սա
կան միջոցների մասին ապացույց, առողջության ապա
հո
վա
գրու
թյան առկայություն, 1200 եվրոյի չափով բանկային դեպոզիտ և
Լյուքսեմբուրգում կացարանի առկայության մասին ապացույց։
«Ներգաղթի մասին» օրենքի նախագծով նա
խա
տես
վում է փոխատեղել
«Ուսման, աշակերտների փոխանակման, չվարձատրվող վերապատրաստման
կամ կամավոր ծառայության նպատակներով երրորդ երկրի քաղաքացիների
ընդունման պայ
ման
ների մասին» 2004/114/ԵՀ հրա
հանգը: Պլանավորված
բնակության/կացության իրավունքը տրվում է առավելագույնը մեկ տարի
ժամկետով (կամ ուսման ժամանակահատվածի չափով, եթե այն մեկ տարուց
պակաս է)։ Ուսանողների համար նախատեսվում է աշխատաշուկայի պայ
մանական մատչելիություն։
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3. Անդամ պետությունում գործող պայմանների
համեմատությունը ԵՄ և միջազգային մակարդակով
սահմանված պայմանների հետ
Լյուքսեմբուրգը դեռևս չի փոխատեղել ԵՄ համապատասխան հրահանգներն
իր ազգային օրենս
դրու
թյուն։ Ինչպես նկատվել է, Լյուքսեմբուրգի ներ
գաղթի մասին օրենսդրությունը ունի չափազանց հիմնական նշանակություն,
բայց թերի է, որի արդյունքում, ներ
գաղթի քա
ղա
քա
կանության հիմքում
հիմնականում ընկած է վարչական գործելակերպերը։ Որոշակի առումով, այդ
գործելակերպերը հաշվի են առնում համապատասխան հրահանգներում։ Այ
նուա
մե
նայ
նիվ, որոշակի գործելակերպեր անհամատեղելի են ԵՄ օրենս
դրության հետ։ Օրինակ, «B» կատեգորիայի աշխատանքի թույլտվության
պահանջը ընտանիքի վերամիավորման դեպքում (ինչպես սահմանված է
Վարչական տրիբունալի կողմից իր՝ 2007 թվականի հոկտեմբերի 3–ի 22616
որոշմամբ)։
Մարդու իրավունքների տեսանկյունից կարող է քննադատվել ոչ միայն նման
իրավիճակի կամայական բնույթը, այլ նաև վարչական գործելակերպերի
բովանդակությունը։ Օրինակ՝ դատական վերանայման մեխանիզմների
ընդհանուր բացակայությունը կարող է դիտվել որպես ՄԻԵԿ–ի 6–րդ
հոդվածում ամրագրված արդար դատավարության իրավունքի խախտում։
Ներգաղթի մասին նոր օրենսդրության հետագա ընդունումը պետք է, այնուա
մենայնիվ, ապահովի այս իրավիճակի ուղղումը։

4. Գործնականում ներգաղթի վրա ներգաղթի վերա
բերյալ օրենսդրության իրական ազդեցությունը
Ներգաղթի ներկայիս օրենսդրության թույլ կողմերը անպայման հանգեցնում
են բացասական հետևանքների, ինչպիսիք են թափանցիկության բացակա
յությունը, իրավական պաշտպանվածության բացակայությունը և օտար
երկ
րացիներին տրամադրվող հավաստի տեղեկությունների ընդհանուր բացակա
յությունը։
Պարադոքս է, որ հավանաբար ներ
գաղթի ամենակար
գա
վորված ճյուղում՝
աշխատանքի թույլտվությունների տրամադրման ոլորտում է, որ իրավական
պաշտպանվածության և վարչական կամայականության բացակայությունը
ամենաակներևն է։ Առաջին հերթին, նման թույլտվության տրա
մա
դրումը
կախված է գործատուի կամքից։ Երկրորդ հերթին, մի քանի վարչական
գործելակերպեր ենթարկվել են քննադատության, ինչպիսիք են՝ «B» կատե
գո
րիայի աշ
խա
տանքի թույլտվության իրավատերերին վերադարձնելը «A»
կատեգորիայի աշխատանքի թույլտվության կարգավիճակին (ASTI եզրակա
44

Լյուքսեմբուրգ

ցություն 2007թ., էջ 5) և «A» կատեգորիայի աշխատանքի թույլտվությունների
գործողության ժամ
կետի շարունակական երկարաձգումը՝ հավաստիանալու
համար, որ դիմողը ձեռք է բերում կայուն և բավարար ֆինանսական միջոցներ
(CLAE Statement 2007)։
Ուստի, կայուն օրենսդրական համակարգի հետագա ընդունումը ողջունելի է։

5. Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը
Պաշտոնական քա
ղա
քա
կան բանավեճերից երևում է, որ երրորդ երկրների
հետ համագործակցության խնդիրները, «ուղեղների արտահոսքը» և
վերադարձը կամ շրջանառու միգրացիան չեն դիտարկվում (Kollweler 2005թ.,
էջ 12)։
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Ընտրված աղբյուրների ցանկ
Գրականություն
Association de Soutien aux Travailleurs Immigres (ASTI), Premieres reflexions de
l’ASTI sur l’avant-projet de loi sur la libre circulation des personnes et l’immigration
(First opinion of ASTI about the draft law on free movement ofpersons and
immigration) (July 2007) (ASTI Opinion 2007).
Comite de Liaison et d’Action des Etrangers (CLAE), Une excellente decision
en matiere de regroupement familial, (An excellent decision regarding family
reunification) (October 2007) (CLAE Statement 2007).
Kollwelter, S., “Luxembourg” in Niessen, J., Schibel Y. and Thompson, C. (eds.),
Current Immigration Debates in Europe: A Publication of the European Migration
Dialogue (2005) Brussels, Migration Policy Group (Kollwelter 2005).

Այլ աղբյուրներ
1972 թվականի մարտի 28–ի «Ներգաղթի մասին» օրենք՝ 1. օտար
երկ
րա
ցիների մուտքի և բնակության/կացության, 2. օտարերկրացիների բժշկական
հետազոտության և 3. օտարերկրացի աշխատողների աշխատանքի վերաբեր
յալ։
1972 թվականի մարտի 28–ի Մեծ դքսության կա
նո
նա
կարգեր՝ երկրում
բնակվող օտարերկրացիների նկատմամբ կիրառվող ձևակերպումների վերա
բերյալ (Կանոնակարգեր, 1972թ.)։
1972 թվականի մայիսի 12–ի Մեծ դքսության կանոնակարգեր՝ Լյուքսեմբուրգի
Մեծ Դքսության տարածքում օտարերկրացի աշխատողների վարձու աշխա
տանքի նկատմամբ կիրառվող միջոցների մասին (Աշխատանքային կանոնա
կարգեր, 1972թ.)։
2007 թվականի հունիսի 7–ի «Անձանց ազատ տեղաշարժի և ներ
գաղթի
մասին» օրենքի նախագիծ («Ներգաղթի մասին» օրենքի նախագիծ)։
2007 թվականի հունիսի «Անձանց ազատ տեղաշարժի և ներգաղթի մասին»
օրենքի նախագիծ ամփոփ նկարագիր (օրենքի նախագծի ամփոփ նկարագիր)։
Վարչական տրիբունալի որոշումներ
2007 թվականի հոկտեմբերի 3–ի Վարչական տրիբունալի թիվ 22616 որոշում
(2007 թվականի հոկտեմբերի 3–ի թիվ 22616 որոշում)։
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1. Ներգաղթի ընդհանուր քաղաքականությունը և
միտումները
Միգրանտների ներկայությունը Կիպ
րոսում սերտորեն կապված է հիմնա
կանում 1974 թվականից հետո երկրում գրանցված արագ տնտեսական
աճի հետ, ինչը պայ
մանավորված էր տարբեր արտաքին գործոններով։
Այդուհանդերձ, երկար տարիներ ներ
գաղ
թողների զբաղվածության վե
րա
բերյալ կառավարության քաղաքականությունը ունեցել է սահմանափակող
բնույթ։ 1990–ական թվականների սկզբից, սակայն, նախորդ տարիների
համեմատությամբ տնտեսական աճի ավելի ցածր մա
կար
դակը, ավելացող
գնաճը, գործատուների կողմից աշ
խա
տանքային ծախսերը կրճատելու
հետ կապված ճնշումը և գնաճի հետ կապված հետագա ճնշումներից վախը
նպաստեցին երկրում «օտարերկրյա» աշխատուժի ներգրավվմանը։ Մեկ այլ
վճռորոշ գործոն էր երկրում գործազրկության ցածր մակարդակը և կիպրոսցի
աշխատողների լիարժեք ու կայուն զբաղվածությունը։
2001 թվականի տվյալներով՝ Կիպրոսում օրինական կերպով ապրող և աշխա
տող միգրանտների ընդհանուր թիվը 29 730 էր, որոնք կազմում էին ամբողջ
աշխատուժի 6.8 տոկոսը՝ համեմատած 1990 թվականին արձանագրված 2.5
տոկոսի հետ։ 6
Որպես կանոն, ներ
գաղ
թող աշ
խա
տողները ներգրավվում են ֆիզիկական,
հմտություններ չպահանջող, ցածր վարձատրվող և ցածրակարգ աշխա
տանքներում, որոնցով կիպրոսցիները հետաքրքրված չեն։ Ավելին, ներգաղ
թողների զգալի մասը կատարում է հիմնականում սեզոնային բնույթ ունեցող
«ատիպիկ» աշխատանք, և ներգաղթողները հաճախ աշխատում են ծայրահեղ
անբարենպաստ պայմաններում։ Արդյունքում, նրանք կարող են հայտնվել
մեկուսացման պայ
ման
ներում և ստիպված լինել աշխատել որոշակի սահ
մանափակ ոլորտներում, ինչպես օրինակ՝ տնային աշխատողների դեպքում է։
Ներգաղթող աշ
խա
տողների ծագման հիմնական երկրներն են Մոլդովան,
Ռումինիան, Բուլղարիան, Լիբանանը, Սիրիան, Հորդանանը, Եգիպտոսը, Շրի
Լանկան, Հնդկաստանը և Ֆիլիպինները։ Բացառությամբ լիբանանցիների
և, ավելի քիչ չափով, հորդանանցիների, որոնց զգալի մասը զբաղված է
բարձր մասնագիտական հմտություններ պահանջող աշխատանքներ կա
տարելով՝ միջինասիական երկրներից եկող ներգաղթողների մեծ մասն
աշխատում է ծա
ռա
յու
թյունների մատուցման, գյուղատնտեսության և
արդյունաբերության ոլորտներում՝ որպես հմտություններ ունեցող կամ
չունեցող աշխատողներ (Տրիմիկլինիոտիս, 2003)։
6 Այս ցուցանիշները, սակայն, չեն արտացոլում հույն ներգաղթողների, սևծովյան շրջաններից
եկող հունական ծագում ունեցող ներ
գաղ
թողների, տնային աշ
խա
տողների, կա
տա
րողական
արվեստի ներկայացուցիչների, անկանոն կարգավիճակով ներգաղթողների կամ մշտական
այցելուների (հիմնականում՝ եվրոպացի կենսաթոշակառուները) թիվը: Նշված կատեգորիաների
վերաբերյալ տվյալներ առկա չեն, կամ, եթե առկա են, դրանք ունեն մոտավոր բնույթ: . Ըստ Ն.
Տրիմիկլինիոտիսի՝ ներկայումս միգ
րանտ աշ
խա
տողների (ներառյալ տնային աշ
խա
տողները,
կաբարեներում աշ
խա
տողները և «անօրինական» միգ
րանտները) ընդհանուր թիվը կազմում է
35 000- 40 000 (Տրիմիկլինիոտիս, 2006):
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Կիպրոս

Ներգաղթողների զբաղվածության քա
ղա
քա
կանությունը շարունակում է
բնութագրվել որպես անկայուն և «առաձգական»։ Ըստ մեկնաբանների՝ Կիպ
րոսում ներգաղթողների բնակությանը վերաբերում են որպես ժամանակավոր
երևույթի, և ջանքեր չեն գործադրվում երկրի աշ
խա
տա
շու
կայում և սո
ցիա
լա
կան կյանքում ներ
գաղ
թողների ակտիվ ներգրավվածությունը և լիարժեք
ինտեգրումն ապահովելու ուղղությամբ։
Ներգաղթի հետ կապված հարցերը կար
գա
վորվում են «Օտար
երկ
րա
ցիների և ներգաղթի մասին» փոփոխված օրենքի 105–րդ գլխի դրույթներով։
Սույն օրենքով հիմնականում կար
գա
վորվում է Կիպ
րոսի Հանրապե
տու
թյուն անկանոն կար
գա
վի
ճակով ներ
գաղ
թողների մուտքը մերժելու հարցը:
Այն լրացվում է «Օտար
երկ
րա
ցիների և ներ
գաղթի մասին» 1972 թվականի
փոփոխված կանոնակարգերով, ինչպես նաև «Օտարերկրացիների և ներ
գաղթի (վիզաների) մասին» 2004 թվականի կանոնակարգերով:

2. Ներգաղթը կարգավորող օրենքներն ու
պայմանները
2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը
Կիպրոսի օրենսդրությամբ նախատեսվում են մի շարք տարբեր տեսակի ներ
գաղթի կարգավիճակներ՝ հիմնական տարբերակում կատարելով երրորդ
երկրի քա
ղա
քա
ցիների և ԵՄ քաղաքացու ըն
տա
նիքի անդամ հանդիսացող
երրորդ երկրի քաղաքացիների միջև: Առաջին կատեգորիայի շրջանակներում,
համապատասխան օրենսդրությամբ տարբեր ռեժիմներ են նախատեսվում
ընտանիքի անդամների, վարձու աշխատողների, ոչ վարձու աշխատողների և
ուսանողների համար:
Կարելի է նշել, որ պետական քա
ղա
քա
կանությունը նպա
տակաուղղված է
կանխելու՝ Կիպ
րոսում առավել մշտական հիմունքներով երրորդ երկրի քա
ղաքացիների բնակություն հաստատելը: Թույլտվությունները տրամադրվում
են կարճաժամկետ հիմունքներով, իսկ դրանց գործողության ժամկետը պայ
մանավորված է զբաղվածության տեսակով, և, ներկայումս, դրանք կարող
են երկարացվել, ընդհանուր առմամբ, մինչև չորս տարի ժամ
կետով (մինչև
վերջերս, թույլտվությունների վավերականության ժամկետն ավարտվում էր 6
տարի հետո):
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

2.2 Ընդունման կանոնները. վիզային քաղաքականությունը
2.2.1 Իրավասու մարմինները
Կիպ
րոսի Հանրապե
տու
թյան հյուպատոսական մարմինների կողմից
վիզաները պետք է ներ
գաղ
թողին տրա
մա
դրվեն նախքան նրա՝ երկիր
ժամանելը։ Այդուհանդերձ, «Օտարերկրացիների և ներգաղթի մասին» օրենքի
բաժնի դրույթներով կարգավորվում է սահմանի վրա վիզաների տրամադրման
հարցը՝ որպես բացառություն ընդհանուր կանոնից:

2.2.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Որոշ բացառություններով՝7 մինչև 90 օր Կիպրոսում գտնվելու համար երկիր
մուտք գործող բոլոր օտարերկրացիներից պահանջվում է ունենալ վիզաներ:
Վիզաների դիմումները վավերական անձնագրի հետ միասին պետք է Կիպ
րոսի Հանրապետության հյուպատոսական մարմիններին ներկայացվեն
նախքան Հանրապետություն ժամանելը: Վիզաների տեսակները ներառում են
Հանրապետության կողմից տրամադրվող թույլատրությունները. Հանրապե
տության տարածք մեկ կամ ավելի անգամ մուտք գործելու համար՝ առաջին
մուտքի ամսաթվից հաշված՝ վեց ամսվա ընթացքում շարունակաբար երեք
ամիսը չգերազանցող բնակության/կացության ժամկետով, տարանցման նպա
տակներով (այլ կերպ ասած՝ ԵՄ մեկ այլ անդամ պետություն տեղափոխվելու
նպատակով) մեկ կամ ավելի անգամ մուտք գործելու համար՝ յուրաքանչյուր
անգամ հինգ օրը չգերազանցող ժամ
կետով վիզա, և օդանավակայանով
տարանցման համար: Կիպրոսի Հանրապետության կողմից երկարաժամկետ
վիզաներ չեն տրամադրվում:
«Օտարերկրացիների և ներգաղթի մասին» կանոնակարգերով սահմանվում
է վիզաների տրա
մա
դրման ըն
թա
ցա
կարգը, որը ներառում է՝ տրվելիք
վիզայի տեսակից կախված՝ տեղեկատվության տրա
մա
դրում, դիմողի
հայրենադարձության և նյութական ապահովման համար երաշխիքների տրա
մադրում, դիմողների հետ անձամբ հարցազրույցների անցկացնում և վիզայի
դիմումների և դրանց նկատմամբ կիրառելի չափորոշիչների քննում:
7 Մինչև 90 օր ժամ
կ ետով երկրում գտնվելու համար վիզա չի պահանջվում. Ավստրալիայի,
Կանադայի, Ճապոնիայի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քա
ղա
քա
ցիների համար և
Անդորրայի, Արգենտինայի, Բոլիվիայի, Բրազիլիայի, Բրունեյի, Չիլիի, Կոստա Ռիկայի, Էլ
Սալվադորի, Գվատեմալայի, Հոնդուրասի, Հոնկոնգի (Հատուկ վարչական շրջան), Իսրայելի,
Կորեայի (Հանրապե
տու
թյուն), Լիխտեյնշտեյնի, Մակաուի (Հատուկ վարչական շրջան),
Մալայզիայի, Մեքսիկայի, Մոնակոյի, Նոր Զելանդիայի, Նիկարագուայի, Նորվեգիայի,
Պանամայի, Պարագվայի, Սան Մարինոյի, Սինգապուրի, Շվեյցարիայի, Ուրուգվայի, Վատիկան
քաղաքի և Վենեսուելայի քաղաքացիներից: Ավելին, Կիպրոս կրկին մուտք գործելու համար վիզա
չի պահանջվում. Հնդկաստանի, Չինաստանի, Բանգլադեշի, Պակիստանի և Շրի Լանկայի այն
քաղաքացիներից, ովքեր ունեն մուտքի և բնակության/կացության ժամանակավոր թույլտվություն՝
վարձու աշխատանք կատարելու, անկախ մասնագիտական գործունեությամբ զբաղվելու կամ
ուսման նպատակներով, կամ վերոնշյալ երկրների այն քաղաքացիներից, ովքեր ունեն ներգաղթի
թույլտվություն:
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Ավելին, հետևյալ անձանց սո
վո
րա
բար արգելվում է մուտք գործել Կիպ
րոս՝ աղքատ անձանց,8 հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձանց,
հանրային առողջության համար վտանգավոր հպավարակիչ (կոնտագիոզ)
հիվանդությամբ տառապող անձանց, սպանության կամ ցանկացած
ժամ
կետով
ազատազրկմամբ
պատժվող
հանցագործության
համար
դատապարտված անձանց, ինչի արդյունքում իրավասու մարմինները տվյալ
անձին անցանկալի ներ
գաղ
թող են համարել, մարմնավաճառներին կամ
մարմնավաճառությունից ստացվող եկամուտներով ապրող անձանց, ինչպես
նաև ցանկացած անձի, ով Նախարարների խորհրդի կողմից համարվել է
անցանկալի անձ:
Եվ վերջապես, վիզա չի տրամադրվում այն օտարերկրացուն, ով, համարվում
է, որ կարող է խնդիրներ առաջացնել հանրային կարգի, ազգային
անվտանգության կամ Հանրապետության միջազգային հարաբերություն
ների տեսանկյունից, եթե, իհարկե, ներ
գաղթի հարցերով մարմինները
չեն գտնում, որ տվյալ անձի մուտքն անհրաժեշտ է մարդասիրական
նկատառումներից կամ ազգային շահերից կամ Հանրապետության միջազգա
յին պարտավորություններից ելնելով:

2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Որպես ընդհանուր կանոն, պե
տու
թյան վարչական մարմինների բոլոր
ակտերը՝ ներառյալ հյուպատոսական մարմինների ակտերը, ենթակա են
դատական կարգով վերանայման Կիպրոսի Գերագույն դատարանի կողմից՝
Սահմանադրության 146-րդ հոդվածի ուժով:

2.3 Երկրում գտնվելու և բնակության/կացության կանոնները
2.3.1 Ներգաղթի կատեգորիայով չպայմանավորված ընդհանուր
կանոնները
2.3.1.1 Իրավասու մարմինները
Հինականում, երկրում գտնվելու թույլ
տվու
թյունները տրա
մա
դրվում են
Ներքին գործերի նախարարության Քաղաքացիական ակտերի գրանցման
և միգրացիայի հարցերով վարչության կողմից: Քաղաքացիական ակտերի
գրանցման և միգրացիայի հարցերով վարչությունից բացի, երկրում գտնվելու
և բնակության/կացության թույլտվությունների հանձնման գործընթացում
ներգրավված են նաև այլ վարչական մարմիններ: «Օտարերկրացիների և
8 «Օտար
երկ
րա
ցիների և ներ
գաղթի մասին» օրենքի 2-րդ բաժնի դրույթների հա
մա
ձայն՝
«աղքատ անձը» նա է, ով Ներգաղթի հարցերով գլխավոր պաշտոնատար անձի համոզմամբ, չի
կարող կամ, ամենայն հավանականությամբ, չի կարողանա նյութապես ապահովել իրեն կամ իր
խնամարկյալներին, կամ hնարավոր է, որ բեռ դառնա՝ ապրելով պետության միջոցների հաշվին:
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ներգաղթի մասին» կանոնակարգերով նախատեսվում է ստեղծել Ներգաղթի
վերահսկման կոմիտե, որի անդամները նշանակվում են Նախարարների
խորհրդի կողմից: «A»-«F» կա
տե
գո
րիաներին (տե′ս 2.3.2.2 բաժինը)
պատկանող ոչ մի ներ
գաղ
թողի չի կարող տրա
մա
դրվել Կիպ
րոսում բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն, եթե նա չունի Կոմիտեի կողմից տրված
համապատասխան երաշխավորագիրը:
«Օտարերկրացիների և ներգաղթի մասին» կանոնակարգերով նախատեսվում
է նաև ստեղծել Օտար
երկ
րա
ցիների հարցերով խորհրդատվական կոմիտե,
որը Ներքին գործերի նախարարին խորհրդատվություն կտրամադրի մուտքի
թույլտվությունների՝ ներառյալ աշխատանքի կամ անկախ մասնագիտական
գործունեությամբ զբաղվելու նպատակով երրորդ երկրի քաղաքացիների
մուտքի թույլտվությունների, ինչպես նաև որպես ուսանողներ՝ երրորդ երկրի
քաղաքացիների մուտքի թույլտվությունների տրամադրման վերաբերյալ: Այ
նուամենայնիվ, Խորհրդատվական կոմիտեի կողմից տրված խորհուրդներին
հետևելը պարտադիր չէ նախարարի համար:

2.3.1.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Հիմնականում, ներ
գաղթի թույլ
տվու
թյուն ստա
նալու համար դիմում կարող
է ներ
կա
յաց
նել դիմողը, ով դեռևս մուտք չի գործել Հանրապե
տու
թյան
տարածք: Դիմումը պետք է ներ
կա
յացվի այն երկրում տեղակայված Կիպ
րոսի Հանրապե
տու
թյան հյուպատոսարանում, որտեղ գտնվում է դիմողը:
Ներգաղթի կար
գա
վի
ճակ ստա
նալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի
տեսակները կախված են հայցվող թույլտվության տեսակից:
Ներգաղթի հարցերով մարմիններն ունեն ընդհանուր իրա
վունք Հանրապե
տու
թյուն մուտք գործող կամ այնտեղից մեկնող ցանկացած անձից պա
հանջելու, որպեսզի նա անցնի բուժաշխատողի կողմից կատարվող բժշկական
զննություն, եթե կան կասկածներ, որ տվյալ օտար
երկ
րա
ցին տառապում
է այնպիսի վարակիչ հիվանդությամբ, որը կարող է վտանգավոր լինեն
հանրային առողջության համար: Իրականում, այս պա
հանջը կիրառվում է
պարտադիր կարգով, քանի որ ներգաղթի հարցերով մարմինները բոլոր ներ
գաղթողներից պահանջում են անցնել նման բժշկական զննություն:
«Օտարերկրացիների և ներգաղթի մասին» օրենքի 33-րդ բաժնի դրույթների
համաձայն՝ ժամանումից հետո յոթ օրվա ընթացքում Կիպրոս մուտք գործող
ներգաղթողները պետք է ներկայանան իրենց բնակության/կացության
վայրի ներ
գաղթի հարցերով տարածքային գրա
սե
նյակ՝ գրանցվելու և սույն
մարմիններին իրենց ինքնության վերաբերյալ համապատասխան տվյալներ
(ինչպես օրինակ՝ անձնագրեր, լուսանկարներ, քա
ղա
քա
ցիության մասին
տվյալներ և ծննդյան ամսաթիվ) տրամադրելու համար:
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2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
«Օտարերկրացիների և ներգաղթի մասին» օրենքի 18LH բաժնի դրույթների
հա
մա
ձայն՝ ներ
գաղթի հարցերով մարմինների ցանկացած որոշում՝ թույլ
տվություն, վտարման հրաման տալու կամ դրանց ժամկետը երկարացնելու,
կամ հովանավորի ընտանիքի անդամների բնակության/կացության թույլատ
րությունը հետ վերցնելու կամ դրա ժամ
կետը չերկարացնելու մասին, Սահ
մա
նա
դրու
թյան 146-րդ հոդվածի հա
մա
ձայն, կարող է բողոքարկվել Կիպ
րոսի Գերագույն դատարանում: Դատական կարգով բողոքարկելու ըն
թա
ցա
կարգի հա
մա
ձայն՝ վարչական հայց պետք է ներ
կա
յացվի ներ
գաղթի
հարցերով մարմինների որոշման մասին ծանուցումը ստա
նալուց հետո 75
օրվա ընթացքում: Հայցով չի կասեցվում որոշման կա
տա
րումը, և որպեսզի
որոշումը ուժի մեջ չմտնի մինչև գործի ավարտը, անհրաժեշտ է դա
տա
րանի միջանկյալ հրաման: Միջանկյալ հրաման ստա
նալու համար դիմումը
պետք է հիմնավորվի առնչություն ունեցող բոլոր փաստերի մասին երդմամբ
հաստատված գրավոր ցուցմունքով, որին հաջորդում են միջանկյալ դատական
նիստերը, որոնք, սովորաբար, ամփոփվում են հայցադիմումը ներկայացնելուց
հետո երկուսից երեք ամսվա ընթացքում:

2.3.2 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևողության
2.3.2.1 Ժամանակավոր բնակությունը/կացությունը
Ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվության տրամադրումը
օտարերկրացուն կա
տա
րվում է սահ
մանի անցման կետում ներ
գաղթի
հարցերով աշխատակցի հայեցողությամբ և կարող է սահ
մանափակվել
այնպիսի դրույթներով և պայ
ման
ներով, ինչպիսին օրինակ՝ օտարերկրացու
հայրենադարձության հետ կապված ծախսերը ծածկելու համար երաշխիքների
տրամադրումն է: Ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվությունը
դադարում է վավերական լինել, եթե անձը, ում այն տրամադրվել է, լքում է
երկիրը և երեք ամսվա ընթացքում չի վերադառնում:
ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվության տրամադրման համար
սահմանված վճարը կազմում է 50 կիպրական ֆունտ (85 եվրո)

2.3.2.2 Մշտական բնակությունը/կացությունը
Կիպրոսի օրենսդրության համաձայն՝ կարող են տրամադրվել ինչպես
ազգային մշտական բնակության/կացության թույլտվություններ, այնպես էլ ԵՀ
երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվություններ: Այդուհանդերձ,
երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվությունն ունի նույն արժեքը,
ինչ մշտական բնակության/կացության թույլտվությունը:
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն կարող է տրվել երրորդ
երկրի այն քաղաքացուն, ով 1960 թվականի օգոստոսի 16-ից անմիջապես
առաջ 15 տարի շարունակ բնակվել է Հանրապետությունում։ Բացի դրանից,
հետևյալ կատեգորիաների անձանց կարող է տրամադրվել ներգաղթի թույլ
տվություն՝ մշտական բնակության/կացության նպատակով՝
-

«A» կատեգորիա՝ անձինք, ովքեր Հանրապետությունում գյուղատնտե
սու
թյան կամ անասնաբուծության ոլորտում ոչ վարձու աշ
խա
տանքով
զբաղվելու մտադրություն ունեն,

-

«B» կատեգորիա՝ անձինք, ովքեր Հանրապետությունում հանքարդյու
նաբերության ոլորտում ոչ վարձու աշխատանքով զբաղվելու մտադրու
թյուն ունեն,

-

«C» կատեգորիա՝ անձինք, ովքեր Հանրապետությունում բիզնես գոր
ծու
նեու
թյան շրջանակներում ոչ վարձու աշ
խա
տանքով զբաղվելու
մտադրություն ունեն,

-

«D» կատեգորիա՝ անձինք, ովքեր Հանրապետությունում ձեռնարկա
տիրական գործունեության շրջանակներում ոչ վարձու աշխատանքով
զբաղվելու մտադրություն ունեն («C» կատեգորիայի համար նախատես
ված պայմաններից տարբերվող պայմաններով),

-

«E» կատեգորիա՝ անձինք, ովքեր ստացել են ոչ ժամանակավոր բնույթ
ունեցող աշխատանքի առաջարկ: Այդ անձը պետք է ունենա ներ
գաղթի հարցերով մարմինների կողմից տրամադրված տեղեկանք այն
մասին, որ տվյալ աշխատանքին անցնելը չի հանգեցնի չարդարացված
մրցակցության վարձու աշխատանքի այն բնագավառում, որտեղ տվյալ
նա պատրաստվում է աշխատել,

-

«F» կատեգորիա՝ անձինք, ում՝ պարտավորություններից ազատ
տարեկան եկամուտը կազմում է՝ 3800 կիպրական ֆունտ (6485 եվրո),
նրանց կանանց համար՝ հավելյալ 1800 կիպրական ֆունտ (3072 եվրո) և
նրանց խնամարկյալներից յուրաքանչյուրի համար՝ հավելյալ 1800-ական
կիպրական ֆունտ (3072-ական եվրո):

Ներքին գործերի նախարարը կարող է մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան
նպատակով ներգաղթի թույլտվություն տրամադրել վերոնշյալ կատեգո
րիաներից որևէ մեկին չպատկանող անձանց այն դեպքում, երբ նա նպա
տակահարմար է գտնում դրա տրամադրումը՝ պայմանով, որ վնաս չի հասցվի
հանրային շահերին:
Ներգաղթի թույլտվությունը դադարում է վավերական լինել, եթե այն ունեցող
անձը թույլտվության տրամադրումից հետո մեկ տարվա ընթացքում մշտական
բնակություն չի հաստատել Կիպրոսում: Նույնը վերաբերում է այն դեպքերին,
երբ թույլտվություն ունեցող անձը չի կարողանում զբաղվել կամ շարունակել
զբաղվել որևէ գոր
ծու
նեու
թյամբ, որի համար նրան տրա
մա
դրվել է թույլ
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Կիպրոս

տվությունը: Եվ վերջապես, մշտական բնակության/կացության թույլտվու
թյունը դադարում է վավերական լինել, եթե այն ունեցող անձը երկու տարվա
ընթացքում գտնվում է Հանրապետության տարածքից դուրս:
«Օտար
երկ
րա
ցիների և ներ
գաղթի մասին» օրենքի 18H բաժնի դրույթների
հա
մա
ձայն՝ Ներգաղթի վերահսկման կոմիտեն պետք է ԵՀ երկարաժամ
կետ բնակության/կացության կարգավիճակ շնորհի երրորդ երկրի այն
քաղաքացիներին, ովքեր համապատասխան դիմումը ներկայացնելուց
անմիջապես առաջ օրինական կերպով և շարունակաբար հինգ տարվա
ընթացքում բնակվել են Հանրապե
տու
թյունում: Բացառություն են կազմում,
տու
մասնավորապես, այն դեպքերը, երբ դիմողը. բնակվում է Հանրապե
թյունում ուսման կամ մասնագիտական ուսուցում ստանալու նպատակով,
ժա
մա
նակավոր պաշտպանության հիմքով իրա
վունք ունի բնակվելու որևէ
անդամ պետությունում կամ երկրում բնակվում է բացառապես ժամանակավոր
հիմունքներով, ինչպես օրինակ՝ տնային աշ
խա
տողները («au pair» ) կամ
սեզոնային աշխատողները: Հանրապետության տարածքից բացակայելու ժա
մանակահատվածները չպետք է ընդհատեն վերը նշված հինգ տարվա ժամ
կետը և պետք է հաշվի առնվեն դրա հաշվարկման ժա
մա
նակ, եթե դրանց
տևողությունը եղել է վեց հաջորդական ամսից քիչ, իսկ ընդհանուր տևողու
թյունը հինգ տարվա ընթացքում չի գերազանցել տասը ամիսը: Բացի դրանից,
երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիները պետք է բավարարեն հետևյալ բոլոր պա
հանջները. ունենան կայուն և կանոնավոր ֆի
նան
սա
կան միջոցներ, որոնք
բավարար են իրենց և իրենց ընտանիքի անդամների ապրուստն ապահովելու
համար, ունենան բժշկական ապահովագրություն, վտանգ չներկայացնեն
հանրային կարգի և անվտանգության տեսանկյունից և ձեռք բերած չլինեն
կացարան՝ ներկայացնելով կեղծ տվյալներ («Օտարերկրացիների և ներ
գաղթի մասին» օրենքի 18I բաժին): Երկարաժամ
կետ բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվություն տրամադրելու համար սահմանված վճարը կազմում է 100
կիպրական ֆունտ (171 եվրո):

2.3.3 Ներգաղթի հատուկ տեսակների համար գործող
պայմանները
2.3.3.1 Ընտանիքի վերամիավորումը
ԵՄ քաղաքացու ըն
տա
նիքի անդամ հանդիսացող օտար
երկ
րա
ցիներն իրա
վունք ունեն նրան ընկերակցելու կամ միանալու, եթե ԵՄ քաղաքացին երեք
ամսից ավելի ժամկետով Կիպրոսի տարածքում բնակության/կացության
իրավունք ունի և բավարարում է հետևյալ պայ
ման
ները. Հանրապետու
թյունում հանդես է գալիս որպես աշխատող կամ ոչ վարձու աշխատող կամ
ընդունվել է պե
տու
թյան կողմից հավատարմագրված կամ ֆինանսավորվող
մասնավոր կամ պետական որևէ հաստատություն՝ գլխավորապես ուսանելու՝
ներառյալ մասնագիտական ուսուցում ստանալու նպատակով, ունի բավարար
միջոցներ իր և իր ընտանիքի համար, որպեսզի բնակության/կացության ժա
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մանակաhատվածի ընթացքում նրանք բեռ չդառնան Հանրապետության սո
ցիալական աջակցության համակարգի համար և ունի առողջության ապահո
վագրության ամբողջական փաթեթ:
Օրենսդրությամբ սահ
մանվում է ԵՄ քաղաքացու «ըն
տա
նիքի անդամ»
հասկացությունը որպես. նրա ամուսինը, զուգընկերը, որի հետ նա գտնվում
է գրանցված միության մեջ, նրա, ինչպես նաև նրա ամուսնու կամ գրանցված
զուգընկերոջ՝ մինչև 21 տարեկան կամ նրա խնամքի տակ գտնվող անմիջական
ժառանգները, և նրա, ինչպես նաև նրա ամուսնու կամ գրանցված զուգ
ըն
կերոջ խնամարկյալ անմիջական ազ
գա
կանները՝ «վերընթաց գծով»:9
Այդուհանդերձ, բացառության սկզբունքով, միայն ամուսինը, գրանցված զուգ
ընկերը և խնամարկյալ երեխաները բնակության/կացության իրավունք ունեն՝
որպես ԵՄ ուսանողի ընտանիքի անդամներ (խնամարկյալ «ուղիղ վերընթաց
գծով» ազգականները չունեն այդ իրավունքը):
Համապատասխան դիմումաձևը ներ
կա
յաց
նելիս 20 կիպրական ֆունտ
վճարելու դեպքում ներգաղթի հարցերով մարմինը անմիջապես կտրամադրի
բնակության/կացության քարտ: «Օտարերկրացիների և ներգաղթի մասին»
օրենքի 13-րդ բաժնի դրույթների համաձայն՝ բնակության/կացության քարտը
վավերական է տրա
մա
դրման օրվանից հինգ տարվա ընթացքում կամ ԵՄ
քաղաքացու բնակության/կացության նախատեսված ժամանակահատվածի
ընթացքում, եթե այն հինգ տարուց պակաս է:
Կիպրոսի տարածքում բնակության/կացության իրավունքից բացի՝ ամուսինը
և խնամարկյալ երեխաներն իրավունք ունեն Կիպրոսի տարածքում գտնվող
ցանկացած վայրում վարձու կամ ոչ վարձու աշխատանքային գործունեությամբ
զբաղվելու, նույնիսկ եթե նրանք ԵՄ քաղաքացիներ չեն:
«Օտարերկրացիների և ներգաղթի մասին» օրենքի 14-րդ բաժնի դրույթների
համաձայն՝ ԵՄ քաղաքացիների՝ անդամ պետության քաղաքացի չհանդի
սացող ըն
տա
նիքի անդամները, ովքեր ԵՄ քաղաքացու հետ հինգ տարի
շարունակ օրինական կերպով բնակվել են Հանրապե
տու
թյունում, ունեն
մշտական բնակության/կացության իրավունք: Մշտական բնակության/կա
ցության քարտի ժամկետը մեքենայաբար պետք է երկարացվի յուրաքանչյուր
տասը տարին մեկ՝ 20 կիպրական ֆունտ վճարում կատարելու դեպքում:
Երրորդ երկրի քաղաքացիների հետ ընտանիքի վերամիավորման իրավունքն
իրականացնելու նպատակով՝ «Օտարերկրացիների և ներգաղթի մասին»
օրենքի բաժնի դրույթներով նախատեսվում է, որ հովանավորը պետք է՝
9 Ի լրումն վերոնշյալի՝ օրենսդրությամբ նախատեսվում է, որ Կիպրոսի Հանրապետությունը,
«Օտարերկրացիների և ներգաղթի մասին» օրենքի համաձայն, պետք է դյուրացնի երկիր մուտք
գործելը և այնտեղ բնակվելը հետևյալ անձանց համար. օրենքի 2-րդ բաժնում զետեղված «ընտա
նիքի անդամ» հասկացության սահմանմանը չհամապատասխանող ընտանիքի մյուս անդամների
համար (անկախ նրանց քաղաքացիությունից), ովքեր, այն երկրում, որտեղից եկել են, բնակության/
կացության հիմնական իրավունք ունեցող Միության քաղաքացու խնամարկյալներն են կամ ընտա
նիքի անդամները, կամ երբ առողջական լուրջ խնդիրների պատճառով՝ ընտանիքի անդամն ունի
Միության քաղաքացու խնամքի կարիքը, ինչպես նաև այն զուգընկերոջ համար, ում հետ Միության
քաղաքացին ունի պատշաճ կերպով հաստատված ամուր հարաբերություններ:

56

Կիպրոս

-

առնվազն երկու տարվա ընթացքում օրինական կերպով բնակված լինի
Հանրապետությունում,

-

ապահովված լինի նույն շրջանում նմանատիպ ըն
տա
նիքի համար
նոր
մալ համարվող կացարանով, որը հա
մա
պա
տաս
խանում է առող
ջապահական և անվտանգության սահմանված ընդհանուր ստանդարտ
ներին,

-

ունենա առողջության ապա
հո
վա
գրու
թյուն իր և իր ըն
տա
նիքի ան
դամների համար, որը ծածկում է այն բոլոր ռիսկերը, որոնք սովորաբար
ընդգրկվում են Հանրապետության քաղաքացիների ապահովագրության
փաթեթներում,

-

ունենա կայուն և կանոնավոր միջոցներ, որոնք բավարար են իր և իր ըն
տանիքի անդամների ապրուստն ապահովելու համար՝ չդիմելով Հան
րապետության սոցիալական աջակցության համակարգի օգնությանը:

Այն դեպքում, երբ հովանավորն ունի մեկ տարի և ավելի վավերականության
ժամկետով բնակության/կացության թույլտվություն և Հանրապետությունում
մշտական բնակության/կացության իրավունք ստանալու հիմնավորված
հեռանկարներ, ներ
գաղթի հարցերով մարմինը պետք է թույլատրի երրորդ
երկրի հետևյալ քաղաքացիների մուտքը Հանրապետություն և այնտեղ բնա
կությունը. հովանավորի ամուսնու (պայ
մանով, որ ամուս
նու
թյունը տեղի
է ունեցել ընտանիքի վերամիավորման համար դիմումը ներկայացնելուց
առնվազն մեկ տարի առաջ) և հովանավորի և նրա ամուսնու անչափահաս
երեխաների:
Երկարաժամկետ կամ մշտական բնակության/կացության կարգավիճակից
բխող իրա
վունքներ ունեցող օտարերկրացու ըն
տա
նիքի անդամներ են
համարվում. հովանավորի ամուսինը՝ պայմանով, որ ամուսնությունը տեղի է
ունեցել դիմումը ներկայացնելուց առնվազն մեկ տարի առաջ, հովանավորի
և նրա ամուսնու ան
չա
փա
հաս երեխաները և հովանավորի ծնողները, եթե
նրանք ուղղակիորեն և ամբողջովին գտնվում են նրա խնամքի տակ: Ավելին,
ընտանիքի այս անդամներին տրվում են վարձու և ոչ վարձու աշխատանքով
զբաղվելու նույն իրա
վունքները, ինչ երկարաժամ
կետ կամ մշտական բնա
կության/կացության կարգավիճակ ունեցող անձանց, ովքեր նյութապես
ապահովում են նրանց:
Մուտքի և բնակության/կացության իրավունք չի տրամադրվում երրորդ երկրի
քաղաքացի հանդիսացող չամուսնացած զուգընկերոջը, ում հետ հովանավորը
պատշաճ կերպով հաստատված ամուր, տևական հարաբերությունների
մեջ է, ինչպես նաև երրորդ երկրի այն քաղաքացուն, ով հովանավորի հետ
կապված է գրանցված միությամբ: Նման իրավունքներ չեն տրվում նաև նշված
անձանց չամուսնացած ան
չա
փա
հաս երեխաներին (այդ թվում՝ որդեգրված
երեխաներին) կամ նրանց չափահաս, չամուսնացած երեխաներին, ովքեր
օբյեկտիվորեն ի վիճակի չեն հոգալու իրենց կարիքներն իրենց առողջական
վիճակի պատճառով:
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Ընտանիքի վերամիավորման նպատակով մուտքի և բնակության/կացու
թյան դիմումները պետք է պատրաստվեն՝ օգտվելով օրենքի III հավելվածում
սահ
մանված հատուկ դիմումաձևից, և ներկայացվեն ընտանեկան հարաբե
րու
թյուն
ների մասին վկայող փաստաթղթային ապացույցների հետ միասին՝
վճարելով 100 կիպրական ֆունտ (171 եվրո)։
Հովանավորի ընտանիքի անդամներին տրամադրվող բնակության/կացու
թյան թույլտվության վավերականության նախնական ժամ
կետը մեկ տարի
է, սակայն հնա
րա
վոր է այն երկարացնել: Ցանկացած դեպքում, դրա տևո
ղու
թյունը չի կարող գերազանցել հովանավորի՝ բնա
կության/կա
ցու
թյան
թույլտվության վավերականության ժամկետը:

2.3.3.2.Աշխատանքը
Վարձու աշխատանքը
ԵՄ քա
ղա
քա
ցիների ըն
տա
նիքի անդամներին, ինչպես նաև երկարաժամ
կետ բնակության/կացության կարգավիճակ ունեցող անձանց ընտանիքի
անդամներին տրվում է մաս
նա
գի
տությանբ զբաղվելու իրա
վունք՝ առանց
աշխատանքի թույլատվության համար դիմում ներկայացնելու անհրաժեշ
տության: Վերը նկարագրված այս երկու կարգավիճակներին ավելի մանրա
մասն անդրադարձ այլևս չի կատարվի:
Նախքան գործատուն կկարողանա դիմել ներ
գաղ
թողներ աշ
խա
տանքի ըն
դունելու թույլտվության համար՝ նա պետք է փնտրի տեղացի աշխատողների:
Գործատուները պետք է նախ և առաջ աշխատանքի ընդունեն տարածքային
գրասենյակում գրանցված կիպրոսցիների. նրանց թույլտվություն կտրամա
դրվի միայն այն դեպքում, երբ համապատասխան շրջանում որոշակի աշխա
տանք կատարելու համար չկան չզբաղված կիպրոսցիներ:
Վարձու աշ
խա
տանքի հիմնական կա
տե
գո
րիաների դեպքում մուտքի և աշ
խատանքի թույլտվությունների տրամադրման համար դիմումները ապագա
գործատուի կողմից ներկայացվում են Քաղաքացիական ակտերի գրանցման
և միգրացիայի հարցերով վարչություն Ոստիկանության՝ օտար
երկ
րա
ցիների և ներ
գաղ
թողների հարցերով շրջանային բաժանմունքի միջոցով՝
պայ
մանով, որ օտարերկրյա աշ
խա
տողները դիմելու պահին արտերկրում
են: Դիմումներին կից պետք է ներկայացվի աշխատանքային պայմանագիր,
որի վրա պետք է դրված լինի Աշխատանքի և սո
ցիա
լա
կան ապա
հո
վա
գրու
թյան նախարարության Աշխատանքի հարցերով վարչության կնիքը,
որի իրավասությունն է՝ ստուգել, թե՝ որոշակի մաս
նա
գի
տության կամ աշ
խատանքի առնչությամբ չկան արդյոք չզբաղված և համապատասխան
որակավորում ունեցող կիպրոսցիներ և այնուհետև երաշ
խա
վորություն
տալ երրորդ երկրի քաղաքացիներին աշխատանքի ընդունելու վերաբեր
յալ: Դիմումներն ուղարկվում են Քաղաքացիական ակտերի գրանցման և
միգրացիայի հարցերով վարչություն և դրանք քննելուց և պարզելուց հետո,
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Կիպրոս

որ չկան այնպիսի փաստեր, որոնք խոչընդոտում են երրորդ երկրի քաղաքա
ցիների մուտքը Կիպրոս, տրամադրվում են մուտքի և աշխատանքի համապա
տասխան թույլտվությունները:
Կիպ
րոսի բարի համբավն ու տնտեսական շահերը պաշտպանելու նպա
տակով՝ որոշվել է, որ կղզու վրա երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիներին աշ
խա
տանքի ընդունելու իրավունք ունեն միայն այն ընկերությունները (ներառյալ՝
ձեռնարկատիրական կազմակերպությունները), որոնք պատկանում են
թափանցիկ սեփականություն և կապիտալի աղբյուրներ ունեցողների թվին, և
որոնց անմիջական բաժնետերերի կազմը հաստատված է Քաղաքացիական
ակտերի գրանցման և միգրացիայի հարցերով վարչության կողմից, կամ այն
պետական ձեռնարկություններն են, որոնք ընդգրկված են արժեթղթերի որևէ
ճանաչված բորսայում: Սահմանված պահանջներին համապատասխանող ձեռ
նարկատիրական կազմակերպությունները կարող են կզղու վրա գործադիր
պաշտոններում աշխատանքի ընդունել երրորդ երկրի քաղաքացիների:10 Նման
գործադիրների սահ
մանված առա
վե
լա
գույն թիվը երեքն է, բացառությամբ
այն դեպքերի, երբ հաջողվում համոզել Քաղաքացիական ակտերի գրանցման
և միգրացիայի հարցերով վարչության տնօրենին, որ նրանց ավելի մեծ թիվն
արդարացված է: Գործադիր անձնակազմի դեպքում առաջին ժամանակավոր
բնակության/կացության թույլտվության համար դիմումը ներկայացվում է
Քաղաքացիական ակտերի գրանցման և միգրացիայի հարցերով վարչություն,
որի կողմից մեկ ամսվա ընթացքում որոշում է կայացվում թույլ
տվու
թյունը
տրա
մա
դրելու վե
րա
բեր
յալ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ բավարար
հիմքեր կան դիմումը ավելի երկար քննելու համար:
Օտարերկրյա աշխատողներին վարձու աշխատանքի թույլտվություններ տրա
մադրելու համար սովորաբար պահանջվում են հետևյալ փաստաթղթերը. հա
մապատասխան դիմումաձևեր, օտարերկրացու անձնագրի լուսապատճեն,
դատվածություն չունենալու մասին տեղեկանք, բժշկական տեղեկանք, աշ
խա
տանքային պայ
մանագրի գործողության ժամ
կետի ավարտից հետո
վեց ամսվա ընթացքում բանկի վավերական երաշ
խիքային նամակ 200-500
կիպրական ֆունտ (342-856 եվրո) ունենալու մասին՝ կախված օտարերկրացու
ծագման երկրից՝ հայրենադարձության հնա
րա
վոր ծախսերը ծածկելու
համար, Աշխատանքի և սոցիալական ապահովագրության նախարարության
Աշխատանքի հարցերով վարչության, ինչպես նաև Եկամուտների գրանցում
իրականացնող պաշտոնյայի կողմից կնքված աշխատանքային պայմանագիր
և 20 կիպրական ֆունտ (34 եվրո)՝ դիմումի ներկայացման համար:
Վարձու աշխատանքի նպատակով ժամանակավոր բնակության/կացության
թույլտվությունը վավերական է առավելագույնը չորս տարի ժամկետով, սակայն
կարող է երկարացվել: Աշխատանքի թույլտվությունը տրամադրվում է կոնկրետ
աշխատանքով զբաղվելու և կոնկրետ գործատուի մոտ աշխատելու համար:
10 Ակնկալվում է, որ ձեռնարկատիրական կազմակերպությունները պետք է ոչ գործադիր անձ
նա
կազմը հավաքագրեն կղզու տարածքում գտնվողներից: Նրանք կարող են ոչ գործադիր
պաշտոններում աշխատանքի ընդունել երրորդ երկրի քաղաքացիների, եթե չկան համապատաս
խան կիպրոսցի աշխատողներ:
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Ոչ վարձու աշխատանքը
Կիպ
րոսի օրենս
դրու
թյամբ տարբերակում է կա
տա
րվում ոչ վարձու աշ
խա
տանքի և անկախ մասնագիտական գործունեության միջև. ոչ վարձու աշխա
տանքը ենթադրում է մշտական բնա
կություն/կա
ցու
թյուն, մինչդեռ անկախ
մասնագիտական գործունեությունը՝ երկրում ժամանակավոր հիմունքներով
գտնվել:
Օտարերկրացին Հանրապետություն մուտք գործելու իրավունք ունի անկախ
մասնագիտական գործունեություն ծավալելու նպատակով, այսինքն՝
ցանկացած գործունեություն, որն իրականացվում է անհատապես՝ ներառյալ
արվեստագիտական գործունեությունը: «Օտարերկրացիների և ներ
գաղթի մասին» կա
նո
նա
կարգերի 12-րդ բաժնի դրույթներով նա
խա
տես
վում է, որ սա ներառում է ըն
կերության կողմից մաս
նա
գի
տա
կան գոր
ծու
նեու
թյան իրականացումը, որը տեղի է ունենում գործատուից անկախ: Իսկ
արվեստագիտական գոր
ծու
նեու
թյունը ներառում է գեղարվեստական,
երաժշտական ստեղծագործություններ հեղինակելը և կերպարվեստի գործեր
ստեղծելը:
Հանրապետություն մուտք գործելու և անկախ մասնագիտական գործունեու
թյամբ զբաղվելու նպատակով իր բնակության երկրում գտնվող՝ Հանրապե
տու
թյան դեսպանատուն կամ ներ
գաղթի հարցերով մարմնի տնօրենին
դիմելիս՝ օտարերկրացին պետք է ներկայացնի հետևյալ հիմնավորող
փաստաթղթերը՝
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-

դիմում, որտեղ նշված են նրա ինքնության մասին ամբողջական տեղե
կություններ, ինչպես նաև նրա մասնագիտական կամ գեղարվեստական
գոր
ծու
նեու
թյան տեսակը, շրջանակը և տևո
ղու
թյունը, այն վայրը,
որտեղից նա ծավալելու է իր գոր
ծու
նեու
թյունը, անձ
նա
կազմի
տեսանկյունից կարիքները և շինության նկարագրությունը (որը պետք է
համապատասխանի նպատակին),

-

դատվածություն չունենալու մասին տեղեկանք,

-

անձնագրի պատճեն,

-

որևէ առևտրային ընկերակցությունում գրանցված լինելու մասին վկա
յական, եթե կիրառելի է,

-

պատշաճ կերպով հաստատված անձնական հայտարարություն այն
մասին, թե որքան գումար է օտար
երկ
րա
ցին պատրաստ ներդնել
Հանրապետությունում, եթե կիրառելի է,

-

տվյալ մաս
նա
գի
տությամբ զբաղվելու հատուկ լիցենզիա,
Հանրապետության օրենքներով նախատեսվում է նման պահանջ,

-

ըն
կերության դեպքում` կանոնադրությունը, գրանցման վկայականը,
տնօրենների ցուցակը և բաժնետերերի ցուցակը,

եթե

Կիպրոս

-

արվեստագետի դեպքում՝ նրա գեղարվեստական գոր
ծու
նեու
թյան,
ինչպես օրինակ՝ ծագման երկրում կամ որևէ այլ վայրում նրա հրապա
րակումների, ներկայացումների կամ ցուցահանդեսների մասին վկայող
ապացույցներ,

-

ցանկացած այլ փաստաթղթեր, որոնք, ըստ դիմողի, կարող են էական
լինել իր դիմումը հիմնավորելու համար:

Անկախ մասնագիտական գործունեությամբ զբաղվելու նպատակով տրամա
դրվող ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվությունը վավերական
է մեկ տարի ժամկետով, սակայն այն կարող է երկարացվել հետագա ժամա
նակահատվածների համար («Օտարերկրացիների և ներգաղթի մասին» կա
նոնակարգերի 12(9) բաժին):
Ինչ վերաբերում է ոչ վարձու աշխատանքին, ապա, «Օտարերկրացիների և
ներգաղթի մասին» կանոնակարգերի 12(9) բաժնի դրույթների համաձայն, եթե
օտարերկրացին Հանրապետությունում բնակության/կացության նպատակով
ցանկանում է ստանալ ներգաղթի թույլտվություն, անհրաժեշտ եկամուտների
առումով կիրառվում են հետևյալ պահանջները՝
-

«A» կատեգորիա՝ այն անձը, ով Հանրապե
տու
թյունում գյուղատնտե
սության կամ անասնաբուծության ոլորտում ոչ վարձու աշ
խա
տանքով
զբաղվելու մտադրություն ունի, պետք է ապացուցի, որ նա 200
000 կիպրական ֆունտի (342 000 եվրո) հավասար կապիտալ ունի՝
պարտավորություններից ազատ,

-

«B» կատեգորիա՝ այն անձը, ով Հանրապետությունում հանքարդյունա
բերության ոլորտում ոչ վարձու աշխատանքով զբաղվելու մտադրություն
ունի, պետք է ապացուցի, որ նա 200 000 կիպրական ֆունտի (342 000
եվրո) հավասար կապիտալ ունի՝ պարտավորություններից ազատ,

-

«C» կատեգորիա՝ այն անձը, ով Հանրապետությունում ձեռնարկա
տիրական գործունեության շրջանակներում ոչ վարձու աշխատան
քով զբաղվելու մտադրություն ունի, պետք է ապացուցի, որ նա 150 000
կիպրական ֆունտի ( 000 եվրո) հավասար կապիտալ ունի՝ պարտա
վորություններից ազատ: Նա նաև պետք է ապացուցի, որ իր ծավալած
մասնագիտական կամ ձեռնարկատիրական գործունեությունը բացա
սական հետևանքներ չի ունենա Հանրապե
տու
թյան ընդհանուր
տնտեսության համար,

-

«D» կատեգորիա՝ երրորդ երկրի քաղաքացուն կարող է նաև տրամա
դրվել մշտական բնակության/կացության թույլտվություն այն դեպքում,
երբ նա Հանրապետությունում իր մասնագիտությամբ կամ գիտության
ոլորտում ոչ վարձու աշխատանքով զբաղվելու մտադրություն ունի, եթե
նա ապացուցում է, որ Հանրապե
տու
թյունում իր մաս
նա
գի
տությամբ
կամ գիտության ոլորտում աշխատելու համար հա
մա
պա
տաս
խան
որակավորում ունի: Բացի դրանից, այս կա
տե
գո
րիային պատկանող
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

երրորդ երկրի քաղաքացին պետք է ապացուցի, որ բավարար ֆինան
սա
կան միջոցներ է ստանում կամ ունի ապահովված եկամուտ, որը
հնարավորություն է տալիս նրան զբաղվելու իր մասնագիտությամբ: Եվ
վերջապես, որպեսզի երրորդ երկրի քաղաքացին, այս կատեգորիայի
համար նախատեսված մշտական բնակության/կացության թույլտվու
թյուն ստանա, Հանրապետությունում պետք է առկա լինի տվյալ մասնա
գիտության կամ գիտության ոլորտի լրացուցիչ ներկայացուցիչների պա
հանջ:11
Նման թույլ
տվու
թյունները տրա
մա
դրվում են մշտական հիմունքներով,
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ երրորդ երկրի քաղաքացին. եթե գտնվում
է Հանրապե
տու
թյունից դուրս, մշտական բնա
կություն չի հաստատում
Հանրապետությունում՝ թույլտվությունը ստանալու ամսաթվից հաշված՝ մեկ
տարվա ընթացքում, չի զբաղվում կամ չի շարունակում զբաղվել մասնագի
տական գործունեությամբ, մշտական բնակություն է հաստատել որևէ երրորդ
երկրում կամ երկու տարի կամ ավելի երկար ժամկետով բնակվել է Հանրապե
տությունից դուրս:

Սեզոնային աշխատանքը
«Օտարերկրացիների և ներգաղթի մասին» օրենքի դրույթների վերջին՝ 2007
թվականի փետրվարի 14-ի փոփոխություններում պարզ հղում է կատարվում
սեզոնային աշխատանքին, սակայն դրանցում չեն նախատեսվում նման աշխա
տանքի համար սահմանված ժամկետներ և պայմաններ: Ցանկացած դեպքում,
օտարերկրացիները Կիպրոսում կարող են աշխատանքի ընդունվել առավելա
գույնը երեք ամիս ժամկետով, և այս դեպքում կիրառվում են ժամանակավոր
աշխատանքի թույլտվությունների տրամադրման համար սահմանված
դրույթները:

2.3.3.3 Ուսումը և վերապատրաստումը
Ինչ վերաբերում է օտարերկրացի ուսանողներին, ապա նրանց տրամադրվում
է «ժամանակավոր ուսանողական թույլտվություն», եթե նրանք բավարարում
են հետևյալ պայմանները.
-

դիմողն ընտրվել է ճանաչված բարձրագույն ուսում
նա
կան հաս
տա
տության կողմից կամ պետական կամ մասնավոր հաստատության կամ
կազմակերպության կողմից՝ բարձրագույն կրթության, հետբուհական,
դոկտորական կամ նմանատիպ այլ դիպլոմներ ստանալու նպատակով,

11 «C» և «D» կա
տե
գո
րիաների՝ երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցի հանդիսացող դիմողների միջև
տարբերությունն այն է, որ առաջինի դեպքում Հանրապե
տու
թյունում տվյալ մաս
նա
գի
տության
իրական պա
հանջի առկայությունը պարտադիր չէ, որ լինի մինչդեռ երկրորդի դեպքում՝
առկա է նման պա
հանջ: Արդյունքում, «D» կա
տե
գո
րիային պատկանող երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցին կարիք չունի ապացուցելու, որ նա ունի 150 000 կիպրական ֆունտ (256 000 եվրո)՝
պարտավորություններից ազատ:
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Կիպրոս

-

նա ունի վավերական ճամփորդական փաստաթուղթ և վիզա, անհրա
ժեշտության դեպքում,

-

նա ունի բավարար միջոցներ ուսման առաջին տարվա վարձը վճարելու,
ինչպես նաև Հանրապետությունում գտնվելու առաջին երեք ամիսների
ընթացքում իր ապրուստի հետ կապված ծախսերը հոգալու համար և

-

չունի դատվածություն:

Կղզի ժամանելու ամսաթվից հաշված՝ 15 օրվա ընթացքում յուրաքանչյուր
ուսանող պետք ներկայանա իր բնակության/կացության վայրի Միգրացիայի
հարցերով շրջանային գրասենյակ և ներկայացնի մի շարք փաստաթղթեր՝ ժա
մանակավոր բնակության/կացության թույլտվություն ստանալու համար:12
Կիպրոսում երրորդ երկրի քաղաքացի հանդիսացող ուսանողներին մուտքի և
բնակության/կացության թույլտվություններ տրամադրելու համար իրավասու
մարմինը Քաղաքացիական ակտերի գրանցման և միգրացիայի հարցերով
վարչությունն է:
Վերը նշված թույլ
տվու
թյունը տրա
մա
դրվում է այն կոնկրետ ուսում
նա
կան հաստատությունում ուսանելու համար, ուր հաճախելու է օտար
երկ
րա
ցի ուսանողը. ուսում
նա
կան հաստատությունը փոխելու դեպքում՝ ուսանողը
պետք է դիմի բնակության/կացության նոր թույլտվություն ստանալու համար:
Դասընթացներին հաճախելը պարտադիր է, և դա վերաբերում է Կրթության և
մշակույթի նախարարության կողմից հաստատված ուսումնական ծրագրերին և
առարկաներին:
«Օտարերկրացիների և ներգաղթի մասին» կանոնակարգերի 13B(9) բաժնի
դրույթների հա
մա
ձայն՝ Հանրապե
տու
թյունում ուսանող կամ կրթու
թյուն ստացող օտարերկրացի ուսանողը չի կարող աշխատել որևէ մաս
նագիտությամբ՝ ինչպես որպես ոչ վարձու աշխատող, այնպես էլ որպես
գործատուի կողմից վարձված աշխատող, եթե նա չունի հատուկ վարձու
աշխատանքի թույլտվություն՝ կապված իր ուսումնական ծրագրի մաս
կազմող գործնական դասընթացների հետ։
12 «Օտարերկրացիների և ներգաղթի մասին» կանոնակարգերի համաձայն՝ օտարերկրացի
ուսանողը պետք է ներ
գաղթի հարցերով մարմիններին ներ
կա
յաց
նի հետևյալ փաստաթղթերը.
ուսանողական թույլ
տվու
թյուն ստա
նալու համար ներ
կա
յացվող՝ պատշաճ կերպով լրացված
դիմում, հաստատող փաստաթուղթ այն մասին, որ երրորդ երկրի քաղաքացին գրանցվել է տվյալ
հաստատությունում դիպլոմ ստա
նալու նպա
տակով, - հաստատող փաստաթուղթ բանկից, որ
նա կարող է վճարել անհրաժեշտ վարձերը, ինչպես նաև հոգալ իր կարիքները՝ հաշվի առնելով
ցանկացած հաստատված կրթաթոշակ, առողջության ապա
հո
վա
գրու
թյան փաստաթղթի
պատճեն, որն ապացուցում է, որ երրորդ երկրի քաղաքացին կարող է վճարել հոսպիտալացման
և բժշկական ծա
ռա
յու
թյունների հետ կապված բոլոր ծախսերը, փաստաթղթերը վավերացնող
անձի կողմից հաստատված տան վարձակալության մասնավոր պայ
մանագրի պատճեն կամ
ուսանողական հանրակացարանի տնօրենի կողմից տրված հաստատող փաստաթղթի պատճեն
այն մասին, որ երրորդ երկրի քաղաքացին բնակվում է այնտեղ կամ հաստատում այն մասին, որ
նա բնակվում է հյուրանոցում կամ մասնավոր տանը, բժշկական տեղեկանք այն մասին, որ նա
որևէ վարակիչ հիվանդությամբ չի տառապում, ինչպես նաև կրծքավանդակի ռենտգենաբանական
հետազոտության արդյունքները, անձնագրի համար սահ
մանված չափսի չորս լուսանկար և 20
կիպրական ֆունտ (34 եվրո):
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Ուսանողական թույլ
տվու
թյունը վավերական է մեկ տարի ժամ
կետով և
կարող է երկարացվել՝ պայմանով, որ երրորդ երկրի քաղաքացին ներգաղթի
հարցերով վարչությունում դիմում ներ
կա
յաց
նի դրա վավերականության
ժամ
կետը լրանալուց մեկ ամիս առաջ: Բակալավրի աստիճանի կրթու
թյան
համար թույլտվության վավերականության ժամ
կետը կարող է երկարացվել,
առավելագույնը, ուսման տևողության ժամանակահատվածի համար, կամ
եթե ուսանողը չի ավարտել ծրագիրը՝ ևս երկու տարով: Հետբուհական
դիպլոմ ստա
նալու համար նա
խա
տես
վում է առա
վե
լա
գույնը երեք տարի և
դոկտորական դիպլոմ ստանալու համար՝ հինգ տարի: Ուսանողները կարող
են միայն մեկ անգամ փոխել ֆակուլտետը կամ մաս
նա
գի
տացումը՝ պայ
մանով, որ այդ մասին տեղեկացնեն ներգաղթի հարցերով մարմիններին:
Թույլտվության նպատակը հնարավոր չէ փոխել ուսումից աշխատանքի, եթե
չի ներկայացվել համապատասխան դիմում, և ներգաղթի հարցերով մարմնի
տնօրենի կողմից չի տրամադրվել վարձու աշխատանքի համապատասխան
թույլտվություն:

3. Անդամ պետությունում գործող պայմանների
համեմատությունը ԵՄ և միջազգային մակարդակով
սահմանված պայմանների հետ
Կիպ
րոսը փոխատեղել է «Ընտանիքի վե
րա
միա
վորման մասին» Խորհրդի
2003/86/ԵՀ հրահանգը և «Երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգա
վիճակ ունեցող անձանց մասին Խորհրդի 2003/86 հրահանգը։ Այդուհանդերձ,
Կիպ
րոսը չի փոխատեղել «Ուսման, աշակերտների փոխանակման,
չվարձատրվող վերապատրաստման կամ կամավոր հիմունքներով ծառայու
թյունների մատուցման նպատակով երրորդ երկրի քաղաքացիների ընդունման
պայ
ման
ների մասին» ԵՄ 2004/114/ԵՀ հրա
հանգը։ Դեռևս չի փոխատեղվել
նաև «Գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման նպատակով
երրորդ երկրի քաղաքացիների ընդունման որոշակի ընթացակարգի մասին»
Խորհրդի 2005/71/ԵՀ հրահանգը:

4. Գործնականում ներգաղթի վրա ներգաղթի վերա
բերյալ օրենսդրության իրական ազդեցությունը
Ըստ մեկնաբանների՝ Կիպրոսում ներգաղթողների բնակությանը վերա
բերում են որպես ժամանակավոր երևույթի և, հետևաբար, ջանքեր չեն
գործադրվում երկրի աշխատաշուկայում և սոցիալական կյանքում ներ
գաղ
թողների ակտիվ ներգրավվածությունը և լիարժեք ինտեգրումն
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Կիպրոս

ապահովելու ուղղությամբ։ Ամփոփելով՝ պետք է նշել, որ արձանագրվել է
երեք հիմնական խնդիր՝
- միասնական, երկարաժամ
կետ պլանավորման բացակայություն, ինչը այն
սխալ տպավորության հետևանք է, որ ներ
գաղ
թող աշ
խա
տողների բնա
կությունը/կացությունը երկրում կարճատև է լինելու,
- օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ մա
կար
դակներում գրանցված
թերություններ և վարձու աշ
խա
տանքի ժամ
կետների և պայ
ման
ների կա
տա
րման և պահպանման հետ կապված վերահսկողական մեխանիզմների
պակաս, որը հանգեցնում է ինչպես աշխատավայրում, այնպես էլ առհասարակ
հասարակության
մեջ
ներգաղթողների
հանդեպ
խտրականության
պարբերական դրսևորումների և
- քա
ղա
քա
կան կամքի բացակայություն՝ կապված կիպրական համայնքում
ներգաղթողների լիարժեք ինտեգրման հետ՝ երկրի քաղաքացիների
հետ հավասար պայ
ման
ներում և հաշվի առնելով բազմազանության,
բազմամշակութայնության և սոցիալական համերաշխության սկզբունքները:
Իրականում, Ներգաղթի հարցերով վարչության՝ երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիների հանդեպ վերաբերմունքը կարող է ընկալվել որպես
անբարյացակամ՝ վարչությունում նկատվող օտարատյացության որոշակի
դրսևորումներով, որի պատճառն այն է, որ շատ ներ
գաղ
թողներ դիտվում
են որպես անախորժությունների աղբյուր հանդիսացող անձինք կամ Կիպ
րոսի քաղաքացիների գործազրկության պատճառ: Արդյունքում, ընդհանուր
ռազմավարություն է հանդիսանում բնա
կության/կա
ցու
թյան և այլ թույլ
տվու
թյունների տրա
մա
դրման գործընթացը ձգձգելը և երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիներին չորս տարուց ավելի ժամ
կետով բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուններ չտրա
մա
դրելը՝ ելնելով այն մտավախությունից, որ նրանք
կարող են հետամուտ լինել մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան կար
գա
վի
ճակ կամ նույնիսկ քաղաքացիություն ստանալուն: Ավելին, կառավարու
թյան հստակ նպատակ է հանդիսանում ԵՄ և ապագա ԵՄ քաղաքացիներին
նախապատվություն տալը:
Ներգաղթի վե
րա
բեր
յալ օրենս
դրու
թյունը բավականին բարդ է՝ տարբեր
գործոնների պատճառով. օգ
տա
գործ
ված բարդ լեզուն (հին հունարեն)
է՛լ ավելի է բարդացնում դրա ընկալումը իրավաբանական փորձ
չունեցող՝ շարքային անձանց համար, նույն հասկա
ցու
թյունները (օրինակ՝
երկարաժամկետ բնակությունը/կացությունը ենթադրում է նույն կարգա
վիճակը, ինչ՝ մշտական բնակությունը/կացությունը) սահմանելու համար
տարբեր տերմինների օգ
տա
գործումը կարող է շփոթեցնող լինել, և այն
փաստը, որ օրենս
դրու
թյամբ ոչ հստակ և անսահ
մանափակ հայեցողական
լիազորություններ են շնորհվում ներգաղթի հարցերով մարմիններին: Վերջինի
հետ կապված կարելի է նշել, որ, օրինակ՝ օրենսդրությամբ չեն սահմանվում
այն ժամ
կետները, որոնցում ներ
գաղթի հարցերով մարմինները պետք է
մշտական կամ կարճաժամկետ բնակության/կացության թույլտվությունները
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տրամադրելու կամ չտրամադրելու վերաբերյալ որոշում կայացնեն: Բացի
դրանից, տարբեր դեպքերում, օրենս
դրու
թյամբ հստակ չի սահ
մանվում
թույլտվության վավերականության ժամ
կետը, և ներ
գաղթի հարցերով
մարմիններին է տրվում յուրաքանչյուր անգամ դրա վե
րա
բեր
յալ որոշում
կայացնելու հայեցողական իրա
վունքը: Այսպիսով, իրավասու մարմնին
վերապահվում են չափից ավելի շատ հայեցողական լիազորություններ, ինչը
դիմողների համար հակասականության և անորոշության, ինչպես նաև, որոշ
դեպքերում, օրենսդրական ուղեցույցների բացակայության արդյունքում
ակնհայտ անարդարության պատճառ է դառնում:

5. Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը
Օտարերկրացիներին վերաբերող նպաստները և սոցիալական ապահովա
գրության վճարները սահմանվում են «Սոցիալական ապահովագրության
մասին» 1980-2006 թվականների օրենքով, որով ներդրվեց աշխատավարձի
վրա
հիմնված
սոցիալական
ապահովագրության
համակարգը:
Համակարգի շրջանակներում վճարումներ կա
տա
րելը պարտադիր է մի
քանի բացառություններով, և դրանում ընդգրկված են Կիպ
րոսում գտնվող
բոլոր վարձու և ոչ վարձու աշ
խա
տողները: Սոցիալական ապահովագրու
թյան ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսվում է հավասար
վերաբերմունք բնիկ կիպրոսցիների և օտար
երկ
րա
ցիների նկատմամբ: Սո
ցիալական ապահովագրության համակարգում օտարերկրացիներն ունեն
բնիկ կիպրոսցիներին հավասար իրա
վունքներն ու պարտավորություններն:
Այն դեպքում, երբ ԵՄ կանոնակարգերը նախատեսված չեն երրորդ երկրի քա
ղաքացիների համար (և, շատ սահմանափակ հանգամանքներում, նույնիսկ
երբ դրանք նախատեսված են), երրորդ երկրի քաղաքացին կարող է ստանալ
դրամական նպաստներ Կիպրոսի և այլ երկրների միջև սոցիալական ապա
հո
վու
թյան ոլորտում փոխադարձության վրա հիմնված հա
մա
ձայնագրերի
առկայության շնորհիվ: Կիպրոսը սոցիալական ապահովության մասին
երկկողմ համաձայնագրեր է կնքել ԵՄ անդամ չհանդիսացող հետևյալ պետու
թյունների հետ՝ Եգիպտոս, Կանադա, Քվեբեկ, Ավստրալիա և Շվեյցարիա:
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Հունաստան

1. Ներգաղթի ընդհանուր քաղաքականությունը և
միտումները
Ավանդաբար Հունաստանը եղել է միգ
րանտներ, հատկապես՝ մաս
նա
գի
տա
կան հմտություններ չունեցող աշխատուժ «արտահանող» երկիր։ 1960–
ականների վերջին և 1970–ականների սկզբին, երբ Հունաստանը գտնվում
էր տնտեսական արագ զարգացման փուլում, առկա էր մաս
նա
գի
տա
կան
հմտություններ չունեցող աշխատուժի խիստ պակաս։ Այդ պակասը, որն այն
ժամանակ լրացվում էր հիմնականում ասիական և աֆրիկյան երկրներից ներ
գաղթը թույլատրելու միջոցով, այսօր նույնպես խնդիր է՝ պայ
մանավորված
տարբեր գործոններով։
1981 թվականի հունվարի Հունաստանի միացմանը Եվրոպական համայնք
ներին հետևեց հունական հա
սա
րա
կու
թյան ամբողջական փոխակերպում։
Առաջ եկան մի շարք նոր միտումներ՝ ներառյալ այն, որ տնային և կենցաղային
գործերում օգնության համար վարձվում էին Ասիայից, մասնավորապես,
Ֆիլիպիններից եկող անձինք։ 1980–ական թվականների ընթացքում տարեկան
կտրվածքով տրամադրվող օրինական աշխատանքի թույլտվությունների թիվը
տատանվում էր 23 000–ից 26 000–ի միջև։ Այդ ժա
մա
նակաշրջանում տեղի
ունեցող աշխարհաքաղաքական իրադարձությունների հետևանքով՝ ներգաղ
թի հոսքերի մեծ աճ էր նկատվում առաջին հերթին Ալբանիայից, ապա նաև
Բալկանյան և Կենտրոնական Եվրոպայի այլ երկրներից (Cavounidis, 2004թ.)։
Կառավարության կողմից անցկացված մարդահամարի տվյալներով՝ 2001
թվականին Հունաստանի բնակչությունը կազմել է գրեթե 11 միլիոն մարդ։
Ներգաղթողների պաշտոնական թիվն այդ ժա
մա
նակ կազմում էր 762
000, որը, շատերի խորին համոզմամբ, չափազանց ցածր ցուցանիշ էր։
Ներգաղթողների համար չորս հիմնական ծագման երկրներն էին Ալբանիան
(58 տոկոս), Բուլղարիան (հինգ տոկոս), Վրաստանը (երեք տոկոս) և
Ռումինիան (երեք տոկոս), այնուհետև հետևում էին Ուկրաինան, Լեհաստանը,
Ֆիլիպինները, Իրաքը, Եգիպտոսը, Սիրիան և այլ երկրներ։ Աշխատող օտար
երկրացիների թիվը կազմում էր 391 600, որը հավասար էր Հունաստանի աշ
խատող բնակչության մոտ 9.5 տոկոսին։
Հունաստանում ներգաղթը կարգավորող հիմնական օրենսդրական գործիքը
«Հունաստանի տարածք երրորդ երկրի քաղաքացիների մուտքի, բնակության/
կա
ցու
թյան և սո
ցիա
լա
կան ինտեգրման մասին» 2005 թվականի օգոստոսի
18–ի 3386 ակտն է։ Ներքին գործերի նախարարությունը դրա կա
տա
րման համար հիմնական պատասխանատու մարմինն է և թողարկել է երկու
շրջաբերական բացատրագրեր դրա կիրառման վերաբերյալ՝ 2005 թվականի
սեպտեմբերի 1–ի No. 26 շրջաբերական բացատրագիր և 2005 թվականի
դեկտեմբերի 23–ի No. 38 շրջաբերական բացատրագիր։ 3386/2005 ակտը
մեկ անգամ փոփոխության է ենթարկվել «Միգրացիոն քաղաքականությանը
վերաբերող հարցերը և Ներքին գործերի, պետական կառավարման և
ապակենտրոնացման հարցերով նախարարության իրավասության ներքո
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

գտնվող այլ խնդիրները սահմանելու մասին» 2007 թվականի փետրվարի 22–ի
3536 ակտով։
Ինչպես նշված է դրա բացատրական զեկույցում, 3386/2005 ակտի հիմնական
նպատակները հետևյալն են՝ ա) ռացիոնալացնել միգրացիոն հոսքերի պլանա
վորումը՝ հաշվի առնելով Հունաստանի սոցիալական ու տնտեսական ոլորտի
պա
հանջները. բ) զերծ մնալ օրինականորեն բնակվող օտար
երկ
րա
ցիների
կարգավիճակը անկանոն ձևով փոփոխելուց. գ) երաշխավորել, որ միգրանտ
աշխատողներն աշխատանքի ընդունվեն ժամանակակից իրավական պետու
թյան պահանջներին համապատասխանող պայմաններով. դ) ներմուծել միգ
րանտների սոցիալական ինտեգրման ռեժիմ. ե) արդյունավետորեն կիրառել
Հունաստանի օրենսդրությունը օտարերկրացիների չվերահսկվող մուտքից ու
ելքից խուսափելու համար. զ) ստեղծել պայմաններ Հունաստանը օտարերկրյա
ներդրումների համար գրավիչ վայր դարձնելու համար, և է) ապահովել, որ
երրորդ երկրի քաղաքացիներն իրենց իրավունքներն իրականացնեն առանց
որևէ սահ
մանափակումների, զարգացնեն իրենց անձնային հատկանիշները
իրենց համար նախընտրելի ձևով, ինչպես նաև ազատորեն մասնակցեն
Հունաստանի սոցիալական ու տնտեսական կյանքին։

2. Ներգաղթը կարգավորող օրենքները և
պայմանները
2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը
Հունաստանի օրենսդրությամբ սահմանվում են ներգաղթի կարգավի
ճակի հետևյալ տեսակները՝ ընտանիքի վերամիավորում, աշխատանք՝
ներառյալ վարձու աշ
խա
տանքը, ոչ վարձու աշ
խա
տանքը և սեզոնային աշ
խատանքը, ուսում և վերապատրաստում։ «Այլ» կարգավիճակ ունեցող
անձանց համար նախատեսվում են հատուկ բնակության/կացության թույլ
տվություններ՝ ներառյալ ֆինանսապես անկախ անձինք, Հունաստանում ծա
ռայող դիվանագետների չափահաս երեխաներ և երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիներ, որոնք «ծառայություններ մատուցող անձնակազմի անդամներ» և
«մասնավոր հիմունքներով ծառայություններ մատուցող անձինք» են, օտար
երկ
րա
ցի լրագրողներ և թղթակիցներ, բոլոր հայտնի կրոնների հե
տևորդ
հոգևորականներ, հետազոտական ծրագրերի մասնակիցներ,13 մարդասի
րական հիմքերով ընդունվող անձինք14 և մարդկանց թրաֆիքինգի զոհեր։
13 Մեկ տարի ժամ
կետով երկարաձգման ենթակա բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն է տրվում երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիներին, որպեսզի նրանք հնա
րա
վորու
թյուն ունենան
մասնակցելու այնպիսի ծրագրերի, որոնք իրականացվում են հանրային ոլորտում գործող
հետազոտական կազմակերպությունների կամ հետազոտական ինստիտուտների կողմից, որոնք
գտնվում են հունական պե
տու
թյան վերահսկողության ներքո։ Օտար
երկ
րա
ցին պետք է կնքի
համագործակցության համաձայնագիր համապատասխան կազմակերպության հետ, որը պետք է
ստանձնի նաև նրա ապրուստը և ծագման երկիր վերադարձի հետ կապված ծախսերը հոգալու
պարտավորություն։
14 Բնակության/կացության թույլտվություններ կարող են ստանալ հետևյալ հինգ կատեգո
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2.2 Ընդունման կանոնները. վիզային քաղաքականությունը
2.2.1 Իրավասու մարմինները
Վիզաները տրամադրվում են այն հյուպատոսական գրասենյակի կողմից, որի
իրավասության ներքո է գտնվում երրորդ երկրի քաղաքացու հիմնական բնա
կության/կացության վայրը կամ սովորաբար բնակվելու վայրը։

2.2.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Վիզաները բաժանվում են երկու կա
տե
գո
րիայի՝ կարճ ժա
մա
նակով
երկրում գտնվելու վիզաներ (այսպես կոչված Շենգենյան վիզաներ մինչև
երեք ամիս վավերականության ժամ
կետով) և երկար ժա
մա
նակով երկրում
գտնվելու վիզաներ (այսպես կոչված` ազգային վիզաներ երեք ամսից ավելի
վավերականության ժամկետով):15 Որպես ընդհանուր կանոն, ներ
գաղթի
դեպքում կիրառվում է երկարաժամկետ վիզայի տրամադրման կարգը:
3386/2005 ակտի 5-րդ հոդվածով նա
խա
տես
ված ընդհանուր պայ
ման
ների
համաձայն՝ պահանջվում է, որ մուտքի վիզա ստանալու ցանկություն ունեցող
երրորդ երկրի քաղաքացին՝
-

անձամբ ներկայանա իրավասու հյուպատոսական գրասենյակ և ներկա
յացնի անձնագիր, որի վավերականության ժամկետը պետք է առնվազն
երեք ամիս ավելի երկար լինի վիզայի գործողության ժամկետից.

-

ներ
կա
յաց
նի դատվածության մասին տեղեկանքի օրինակ՝ տրված իր
հիմնական բնա
կության/կա
ցու
թյան վայրի իրավասու մարմինների
կողմից.

-

ներկայացնի բժշկական տեղեկանք այն մասին, որ նա չի տառապում
այնպիսի հիվանդությամբ, որը կարող է վտանգ ներ
կա
յաց
նել
Հունաստանում հանրային առողջության տեսանկյունից.

-

հաշվառված չլինի Հունաստանի Հանրային կարգի հարցերով
նախարարության կողմից կազմվող անցանկալի անձանց ցուցակում.

րիաներում ընդգրկվող անձինք՝ i) աշ
խա
տանքային և այլ պատահարներից տուժած անձինք՝
բուժման տևողության ընթացքում, ii) դատարանի վճռով հաստատված՝ հանցագործություններից
տուժած անձինք՝ բուժման տևողության ընթացքում, iii) բարեգործական կազմակերպություններում
և հաստատություններում հյուրընկալված անձինք, iv) ան
չա
փա
հաս երեխաները, որոնց
խնամակալները հունական ընտանիքներն են կամ Հունաստանում մշտական բնակության/կացու
թյան կարգավիճակ ունեցող երրորդ երկրի քաղաքացիների ընտանիքները և v) լուրջ առողջական
խնդիրներ ունեցող անձինք, ինչպես որոշվել է պետական հիվանդանոցում։
15 Վիզա չի տրամադրվում, եթե դա չի պահանջվում համապատասխան միջազգային պայ
մանագրերով, Եվրոպական համայնքի իրավունքով կամ ազգային իրավունքով։ Երրորդ երկրների
այն քաղաքացիները, որոնցից վիզա չի պահանջվում, կարող են մուտք գործել Հունաստան և մնալ
այնտեղ առանց ընդմիջման առա
վե
լա
գույնը երեք ամիս ժամ
կ ետով կամ ընդհանուր առմամբ
երեք ամիս ժամ
կ ետով վեցամսյա ժամանակահատվածում՝ հաշված այն օրվանից, երբ օտարերկ
րացին առաջին անգամ մուտք է գործել Հունաստան։
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-

չհամարվի անձ, ով պոտենցիալ վտանգ է սպառնում հանրային առող
ջությանը, կարգին կամ անվտանգությանը, ինչպես նաև Հունաստանի
միջազգային հարաբերություններին:

Ներգաղթի որոշակի կարգավիճակների դեպքում վիզաների տրամադրման
համար կիրառվում են լրացուցիչ պահանջներ: Վերամիավորման վիզա ստա
նալու համար Հունաստանում բնակվող երրորդ երկրի շահագրգիռ քա
ղա
քա
ցին պետք է նախ ներ
կա
յաց
նի դիմում հետևյալ փաստաթղթերի հետ
միասին՝ ընտանեկան կար
գա
վի
ճակի մասին վկայական, պաշտոնական
փաստաթղթեր այն մասին, որ նա ունի պահանջվող նվազագույն տարեկան
եկամուտ, ապահովագրական վկայագիր, որտեղ նշվում է, թե ինչպիսի
ծածկույթ է գործում դիմողի, ինչպես նաև նրա ըն
տա
նիքի անդամների
համար, և փաստաթուղթ, որով հաստատվում է, որ դիմողն ապահովված է
համապատասխան կացարանով իր և իր ընտանիքի անդամների կարիքները
բավարարելու համար:
Աշխատանքային վիզա ստանալու համար դիմողը պետք է ներկայացնի աշ
խատանքային պայմանագիր: Դրանում նշվող նվազագույն տեղեկությունները
ներառում են գործատուի անվանումը, կա
տա
րվելիք աշ
խա
տանքի ստույգ
բնույթը և վարձատրության մասին մանրամասներ: Ուսման նպա
տակով
վիզայի տրամադրման համար պահանջվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝ հա
մապատասխան Համալսարանի կամ Տեխնիկական ուսումնական հաստա
տության կողմից տրված ըն
դու
նելության/գրանցման մասին փաստա
թուղթ
կամ ուսման նպատակով ընդունման մասին հայտարարություն, ինչպես նաև
ստացական, որով հաստատվում է ըն
դու
նելության համար պա
հանջվող
վարձերի վճարումը, իսկ այն անձանց դեպքում, որոնք ընդունվել են Համալսա
րաններից և տեխնիկական ուսում
նա
կան հաստատություններից բացի, այլ
ուսում
նա
կան հաստատություններ՝ դասավանդման լեզվի պատշաճ մա
կար
դակով իմացության մասին վկայական, ապրուստի, ուսման և ծագման երկիր
վերադարձի հետ կապված ծախսերը հոգալու համար անհրաժեշտ ֆինանսա
կան միջոցների առկայությունը հաստատող փաստաթուղթ և բժշկական ապա
հովագրության ամբողջական ծածկույթի առկայության մասին ապացույց:

2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Ընդհանրապես, հյուպատոսական գրասենյակի որոշումը ցանկացած տեսակի
մուտքի վիզայի տրամադրումը մերժելու մասին ենթակա չէ հիմնավորման:16
16 Բացառության կարգով, հետևյալ կա
տե
գո
րիաներին պատկանող երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիներին վերաբերող դիմումների մերժումը պետք է լինի լիարժեքորեն հիմնավորված՝ –
Հունաստանի քաղաքացու կամ ԵՄ քաղաքացու ընտանիքի անդամները,– անձինք, որոնց համար
Հունաստան մուտք գործելու, երկրում գտնվելու, այնտեղ հաստատվելու կամ աշ
խա
տանքի
անցնելու հնարավորությունը հայցվել է Համայնքի իրավունքի կիրառմամբ, և – անձինք, որոնք
աշխատում են ԵՄ այլ անդամ պե
տու
թյունում հիմնադրված ըն
կերություններում և ցանկանում
են տեղափոխվել Հունաստան տվյալ ըն
կերությունների նկատմամբ իրենց ստանձնած պայ
մանագրային պարտավորությունների շրջանակներում որոշակի վարձու աշխատանք կատարելու
համար։
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Չնայած դրան՝ այդպիսի որոշումները կարող են բողոքարկվել առաջին
ատյանի իրավասու վարչական դա
տա
րանում: Դատարանի որոշումն
այնուհետև կարող է բողոքարկվել Պետական խորհրդում, որը Հունաստանում
գործող ամենաբարձր ատյանի վարչական դատարանն է:

2.3 Երկրում գտնվելու և բնակության/կացության կանոնները
2.3.1 Ներգաղթի կատեգորիայով չպայմանավորված ընդհանուր
կանոնները
2.3.1.1 Իրավասու մարմինները
Ընդհանրապես, բնակության/կացության առաջին թույլտվությունների և բնա
կության/կացության գործող թույլտվությունների գործողության ժամկետների
երկարաձգման համար դիմումները ներ
կա
յացվում են քաղաքապետարան
կամ միգրանտի բնակության/կացության վայրի համայնքային մարմիններին:
Դիմումներն ուսումնասիրվում են Շրջանի Օտարերկրացիների և միգրացիայի
հարցերով տնօրինության կողմից, որին պատկանում է ներ
գաղ
թողի բնա
կության/կա
ցու
թյան վայրի պրեֆեկտուրան: Եվ վերջապես, թույլ
տվու
թյուն
ները տրամադրվում են տվյալ Շրջանի գլխավոր քարտուղարի որոշման հի
ման վրա (3386/2005 ակտի 11(1) հոդված, 12(4) հոդված՝ փոփոխված 3536/2007
ակտի 4(1) հոդվածով): Այնուամենայնիվ, որոշ դեպքերում բնակության/կա
ցության թույլտվությունները տրամադրում է Ներքին գործերի նախարարը.
մասնավորապես այն դեպքերում, երբ երրորդ երկրի քաղաքացիները զբաղ
վում են ներդրումային գործունեությամբ (3386/2005 ակտի 27-րդ հոդված):

2.3.1.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Օրինականորեն մուտք գործելով Հունաստանի տարածք՝ երրորդ երկրի
քա
ղա
քա
ցիներն իրա
վունք ունեն այդ երկրում բնակվելու, եթե նրանք
բավարարում են 3386/2005 ակտով (փոփոխված և լրացված 3536/2007
ակտով) սպառիչ կերպով սահ
մանված պայ
ման
ները (տե՛ս 2.3.3 բաժինը):
Մասնավորապես, 3386/2005 ակտի 10-րդ հոդվածին համապատասխան՝ ներ
գաղ
թողը պետք է բավարարի հետևյալ պա
հանջները՝ ունենա վավերական
անձնագիր կամ միջազգայնորեն ճանաչվող ցանկացած այլ ճամփորդական
փաստաթուղթ, վտանգ չներ
կա
յաց
նի հանրային կարգի, անվտանգության
կամ հանրային առողջության համար, ունենա բժշկական ապահովագրության
ամբողջական ծածկույթի առկայության մասին ապացույց և համապատասխան
ֆինանսական միջոցների, այդ թվում՝ իր ծագման երկիր վերադարձի համար
պահանջվող գումարի առկայությունը հաստատող փաստաթուղթ:
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Եթե երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցին դիմում է ներ
կա
յացրել բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն ստա
նալու կամ թույլտվության գործողության ժամ
կետը երկարաձգելու համար և ժա
մա
նակին հանձնել է պա
հանջվող բոլոր
փաստաթղթերը, դիմողին տրվում է փաստաթուղթ այն մասին, որ Պետության
կողմից նրա դիմումի ուսում
նա
սի
րության ընթացքում նա օրինականորեն
բնակվում է Հունաստանում:
Ինչպես սահմանված է 24103/2005 նախարարական որոշմամբ, բնակության/
կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն առաջին անգամ ստա
նալու համար դիմումներին
կից պետք է ներ
կա
յացվեն՝ երեք գունավոր լուսանկարներ, վավերական
անձնագրի հաստատված պատճեն, որում անհրաժեշտության դեպքում
պետք է լինի տրամադրված վիզայի մասին նշում և առողջական բավարար
վիճակի մասին բժշկական տեղեկանք՝ տրված Հունաստանի որևէ պետական
հիվանդանոցի կողմից: Բժշկական տեղեկանքում պետք է նշված լինի, որ
երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցին չի տառապում այնպիսի հիվանդությամբ, որը
միջազգային չափանիշներին համապատասխան և ըստ Համաշխարհային
առողջապահական կազմակերպության, կարող է վտանգ ներկայացնել
հանրային առողջության համար:17 Դիմումները ներկայացնելիս պետք է կա
տա
րվեն նաև հա
մա
պա
տաս
խան վճարներ, որոնց մասին մանրամասն
տեղեկություններ են պարունակվում 3386/2005 ակտի 92-րդ հոդվածում. մինչև
մեկ տարի ժամկետով թույլտվությունների համար վճարը կազմում է 150 եվրո,
մինչև երկու տարի ժամկետով թույլտվությունների համար՝ 300 եվրո, մինչև
երեք տարի ժամկետով թույլտվությունների համար՝ 450 եվրո, և անորոշ ժամ
կետով թույլտվությունների կամ երկարաժամկետ բնակության/կացության
կարգավիճակ ձեռք բերած միգրանտներին տրվող թույլտվությունների համար
վճարը կազմում է 900 եվրո:18

2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Որպես ընդհանուր սկզբունք, առն
չու
թյուն ունեցող փաստաթղթերով և
փաստերով հիմնավորված որոշակի և հա
մա
պա
տաս
խան պատճառները
պետք է կցվեն պետական մարմինների կողմից կայացված բոլոր որոշումներին
և ընդունված բոլոր ակտերին:
Համապատասխան օրենս
դրու
թյամբ սահ
մանվում է, որ որոշումը չեղյալ
ճանաչելու համար բոլոր դիմումները պետք է քննվեն եռանդամ վարչական
դատարանի կողմից: Այդ դատարանի կողմից կայացված որոշումն այնուհետև
17 Այդ տեղեկանքը չի պահանջվում, երբ դիմողը երրորդ երկրի քաղաքացի է, ով հանդիսանում է
Հունաստանի քաղաքացու կամ ԵՄ այլ անդամ պետության քաղաքացու ընտանիքի անդամ, կամ
երբ նա Հունաստանի քաղաքացիություն ունեցող անչափահասի ծնող է։
18 Այնուամենայնիվ, եթե միգրանտն արդեն ստացել է անորոշ ժամ
կ ետով բնակության/կացու
թյան թույլտվություն և դրանից հետո դիմում է երկարաժամ
կ ետ բնակության/կացության կար
գավիճակի համար, ապա նա չի վճարում 900 եվրոյի հավասար վճարը (3386/2005 ակտի 92(1)
հոդված, 92(2) հոդված)։
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Հունաստան

կարող է բողոքարկվել Պետական խորհրդում, որը Հունաստանում գործող
ամենաբարձր ատյանի վարչական դատարանն է:

2.3.2 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևողության
2.3.2.1 Ժամանակավոր բնակությունը/կացությունը
Երկրում ժա
մա
նակավորապես գտնվելու թույլ
տվու
թյունների մասին ընդհա
նուր դրույթներ գոյություն չունեն. կան միայն հատուկ պահանջներ՝ կախված
երկրում գտնվելու նպա
տակից (տե՛ս 2.3.3 բաժինը): Ժամանակավոր բնա
կության/կացության առավելագույն տևողությունը նույնպես պայմանավորված
է երկրում գտնվելու նպատակով. ընտանիքի վերամիավորման, ինչպես նաև
ուսման նպատակով բնակության/կացության թույլտվությունները տրամա
դրվում են մեկ տարի ժամկետով, վարձու աշխատանքի նպատակով երկրում
գտնվելու թույլ
տվու
թյունները տրվում են առա
վե
լա
գույնը երկու տարի ժամ
կետով, ոչ վարձու աշխատանքի համար թույլտվությունները՝ երկու կամ երեք
տարի ժամկետով, իսկ սեզոնային աշխատանքի համար թույլտվությունները՝
վեց ամիս առավելագույն ժամկետով:

2.3.2.2 Մշտական բնակությունը/կացությունը
Յուրաքանչյուր երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցի, ով օրինականորեն և հա
մա
պա
տաս
խան դիմումը ներ
կա
յաց
նելուն նախորդող առնվազն հինգ տարիների
ընթացքում առանց ընդմիջման բնակվել է Հունաստանում, որոշ ընդհանուր
պայ
ման
ների կիրառմամբ պետք է ստանա երկարաժամ
կետ բնա
կության/
կա
ցու
թյան կար
գա
վի
ճակ (3386/2005 ակտի 67(1) հոդված, ՆՀ 150/2006,
4-րդ հոդված): Նախևառաջ, նրանց տարեկան եկամուտը պետք է բավարար
լինի սեփական, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև, իրենց ըն
տա
նիքի
անդամների կարիքները հոգալու համար: Ավելին, նրանց եկամուտը չի կարող
ցածր լինել մասնագիտական հմտություններ չունեցող աշխատողի տարեկան
աշխատավարձից (ներկայումս՝ 8 500 եվրո). այս թիվն աճում է 15 տոկոսով ըն
տանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար, ում աջակցություն է ցուցաբերվում:
Երկրորդ, նրանք պետք է ունենան պետական կազ
մա
կեր
պու
թյան կողմից
տրամադրված բժշկական և հիվանդություններից ապահովագրության
ամբողջական ծածկույթ, որը պետք է տարածվի նաև ընտանիքի անդամների
վրա: Երրորդ, նրանք պետք է ունենան հունարեն լեզվի բավարար գիտելիքներ
և ծանոթ լինեն Հունաստանի պատմությանը և հունական քաղաքակրթու
թյանը:19 Եվ վերջապես, նրանք պետք է ապահովված լինեն հիգիենայի
որոշակի պահանջներին համապատասխանող կացարանով:
19 3386/2005 ակտին համապատասխան՝ այդ գիտելիքների վկայագրման ընթացակարգը պետք
է սահմանվի համատեղ նախարարական որոշմամբ, որը դեռևս չի արձակվել։ Հինգ անդամներից
կազմված՝ Միգրացիայի հարցերով խորհրդատվական (խորհրդակցական) կոմիտեն, որի մասին
մանրամասն տեղեկություններ են զետեղված 3386/2005 ակտի 13–րդ հոդվածում, օժտված է այդ
գիտելիքների իմացությունը հավաստելու իրավասությամբ։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Իրավասու պետական մարմինը (այս դեպքում՝ դիմողին վերջին բնակության/
կացության թույլտվությունը տրամադրած մարմինը) պարտավոր է դիմումը
ներկայացնելուց հետո վեց ամսվա ընթացքում տալ բնակության/կացության
թույլտվություն: Այդ ժամկետը կարող է համապատասխան մարմնի կողմից
երկարաձգվել ևս երեք ամսով, եթե առկա են հատուկ հան
գա
մանքներ և
հիմնավորված է այդ գործելակերպը (ՆՀ 150/2006, 5(4) հոդված): Թեև ՆՀ
150/2006-ի 5(5) հոդվածով սահմանվում է, որ երկարաժամկետ բնակության/
կացության կարգավիճակն ունի մշտական բնույթ, 6-րդ հոդվածով նախատես
վում է, որ համապատասխան բնակության/կացության թույլտվությունը տրվում
է հինգ տարի ժամկետով և հետագայում ենթակա է երկարաձգման հինգ տարի
ժամկետով: Երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակ ունեցող
անձինք ստանում են վարձատրվող աշխատանք կատարելու և ոչ վարձու աշ
խատանքով զբաղվելու հնարավորություն:
Հունաստանի քա
ղա
քա
ցիների կամ ԵՄ այլ անդամ պե
տու
թյունների քա
ղա
քա
ցիների ըն
տա
նիքի անդամներին, որոնք հինգ տարի շարունակ
օրինականորեն բնակվել են Հունաստանում Հունաստանի քաղաքացու կամ
ԵՄ այլ անդամ պե
տու
թյան քաղաքացու հետ, չի տրա
մա
դրվում մշտական
բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն, այլ փոխարենը տրվում է այսպես
կոչված «Մշտական բնակության/կացության փաստաթուղթ» (3386/2005 ակտի
63-րդ հոդված):
Համաձայն 3386/2005 ակտի 91(2) հոդվածի՝ երրորդ երկրի քաղաքացին, ով
նշված Ակտն ուժի մեջ մտնելու պահի դրությամբ տասը տարվա ընթացքում
շարունակաբար ու օրինականորեն բնակվել է Հունաստանում, կարող է ստա
նալ անորոշ ժամկետով բնակության/կացության թույլտվություն՝ 2910/2001
ակտով նախատեսված պայմաններին համապատասխան (նախկինում
կիրառվող ռեժիմ):

2.3.3 Ներգաղթի որոշակի տեսակների համար գործող
պայմանները
2.3.3.1 Ընտանիքի վերամիավորումը
ՆՀ 131/2006 դրույթներով լրացված 3386/2005 ակտի 53-րդ հոդվածին հա
մա
պա
տաս
խան՝ երկու տարի կամ ավելի տևո
ղու
թյամբ Հունաստանում
օրինականորեն բնակված երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիները կարող են իրա
կանացնել իրենց՝ ընտանիքի անդամների համար մուտքի և Հունաստանում
բնակության/կացության թույլտվություն հայցելու իրավունքը: «Ընտանիքի
անդամներ» տերմինը վերաբերում է 18 տարին լրացած ամուսիններին,
նրանց ընդհանուր երեխաներին (ներառյալ որդեգրած երեխաները), որոնք
ամուսնացած չեն, և որոնց 18 տարեկանը չի լրացել, ինչպես նաև ըն
տա
նիքի վե
րա
միա
վորման համար դիմողի կամ նրա ամուսնու մյուս բոլոր
երեխաներին, որոնք ամուսնացած չեն և որոնց 18 տարեկանը չի լրացել:
Հարկ է նշել, որ Հունաստանի օրենսդրությամբ ընտանիքի վերամիավորման
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Հունաստան

հնարավորություն չի նախատեսվում ուղիղ վերընթաց ազգականների
համար (ծնողներ և տատեր ու պապեր), իսկ քա
ղա
քա
ցիական ամուս
նու
թյունը չի ճանաչվում Հունաստանի ընտանեկան իրավունքով: Բացի դրանից,
բազմամուս
նու
թյան դեպքերում, եթե Հունաստանում դիմողի հետ արդեն
բնակվում է նրա ամուսիններից մեկը, ապա մեկ այլ ամուսնու հետ ընտանիքի
վերամիավորումն արգելվում է (3386/2005 ակտի 54-րդ հոդված):
Ընտանիքի վե
րա
միա
վորման իրա
վունքից օգտվելու համար դիմողը պետք
է ապացուցի, որ՝ գոյություն ունեն ընտանեկան հարաբերություններ, նրա ըն
տանիքի անդամները բնակվելու են իր հետ, նա ունի կայուն և կանոնավոր
տարեկան եկամուտ, որը բավարար է իր ըն
տա
նիքի կարիքները հոգալու
համար,20 նա ունի բժշկական ապա
հո
վա
գրու
թյան ամբողջական ծածկույթ,
որը տարածվում է նաև իր ընտանիքի անդամների վրա և որ նա ապահովված
է համապատասխան կացարանով:
Երբ իրավասու Շրջանի գլխավոր քարտուղարը ստանում է ընտանիքի վերա
միավորման համար դիմումի ամբողջական փաթեթը (տե՛ս 2.2.2 բաժինը), նա
Հունաստանի հանրային կարգի և անվտանգության վերաբերյալ խնդիրների
մասով կարծիք է հարցնում ոստիկանությունից, իսկ ներգաղթողի կողմից ներ
կայացվող ընտանեկան հարաբերությունների գոյության մասին հարցում է կա
տարում հյուպատոսական գրասենյակից:21 Երբ ընտանիքի վերամիավորման
համար դիմումը բավարարվում է, իրավասու հյուպատոսական գրասենյակը
վիզաներ է տրամադրում ընտանիքի անդամներին՝ այդ որոշակի նպատակով:
Հունաստան մուտք գործելուց հետո և մինչև իրենց վիզաների գործողության
ժամկետի ավարտը ընտանիքի անդամները պետք է դիմեն բնակության/կա
ցության թույլտվություն ստանալու համար: Իրավասու պետական մարմինները
պետք է համապատասխան թույլտվությունը տրամադրեն դիմումը ներկայաց
նելուց հետո ինն ամիսների ընթացքում՝ կից տրամադրելով հետևյալ օժանդակ
փաստաթղթերը՝ միգ
րանտի՝ տվյալ պահին վավերական բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվության հաստատված պատճեն, կամ փաստաթուղթ, որով
հաստատվում է, որ այդպիսի թույլտվություն ստանալու համար դիմում է ներ
կա
յացվել, փաստաթուղթ, որով հաստատվում է, որ դիմում է ներ
կա
յացվել
պետական ապահովագրական մարմնին՝ դիմողի ըն
տա
նիքի անդամների
հիվանդանոցային բուժման և բժշկական խնամքի ու դեղորայքի հետ
կապված ծախսերը հոգալու համար, ինչպես նաև ծննդյան վկայականներ այն
դեպքերում, երբ երեխաները ծնվել են Հունաստանում (3386/2005 ակտի 56-րդ
հոդված):
20 Այդ եկամուտը, որը չպետք է գոյանա Հունաստանի սո
ցիա
լա
կան ապա
հո
վու
թյան
համակարգի հաշվին (օրինակ`գոր
ծա
զրկության նպաստներից), չպետք է ցածր լինի մաս
նա
գի
տական հմտություններ չունեցող աշխատողի տարեկան աշխատավարձից. այս թիվն աճում է 20
տոկոսով, երբ միգրանտն աջակցություն է ցուցաբերում իր ամուսնուն և 15 տոկոսով՝ յուրաքանչյուր
երեխայի համար, ում նա աջակցում է։
21 Վերջին ըն
թա
ցա
կարգը ներառում է մեծ թվով ստուգումների և հարցազրույցների
իրականացում, որոնց նպա
տակն է, մասնավորապես, հաստատել, որ չկա խաբեություն կամ
կեղծ ամուսնություն կամ որդեգրում, և որ պատշաճ կերպով հաշվի են առնվել բոլոր երեխաների
շահերը (3386/2005 ակտի 55–րդ հոդված, ՀՆՈ–ի 29–րդ հոդված)։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Ընտանիքի անդամներին տրվում են բնա
կության/կա
ցու
թյան անհատական
թույլտվություններ, որոնք սկզբում կարող են տրամադրվել առավելագույնը
մեկ տարի ժամ
կետով, սակայն դրանց գործողության ժամ
կետը կարող է
երկարաձգվել յուրաքանչյուր երկու տարին մեկ (3386/2005 ակտի 57-րդ
հոդված): Այդ թույլ
տվու
թյուններով ըն
տա
նիքի անդամները ձեռք են բերում
վարձու աշխատանք կատարելու և անկախ տնտեսական գործունեություն իրա
կանացնելու հնարավորություն:

2.3.3.2 Աշխատանքը
Վարձու աշխատանքը
3386/2005 ակտի 14(2) հոդվածին համապատասխան՝ յուրաքանչյուր Շրջանում
ստեղծվել է Կոմիտե, որի կազմում ընդգրկված են Շրջանի գլխավոր
քարտուղարը և Աշխատուժի զբաղվածության հունական կազ
մա
կեր
պու
թյան, Աշխատանքի տեսուչների խորհրդի, Առևտրի և ար
դյու
նա
բե
րության
տեղական պալատների և տվյալ ոլորտում գործող աշ
խա
տանքի հարցերով
այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչները: Կոմիտեի պարտականու
թյունների մեջ է մտնում յուրաքանչյուր տարվա վերջին եռամսյակում զեկույցի
պատրաստումը, որում ներառվում են տեղեկություններ տվյալ Շրջանում
աշխատուժի գոյություն ունեցող կարիքների մասին, ինչպես նաև այն թափուր
աշխատատեղերի մասին, որոնք կարող են համալրվել երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիների կողմից: Այդ զեկույցի հիման վրա կայացվում է համատեղ
նախարարական որոշում, որում սահ
մանվում է հաջորդ տարվա ընթացքում
վարձատրվող աշխատանքի և սեզոնային աշխատանքի նպատակով երրորդ
երկրի քաղաքացիներին տրամադրվելիք բնակության/կացության թույլտվու
թյունների առավելագույն թիվը: 2007 թվականի համար կայացված Համատեղ
նախարարական որոշմամբ (ՀՆՈ) (ՀՆՈ 30183/2007) նա
խա
տես
ված բնա
կության/կացության թույլտվությունների ընդհանուր թիվը կազմում է 40771:
3386/2005 ակտով միացվեցին բնակության/կացության և աշխատանքի
թույլ
տվու
թյունները, ինչի արդյունքում այլևս անհրաժեշտ չէր առանձինառանձին դիմել երկու թույլ
տվու
թյունները ստա
նալու համար. վարձու աշ
խա
տանքի նպա
տակով մուտքի վիզա ստացած երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիներին այդ նպատակով տրամադրվում է բնակության/կացության թույլ
տվու
թյուն՝ պայ
մանով, որ նրանք կնքել են գրավոր աշ
խա
տանքային պայ
մանագիր, որով սահ
մանվում է, որ նրանց ամսական աշխատավարձն
առնվազն հավասար է մասնագիտական հմտություններ չունեցող աշխատողի
ամսական աշխատավարձին և որ նրանք ներ
կա
յացրել են փաստաթղթերի
ամբողջ փաթեթը՝ նա
խա
տես
ված 3386/2005 ակտի 11(2) հոդվածով և այն
կիրարկող հետագա օրենս
դրու
թյամբ: Դա ներառում է աշ
խա
տանքի պայ
մանագրի հաստատված պատճեն և փաստաթուղթ, որով հաստատվում
է, որ դիմողը դիմել է իրավասու պետական ապահովագրական մարմնին՝
հիվանդանոցային բուժման, բժշկական ծախսերի և աշ
խա
տանքային
պատահարների դեպքերում ապահովագրություն ստանալու համար:
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Բնակության/կա
ցու
թյան թույլտվության վավերականության ընթացքում
երրորդ երկրի քաղաքացիները կարող են աշխատանքային պայմանագիր
կնքել մեկ այլ գործատուի հետ, եթե դա չի հանգեցնի նրանց մաս
նա
գի
տացման կամ ապահովագրական ծածկույթի փո
փո
խու
թյան: Եթե բնա
կության/կա
ցու
թյան առաջին թույլտվության տրա
մա
դրումից հետո անցել
է մեկ տարի, երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիները, որոշակի պայ
ման
ների
կիրառմամբ, կարող են աշխատանքի ընդունվել նույն կամ այլ Շրջանի մեկ այլ
պրեֆեկտուրայում:
Բնակության/կա
ցու
թյան թույլտվության տրա
մա
դրման կամ դրա գործողու
թյան ժամ
կետի երկարաձգման համար հատուկ պայ
ման
ներ են կիրառվում
երրորդ երկրի այն քաղաքացիների դեպքում, ովքեր՝ տնօրենների խորհրդի
անդամներ են, կամ Հունաստանում օրինականորեն բիզնես գործունեություն
ծավալող՝ օտարերկրյա ըն
կերությունների դուստր ձեռնարկությունների և
մասնաճյուղերի ղեկավարներ են կամ անձ
նա
կազմի անդամներ (3386/2005
ակտի 17-րդ հոդված), օրինականորեն աշխատում են ԵՄ կամ ԵՏՏ մեկ այլ
անդամ պետությունում հիմնադրված ձեռնարկությունում և տեղափոխվում են
Հունաստան՝ տվյալ ձեռնարկության նկատմամբ ունեցած պայ
մանագրային
պարտավորությունների շրջանակներում հատուկ ծառայություններ մատուցելու
նպա
տակով (3386/2005 ակտի 18-րդ հոդված), աշխատում են որպես մաս
նա
գի
տացված տեխնիկական անձ
նա
կազմի անդամներ երրորդ երկրում
հիմնադրված ձեռնարկությունում և տեղափոխվում են Հունաստան ծա
ռա
յու
թյուններ մատուցելու նպա
տակով՝ երրորդ երկրում հիմնադրված
ձեռնարկության և Հունաստանի տարածքում գործող ձեռնարկության միջև
կնքված մատակարարման պայ
մանագրի համատեքստում (3386/2005 ակտի
19-րդ հոդված), մարզիկներ և մարզիչներ են, որոնք մուտք են գործում
Հունաստան ճանաչված սպորտային կազմակերպությունում կամ սպորտային
բաժնետիրական ըն
կերությունում (օրինակ՝ ֆուտբոլային ակումբում)
աշխատելու համար (3386/2005 ակտի 20-րդ հոդված), ստեղծագործական
խմբերի անդամներ և աշ
խա
տողներ են (3386/2005 ակտի 21-րդ հոդված),
գրողներ են, ռեժիսորներ, նկարիչներ, քանդակագործներ, դերասաններ,
երաժիշտներ, երգիչներ և այլն (3386/2005 ակտի 22-րդ հոդված) կամ
օտարերկրյա հնագիտական դպրոցների անդամներ են (3386/2005 ակտի 23րդ հոդված):

Ոչ վարձու աշխատանքը
3386/2005 ակտով տարբերակվում է երկու առանձին իրավիճակներ՝ անկախ
տնտեսական գործունեություն և ներդրումային գործունեություն:
Երրորդ երկրների այն քա
ղա
քա
ցիները, ում մուտքի վիզա է տրա
մա
դրվել
անկախ տնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով, բնա
կության/կացության թույլտվություն ստանալու համար պետք է ներկա
յաց
նեն հետևյալ փաստաթղթերը՝ թույլտվության համար դիմող երրորդ
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

երկրի քաղաքացու անունով բացված և Հունաստանում գործող վարկային
հաստատությունում սպասարկվող բանկային հաշվի քաղվածք, որով ցույց
է տրվում, որ պահանջվող նվազագույն գումարը (ներկայումս՝ 60 000 եվրո)
ավանդադրված է, և փաստաթուղթ, որով հաստատվում է, որ դիմողը դիմել
է իրավասու պետական ապահովագրական մարմինին՝ հիվանդանոցային
բուժման և բժշկական օգնության դեպքերում ապա
հո
վա
գրու
թյուն ստա
նալու համար (3386/2005 ակտի 25(1) հոդված ՆՈ 24103/2005 հետ համատեղ):
Բնակության/կա
ցու
թյան առաջին թույլ
տվու
թյունը, որի մասին պետք է
ծանուցում ներ
կա
յացվի նաև Զարգացման նախարարությանը (Առևտրի
հարցերով գլխավոր քարտուղարություն), վավերական է երկու տարվա
ընթացքում: Այդ թույլտվության գործողության ժամկետը հետագայում կարող
է երկարաձգվել երկուական տարով՝ պայ
մանով, որ 3386/2005 ակտի 14(2)
հոդվածի համաձայն ստեղծված իրավասու կոմիտեն ներկայացրել է իր առա
ջար
կու
թյունը, և որ տնտեսական գոր
ծու
նեու
թյունն իրականացվում է նույն
պրեֆեկտուրայի տարածքում:
Երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիներին կարող է տրա
մա
դրվել Հունաստան մուտք
գործելու վիզա՝ 300 000 եվրո կամ ավելի գումարի չափով ներդրում կատա
րելու նպատակով, և եթե դա դրական հետևանքներ կունենա Հունաստանի
տնտեսության համար: ՀՆՈ 24530/2005–ի համաձայն՝ պահանջվում է ներկա
յացնել բիզնես պլան, որում, օրինակ, տեղեկություններ են ներառված ապագա
աշխատատեղերի թվի, նա
խա
տես
վող կանխիկի հոսքի և ներդրումների
իրականացման ժամանակացույցի մասին: Բնակության/կացության թույլտվու
թյունը վավերական է երեք տարվա ընթացքում և տրա
մա
դրվում է Ներքին
գործերի նախարարի կողմից՝ արագացված ընթացակարգով: Թույլտվության
գործողության ժամկետը կարող է երկարաձգվել երեք տարով՝ պայմանով, որ
թույլատրված ներդրումային գործունեությունը շարունակվում է, և հարկային
ու սոցիալական ապահովության հետ կապված բոլոր պարտավորությունները
կատարվել են:
Հետաքրքրական է այն փաստը, որ ընտա
նիքի վե
րամիավորմանն առնչվող
դրույթները, որոնք վեր են լուծվել վերևում, չեն կիրառվում բնա
կության/
կացության թույլտվությունների այս կատեգորիայի դեպքում: Համաձայն
3386/2005 ակտի 27(5) հոդվածի՝ այս դեպքում պարտադիր չէ, որ երրորդ
երկրի քաղաքացին սպասի իր ընտանիքի անդամների հետ վերամիավորվելու
համար: Հակառակը, ընտանիքը կարող է ուղեկցել նրան Հունաստան մուտք
գործելիս: Իրականում, նրա ըն
տա
նիքի անդամներն ունեն բնա
կության/
կացության անհատական թույլտվություններ ստանալու իրավունք, որոնց
գործողության ժամ
կետը լրանում է ներդրողի թույլտվության գործողության
ժամկետի ավարտին: Միգրանտների մյուս կատեգորիաների համեմատ, այս
բավականաչափ նպաստավոր վերաբերմունքը պետք է բացատրել նրանով,
որ Հունաստանի կառավարությունը օտարերկրյա ներդրումներ գրավելու մեծ
ցանկություն ունի այնպիսի տնտեսության պայմաններում, որը բնութագրվում
է օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների (FDI) չափազանց ցածր մակարդակով,
ինչպես նաև ցածր մրցունակությամբ:
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Սեզոնային աշխատանքը
Սեզոնային աշ
խա
տանքը 3386/2005 ակտով սահ
մանվում է որպես երրորդ
երկրի քաղաքացու աշ
խա
տանք յուրաքանչյուր օրացուցային տարում առա
վե
լա
գույնը վեց ամիս ժամ
կետով և աշ
խա
տանքի այնպիսի ոլորտում,
որն ունի սեզոնային բնույթ: Սեզոնային աշ
խա
տողները պետք է պայ
մանագիր կնքեն որոշակի գործատուի հետ, որն իր հերթին պետք է ձեռք
բերի իրավասու Շրջանի գլխավոր քարտուղարի թույլ
տվու
թյունը: Այդ թույլ
տվությունը ստանալու համար պետք է բավարարվեն երկու հիմնական պայ
մաններ՝ առաջին, միգրանտ աշխատողներին տրամադրվելիք բնակության/
կացության թույլտվությունների առավելագույն թվի մասին ՀՆՈ-ով նախա
տես
վում է գործատուի կողմից հայցվող աշ
խա
տանքի տեսակ, և երկրորդ,
ՀՆՈ-ով սահմանված թույլտվությունների առավելագույն թիվը դեռևս չի
լրացել: Իրավասու Շրջանի Օտար
երկ
րա
ցիների և միգրացիայի հարցերով
տնօրինության կողմից ուսումնասիրվող՝ գործատուի դիմումին պետք է կցված
լինի երաշխավորություն, որն իրենից ներկայացնում է բանկային երաշխիք և
համարժեք է մասնագիտական հմտություններ չունեցող աշխատողի ամսական
աշխատավարձին:
Համաձայն 3386/2005 ակտի 16(3) հոդվածի՝ սեզոնային աշխատանքի համար
տրված բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվության գործողության ժամ
կետը չի
կարող երկարաձգվել:
Սեզոնային աշխատանք կատարող միգրանտների աշխատանքին վերաբերող
մանրամասները կար
գա
վորվում են նաև երրորդ երկրների հետ կնքված
երկկողմ համաձայնագրերով:22

2.3.3.3 Ուսումը և վերապատրաստումը
Ցանկացած երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցի, ում արդեն տրա
մա
դրվել է
հատուկ վիզա բարձրագույն կամ համալսարանական կրթու
թյուն ստա
նալու համար (ներառյալ հետբուհական ուսուցումը), կարող է դիմել այդ
նպատակով բնակության/կացության թույլտվություն ստանալու համար,
եթե բավարարված են հետևյալ պայ
ման
ները՝ Ընդունելություն/գրանցում
ուսումնական հաստատությունում, բնակության/կացության թույլտվության
վավերականության ընթացքում ապրուստի հետ կապված և ուսման ծախսերը
հոգալու համար բավարար ֆինանսական միջոցներ,23 ընդունելության համար
22 Օրինակ՝ «Համաձայնագիր աշ
խա
տանքի հետ կապված հարցերում երկկողմ համագոր
ծակցությունը խթանելու մասին» Հունաստանի Հանրապե
տու
թյան և Եգիպտոսի Արաբական
Հանրապե
տու
թյան միջև (ստորագրվել է Կահիրեում 1981 թվականի ապրիլի 18-ին), «Համա
ձայնագիր աշխատուժի սեզոնային զբաղվածության մասին» Հունաստանի Հանրապե
տու
թյան կառավարության և Բուլղարիայի Հանրապետության կառավարության միջև. համա
ձայնագրի ստորագրման ժա
մա
նակ Բուլղարիան դեռևս չէր միացել ԵՄ-ին (Աթենք, 1995
թվականի դեկտեմբերի 15), և «Համաձայնագիր աշխատուժի սեզոնային զբաղվածության մասին»
Հունաստանի Հանրապետության կառավարության և Ալբանիայի Հանրապետության կառավարու
թյան միջև (Աթենք, 1996 թվականի մայիսի 17):
23 ՀՆՈ 4415/2006–ին հա
մա
պա
տաս
խան՝ բավարար միջոցները սահ
մանվել են ամսական
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

պա
հանջվող վարձերի վճարում ուսում
նա
կան հաստատությանը և դիմում
ապա
հո
վա
գրու
թյուն ստա
նալու համար, որը ծածկում է հիվանդանոցային
բուժման ու բժշկական օգնության հետ կապված ծախսերը:
3386/2005 ակտի 29-րդ հոդվածով սահ
մանվում է, որ բնա
կության/կա
ցու
թյան այդպիսի թույլ
տվու
թյունները վավերական են մեկ տարի: Դրանց
գործողության ժամ
կետը կարող է երկարաձգվել նույն ժամ
կետով, եթե
ուսանողը շարունակում է բավարարել առաջին թույլտվության տրա
մա
դրման պայմանները: Բացի դրանից, ինչպես սահմանված է 29(2) հոդվածով
և ՆՈ 24103/2005–ով, ուսում
նա
կան հաստատությունը պետք է հաստատի,
որ ուսանողները մասնակցել են հա
մա
պա
տաս
խան կիսամյակային
քննություններին և որ քննությունների արդյունքները վկայում են նրանց
առաջընթացի մասին: Բնակության/կա
ցու
թյան թույլտվության գործողության
ընդհանուր տևողությունը չի կարող գերազանցել ուսումնական ծրագրի տևո
ղությունը: Նմանատիպ պայմաններ են կիրառվում մասնագիտական վերա
պատրաստման նպատակով բնակության/կացության թույլտվությունների
տրամադրման և դրանց գործողության ժամկետների երկարաձգման դեպքում
(3386/2005 ակտի 30-րդ հոդված):
Ուսման ընթացքում երրորդ երկրի քաղաքացիները կարող են աշխատել միայն
կես դրույքով, ինչի համար աշ
խա
տանքի թույլ
տվու
թյուն պետք է ստանան
իրավասու Շրջանից: Ի տարբերություն վերը նշվածի՝ ուսման նպա
տակով
բնակության/կացության լրացուցիչ թույլտվություն չի պահանջվում երրորդ
երկրի այն քա
ղա
քա
ցիներից, որոնք արդեն օրինականորեն բնակվում են
Հունաստանում որպես աշխատողներ, կամ որոնք իրականացնում են անկախ
տնտեսական գործունեություն:

3 Անդամ պետությունում գործող պայմանների
համեմատությունը ԵՄ և միջազգային մակարդակով
սահմանված պայմանների հետ
3386/2005 ակտով փորձ է արվում հա
մա
պա
տաս
խանեցնելու Հունաստանի
օրենս
դրու
թյունը Ներգաղթի ընդհանուր քա
ղա
քա
կանությանը և այդ նպա
տակով՝ ներ
պե
տա
կան իրավակարգում ինկորպորացվում են ԵՀ հետևյալ
փաստաթղթային գործիքները կամ անհրաժեշտ քայլեր են ձեռնարկվում
դրանց կիրարկման ուղղությամբ՝ «Ընտանիքի վե
րա
միա
վորման իրա
վունքի
մասին» Խորհրդի 2003/86/ԵՀ հրա
հանգը, «Երկարաժամ
կետ բնա
կության/
կա
ցու
թյան կար
գա
վի
ճակ ունեցող անձանց մասին» Խորհրդի 2003/109/ԵՀ
հրահանգը և «ԵՄ քաղաքացու ընտանիքի անդամներ հանդիսացող երրորդ
500 եվրոյի չափով, որոնց առկայությունը հաստատվում է բանկային ավանդների, բանկային
վճարագրերի, կրթաթոշակների և ուսանողական թոշակների կամ աշխատավարձի մասին
տեղեկանքների միջոցով, եթե ուսանողն աշխատում է կես դրույքով:
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Հունաստան

երկրների քա
ղա
քա
ցիների ազատ
Խորհրդի 2004/38/ԵՀ հրահանգը:

տեղաշարժվելու

իրա
վունքի

մասին»

Ընդհանուր առմամբ, Հունաստանի ներգաղթի օրենսդրությունը հավատարիմ
է ԵՀ հա
մա
պա
տաս
խան փաստաթղթային գործիքների ոգուն և տառին:
ԵՀ իրա
վունքի հետ զգալի անհա
մա
պա
տաս
խանություններ թերևս չեն
նկատվում: Այ
նուա
մե
նայ
նիվ, այս գնահատականը հաստատելու համար
դեռևս անհրաժեշտ է սպասել 2003/86 հրա
հանգի և 2003/109 հրա
հանգի
իրականացման վե
րա
բեր
յալ՝ Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ներ
կա
յացվող համապատասխան զեկույցներին:

4 Գործնականում ներգաղթի վրա ներգաղթի վերա
բերյալ օրենսդրության իրական ազդեցությունը
3386/2005 ակտի ընդունումից մեկ ամիս առաջ ՏՀԶԿ-ի կողմից հրապա
րակված զեկույցում ներ
կա
յացվել էր հետևյալ եզրակա
ցու
թյունը՝ «Հունաս
տանը դեռևս չի գտել ներ
գաղթի օրենս
դրու
թյունը առկա իրավիճակին հա
մա
պա
տաս
խանեցնելու ուղին» (ՏՀԶԿ 2005թ.): Զեկույցում թվարկվում էին
Հունաստանի միգրացիոն ոլորտում առկա մեծ թվով խնդիրներ, որոնց մեծ
մասն առնչվում էր այսպես կոչված անհարմար ու ոչ ֆունկցիոնալ օրենսդրու
թյանը, որը, բացի դրանից, կիրառվում էր միայն հազվադեպ դեպքերում:
Թեև գործող օրենսդրական ռեժիմը զգալի առաջընթաց է՝ նախորդ
ռեժիմի համեմատությամբ, այ
նուա
մե
նայ
նիվ, դեռևս ակնհայտ է, որ խոշոր
հյուրընկալող երկիր դառնալուց (համամասնորեն) 15 տարի հետո Հունաս
տանը շարունակում է փորձարկել գործունակ կարգավորող համակարգեր:
Տեղական վարչական մարմիններում գործող ներ
գաղթի հարցերով վար
չության աշխատակիցներն ընդունում են, որ առկա է անհրաժեշտ մարդկային
ռեսուրսների պակաս գործող միգրացիոն օրենսդրական համակարգով նա
խատեսված ծառայությունների մատուցման համար:
Ավելին, պետք չէ թերագնահատել խնդիրները, որոնք վերաբերում են այն
հան
գա
մանքին, որ միգ
րանտների մեծ մասը չունի հունարեն լեզվի բա
նավոր կամ գրավոր նույնիսկ գործնական գիտելիքներ: Ներքին գործերի
նախարարությունը վերջերս աշ
խա
տանքի էր հրավիրում թարգմանիչների
(2007 թվականի ամառ) օգնելու այն պաշտոնյաներին, որոնք մշտապես
ստիպված են գործ ունենալ այնպիսի լեզուների հետ, որպիսիք նույնիսկ չեն
հասկանում, սակայն կասկածելի է, թե արդյոք գոյություն ունեն այդպիսի
թարգմանիչներ:
Կարելի է նաև նշել, որ որոշակի օրենքի վերաբերյալ «բացատրական շրջաբե
րականներ» հրապարակելու գործելակերպը (որը պետական կառավարման
հատվածի աշ
խա
տողներին գործնական ուղեցույցներ է տրա
մա
դրում այն
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մասին, թե ինչպես պետք է իրականացնել տվյալ օրենքի տարբեր դրույթները
և որոնք են հաճախ փոխարինվում փոփոխություններով) հաճախ շփոթմունք է
առաջացնում:
Հունաստանում առկա է խնդիր՝ կապված անօրինականորեն բնակվող մեծ
թվով երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիների հետ: Դա կարող է լինել այնպիսի
գործոնների հետևանք, ինչպիսիք են խոշոր ծավալների հասնող չկար
գա
վորվող զբաղվածության ոլորտի գոյությունը,24 բնակչության մեջ ըն
դուն
ված՝ հարկերից, ինչպես նաև սոցիալական ապահովության վճարներից
խուսափելու սովորույթը և լայնորեն տարածված այն համոզմունքը, որ
իրավախախտները երբեք չեն պատժվի, հատկապես եթե կապեր ունեն իշխող
կառավարության հետ:
Հաշվի առնելով այս նկատառումները՝ հնա
րա
վոր չէ ակնկալել, որ
միգրացիոն ոլորտը Հունաստանում կգործի սահուն ու կանոնավոր կերպով
հետագա տարիների ընթացքում: Խնդիրը կայանում է նրանում, թե
ինչպես Հունաստանը կկարողանա հաղթահարել ստեղծված իրավիճակը՝
գնահատելով ներ
գաղթի առավելությունները՝ միևնույն ժա
մա
նակ պահպա
նելով այնպիսի կար
գա
վորող ռեժիմ, որը հա
մա
պա
տաս
խանում է միգ
րանտների իրավունքների պաշտպանության և զարգացման վերաբերյալ մի
ջազգային նորմերին:

5 Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը
Հարկ ենք համարում մեջբերել 3386/2005 ակտի 65(3) հոդվածը՝
«(Միգրանտների) Սո
ցիա
լա
կան ինտեգրմանն ուղղված գործողությունների
համատեքստում կարող են ներառվել այնպիսի նպա
տակահարմար
միջոցառումներ, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի օժանդակել ծագման երկրի
զարգացմանը այն դեպքում, երբ երրորդ երկրի քաղաքացիները վերադառնան
այնտեղ»։ Ակտի բացատրական զեկույցում նշվում է, որ աներևակայելի կլիներ
ծագման երկրներին օժանդակող միջոցներին չանդրադառնալը, սակայն չի
ներկայացվում դրա պատճառը։ 65(3) հոդվածը, թերևս, կարող է համարվել
հակասական՝ այն իմաստով, որ ինտեգրման հարցն ընդհանրապես
վերաբերում է այն միգրանտներին, որոնք որոշել են երկրում բնակվել երկար
ժամանակով և ստացել են երկարաժամկետ բնակության/կացության կար
գա
վի
ճակ։ Հետևաբար, կարող է հարց առաջանալ, թե ինչպես է ծագման
երկրների զարգացմանն օժանդակելու խնդիրը զուգակցվում Հունաստանում
երկարաժամկետ միգրանտների ինտեգրման հետ։ Գուցե սույն դրույթի նպա
տակն է շեշտել, թեկուզ և անուղղակիորեն, որ Հունաստանը համարում է, որ
24 Հաշվարկվել է, որ ստվերային տնտեսության ՀՆԱ–ն գերազանցում է օրինական
տնտեսության 50–ը։ Ստվերային տնտեսությունը ներառում է և՛ օրինական, և՛ ապօրինի
տնտեսական գործունեության տեսակները (հատկապես՝ շինարարության, գյուղատնտեսության,
զբոսաշրջության և ռեստորանային ծառայությունների ոլորտներում)։
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անհրաժեշտ է փոխհատուցել ծագման երկրներին Հունաստան արտագաղթած
իրենց քաղաքացիների կորստի դիմաց, և (կամ) որ երրորդ երկրների քաղա
քա
ցիները այնպիսի կարևոր ներդրում են ունեցել Հունաստանի ազգային
տնտեսության մեջ, որ Հունաստանն այժմ պարտավորված է զգում այդ
հարստության մի մասը նրանց ծագման երկրների հետ կիսելու առումով։ Եթե
լինենք ավելի իրատես, ապա Հունաստանում տիրող ներկայիս տնտեսական
իրավիճակի պայմաններում քիչ հեռանկարային է, որ Հունաստանի որևէ կա
ռավարություն իր հաշվին կիրականացնի 65(3) հոդվածի դրույթները:
Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով, որ Հունաստան եկող միգ
րանտների մեծ
մասը դասվում է «տնտեսական միգրանտների» շարքին, և նրանց հիմնական
ծագման երկրները Բալկանների և Հարավ–Արևելյան Եվրոպայի երկրներն
են, պետք է նշել, որ Հունաստանի մասնավոր հատվածը և, ավելի քիչ չափով,
պետական սեփականություն հանդիսացող ըն
կերությունները, տնտեսական
շատ մեծ դերակատարում ունեն այդ երկրներում և այդպիսով զգալիորեն
նպաստում են դրանց զարգացմանը։
Ավելին, պետք է ընդգծել, որ ինչպես արդեն նշվել է, Հունաստանն
ավանդաբար եղել է միգ
րանտներ «արտահանող» երկիր։ Արդյունքում,
երկիրը շահագրգռված է բարենպաստ պայ
ման
ներով հա
մա
ձայնագրեր
կնքել նպա
տակակետ երկրների հետ (Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ,
Ավստրալիա և Կանադա՝ ոչ եվրոպական երկրներից) հույն միգ
րանտների
իրավունքները սոցիալական ապահովության, կենսաթոշակների փոխանցման
և այլ ոլորտներում պաշտպանելու համար։ Մյուս կողմից, Հունաստանում
երրորդ երկրների քա
ղա
քա
ցիների պաշտպանության հարցը չի եղել
Հունաստանի և համապատասխան երրորդ երկրների միջև կնքված երկկողմ
հա
մա
ձայնագրերի կար
գա
վորման առարկա, փոխարենը, այդ խնդիրը
հիմնականում կարգավորվել է Եվրոպական համայնքի և այդ պետությունների
միջև կնքված համաձայնագրերով։
Ինչ վերաբերում է շրջանառու միգրացիային, ապա իրականացվել է միայն
մեկ փորձնական ծրագիր Հունաստանի և Ալբանիայի միջև՝ Եվրոպական
հանձնաժողովի AENEAS ծրագրի շրջանակներում։
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3386 ակտ, 2005 թվականի օգոստոսի 23 (Հունաստանի տարածք երրորդ
երկրի քաղաքացիների մուտքը, բնակությունը/կացությունը և սոցիալական
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3536 ակտ, 2007 թվականի փետրվարի 22 (Միգրացիոն քաղաքականությանը
վերաբերող հարցերը և Ներքին գործերի, պետական կառավարման և
ապակենտրոնացման հարցերով նախարարության իրավասության ներքո
գտնվող այլ խնդիրները սահմանելու մասին) (3536/2007 ակտ)։
Նախագահի 2006 թվականի հուլիսի 12–ի 131/2006 հրամանագիր
(Հունաստանի օրենսդրության ներդաշնակեցում «Ընտանիքի վերամիա
վորման իրավունքի մասին» 2003/86/ԵՀ հրահանգի հետ) (ՆՀ 131/2006)։
Նախագահի 2006 թվականի հուլիսի 29–ի 150/2006 հրամանագիր
(Հունաստանի օրենսդրության համապատասխանեցում «Երկարաժամկետ
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բնակության/կացության թույլտվություն ունեցող երրորդ երկրի քաղաքա
ցիների կարգավիճակի մասին» 2003 թվականի նոյեմբերի 25–ի 2003/109/ԵՀ
հրահանգին) (ՆՀ 150/2006)։
2005 թվականի դեկտեմբերի 15–ի 24103/2005 նախարարական որոշում
(«Համաձայն
3386/2005
ակտի
դրույթների՝
բնա
կության/կա
ցու
թյան
թույլտվության տրամադրման և դրա գործողության ժամկետի երկարաձգման
համար պա
հանջվող փաստաթղթերի ցանկը որոշելու մասին»), փոփոխված
2007 թվականի հունիսի 28–ի 13073/2007 նախարարական որոշմամբ (ՆՈ
24103/2005)։
2005 թվականի դեկտեմբերի 21–ի 24530/2005 համատեղ նախարարական
որոշում (Ներդրումային գործունեություն իրականացնելու նպատակով բնա
կության/կացության թույլտվությունների տրամադրման համար պահանջվող
փաստաթղթերի ցանկը որոշելու մասին) (ՀՆՈ 24530/2005)։
2006 թվականի մարտի 17–ի 4415/2006 համատեղ նախարարական որոշում
(3386/2005 ակտի դրույթներով որպես պայ
ման նա
խա
տես
ված՝ բավարար
միջոցների չափը և դրանց առկայությունը հաստատող միջոցները որոշելու
մասին) (ՀՆՈ 4415/2006)։
2007 թվականի փետրվարի 1–ի 30183/2007 համատեղ նախարարական որոշում
(2007 թվականի համար երրորդ երկրի քաղաքացիների աշխատանքի նպա
տակով տրվող բնակության/կացության թույլտվությունների առավելագույն
թիվը որոշելու մասին) (ՀՆՈ 30183/2007)։
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1. Ներգաղթի ընդհանուր քաղաքականությունը և
միտումները
1989 թվականի անցումային փուլից հետո Հունգարիայում գրանցվեց
տարանցիկ միգրացիայի ծավալների աճ. այդ «միջանցիկ» դերի միջոցով
կարելի է բացատրել այն, թե ինչու է այստեղ իրականացվում միգրանտների
ինտեգրման պասսիվ քա
ղա
քա
կանություն (Hars Sik and Toth, 2001թ.)։
Եվրոպական միու
թյանը անդամակցությունից հետո երկրի միգրացիոն
միտումներում կտրուկ փոփոխություններ չեն նկատվել. Հունգարիայում ներ
գաղթողների թիվը շարունակում է ցածր լինել և կազմում է բնակչության մո
տավորապես 1.5–ից 2 տոկոսը։
Ներգաղթի և քաղաքացիության հարցերով գրասենյակի համաձայն`
Հունգարիայում բնակվող ներ
գաղ
թողների 80-ից 90 տոկոսը եվրոպացիներ
են, հիմնականում՝ էթնիկ հունգարացիներ Ուկրաինայից, Ռումինիայից և
Սերբիայից, իսկ ներ
գաղ
թողների 10–ից 15–ը տոկոսը Ասիայից են։ Դեպի
Հունգարիա ներ
գաղթը, հիմնականում պա
հանջարկով պայ
մանավորված,
ենթաշրջանային աշ
խա
տանքային միգրացիա է՝ հաճախ սեզոնային կամ
ժամանակավոր աշխատանքի նպատակով։ Հունգարիա ներգաղթողների
կրթական մակարդակը սովորաբար ավելի բարձր է, քան տեղի բնակչությանը,
և նրանց մեծամասնությունը աշխատունակ տարիքի է, թեև նկատվում է նաև
տարեց ծնողների հետ ըն
տա
նիքի վե
րա
միա
վորման աճող միտում, որոնք
ժամանում են Հունգարիա կենսաթոշակի անցնելու համար։
Հունգարիայի հարևան երկրներում ապրող էթնիկ հունգարացիների կար
գա
վի
ճակը տարաձայնությունների առարկա է դարձել։ 1990–ից 2002
թվականների ընթացքում Հունգարիայի կա
ռա
վա
րու
թյունները պնդում էին,
որ նրանց նպա
տակն է խրախուսել էթնիկ հունգարացիներին մնալ իրենց
ծննդավայրերում։ Գերմանիայում իրականացվող ծրագրին համարժեք՝
նույն էթնիկական ծագում ունեցող անձանց ակտիվ հայրենադարձության
ծրա
գիր այստեղ չի իրականացվում։ Հունգարիայում գործող ներ
գաղթի և
հպատակագրման համակարգը հաճախ քննադատվել է էթնիկ հունգարա
ցիների նկատմամբ չեզոք լինելու համար՝ անկախ այն հան
գա
մանքից, որ
ներ
գաղթի և հպատակագրման գործընթացում էթնիկ հունգարացիների և
հունգարական ծագման անձանց համար նա
խա
տես
ված են որոշ արտոնու
թյուններ (Toth, 2000թ.)։
Ամենաառարկայական խնդիրը եղել է ժողովրդագրական դեֆիցիտը և աճող
ներ
գաղթի տեսանկյունից դրա ազդեցությունը։ Հունգարիան ունի ծերացող
հասարակություն՝ բնակչության բնական աճի բացասական միտումներով: Մի
խումբ գիտնականներ առաջարկել էին որոշ չափով խրախուսել և դյուրացնել
ներգաղթը աշխատաշուկայի կարիքները բավարարելու համար:
Հունգարիայի ներգաղթի քաղաքականությունը հիմնականում ձևավորվել
է ներդաշնակեցման գործընթացի և ԵՄ հրա
հանգների, Շենգենյան
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կանոնագրքի, Հաագայի ծրագրի և ԵՄ մյուս իրավական ակտերի փոխա
տեղման արդյունքում: Օրենսդրական երկու նոր ակտեր են ուժի մեջ մտել
2007 թվականի հուլիսի 1-ից՝ «Ազատ տեղաշարժվելու և բնակության/կացու
թյան իրավունք ունեցող անձանց մուտքի և բնակության/կացության մասին»
2007 թվականի No. I ակտը (FreeA) և «Երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիների
մուտքի և երկրում գտնվելու մասին» 2007 թվականի No. II ակտը (ThirdA):
Օրենսդրական այս երկու ակտերով փոխարինվեց «Օտար
երկ
րա
ցիների
մուտքի և երկրում գտնվելու մասին» 2001 թվականի No. XXXIX ակտը, որը
սկզբնապես ընդունվել էր ներդաշնակեցման գործընթացի շրջանակներում:
Արդարադատության և իրավակիրառության հարցերով նախարարության
կողմից ընդունված 2007 թվականի No. 25 նախարարական հրամանագրում
(ImpMinDec) մանրամասնորեն նկարագրվում է օրենսդրական այս վերջին
երկու ակտերի կիրարկումը: Ավելին, ThirdA–ի կա
տա
րման կանոնները
նույնպես պարունակում են համապատասխան դրույթներ, որոնք վերաբերում
են դրա կիրարկմանը (Կառավարության 2007 թվականի մայիսի 24-ի 114
հրամանագիր) (GovDec):
2006 թվականին տեղի ունեցած՝ պետական կառավարման մարմիններին
վերապահված իրավասությունների վերաբաշխումից հետո Ներքին գործերի
նախարարության համակարգում գործող ներ
գաղթի և քա
ղա
քա
ցիության
հարցերով գրասենյակը պատասխանատու է Օտարերկրացիների գործողու
թյունների կարգավորման, ապաստանի և հպատակագրման գործերի համար՝
ենթակա լինելով Արդարադատության և իրավակիրառության հարցերով
նախարարությանը (MoJLE): Բացի դրանից, 2008 թվականի հունվարի 1-ի
դրությամբ Հունգարիայի սահ
մանապահ ծա
ռա
յու
թյունները դարձել էին
Ոստիկանության ծառայության անբաժանելի մաս:

2. Ներգաղթը կարգավորող օրենքները և
պայմանները
2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը
ThirdA–ով սահ
մանվում է եռաստիճան համակարգ՝ Շենգենյան վիզաներ՝
երեք ամսից պակաս ժամկետով երկրում գտնվելու համար, երեք ամսից ավելի
գործողության ժամկետով վիզաներ և բնակության/կացության թույլտվու
թյուններ և բնակություն հաստատելու համար թույլտվություններ:
Որպես ընդհանուր կանոն, դեպի Հունգարիա ներ
գաղթը ներառում է երկու
քայլ՝ տրա
մա
դրվում է երկարաժամ
կետ վիզա որոշակի նպա
տակով, և
նախքան դրա գործողության ժամ
կետը լրանալը, օտար
երկ
րա
ցին երկրի
ներսում դիմում է նույն հիմքով բնակության/կացության թույլտվություն ստա
նալու համար:
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Հունգարիայի տարածք մուտք գործելը և երկրում գտնվելը կարող է
թույլատրվել այցելությունների (հատկապես եթե ներ
գաղ
թողն ունի պաշտո
նական հրավեր), ընտանիքի վերամիավորման, վարձու աշխատանքի, սեզո
նային աշխատանքի, ուսման, հետազոտական գործունեության, բուժման,
պաշտոնական այցելությունների, կամավորական աշխատանքի նպատակով և
նույն երկրից սերող ազգային փոքրամասնությունների համար (էթնիկական և
մշակութային կապերը պահպանելու նպատակով): Հունգարիայում չի գործում
որևէ ծրագիր բարձր մասնագիտական հմտություններ ունեցող աշխատողների
համար:
Էթնիկ հունգարացիներ հանդիսացող օտար
երկ
րա
ցիների նկատմամբ
դրսևորվում է նախապատվական վերաբերմունք՝ համաձայն օրենքի (Toth և Sik,
2003թ.): ThirdA–ով երրորդ երկրի քաղաքացիներին տրամադրվում է հատուկ
վիզա և բնակության/կացության թույլտվություն՝ երկկողմ պայմանագրերի
հիման վրա, եթե անհատը Հունգարիա է գալիս հետևյալ նպա
տակով՝
հունգարերեն լեզվի պրակտիկա, ազգային մշակութային ավանդույթների
պահպանում, ոչ գիտական բնույթի ուսումնական ծրագրի մասնակցություն կամ
ինքնուրույն ուսուցում կամ ընտանեկան ու ընկերական կապերի պահպանում
Հունգարիայում (ThirdA, 27-րդ հոդված): Երկարացման ենթակա այդ
«էթնիկական» թույլ
տվու
թյունն ունի հինգ տարվա վավերականության ժամ
կետ, և նախատեսված է որպես փոխհատուցում այն անձանց համար, ում վրա
բացասական ազդեցություն ունեցավ ազատ վիզային ռեժիմի դադարեցումը՝
պայ
մանավորված անդամակցությամբ և Շենգենյան կանոնագրքի հետ
օրենքների հա
մա
պա
տաս
խանեցմամբ, ինչն ամբողջությամբ պետք է
ավարտվի այս տարի (Toth, 2003թ.): ThirdA–ով ներմուծվել է բնա
կություն
հաստատելու թույլտվության կատեգորիա Հունգարիայի նախկին քաղաքա
ցիների կամ Հունգարիայի (նախկին) քաղաքացու ժառանգների համար՝ որպես
փոխարինում «բնա
կություն հաստատելու ազգային թույլ
տվու
թյուն» կոչվող
նախկին թույլտվության (ThirdA, 35-րդ հոդված, 36-րդ հոդված, 37-րդ հոդված):
Բնակություն հաստատելու թույլտվության մյուս կատեգորիան նախատեսված է
ընտանիքի վերամիավորման և երկարաժամկետ բնակության/կացության կար
գավիճակի այլ հիմքերի համար:

2.2 Ընդունման կանոնները. վիզային քաղաքականությունը
2.2.1 Իրավասու մարմինները
Կարճաժամկետ վիզաները (մինչև երեք ամիս ժամկետով) և սեզոնային աշ
խատողների համար նախատեսված աշխատանքի վիզաները տրամադրվում
են հյուպատոսական գրա
սե
նյակների կողմից՝ տեղակայված դիմողի բնա
կության/կացության վայրում:25 Կարճաժամ
կետ վիզաների գործողության
25 Բացառիկ դեպքերում, կարճաժամ
կետ վիզաներ կարող են տրա
մա
դրվել մեկ այլ
հյուպատոսական գրասենյակի կողմից կամ սահմանային անցակետերում՝ Սահմանապահ ծառա
յության կողմից:
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ժամ
կետի երկարաձգման իրավասությունը վերապահված է Ներգաղթի և
քաղաքացիության հարցերով գրասենյակի շրջանային ստորաբաժանմանը՝
տեղակայված Հունգարիայում դիմողի բնակության/կացության վայրում:
Երկարաժամ
կետ վիզաներ և «ազգային վիզաներ» տրա
մա
դրելը, ինչպես
նաև այդ փաստաթղթերը հետ վերցնելը, անվավեր ճանաչելը, փոփոխելը
կամ դրանց գործողության ժամկետը երկարաձգելը գտնվում են Ներգաղթի
և քաղաքացիության հարցերով գրասենյակի և դրա շրջանային ստորաբա
ժանումների իրավասության շրջանակներում:
Բարձր ռիսկային խմբերից ստացված դիմումների վերաբերյալ պահանջվում
է խորհրդակցություն իրականացնել Անվտանգության ծառայության հետ,
իսկ ՇՏՀ ահազանգի դեպքում՝ SIRENE գրասենյակի հետ (կամ այլ հատուկ
լիազորված մարմնի հետ) Ներգաղթի և քաղաքացիության հարցերով գրասե
նյակի միջոցով:

2.2.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Հունգարիայի օրենս
դրու
թյամբ տարբերակվում են մինչև երեք ամիս ժամ
կետով երկրում գտնվելու համար նա
խա
տես
ված վիզաներ և երեք ամսից
ավելի ժամկետով երկրում գտնվելու համար նախատեսված վիզաներ:
Վիզաների առաջին կա
տե
գո
րիայում ներառվում են օդանավակայանով
տարանցման վիզաներ, տարանցման վիզաներ (առավելագույնը հինգ օրով)
և երկար ժա
մա
նակով երկրում գտնվելու համար վիզաներ (միանգամյա
կամ բազմակի մուտքի և երկրում գտնվելու համար՝ վեցամսյա ժա
մա
նակահատվածում երեք ամիսը չգերազանցող ժամ
կետով) (ThirdA, 8-րդ
հոդված): Այդ վիզաները կար
գա
վորվում են «Շենգենյան սահ
մանների
մասին» օրենսգրքի դրույթներով (ThirdA, 9(1) հոդված): Դիմումը մերժվում է,
եթե չեն բավարարվում «Շենգենյան սահմանների մասին» օրենսգրքի 5(1)(ա)
հոդվածի, 5(1)(գ) հոդվածի և 5(1)(ե) հոդվածի պահանջները,26 կամ եթե դիմողը
ներ
կա
յացրել է կեղծ տեղեկություններ կամ փորձել է թյուրիմացության մեջ
գցել համապատասխան մարմիններին՝ երկրում գտնվելու նպատակի հարցում
(ThirdA, 9(3) հոդված):
Երեք ամսից ավելի ժամ
կետով երկրում գտնվելու համար նա
խա
տես
ված
վիզաները ներառում են երկարաժամկետ վիզաներ (տրամադրվում են առավե
լագույնը մեկ տարի ժամկետով), սեզոնային աշխատանքի վիզաներ (տրամա
դրվում են երեքից վեց ամիս ժամկետով) և ազգային վիզաներ (տրամադրվում

26 Պայմանները հետևյալն են՝ դիմողը պետք է ունենա վավերական ճամփորդական
փաստաթուղթ, նա պետք է հիմնավորի երկրում գտնվելու նախանշված նպատակը և պայման
ները, նա պետք է ունենա գոյության բավարար միջոցներ և նա պետք է վտանգ չներկայացնի
որևէ անդամ պե
տու
թյան համար հանրային կարգի, մի
ջազ
գա
յին անվտանգության, հանրային
առողջության կամ միջազգային հարաբերությունների տեսանկյունից:
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են միջազգային համաձայնագրերի հիման վրա):27 Երկարաժամկետ վիզաները
կարող են համարվել ներգաղթի վիզաներ, քանի որ երկարաժամկետ վիզայի
ձեռք բերումը ներգաղթի գործընթացի առաջին քայլերից մեկն է: Դրանք տրա
մադրվում են հատուկ նպատակով՝ ներառյալ ընտանիքի վերամիավորումը,
շահավետ աշխատանքը, ուսումը կամ հետազոտական գործունեությունը:
Երկարաժամկետ վիզաների համար դիմողները պետք է բավարարեն հետևյալ
պայ
ման
ները՝ վավերական ճամփորդական փաստաթղթի առկայություն,
մուտքի և երկրում գտնվելու նպա
տակի հիմնավորում, հա
մա
պա
տաս
խան
կացարան Հունգարիայում, գոյության բավարար միջոցներ և առողջության
ապահովագրության ծածկույթ կամ առողջապահական ծառայություններից
օգտվելու համար բավարար ֆի
նան
սա
կան միջոցներ: Բացի դրանից,
դիմողները չեն կարող լինել արտաքսման ենթակա անձինք կամ նրանց
նկատմամբ պետք է չկիրառվի մուտքի արգելք և նրանց վե
րա
բեր
յալ որևէ
ահազանգ պետք է ստացված չլինի ՇՏՀ համակարգով (ThirdA, 15(1) հոդված):
Դիմումը մերժվում է, եթե չեն բավարարվում այս պայ
ման
ները, կամ երբ
դիմողը վիզա ստանալու նպատակով ներկայացրել է կեղծ տեղեկություններ
(ThirdA, 15(2) հոդված):
«Վիզաների և բնակության/կացության թույլատրության համար գանձումների
մասին» Արդարադատության և իրավակիրառության հարցերով նախարա
րության հրամանագրին (MinDec) համապատասխան՝ տարանցման կամ
կարճաժամկետ վիզայի համար վճարը սահմանված է 35-ից 45 եվրո, մինչդեռ
սեզոնային աշխատանքի վիզայի համար վճարը 30 եվրո է, իսկ երկարաժամ
կետ վիզայի համար՝ 50-ից 72 եվրո:

2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Բողոքարկման ենթակա չեն ո՛չ մինչև երեք ամիս ժամկետով երկրում գտնվելու
համար, և ո՛չ էլ ավելի երկար ժամկետով երկրում գտնվելու համար վիզաների
վե
րա
բեր
յալ որոշումները (ThirdA, 10(3) հոդված, 15(3) հոդված): Այ
նուա
մե
նայ
նիվ, հրավերը վավերականացնելու մերժման դեմ բողոքը հնա
րա
վոր է
Հանրային վարչական ընթացակարգերի օրենսգրքի դրույթների հիման վրա:

27 Այս վիզաները նա
խա
տես
ված են այն անձանց համար, ովքեր Հունգարիա են մուտք
գործում հետևյալ նպա
տակներով՝ հունգարերեն լեզվի պրակտիկա, ազգային մշակութային
ավանդույթների պահպանում, ոչ գիտական բնույթի ուսում
ն ական ծրագրի մասնակցություն կամ
ինքնուրույն ուսուցում կամ Հունգարիայում ընտանեկան ու ընկերական կապերի պահպանում (տե՛ս
2.1 բաժին):
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

2.3 Երկրում գտնվելու և բնակության/կացության կանոնները
2.3.1 Ներգաղթի կատեգորիայով չպայմանավորված ընդհանուր
կանոնները
2.3.1.1 Իրավասու մարմինները
Բնակության/կացության թույլտվություն տրամադրելու, ինչպես նաև այդ
փաստաթղթերը հետ վերցնելու, անվավեր ճանաչելու, փոփոխելու կամ
գործողության ժամ
կետը երկարաձգելու իրավասությունը վերապահված է
Ներգաղթի և քաղաքացիության հարցերով գրասենյակին և դրա շրջանային
ստորաբաժանումներին։28 Բնակություն հաստատելու թույլ
տվու
թյունների
համար դիմումների դեպքում անհրաժեշտ է խորհրդակցել Անվտանգության
ծառայության հետ։ Բարձր ռիսկային խմբերից ստացված դիմումների վերա
բերյալ պահանջվում է խորհրդակցություն իրականացնել Անվտանգության
ծառայության հետ, իսկ ՇՏՀ ահազանգի դեպքում՝ SIRENE գրասենյակի հետ
(կամ այլ հատուկ լիազորված մարմնի հետ):
Աշխատանքի թույլտվությունների տրամադրման և գործողության ժամկետի
երկարաձգման իրավասությունը վերապահված է Աշխատանքի հարցերով
գրասենյակի շրջանային ստորաբաժանմանը՝ տեղակայված գործատու կազ
մակերպության գտնվելու վայրում։

1.3.1.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Բնակության/կացության թույլտվություն ստանալու համար դիմող օտարերկրա
ցիները պետք է ունենան վավերական երկարաժամկետ կամ ազգային վիզա՝
տրված հատուկ նպատակով, եթե նրանք ազատված չեն վիզայի պահանջից։
Վիզայի կամ նախկինում տրա
մա
դրված թույլտվության գործողության ժամ
կետը լրանալուց հետո բնակության/կացության թույլտվության համար դիմումը
ներկայացվում է Հունգարիայում։
Պայմանների մեծ մասը հատուկ է հայցվող թույլտվության կոնկրետ տեսակին
(այլ կերպ ասած՝ պայմանավորված այն հանգամանքով, թե դա ժամանակավոր
բնակության/կացության թույլտվություն է, թե մշտական բնակության/կացու
թյան թույլտվություն)։ Այնուամենայնիվ, հետևյալ պայմանները կիրառելի են
թույլտվությունների բոլոր տեսակների դեպքում՝ դիմողը պետք է ապահովված

28 Բացառությամբ Դիվանագիտական ծառայություն իրականացնող անձանց համար նախատես
ված թույլտվությունների, որոնք տրվում են Արտաքին գործերի նախարարության կողմից։
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Հունգարիա

լինի կացարանով,29 նա պետք է ունենա բավարար ֆինանսական միջոցներ,30 և
պետք է ունենա բժշկական ապահովագրություն կամ բավարար ֆինանսական
միջոցներ առողջապահական ծախսերը հոգալու համար։
Չի ներ
կա
յացվում որևէ պաշտոնական պա
հանջ և չեն սահ
մանվում էական
չափորոշիչներ՝ կապված Հունգարիայի հա
սա
րա
կու
թյանը և տնտեսությանը
միգրանտների ինտեգրման հետ։ Սեփական ապրուստը հոգալ կարողանալը
հիմնական սկզբունք է, և թեև ներկայումս նախապատրաստվում են
ինտեգրմանն օժանդակող միջոցներ, դրանք նախատեսված չեն ThirdA–ով։
ThirdA–ով
նախատեսվում
է
բնակության/կացության
թույլտվության
պարտադիր կարգով մերժում այն դիմողների դեպքում, ում նկատմամբ
կիրառվում է մուտքի կամ երկրում գտնվելու արգելք, ում մասին ստացվել է
ՇՏՀ ահազանգ, կամ ով վտանգում է ազգային անվտանգությունը, հանրային
անվտանգությունը կամ հանրային առողջությունը։ Ինչ վերաբերում է բնա
կություն հաստատելու թույլ
տվու
թյուններին, ապա պարտադիր կարգով
մերժման հիմքերն ավելի սահ
մանափակ են (ելնելով այն հան
գա
մանքից,
որ դիմողն առնվազն երեք տարի ապրել է Հունգարիայում, թեև այդ ժամա
նակահատվածը նվազեցվում է այնպիսի դեպքերում, ինչպիսիք են, օրինակ
ընտանիքի վերամիավորումը)։ Թույլտվության մերժումը պարտադիր է միայն
(հանրային կարգի համատեքստում), եթե բնակություն հաստատելը վտանգում
է ազգային անվտանգությունը, անձի նկատմամբ կիրառվում է մուտքի կամ
բնակության/կացության արգելք, կամ անձն արտաքսվել է։
MinDec-ին համապատասխան՝ ժամանակավոր բնակության/կացության
թույլտվության համար սահմանված վճարը կազմում է 28 եվրո։ Բնակություն
հաստատելու համար թույլ
տվու
թյունը (կամ դրա գործողության ժամ
կետի
երկարաձգումը կամ փո
փո
խու
թյունը) արժե 20 եվրո, իսկ ժա
մա
նակավոր
բնա
կություն հաստատելու համար թույլ
տվու
թյունը՝ 28 եվրո։ Բնակություն
հաստատելու ոչ ԵՀ թույլտվության կամ դրա գործողության ժամ
կետի
29 Անհրաժեշտ բնակարանային պայ
ման
ները հստակ կերպով սահ
մանված չեն։ Անշուշտ,
կացարանի վե
րա
բեր
յալ պայ
մանավորվածությունը պետք է լինի հստակ և օրինական՝
անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերի առկայությամբ։ Միայն բնակություն հաստատելու թույլտվու
թյունների համար դիմող անձինք պետք է բավարարեն որոշակի պայմաններ՝ նույն տանիքի տակ
ապրող յուրաքանչյուր անձի համար նրանց կացարանում պետք է լինի առնվազն վեց քառակուսի
մետր մակերեսով ննջասենյակային տարածք (AlienD, 30–րդ հոդված)։
30 ThirdA–ում չի սահ
մանվում ֆի
նան
սա
կան միջոցների նվա
զա
գույն չափը, որն անհրաժեշտ
է Հունգարիա մուտք գործելու և երկրում գտնվելու կամ բնա
կություն հաստատելու համար։
Օրենսդրության մեջ գործածվում է «պատշաճ» կամ «պատշաճ կերպով փաստաթղթավորված»
տերմինը, և այդ հարցի կար
գա
վորումը պատվիրակվում է միգրացիայի հարցերով
պատասխանատու նախարարին։ Կարելի է նկատել, որ AlienMD–ով սահմանվում է անորոշ պա
հանջ՝ «յուրաքանչյուր մուտքի համար» 4 եվրո վճարելու, սակայն պարզ չէ, թե դա կոնկրետ ինչին
է վերաբերում (յուրաքանչյուր օրվա համար, ամբողջ ժամ
կ ետի համար և այլն), և այդ գումարն
ակնհայտորեն այնքան փոքր է, որ այն գործնականում ավելորդ է թվում։ Կարելի է հասկանալ,
որ ֆի
նան
սա
կան միջոցների վե
րա
բեր
յալ հստակ դրույթների փոխարեն օտարերկրացուց պա
հանջվում է բավարարել հետևյալ չափորոշիչները՝ նրա եկամտի աղբյուրը պետք է լինի օրինական
և կայուն, այն պետք է հավաստիորեն փաստաթղթավորվի, և դրա միջոցով օտարերկրացին պետք
է կարողանա հոգալ իր և իր ընտանիքի անդամների ապրուստը երկրում գտնվելու ողջ ընթացքում։
Գործնականում, դա ենթադրում է դիմողի ընտանիքում յուրաքանչյուր անձի համար օրինական
ամսական աշխատավարձը գերազանցող ամսական եկամուտ։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

երկարաձգման, ինչպես նաև բնա
կություն հաստատելու ԵՀ թույլտվության
(կամ դրա գործողության ժամ
կետի երկարաձգման) համար գանձվում է 40
եվրո։ Առողջապահական ծառայության կողմից ներկայացվող պահանջի
դեպքում՝ գանձումները ներառում են նաև բժշկական զննության վճարը, որը
ներկայումս կազմում է 90 եվրո յուրաքանչյուր անձի համար։ Ամուսնության
կամ ծնողական կար
գա
վի
ճակի մասին փաստաթղթերի պաշտոնական
թարգմանությունների գինը սահմանվում է Նույնական թարգմանությունների
գրասենյակի (Արդարադատության նախարարություն) կողմից. մեկ էջի համար
այն կազմում է միջինը 2 եվրո։

2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Բնակության/կացության թույլտվությունների համար դիմումների վերաբեր
յալ բացասական որոշումները և Ներգաղթի և քաղաքացիության հարցերով
գրասենյակի շրջանային ստորաբաժանման կողմից ընդունված բնակության/
կացության թույլտվությունները կամ բնակություն հաստատելու թույլտվու
թյունները հետ վերցնելու մասին որոշումները կարող են բողոքարկվել
Ներգաղթի և քաղաքացիության հարցերով գրասենյակում։ Աշխատանքի
հարցերով գրասենյակը որոշում է կայացնում աշխատանքի թույլտվությունների
տրա
մա
դրման կամ դրանց գործողության ժամ
կետի երկարաձգման մասին
որոշումների դեմ բողոքների շուրջ։ Վերջնական վարչական որոշումների
դատական կարգով վերանայումը հնարավոր է Գերագույն դատարան ներկա
յացված վերաքննիչ բողոքների միջոցով (Պետական կառավարման ընթացա
կարգերի օրենսգրքի հիման վրա)։

2.3.2 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևողության
2.3.2.1 Ժամանակավոր բնակությունը/կացությունը
Ինչպես արդեն նշվել է, կարճաժամ
կետ վիզայի իրավատերը ստանում է
մուտքի, տարանցման կամ վեցամսյա ժա
մա
նակահատվածում մինչև երեք
ամիս ժամկետով երկրում գտնվելու թույլտվություն։ Երկրում գտնվելու վիզա
ստացած օտարերկրացին կարող է (մի քանի անգամ) մուտք գործել երկիր և
գտնվել այնտեղ մինչև մեկ տարի ժամկետով, եթե այլ բան նախատեսված չէ
միջազգային պայմանագրով (օրինակ՝ վիզայի վավերականության ժամկետը
չի կարող գերազանցել հինգ տարին «հարևանության վիզայի» դեպքում)։31
Երկրում գտնվելու վիզան տրա
մա
դրվում է նախանշված նպա
տակով՝ այդ
թվում՝ մինչև վեց ամիս տևողությամբ սեզոնային աշխատանքի նպատակով,
աշխատանքի թույլտվությունների իրավատերերին, ոչ վարձու աշխատանքի,
ընտանիքի վերամիավորման և մշակութային փոխանակման նպատակով։
31 Այս վիզան, որն ունի հինգ տարի վավերականության ժամ
կ ետ, ThirdA–ի միջոցով ներմուծվել
է որպես փոխհատուցման միջոց Սերբիայում և Ուկրաինայում ապրող էթնիկ հունգարացիների
համար։ Դա կարող է տրա
մա
դրվել հաճախակի այցելուներին մշակութային ինքնության
պահպանման համար։
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Հունգարիա

Դրա գործողության ժամ
կետը լրանալուց հետո երկարաժամ
կետ վիզաների
իրավատերերը և ազգային վիզաների իրավատերերը կարող են դիմել ժա
մանակավոր բնակության/կացության թույլտվություն ստանալու համար
նույնպիսի հիմքով, ինչի համար նրանց տրա
մա
դրվել է վիզա։ Որպես
ընդհանուր կանոն, ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվություն
տրամադրվում է երկու տարի առավելագույն ժամկետով, և դրա գործողության
ժամկետը կարող է երկարաձգվել ևս երկու տարով (ThirdA, 16–րդ)։
Ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվություն տրամադրելու համար
որոշված պայմանները նույնն են, ինչ երկարաժամկետ վիզայի համար սահ
մանված պայ
ման
ները՝ վավերական ճամփորդական փաստաթուղթ, մուտքի
և երկրում գտնվելու նպա
տակի հիմնավորում, Հունգարիայում կացարանով
ապահովվածություն, գոյության բավարար միջոցներ և առողջության ապա
հովագրություն կամ առողջապահական ծառայությունների հետ կապված
ծախսերը հոգալու համար բավարար ֆինանսական միջոցներ։ Բացի դրանից,
դիմողը չի կարող լինել այնպիսի անձ, ում նկատմամբ կիրառվել է մուտքի
արգելք և ում մասին ստացվել է որևէ ահազանգ ՇՏՀ համակարգով։
Թույլտվությունը մերժվում է, երբ չեն բավարարվում թվարկված պայ
ման
ները, երբ թույլտվությունը ձեռք բերելու համար դիմողը տրամադրել է կեղծ
տեղեկություններ, երբ դիմողը տառապում է այնպիսի հիվանդությամբ,
որը համարվում է վտանգավոր հանրային առողջության տեսանկյունից
և հրաժարվում է անցնել հա
մա
պա
տաս
խան պարտադիր բուժում կամ
Հունգարիայի Հանրապե
տու
թյան տարածքում գտնվելիս չի պահպանում
Հունգարիայի առողջապահական կանոնակարգերը (ThirdA, 18–րդ հոդված)։
Թեև ThirdA–ի համաձայն այն դասակարգվում է որպես մշտական թույլտվու
թյուն, ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվությունը տրամա
դրվում է հինգ տարի ժամկետով և հետագայում դրա գործողության ժամկետը
կարող է երկարաձգվել։ Ժամանակավոր բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուններ տրա
մա
դրվում են երրորդ երկրների այն քա
ղա
քա
ցիներին, ովքեր
ունեն ԵՀ երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվություն՝ տրամա
դրված մեկ այլ երկրի կողմից և ովքեր ցանկանում են բնակվել Հունգարիայում
ուսման, վարձու աշխատանքի կամ փաստաթղթերով հաստատված այլ նպա
տակով։ Դրանք նաև տրամադրվում են Հունգարիայում արդեն ապրող՝ ԵՀ
երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվության իրավատիրոջ ընտա
նիքի անդամներին (ThirdA, 34-րդ հոդված)։

2.3.2.2 Մշտական բնակությունը/կացությունը
ThirdA–ի համաձայն՝ մշտական բնակության/կացության ազգային թույլ
տվությունների, ԵՀ մշտական բնակության/կացության թույլտվությունների և
մշտական բնակության/կացության միջանկյալ թույլտվությունների իրավա
տերերը համարվում են մշտական բնակության/կացության կարգավիճակ
ունեցող անձինք։ Ի տարբերություն առաջին երկու թույլ
տվու
թյունների՝
մշտական բնակության/կացության միջանկյալ թույլտվությունները չունեն
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մշտական բնույթ, այլ տրամադրվում են հինգ տարի ժամկետով՝ գործողության
ժամկետի երկարաձգման հնարավորությամբ (տե՛ս 2.3.2.1 բաժինը)։
Բացի բնակության/կացության թույլտվությունների բոլոր տեսակների
դեպքում կիրառելի ընդհանուր պահանջներից, կարելի է նշել, որ մշտական
թույլ
տվու
թյուն չի տրա
մա
դրվում այն դիմողին, ով նախկինում ունեցել է
դատվածություն, մինչև այն պահը, երբ նա կազատվի իր դատվածության հետ
կապված բացասական իրավական հետևանքներից (ThirdA, 33(2) հոդված)։
Մշտական բնակության/կացության ազգային թույլտվություն
տրա
մա
դրվել, երբ դիմողն օրինականորեն և շարունակաբար
Հունգարիայում առնվազն երեք տարի (ThirdA, 35–րդ հոդված):
է տրա
մա
դրվել նաև այդպիսի թույլտվության իրավատիրոջ
անդամներին՝ որոշակի պայմաններով (տե՛ս 2.3.3.1 բաժինը)։

կարող է
բնակվել է
Այն կարող
ըն
տա
նիքի

ԵՀ մշտական բնակության/կացության երկարաժամկետ թույլտվություն կարող
է տրա
մա
դրվել, երբ դիմողն օրինականորեն և շարունակաբար բնակվել է
Հունգարիայում առնվազն հինգ տարվա ընթացքում (ThirdA, 38–րդ հոդված):
Նման թույլտվություն չի կարող տրամադրվել այն օտարերկրացիներին,
որոնք նպա
տակ ունեն զբաղվելու ուսմամբ, սեզոնային աշ
խա
տանքով կամ
կամավոր ծառայությունների մատուցմամբ։ Այնուամենայնիվ, որպես ուսանող՝
Հունգարիայում բնակվելու ժամանակահատվածի կեսը կարող է հաշվի առնվել
հնգամյա ժամանակահատվածը հաշվարկելիս (ThirdA, 38–րդ հոդված)։

2.3.3 Ներգաղթի որոշակի տեսակների համար գործող պայմանները
2.3.3.1 Ընտանիքի վերամիավորումը
FreeA–ով Հունգարիայի քա
ղա
քա
ցիներին՝ որպես հովանավորների, նախա
պատվություն է տրվում, քանի որ Հունգարիայի քաղաքացու դեպքում «ընտա
նիքի անդամի» սահմանումն ավելի ընդգրկուն է, քան ԵՏՏ քաղաքացու դեպքում։
Երկուսն էլ ներառում են հովանավորի ամուսնուն (բայց ոչ զուգ
ըն
կերոջը) և
մինչև 21 տարեկան կամ խնամքի կարիք ունեցող բոլոր հետնորդներին։ ԵՏՏ
քաղաքացու (կամ նրա ամուսնու) դեպքում՝ ըն
տա
նիքի անդամ որակվելու
համար նախնին պետք է լինի խնամքի տակ գտնվող անձ, մինչդեռ Հունգարիայի
քաղաքացու դեպքում՝ խնամքի տակ գտնվելու հան
գա
մանքն էական
նշանակություն չունի (FreeA, 2(բ) հոդված)։ Անչափահաս երեխայի դեպքում,
եթե երեխան Հունգարիայի քաղաքացի է, նրա նկատմամբ խնամքի իրավունք
ունեցող ծնողը նույնպես որակվում է որպես ընտանիքի անդամ։
Ինչ վերաբերում է երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիներին, ապա հա
մա
ձայն
ThirdA-ի՝ երկարաժամկետ վիզայի, ժամանակավոր բնակության/կացության
թույլտվության, մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան ազգային կամ միջանկյալ
թույլ
տվության կամ ԵՀ երկարաժամ
կետ թույլտվության իրավատեր հանդի
սացող հովանավորն ընտանիքի վերամիավորման իրավունքից օգտվելու հնա
րավորություն ունի (ThirdA, 19(1) հոդված)։
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Հունգարիա

Ընտանիքի անդամներն են՝ հովանավորի ամուսինը, հովանավորի և նրա
ամուսնու անչափահաս երեխաները, հովանավորի կամ նրա ամուսնու խնամքի
տակ գտնվող անչափահաս երեխաները, եթե հովանավորը կամ նրա ամու
սինն ունեն ծնողական խնամակալության իրա
վունք, և երեխան գտնվում
է նրանցից մեկի խնամքի տակ, հովանավորի կամ ամուսնու խնամքի տակ
գտնվող ծնողները և հովանավորի կամ ամուսնու քույրերն ու եղբայրները, եթե
նրանք ի վիճակի չեն հոգալ իրենց ապրուստը առողջական խնդիրներ ունե
նալու պատճառով։
Ընտանիքի վերամիավորման նպատակով բնակության/կացության իրավունքի
գործողության ժամկետը չի կարող գերազանցել հովանավորի երկարաժամ
կետ վիզայի կամ բնակության/կացության թույլտվության վավերականության
ժամկետը (ThirdA, 19(10) հոդված)։ Բնակության/կացության թույլտվությունը
սովորաբար տրամադրվում է երեք տարի ժամկետով՝ գործողության ժամկետի
երկարաձգման հնարավորությամբ։
Մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան ազգային թույլ
տվու
թյուն կարող է տրա
մադրվել հետևյալ անձանց՝ մշտական բնակության/կացության կարգավիճակ
ունեցող հովանավորի ան
չա
փա
հաս երեխաներին կամ նրա խնամքի տակ
գտնվող ուղիղ վերընթաց գծով անմիջական ազգականներին, որոնք դիմումը
ներկայացնելուց առաջ առնվազն մեկ տարվա ընթացքում ապրել են` որպես
մեկ ընտանիք, ինչպես նաև մշտական բնակության/կացության կարգավիճակ
ունեցող հովանավորի ամուսնուն՝ պայ
մանով, որ ամուս
նու
թյունը կնքվել է
դիմումը ներկայացնելուց առնվազն երկու տարի առաջ։
Մշտական բնակության/կացության թույլտվություն ունեցող հովանավորի
ամուսինը ձեռք է բերում աշխատանքի թույլտվություն առանց տեղական աշ
խատաշուկայում առաջարկի ուսումնասիրություն իրականացնելու, եթե նա
նախքան դիմումը ներկայացնելը առնվազն մեկ տարվա ընթացքում ապրել է
հովանավորի հետ Հունգարիայում։ Նույն դրույթը կիրառվում է այն միգրանտ
աշխատողի ամուսնու և հետնորդների դեպքում, ով առնվազն նախորդող ութ
տարիների ընթացքում աշխատել է Հունգարիայում, եթե նրանք առնվազն
նախորդող հինգ տարիների ընթացքում ապրել են հովանավորի հետ
Հունգարիայում (EmployA, 6(է) հոդված, 6(ը) հոդված): Մյուս բոլոր դեպքերում
անհրաժեշտ է աշխատանքի թույլտվություն, որը նախատեսում է աշխատաշու
կայում առկա կարիքների և առաջարկի բյուրոկրատական ուսումնասիրություն
(տնտեսական թեստ) (EmployA, 1–ին հոդված, 2–րդ հոդված)։

2.3.3.2 Աշխատանքը
Վարձու աշխատանքը
Դեպի Հունգարիա օրինական ներ
գաղթը հիմնականում տեղի է ունենում
վարձու աշխատանքի նպատակով։ 1991 թվականի IV ակտի 7–րդ հոդվածին
(EmployA) համապատասխան՝ Զբաղվածության քաղաքականության և աշ
խատանքի հարցերով նախարարը, ոլորտային մյուս նախարարների հետ հա
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մա
ձայնությամբ, կարող է հրամանագիր արձակել, որով սահ
մանվում են՝
երրորդ երկրի քաղաքացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման
նախապայմանները և ընթացակարգերը, օտարերկրացիների առավելագույն
թիվը, որ կարող է վարձվել որոշակի ժամանակահատվածում առանձին աշ
խա
տանքներ կա
տա
րելու համար յուրաքանչյուր շրջանում, մայրաքաղաքում
և ամբողջ Հունգարիայի տարածքում,32 այն աշխատանքի տեսակները, որոնց
համար օտարերկրացիներ չեն կարող վարձվել՝ ելնելով առկա իրավիճակից և
գործազրկության կառուցվածքից։
Յոթ անգամ փոփոխությունների ենթարկված նախարարական հրամանագրի
(PermitD) 2(1) բաժնում նշվում է, որ վարձու աշ
խա
տանքի նպա
տակով
ձևավորվող բոլոր իրավական հա
րա
բե
րու
թյուն
ները, որոնց հիման վրա
օտարերկրացին Հունգարիայում աշխատանք է կատարում տեղի գործատուի
համար, հիմնված են թույլտվության վրա, եթե դրանք ընդգրկված չեն
EmployA–ով կամ PermitD–ով սահմանված բացառությունների շարքում։33
Աշխատանքի անհատական թույլտվություն կարող է տրամադրվել, եթե գոր
ծա
տուն պատշաճ կերպով ներ
կա
յաց
նում է աշ
խա
տողի պա
հանջ և եթե,
նախքան աշխատուժի պա
հանջ ներ
կա
յաց
նելը, տվյալ աշխատատեղը զբա
ղեցնելու համար չի գտնվել հունգարացի աշ
խա
տող կամ Եվրոպական
տնտեսական տարածքի որևէ քաղաքացի կամ այդպիսի քաղաքացիների
ազ
գա
կաններ, որոնք գրանցված են որպես աշ
խա
տանք փնտրողներ։34 Այ
նուամենայնիվ, առանձին դեպքերում աշխատաշուկայում տիրող իրավիճա
32 Օրինակ՝ 2005 թվականին Հունգարիայում աշխատանքի ընդունված օտարերկրացիների թիվը
չէր կարող գերազանցել 87 000–ը (Magyar Közlöny 2005/9.FMM közleménye):
33 PermitD–ի 7(1) բաժնում սահ
մանվում են այն դեպքերը, երբ աշ
խա
տանքի թույլ
տվու
թյուն
ունենալու պահանջ չի ներկայացվում, օրինակ՝ արտերկրում գրանցված բիզնես ընկերակցություն
մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության տնօրենից, դիվանագիտական կամ հյուպատոսական
առաքելություններ իրա
կա
նաց
նող անձ
նա
կազմից կամ դրանց մասնաճյուղերի կամ գրա
սե
նյակների անձնակազմից, օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից միջազգային կազմակերպու
թյուններում կամ մի
ջազ
գա
յին կոնվենցիայի ներքո հիմնադրված համատեղ կազ
մա
կեր
պու
թյուններում կա
տա
րվող աշ
խա
տանքի դեպքում, ինչպես նաև այն աշ
խա
տանքների դեպքում,
որոնք ներառում են արտերկրում գրանցված ըն
կերության հետ կնքված մասնավոր պայ
մանագրի հիման վրա կատարվող շահագործման, երաշխիքային վերանորոգման, տեխնիկական
սպասարկման կամ երաշխիքային սպասարկման գործողություններ, եթե այդպիսի աշխատանքը
յուրաքանչյուր անգամ չի գերազանցում 15 հաջորդական օրը։ Հաշվի են առնվում նաև կրթու
թյանն առնչվող որոշ դեպքեր՝ օտարերկրյա քաղաքացիները, որոնք շահել են հետդոկտորական
աշխատանքի տենդեր կամ պետության կողմից ֆինանսավորվող հետազոտական կրթաթոշակ՝
տենդերի կամ կրթաթոշակային ծրագրի մաս կազմող աշխատանք կատարելու համար, արտերկրի
բարձրագույն ուսում
նա
կան հաստատությունում ուսանող օտարերկրյա քաղաքացու աշ
խա
տանքի դեպքերը, որը հանդիսանում է միջազգային ուսանողական կազմակերպության կողմից
անցկացվող մասնագիտական ուսուցման ծրագրի մաս, մասնագիտական ուսումնարաններում,
միջնակարգ դպրոցներում, գեղարվեստի ուսումնարաններում կամ բարձրագույն ուսում
նա
կան
հաստատություններում առկա ուսուցման ձևով կրթություն ստացող օտարերկրյա քաղաքացիները,
ինչպես նաև՝ օտարերկրացի քաղաքացիները՝ հիմնական, միջնակարգ և բարձրագույն ուսում
ն ա
կան հաստատություններում օտար լեզվով դասավանդելու նպատակով աշխատանքի ընդունվող,
եթե այդ աշ
խա
տանքը այնպիսի մի
ջազ
գա
յին ուսում
նա
կան ծրագրի մաս է, որ ստորագրվել է
ներգրավված երկրների հա
մա
պա
տաս
խան նախարարների կողմից, ինչպես հաստատված է
Կրթության և մշակույթի նախարարության կողմից։
34 Այդ պա
հանջով Հունգարիայի իրա
վունքում կիրառվում է Համայնքի նախապատվության
սկզբունքը։
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Հունգարիա

կի գնահատում կարող է չիրականացվել։35 Օտարերկրացի դիմողի առող
ջությունը և որակավորումը պետք է բավարարի տվյալ աշխատանքի համար
նախատեսված պահանջները, իսկ աշխատանքային պայմանագրում սահ
մանված վարձատրության չափը պետք է ցածր չլինի տնտեսության տվյալ
ճյուղում ընդունված կամ տվյալ աշխատանքի համար սահմանված ազգային
միջինի 80 տոկոսից (և պետք է բարձր լինի օրենքով հաստատված նվազա
գույն աշխատավարձից)։ Գործատուն այդ պահին պետք է ենթակա չլինի աշ
խա
տանքի տեսչական ստուգումների կամ նրա նկատմամբ պետք է տույժ
կիրառված չլինի վերջին տարվա ընթացքում, եթե այն վճարվել է, կամ
երեք տարվա ընթացքում՝ այլ դեպքերում։ Բացի դրանից, նախորդ տարվա
ընթացքում գործատուի ձեռնարկությունում պետք է տեղի ունեցած չլինեն
զգալի կրճատումներ կամ ընթացիկ գործադուլ դիմումի ներկայացման պահին։
Աշխատանքի թույլտվություն ստանալուց հետո օտարերկրացին պետք է դիմի
երկարաժամ
կետ վիզա ստա
նալու համար՝ շահավետ աշ
խա
տանքի նպա
տակով։ Նույն նպատակով հետագայում տրամադրված ժամանակավոր
բնակության/կացության թույլտվության գործողության ժամկետը չի կարող
գերազանցել երեք տարին, սակայն կարող է երկարաձգվել (ThirdA, 20(4)
հոդված)։ Ցանկացած դեպքում, երկարաժամկետ վիզայի և բնակության/կացու
թյան թույլտվության գործողության ժամկետը պետք է համապատասխանի աշ
խատանքի թույլտվության գործողության ժամկետին (ThirdA, 20(5) հոդված)։

Ոչ վարձու աշխատանքը
Հունգարիայում ոչ վարձու աշ
խա
տանքով զբաղվելու համար օտար
երկ
րա
ցին պետք է ձեռք բերի երկարաժամկետ վիզա՝ շահավետ աշխատանքի նպա
տակով (ThirdA, 20(1) հոդված) (տե՛ս 2.2.2 բաժինը)։ Ժամանակավոր բնա
կության/կացության հետագա թույլտվությունը կարող է տրամադրվել նույն
նպատակով՝ երեք տարի առավելագույն ժամկետով (տե՛ս 2.3.2.1 բաժինը)։

Սեզոնային աշխատանքը
Օտարերկրացի սեզոնային աշխատողները, սեզոնային աշխատողի վիզա
ձեռք բերելու համար, պետք է բավարարեն վիզայի և աշ
խա
տանքի թույլ
տվության համար ներ
կա
յացվող պա
հանջները՝ ThirdA–ին, EmployA–ին և
PermitD–ին համապատասխան։ Համապատասխանաբար, սեզոնային աշխա
տողը կարող է մեկ տարվա ընթացքում Հունգարիայում գտնվել և աշխատել
երեքից վեց ամիս ժամկետով (ThirdA, 14(1) հոդված, 20(2) հոդված)։
35 Դրանք են, օրինակ՝ առանցքային պաշտոնում օտարերկրյա քաղաքացու աշ
խա
տանքի դեպքերը, աշ
խա
տանքը այնպիսի բիզնես ըն
կերակցությունում, որի բաժնեմասերի
մեծամասնությունը պատկանում է օտարերկրյա սուբյեկտի, եթե աշխատող օտարերկրյա քաղա
քացիների թիվը չի գերազանցում նախորդ օրացուցային տարվա դեկտեմբերի 31–ի դրությամբ
գրանցված աշխատուժի հինգ տոկոսը, աշխատանքային պայմանագրի համաձայն՝ սպորտային
միջոցառումների մասնակցող պրոֆեսիոնալ մարզիկների դեպքերը, ինչպես նաև մի
ջազ
գա
յին
ճանաչում ունեցող օտարերկրյա քաղաքացու աշխատանքի դեպքերը կրթության, գիտության կամ
արվեստի ոլորտում։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

2.3.3.3 Ուսումը և վերապատրաստումը
Երկարաժամկետ վիզա կամ ժամանակավոր բնակության/կացության թույլ
տվություն ուսման նպատակով կարող է տրամադրվել երրորդ երկրների այն
քաղաքացիներին, որոնք ընդունվել են Հունգարիայի Հանրապետության
կողմից հավատարմագրված միջնակարգ կամ բարձրագույն ուսում
նա
կան
հաստատություն (ThirdA, 21(1) հոդված)։ Այդպիսի բնա
կության/կա
ցու
թյան
թույլտվությունը տրամադրվում է առավելագույնը երկու տարի ժամկետով, և
դրա գործողության ժամկետը կարող է յուրաքանչյուր անգամ երկարաձգվել ևս
մեկ կամ երկու տարով (ThirdA, 21(2) հոդված)։

3. Անդամ պետությունում գործող պայմանների
համեմատությունը ԵՄ և միջազգային մակարդակով
սահմանված պայմանների հետ
Վերջերս ընդունված օրենսդրությունն ազգային օրենսդրությունում ԵՀ հա
մապատասխան հրահանգների ինկորպորացմանը նպատակաուղղված
ներդաշնակեցման անհետաձգելի միջոց էր՝ ի պատասխան ԵՀ–ի կողմից
Հունգարիայի դեմ հարուցված խախ
տումների առն
չու
թյամբ վարույթի։
Կիրարկվել են հետևյալ հրա
հանգները՝ «Ընտանիքի վե
րա
միա
վորման
իրա
վունքի մասին» Խորհրդի 2003/86/ԵՀ հրա
հանգը, «Երկարաժամ
կետ
բնակության/կացության թույլտվություն ունեցող երրորդ երկրի քաղաքա
ցիների կարգավիճակի մասին» Խորհրդի 2003/109/ԵՀ հրահանգը, «Ուսման,
աշակերտների փոխանակման, չվարձատրվող վե
րա
պատ
րաստման կամ
կամավոր հիմունքներով ծառայությունների մատուցման նպատակով երրորդ
երկրի քաղաքացիների ընդունման պայմանների մասին» Խորհրդի 2004/114/
ԵՀ հրահանգը և «Գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման նպա
տակով երրորդ երկրի քաղաքացիներին ընդունելու հատուկ ընթացակարգի
մասին» Խորհրդի 2005/71/ԵՀ հրահանգը։

4. Գործնականում ներգաղթի վրա ներգաղթի վերա
բերյալ օրենսդրության իրական ազդեցությունը
PermitD–ում նկարագրվում է թույլատրման երկար ու բյուրոկրատական ընթա
ցակարգ, որը գործատուն պետք է սկսի, քանի դեռ պոտենցիալ օտարերկրյա
աշխատողը գտնվում է իր ծագման երկրում։ Գործնականում, ոչ սեզոնային
բնույթ ունեցող թույլտվությունը տրամադրվում է առավելագույնը մեկ տարի
ժամ
կետով, սակայն այն իր տրա
մա
դրության տակ ունենալուց հետո միայն
աշ
խա
տողը կարող է դիմել աշ
խա
տանքի վիզա ստա
նալու համար (աշ
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խա
տանքի նպա
տակով երկրում գտնվելու վիզա), որի տրա
մա
դրման
գործընթացը նույնպես տևում է շաբաթներ կամ ամիսներ։ Հետևաբար, աշ
խատանքի թույլտվությունը գործնականում կիրառելի է ոչ ավելի, քան տասն
ամսվա ընթացքում։ Բացի դրանից, թույլտվության գործողության ժամ
կետի երկարաձգման կամ նոր թույլտվություն ստանալու համար նախատես
ված գործընթացը գրեթե նույնն է։ Այսպիսով, օտար
երկ
րա
ցիների շրջանում
չկարգավորվող և անօրինական զբաղվածության աճը կարող է բացատրվել
գործառնական մեծ ծախսերով, ի հավելումն այլ պատճառների, որոնք
նպաստում են ստվերային տնտեսության զարգացմանը։
Ինստիտուցիոնալ մակարդակում աշխատանքի միգրացիայի ոլորտում շահա
ռուների միջև որևէ երկխոսություն կամ տեսակետների փոխանակում տեղի չի
ունենում, մասնավորապես՝ գործատուների, արհեստակցական միությունների,
սո
ցիա
լա
կան գործընկերների կուսակցությունների, տեղական համայնքների
և միգրանտներին, սոցիալական աշխատողներին, ինտեգրման ծրագրերը
և մար
դու իրա
վունքները ներ
կա
յաց
նող ՀԿ–ների միջև։ Միայն գիտական
հետազոտությունները, համաժողովները կամ միջազգային ցանցերն են ժամա
նակ առ ժամանակ սկիզբ դրել տեսակետների նման փոխանակման։

5. Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը
Անդրսահմանային
համագործակցության
նպատակով
նախատեսված
միակ փաստաթղթային գործիքը կիրառվում է ի նպաստ հարևան պե
տու
թյուններում ապրող էթնիկ հունգարական համայնքներ։ Հունգարիայի
պառ
լա
մենտը 2004 թվականին հիմնել է Հայրենյաց հիմնադրամը, որը
Ուկրաինայում և Սերբիայում զբաղվում է փոքրածավալ ներդրումների,
վարկերի,
ենթակառուցվածքների
զարգացման,
ձեռներեցության
և
տնտեսական այլ ոլորտներում վերապատրաստման և համագործակցության
գործունեությամբ։ Այն փոխարինեց նախորդ ֆինանսական գործիքներին,
որոնց միջոցով ֆինանսավորվում էին մայր պե
տու
թյան և այնտեղից սերող
ազգային փոքրամասնությունների միջև հարաբերությունները, ինչպես նաև
համայնքի ձևավորումը։ Այ
նուա
մե
նայ
նիվ, այդ Հիմնադրամի տնտեսական
ազդեցությունը դեռևս հնարավոր չէ գնահատել։
2006 թվականի վերջին Արտաքին գործերի նախարարությունը դիմել էր որոշ
գիտական և հետազոտական ինստիտուտների՝ հաջորդ հինգից տասը տա
րիների համար արտաքին հարաբերությունների ռազմավարություն մշակելու
խնդրանքով։ Այդ ռազմավարության մեկ բաղադրիչը լինելու է զբաղ
վածության և օտարերկրյա աշխատուժի վերաբերյալ քաղաքականությունը։
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«Հանրակրթության մասին» 1993 թվականի LXXIX ակտ
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երկ
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ցիների մուտքի և երկրում գտնվելու մասին» 2001 թվականի
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«Ուսանողական
հրամանագիր

քարտի

մասին»

Կառավարության

2005

թվականի

II

«Բարձրագույն կրթություն ստացող ուսանողների համար արտոնությունների
մասին» Կառավարության 2006 թվականի VIII հրամանագիր
«Օտարերկրյա աշ
խա
տողների աշ
խա
տանքի թույլատրման մասին» 1999
թվականի XI նախարարական հրամանագիր (PermitD)
«FreeA–ի և ThirdA–ի կիրարկման մասին» 2007 թվականի II նախարարական
հրամանագիր (ImpMinDec)
«Վիզաների և բնակության/կացության թույլատրության համար գանձումների
մասին» 2007 թվականի V նախարարական հրամանագիր (MinDec)
Հարցազրույցի մասնակիցները
Հյուպատոսական վարչություն, Արտաքին գործերի նախարարություն, 2007
թվականի օգոստոսի 4։
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1. Ներգաղթի ընդհանուր քաղաքականությունը և
միտումները
Պատմականորեն Մալթան սկզբնապես եղել է ար
տա
գաղթի երկիր։ 1990ական թվականներին, այնուամենայնիվ, արտագաղթը դադարեց երկրի
բնորոշ գիծը լինելուց (Attard 1983թ.):
1960–ական թվականներից ի վեր, Մալթան փորձել է ապահովել արտարժույթի
ներհոսք և ստեղծել օտարերկրյա աղբյուրներից եկամուտ Մալթայի տնտեսու
թյունում՝ այդ թվում որդեգրելով ֆինանսական ապահովվածության որոշակի
մակարդակում գտնվող երրորդ երկրի քաղաքացիներին գրավելու քաղաքա
կանությունը՝ նրանց կողմից Մալթայում բնա
կություն հաստատելու համար։
Առկա են գրավիչ մշտական բնակության/կացության համակարգեր իրենց հա
մապատասխան հարկային արտոնություններով, որոնք խրախուսում են օտար
երկրացիներին ընտրել Մալթան՝ որպես իրենց համար «ոսկե» կենսաթոշակի
անցնելու վայր կամ որպես մնացյալ աշխարհի համար ռազմավարական
նշանակության միջազգային անցուղի։
Երրորդ երկրի քաղաքացիների ներհոսքը Մալթայի կղզիներ կարգավորվում է
Մալթայի օրենքների 217–րդ գլխով («Ներգաղթի մասին» ակտ)։ Բնակության/
կացության թույլտվությունները տրվում են 2004 թվականի թիվ 205 Իրավական
ծանոթագրության համաձայն (Ներգաղթի վերաբերյալ կանոնակարգեր) հա
մա
ձայն և ազգային օրենս
դրու
թյան կամ քա
ղա
քա
կանության հիման վրա,
ինչպես նաև որոշ դեպքերում՝ ԵՄ հատուկ հրահանգների դրույթների համա
ձայն։ 2006 թվականի թիվ 278 Իրավական ծանոթագրությունը (Երկարաժամ
կետ բնակության/կացության կարգավիճակ ունեցող անձանց վերաբերյալ
կանոնակարգ) փոխատեղում է Խորհրդի՝ «Երկարաժամկետ բնակության/կա
ցության կարգավիճակ ունեցող անձանց վերաբերյալ» թիվ 2003/109/ԵՀ հրա
հանգի դրույթները։

2. Ներգաղթը կարգավորող օրենքները և
պայմանները
2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը
Բնակության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյունները տրվում են երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիներին, որոնց թույլատրվել է մնալ Մալթայում երեք ամսից ավելի
ժամանակահատվածով՝ վարձու աշխատանքի, ոչ վարձու աշխատանքի,
կենսաթոշակի, ուսման, երկարաժամ
կետ բնա
կության/կա
ցու
թյան կամ այլ
նպատակներով (2004 թվականի Ներգաղթի վերաբերյալ կանոնակարգեր)։
Հարկ է նշել, որ երրորդ երկրի քաղաքացիները միայն կստանան բնակության/
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կա
ցու
թյան վիզա վարձու աշ
խա
տանքի կամ ոչ վարձու աշ
խա
տանքի նպա
տակով բացառիկ դեպքերում։
Երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիները, ովքեր բավարարում են որոշակի պայ
ման
ներ, կարող են ձեռք բերել մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն։ Մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվությամբ օտարերկրացուն
թույլատրվում է մնալ անորոշ ժամկետով, սակայն չի թույլատրվում վարձու աշ
խատանքի անցնել կամ որևէ այլ բիզնես գործունեություն ծավալել Մալթայում։

2.2 Ընդունման կանոնները. վիզային քաղաքականությունը
2.2.1 Իրավասու մարմինները
Վիզաները մշակվում են Ներգաղթի հարցերով ոստիկանության կողմից, որը
ղեկավարվում է Մալթայում ներ
գաղթի հարցերով գլխավոր պաշտոնատար
անձի կողմից։ Դիմումը ներ
կա
յացվում է դիմողի ծագման կամ բնա
կության/կացության երկրից, այն կարող է ներկայացվել անմիջապես դիմողի
կողմից կամ միգ
րանտի ծագման կամ բնա
կության/կա
ցու
թյան երկրում
գտնվող Մալթայի դեսպանության, Բարձրագույն հանձ
նա
կա
տարի կամ
հյուպատոսության միջոցով։
Ներգաղթի հարցերով գլխավոր պաշտոնատար անձը նշանակվում է
վարչապետի կողմից և օժտված է՝ մինչև երեք ամիս ժամանակահատվածով
Մալթա ժամանող ցանկացած անձին՝ Մալթա մուտք գործելու և այնտեղ
մնալու թույլ
տվու
թյուն տալու լիազորությամբ (այսինքն՝ վիզա տրամա
դրելու
լիազորությամբ)(«Ներգաղթի մասին» ակտ, 6(բ)) հոդված։ Ավելին, ներգաղթի
հարցերով գլխավոր պաշտոնատար անձը կարող է սահ
մանել Մալթայում
մնալու համար պայմաններ, երկարացնել այնտեղ մնալու ժամկետը և սահ
մանել իր կողմից անհրաժեշտ և նպատակահարմար համարվող այլ պայման
ներ։

2.2.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Երրորդ երկրի քաղաքացիները, որոնք ազատված են վիզային ներկայացվող
պահանջներից, պետք է մինչև Մալթա մուտք գործելը բավարարեն հետևյալ
պայ
ման
ները. վավեր անձնագրի առկայությունը, այնպիսի փաստաթղթեր
ներկայացնելը, որոնք ցույց են տալիս այցի նպատակը և պայմանները և ցույց
են տալիս, որ ունեն բավարար միջոցներ Մալթայում գտնվելու ժա
մա
նակ
իրենց ապրուստը հոգալու համար, մուտք գործելու մերժում ստացած լինելու
մասին հաղորդման բացակայությունը և հանրային քաղաքականության կամ
ազգային անվտանգության համար վտանգ չներկայացնելը (Ներգաղթի վերա
բերյալ կանոնակարգեր, 11–րդ հոդված)։
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Եթե երրորդ երկրի քաղաքացին չի բավարարում այս պայմանները, ներգաղթի
հարցերով գլխավոր պաշտոնատար անձը իր հայեցողությամբ թույլատրում է
այդ անձին մուտք գործել մարդասիրական հիմքերով կամ Մալթայի կառավա
րության միջազգային պարտավորության իրականացման առիթով (Ներգաղթի
վերաբերյալ կանոնակարգեր, 12–րդ հոդված)։
Հյուպատոսական ընդհանուր ցուցումների հա
մա
ձայն առկա են վիզաների
տարբեր պահանջներ (Ներգաղթի վերաբերյալ կանոնակարգեր, 11(բ)
հոդված)։ Մեկանգամյա մուտքի վիզան սո
վո
րա
բար տրվում է մեկ ամիս
ժամ
կետով այն դիմողներին, որոնք վիզա են հայցում զբոսաշրջային
այցելությունների կամ հատուկ միջոցառումներին մասնակցելու համար։
Բազմակի մուտքի վիզան սովորաբար տրվում է երեք, վեց կամ տասներկու
ամիս ժամկետով և սովորաբար տրամադրվում է Մալթա հաճախակի այցելող
անձանց, օրինակ՝ նրանց, ովքեր փորձում են բիզնես գործունեություն սկսել
Մալթայում։ Տարանցման վիզան տրա
մա
դրվում է այն պե
տու
թյունների քա
ղա
քա
ցիներին, որոնք պա
հանջում են վիզայի առկայություն, եթե քա
ղա
քա
ցիներն արդեն իսկ հաստատել են չվերթի տոմսերը դեպի այլ նպատակակետ
հանդիսացող վայրեր և եթե մնալու են Մալթայում 24 ժամից ոչ ավելի ժամ
կետով։ Ուսանողական վիզան տրա
մա
դրվում է դիմողի կողմից Մալթայում
առկա ուսուցման ձևով կրթական ծրագրում ներգրավված լինելու մասին
ապացույց ներկայացնելու դեպքում. վիզան տրամադրվում է ուսումնական
տարվա ժամանակահատվածի կտրվածքով։

2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Ներգաղթի հարցերով բողոքարկման խորհրդի կազմում ընդգրկված են
իրավաբանը, ներ
գաղթի հարցերով իրավասու անձը և նախարարի կողմից
առաջադրվող ու դրա հիման վրա նախագահի կողմից նշանակվող անձը
(«Ներգաղթի մասին» օրենք, հոդված 25ա(1ա))։ Այն իրավասու է լսելու և
որոշելու ներգաղթի հարցերի վերաբերյալ բողոքները կամ դիմումները։
Ցանկացած բողոք մուտք է արվում Խորհրդի ռեգիստր բողոքարկման
ենթակա որոշումը կայացնելու օրվանից երեք աշ
խա
տանքային օրվա
ընթացքում («Ներգաղթի մասին» ակտ, հոդված 25ա(7))։ «Ներգաղթի մասին»
ակտում սահ
մանված հատուկ դրույթների հա
մա
ձայն, ԵՄ անդամ պե
տու
թյան ցանկացած քաղաքացի կամ իր խնամքի տակ գտնվող անձ, որը հա
մաձայն չէ իրավասու մարմնի՝ մուտքի վերաբերյալ որոշման հետ, կարող է
բողոքարկել նման որոշումը։ Ներգաղթի հարցերով բողոքարկման խորհուրդն
իրավասու է լսելու նման բողոքները և որոշում կայացնելու դրանց վերաբերյալ
(«Ներգաղթի մասին» ակտ, հոդված 25ա(5))։
Ներգաղթի հարցերով բողոքարկման խորհրդի որոշումները ենթակա չեն
բողոքարկման, բացառությամբ օրենքի կիրառելիության մասով Վերաքննիչ
դատարան դիմելու դեպքերի։
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2.3 Երկրում գտնվելու և բնակության/կացության կանոնները
2.3.1 Ներգաղթի կատեգորիայով չպայմանավորված ընդհանուր
կանոնները
2.3.1.1 Իրավասու մարմինները
Ներգաղթի հարցերով պատասխանատու նախարարը՝ ներկայումս Արդարա
դատության և ներքին գործերի նախարարը, կարող է որոշում կայացնել բնա
կության/կացության թույլտվություն ստանալու համար այդ դիմումի վերա
բերյալ, որը ներկայացվել է այն անձի կողմից, որը ցանկանում է Մալթայում
կենսաթոշակի անցնել, բնա
կություն հաստատել կամ մնալ անորոշ ժա
մա
նակով («Ներգաղթի մասին» ակտ, 7–րդ հոդված)։
«Ներգաղթի մասին» ակտի 4ա հոդվածում սահմանված հատուկ դրույթների
համաձայն Արդարադատության և ներքին գործերի նախարարության
Քաղաքացիության և արտաբնակների հարցերով վարչությանն է վերապահվել
երրորդ երկրի քաղաքացիներին միասնական բնակության/կացության թույլ
տվու
թյուններ տալու իրավասությունը (վարձու աշ
խա
տանքի, ոչ վարձու աշ
խա
տանքի, տնտեսապես ինքն իրեն ապահովելու, կենսաթոշակի, ուսման,
երկարաժամկետ բնակության/կացության և այլ նպատակներով)։ Քաղաքա
ցիության և արտաբնակների հարցերով տնօրենը կարող է նույնպես երկարա
ժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակ շնորհել երրորդ երկրի այն
քա
ղա
քա
ցիներին, որոնք օրինական կերպով հինգ տարի շարունակաբար
բնակվել են Մալթայում։
Ներգաղթի հարցերով գլխավոր պաշտոնատար անձը ԵՄ քաղաքացիներին
և նրանց խնամքի տակ գտնվող անձանց երկարաժամկետ բնակության/կա
ցության թույլտվությունների տրամադրման հարցերով իրավասու մարմինն է
(վավեր է հինգ տարի ժամկետով և մեխանիկորեն ենթակա է երկարաձգման)։

2.3.1.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցին իրա
վունք ունի բնակվել Մալթայում, եթե ունի
միասնական բնակության/կացության թույլտվություն։ Բնակության/կացու
թյան թույլ
տվու
թյունները տրվում են երրորդ երկրի այն քա
ղա
քա
ցիներին,
որոնց թույլատրվել է մնալ Մալթայում վարձու աշխատանքի, ոչ վարձու աշ
խատանքի, կենսաթոշակի, ուսման, երկարաժամկետ բնակության/կացության
կամ այլ նպա
տակներով։ Ընդհանուր առմամբ, միասնական բնա
կության/
կացության թույլտվությունների համար դիմող բոլոր անձինք պետք է ներկա
յացվեն հետևյալ փաստաթղթերը. անձնագրի լուսանկարները, ամուսնության
վկայականը (եթե ամուսնացած է), ֆի
նան
սա
կան միջոցների առկայության
մասին ապացույցը և առողջության ապա
հո
վա
գրու
թյունը, անձնագիրը և
ծննդյան վկայականը։
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Մալթա

Բժշկական նպա
տակներով կարող է պա
հանջվել հիվանդանոցի կողմից
տրվող բժշկական տեղեկանք։ Հատկապես տնտեսապես ինքնապահովված
անձանց, թոշակառուների կամ կենսաթոշակի անցած անձանց դեպքում,
չամուսնացած դիմողների համար պա
հանջվում է ներ
կա
յաց
նել նվա
զա
գույն տարեկան եկամտի առկայության մասին ապացույց (բացառությամբ
կացարանի ծախսերի) 6000 մալթայան լիրի (14 000 եվրո) չափով,
ամուսնացած դիմողների համար՝ 7000 մալթայան լիրի (16 300 եվրո) չափով և
երկու երեխա ունեցող ամուսնացած դիմողների համար՝ 9000 մալթայան լիրի
(20 900 եվրո) չափով։ Հատուկ չափանիշները քննարկվում են ըստ ներգաղթի
տեսակի՝ հաջորդ բաժիններում։

2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Սովորաբար բողոքը մուտք է արվում Խորհրդի ռեգիստր բողոքարկման
ենթակա որոշումը կայացնելու օրվանից երեք աշ
խա
տանքային օրվա
ընթացքում («Ներգաղթի մասին» ակտ, հոդված 25ա(7))։

2.3.2 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևողության
2.3.2.1 Ժամանակավոր բնակությունը/կացությունը
Երեք ամսից ավելի ժամկետով երկրում մնալու դեպքում, երրորդ երկրի քաղա
քացին դիմում է Քաղաքացիության և արտաբնակների հարցերով տնօրենին
բնակության/կացության թույլտվություն ստանալու համար՝ երկրում մնալու
առաջին երեք ամսվա ընթացքում։ Միասնական բնակության/կացության թույլ
տվությունները սովորաբար շնորհվում են մեկ տարի ժամկետով՝ վարձու աշ
խատանքի, ոչ վարձու աշխատանքի, կենսաթոշակի, ուսման և երկարաժամ
կետ բնա
կության/կա
ցու
թյան նպա
տակներով, ինչպես նաև այլ հիմքերով։
Օրինական կերպով հինգ տարի շարունակաբար երկրում մնալուց հետո
երրորդ երկրի քաղաքացին կարող է հավակնել երկարաժամկետ բնակության/
կացության կարգավիճակ կամ մշտական բնակության/կացության թույլտվու
թյուն ստանալուն (տե՛ս ներքոշարադրյալը)։
Երրորդ երկրի քաղաքացին, որը մեկ այլ անդամ պետության կողմից ստացել
է երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակ, կարող է բնակվել
Մալթայում երեք ամիսը գերազանցող ժամ
կետով, քանի դեռ կա
տա
րում է
վարձու կամ ոչ վարձու աշխատանք, սովորում է կամ անցնում է մասնագի
տական վերապատրաստում կամ գտնվում է Մալթայում այլ նպատակներով։
Նման դեպքերում, դիմողը պետք է ունենա առողջության ապահովագրություն
և համապատասխան կացարան, ինչպես նաև ներկայացնի ապացույց այն
մասին, որ ունի համապատասխան միջոցներ իր և իր խնամքի տակ գտնվող
ցանկացած անձի ապրուստը հոգալու համար։ Անձից կարող է պա
հանջվել
մասնակցելու մալթերեն լեզվի դասընթացների, ներ
կա
յաց
նելու այլ անդամ
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պետության կողմից տրված երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլ
տվությունը և ներկայացնելու փաստաթղթային ապացույց՝ երկրում մնալու իր
նպատակի առնչությամբ։ Երկրում մնալու ժամկետի և բնակության/կացության
ժամկետի երկարաձգումը պետք է արվի Քաղաքացիության և արտաբնակների
հարցերով տնօրենին դիմում ներկայացնելու միջոցով՝ Մալթա մուտք գործելուց
հետո ոչ ավելի, քան երեք ամիս հետո (Քաղաքացիության և արտաբնակների
հարցերով վարչություն)։

2.3.2.2 Մշտական բնակությունը/կացությունը
Երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիները, որոնք օրինական կերպով հինգ տարի
շարունակաբար բնակվել են Մալթայում, երկարաժամ
կետ բնա
կության/կա
ցության թույլտվություն ստանալու համար կարող են դիմել Քաղաքացիության
և արտաբնակների հարցերով տնօրենին։36 Թեև երկարաժամ
կետ բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյունը տրվում է հինգ տարի ժամ
կետով, այ
նուամենայնիվ, երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակը
շնորհվում է մշտական հիմունքներով՝ պայմանով, որ պահանջի հիման վրա
նման թույլտվությունների գործողության ժամկետը ենթակա է երկարաձգման
(«Երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակ ունեցող անձանց
մասին» կանոնակարգ, հոդ. 8(1))։
Երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվություն ձեռք բերելու ցան
կություն ունեցողները գրավոր դիմում են Քաղաքացիության և արտաբնակ
ների հարցերով տնօրենին։ Դիմողը պետք է ապացուցի, որ օրինական և հինգ
տարի շարունակաբար բնակվել է Մալթայում (բացառությամբ ուսման նպա
տակով բնակվելու տարիների) և ունի բավարար միջոցներ իր և իր խնամքի
տակ գտնվող անձանց ապրուստը հոգալու համար, որպիսիք տիրապետելը
որոշվում է Քաղաքացիության և արտաբնակների հարցերով տնօրենի կող
մից որպես ազգային նվա
զա
գույն աշխատավարձին համարժեք եկամուտ՝
ավելացրած լրացուցիչ 20 տոկոս եկամուտ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի
համար։
Ավելին, դիմողները պետք է ունենան պատշաճ և հա
մա
պա
տաս
խան
կացարան, վավեր ճամփորդական փաստաթուղթ և առողջության ապա
հո
վա
գրու
թյուն դիմողի և նրա խնամքի տակ գտնվող անձանց համար։
Ավելին, դիմողները պետք է Մալթա ժամանելուն պես ներ
կա
յաց
նեն իրենց
պատմությունը, ներառյալ՝ աշ
խա
տանքային պատմությունը, ներկայիս և
նախորդ բնակության/կացության վայրերը, ընտանիքի անդամների մասին
տեղեկություններ՝ նրանց հետ Մալթայում բնակվելու դեպքում, և ցանկացած
այլ հա
մա
պա
տաս
խան տեղեկություններ։ Քաղաքացիության և արտաբնակ
ների հարցերով տնօրենը կարող է մերժել թույլտվությունների տրամադրումը՝
հանրային անվտանգության և հանրային քաղաքականության հիմքերով։
36 Իսկ ԵՄ այն քաղաքացիները և նրանց խնամքի տակ գտնվող անձինք, որոնք հավակնում են
երկարաժամ
կ ետ բնակության/կացության կարգավիճակ ստանալուն, դիմում են ներկայացնում
ներգաղթի հարցերով գլխավոր պաշտոնատար անձին։
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Մալթա

Երկարաժամկետ բնակության/կացության դիմումները կարող են ներկա
յացվել փոստի միջոցով կամ անձամբ՝ բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի
և վճարների հետ միասին։ Տնօրենը իր որոշման մասին հնարավորինս շուտ,
սակայն ոչ ուշ քան դիմումը ներ
կա
յաց
նելու օրվանից հետո չորս ամսվա
ընթացքում պետք է ներկայացնի գրավոր ծանուցում։ Այնուամենայնիվ, այդ
ժամանակահատվածը կարող է երկարաձգվել ևս երեք ամսով։ Տնօրենը պետք
է գրավոր ծանուցի երկարաժամ
կետ բնա
կության/կա
ցու
թյան համար ներ
կա
յացրած դիմումի մերժման մասին և դիմողին պետք է տեղեկացնի նրա՝
փոխհատուցում ստանալու իրավունքի մասին (այն է՝ Ներգաղթի հարցերով
բողոքարկման խորհուրդ բողոքարկելը)։
Երկարաժամկետ բնակության/կացության իրավունք ունեցող անձինք օգտվում
են միևնույն իրավունքներից, ինչ Մալթայի քաղաքացիները՝ կապված վարձու
աշխատանքի, ոչ վարձու աշխատանքի, կրթության, սոցիալական ապահովու
թյան, սոցիալական աջակցության և այլնի հետ (Երկարաժամկետ բնակության/
կացության իրավունք ունեցող անձանց վերաբերյալ կանոնակարգ, հոդ. 11(1))։
Մյուս կողմից, երրորդ երկրի քաղաքացիները, որոնք ձեռք են բերում մշտական
բնակության/կացության թույլտվություններ, իրավունք ունեն մնալ անորոշ
ժամկետով, սակայն չեն կարող աշխատանքի անցնել կամ որևէ բիզնես գոր
ծունեություն ծավալել Մալթայում։ Մշտական բնակության/կացության թույլ
տվու
թյուն ունեցող անձանց կողմից Մալթայում ֆիզիկապես բնակվելը
պարտադիր չէ. մշտական բնակության/կացության իրավունք ունեցող անձինք
կարող են ազատորեն գալ և գնալ՝ առանց վիզայի կամ Մալթայում մնալու
ժամկետի երկարաձգման համար դիմելու անհրաժեշտության։
Երրորդ երկրի քաղաքացին մշտական բնակության/կացության թույլտվու
թյուն ստանալու համար կարող է դիմել Քաղաքացիության և արտաբնակների
հարցերով տնօրենին՝ ներկայումս դեռևս գործող՝ 1988 թվականի Մշտական
բնակության/կացության համակարգի համաձայն։ Մշտական բնակության/կա
ցության թույլտվության համար դիմողները պետք է բավարարեն մի շարք պայ
ման
ներ, որոնք վերաբերում են սեփականություն ձեռք բերելուն, Մալթային
փոխանցվող տարեկան եկամտին, որակավորմանը, վարձու աշ
խա
տանքին
կամ բիզնես գործունեություն իրականացնելուն։37
Մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան իրա
վունք ունեցող անձանց համար
հարկային դրույքաչափը հաստատագրված 15 տոկոս է, և հարկը գանձվում
է միայն Մալթա փոխանցվող եկամտից։38 Այնուամենայնիվ, մշտական բնա
կության/կացության իրավունք ունեցող անձինք պարտավոր են վճարել 4200
եվրոյի չափով նվազագույն հարկային վճար, եթե նույնիսկ ոչ մի եկամուտ չի
փոխանցվում կամ քիչ եկամուտ է փոխանցվում։ Վարձակալված կամ գնված
գույքի նկատմամբ չի կիրառվում նվա
զա
գույն կամ առա
վե
լա
գույն արժեք։
Մշտական բնակության/կացության իրավունք ունեցող անձը պետք է բանկային
37 Տե՛ս http://www.legal-malta.com/tax (վերջին մուտքը՝ 10.11.2007թ.–ին)։
38 Սա կիրառվում է բոլոր քաղաքացիների նկատմամբ անկախ այն հանգամանքից՝ նրանք ԵՄ
քաղաքացիներ են, թե՞ երրորդ երկրի քաղաքացիներ։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

հաշիվ բացի Մալթայում և վճարի առնվազն 15 000 եվրոյի չափով տարեկան
դեպոզիտ՝ ավելացրած 25 00 եվրո՝ ամուսնու կամ խնամքի տակ գտնվող
յուրաքանչյուր անձի համար։
Մշտական բնակության/կացության իրավունք ունեցող անձը կարող է ազատ
տնօրինել այդ գումարը ցանկացած նպատակի համար, և անհրաժեշտություն
չկա այդ դրամական միջոցները պահելու բանկային հաշվում՝ պայ
մանով,
որ դրանք փոխանցվեն Մալթա։ Անհրաժեշտություն չկա նաև պահելու այդ
գումարը Մալթայի բանկային հաշվում որպես նվազագույն դեպոզիտի վճար։
Միակ բանը, որ պահանջվում է, այն է, որ 12 ամսվա ընթացքում 15 000 եվրոյի
չափով գումար բերվի Մալթա։
Մշտական բնակության/կացության թույլտվությունների գործողության ժամ
կետը երկարաձգվում է տարեկան կտրվածքով։ Գործողության ժամ
կետի
երկարաձգումը ձևակերպում է, և գործնականում բնա
կության/կա
ցու
թյան
թույլտվությունը մեկ անգամ շնորհվելուն պես այլևս անվավեր չի համարվում,
եթե բնա
կության/կա
ցու
թյան իրա
վունք ունեցող անձը չի խախ
տում
թույլտվության պայմանները։

2.3.3 Ներգաղթի հատուկ տեսակների համար գործող
պայմանները
2.3.3.1 Ընտանիքի վերամիավորումը
ԵՄ քա
ղա
քա
ցիների ըն
տա
նիքի անդամները, նույնիսկ երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցի լինելու դեպքում, իրա
վունք ունեն միանալ Մալթայում աշ
խա
տող
այդպիսի քա
ղա
քա
ցիներին և ձեռք բերել աշխատելու իրա
վունք։ Նրանց
համար բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյունը պարտադիր չէ, և նրանք
օգտվում են միևնույն իրավունքներից, ինչ ԵՄ քաղաքացիները։
Երրորդ երկրի քաղաքացիների ընտանիքի վերամիավորման իրավունքի կա
պակցությամբ, հովանավորը պետք է ունենա առնվազն մեկ տարվա համար
վավեր բնակության/կացության թույլտվություն ինչպես նաև՝ ողջամիտ
հեռանկարներ մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան իրա
վունք ձեռք բերելու
համար (Ընտանիքի վերամիավորման մասին կանոնակարգեր, 3–րդ
հոդված)։ Որպես ընդհանուր սկզբունք, ընտանիքի վերամիավորումը կարող
է թույլատրվել միայն երկրի տարածքում երկու տարի բնակվելուց հետո
(Ընտանիքի վերամիավորման մասին կանոնակարգեր, 13–րդ հոդված)։
Ընտանիքի անդամ նշանակում է՝ հովանավորի ամուսինը (առնվազն 21
տարին լրացած), հովանավորի ան
չա
փա
հաս չամուսնացած երեխաները և
նրա ամուսինը՝ ներառյալ որդեգրած երեխաները, ինչպես նաև հովանավորի
կամ ամուսնու ան
չա
փա
հաս, չամուսնացած երեխաները, եթե նրանցից
մեկը երեխայի խնամակալն է (Ընտանիքի վե
րա
միա
վորման մասին կա
նո
նա
կարգեր, 4–րդ հոդված)։ Հովանավորի կողմից դիմումի ներ
կա
յացումը
ներառում է՝ ընտանեկան կապերի մասին հավաստող փաստաթղթեր, համա
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Մալթա

պատասխան կացարանի առկայության մասին ապացույց, հովանավորի և իր
ընտանիքի անդամների համար բժշկական ապահովագրության առկայության
մասին ապացույց, ինչպես նաև կայուն և կանոնավոր ֆինանսական միջոցների
առկայության մասին ապացույց (Ընտանիքի վե
րա
միա
վորման մասին կա
նոնակարգեր, 12–րդ հոդված)։ Հովանավորից և իր ընտանիքի անդամներից
կարող են պահանջվել մասնակցելու և ավարտելու մալթերենի դասընթացներ
(Ընտանիքի վերամիավորման մասին կանոնակարգեր, 14–րդ հոդված)։
Սկզբունքորեն, ընտանիքի անդամներն իրավունք ունեն կատարելու վարձու և
ոչ վարձու աշխատանք միևնույն պայմաններով, ինչպես և հովանավորը։ Այ
նուամենայնիվ, առանց աշխատաշուկայի ուսումնասիրությունների լիակատար
մատչելիություն սո
վո
րա
բար ապահովվում է 12 ամիս հետո (Ընտանիքի
վերամիավորման մասին կանոնակարգեր, 15–րդ հոդված)։ Ընտանիքի
անդամներին շնորհվող բնակության/կացության թույլտվությունը վավեր է մեկ
տարի ժամկետով կամ միևնույն տևողությամբ, ինչպիսին սահմանված է բնա
կության/կացության թույլտվություն ունեցող անձի համար։

2.3.3.2 Աշխատանքը
Վարձու աշխատանքը
Մալթան ունի երրորդ երկրների քաղաքացիների համար վարձու աշխատանքը
սահմանափակող քաղաքականություն։ Մալթա մուտք գործելու և Մալթայում
մնալու ենթադրյալ պայ
ման
ն այն է, որ տվյալ անձը Մալթայում գտնվելու
ընթացքում առանց համապատասխան աշխատանքի լիցենզիայի չիրականաց
նի որևէ մասնագիտական գործունեություն կամ չզբաղեցնի որևէ պաշտոն կամ
աշխատանքի չանցնի որևէ անձի մոտ։
Վարձու աշ
խա
տանքի լիցենզիաներ շնորհվում են բացառիկ հան
գա
մանքներում։ Սովորաբար դժվար է ձեռք բերել Մալթայում աշխատելու թույլ
տվություն, եթե օտարերկրացին չի պատկանում ստորև նկարագրված կատե
գորիաներից որևէ մեկին, որոնց ներկայումս առավելություն է տրվում։
Օտարերկրացուն տրամադրվում է աշխատանքի թույլտվություն այն
դեպքերում, երբ հնա
րա
վոր չէ Մալթայում գտնել պատշաճ թեկնածուներ
տվյալ աշխատանքի համար։ Օրինակ՝ նման իրավիճակ կարող է ստեղծվել
այն դեպքում, երբ գործատուն ներգրավվում է կոնկրետ ծրագրում, որով
պա
հանջվում են ավելի մեծ թվով աշ
խա
տողներ, քան առկա են տվյալ
պահին գործող տեղական շուկայում։ Թեև առկա չեն բարդ և արագ գործող
կանոններ, այ
նուա
մե
նայ
նիվ սո
վո
րա
բար կարելի է ասել, որ այդ օտար
երկ
րա
ցիները պետք է լինեն բարձր տեխնիկական կամ մաս
նա
գի
տա
կան
որակավորում ունեցող անձինք կամ որպես այլընտրանք՝ զբոսաշրջության
բնագավառում մասնագիտացված անձինք (օրինակ՝ ընկերության ներկա
յացուցիչներ, որոնք գործ ունեն այն երկրների զբոսաշրջիկների հետ, որոնց
լեզվով հազվադեպ են խոսում Մալթայում)։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Օտար
երկ
րա
ցի ներդրողը, որը գրանցել է մի
ջազ
գա
յին առևտրային ըն
կերություն (ՄԱԸ) Մալթայի օրենքների համաձայն կամ ունի իր սեփական ըն
կերությունը, կարող է ստանալ մեկ կամ երկու աշխատանքի թույլտվություն այդ
ընկերությունը կառավարելու համար։
Վարձու աշխատանքի լիցենզիան սովորաբար տրվում է մեկ տարի ժամկետով
և դրա գործողության ժամկետի երկարաձգման համար 15 մալթայան լիրի (35
եվրո) չափով տուրքը վճարելուց դեպքում՝ ևս մեկ տարի ժամկետով՝ համապա
տասխան մարմինների բացարձակ հայեցողության շրջանակներում։

Ոչ վարձու աշխատանքը
Ինչպես արդեն նշվեց, վարձու աշ
խա
տանքի լիցենզիաներ շնորհվում են
բացառիկ հանգամանքներում։ Այնուամենայնիվ կան կատեգորիաներ, որոնց
տրվում է առավելություն։
Երրորդ երկրի քաղաքացիների վարձու աշխատանքի կապակցությամբ, աշ
խատանքային թույլտվությունները սովորաբար շնորհվում են բնակության/
կացության իրավունք չունեցող որևէ անձին, որը Մալթայի օրենքների համա
ձայն գրանցում է սահ
մանափակ պատասխանատվությամբ ըն
կերություն,
որը Մալթայում զբաղվելու է Մալթայի զարգացման կորպորացիայի
կողմից պատշաճ կարգով հաստատված արտադրական գոր
ծու
նեու
թյամբ։
Ընկերությունը պետք է ունենա իր բիզնես գործունեության վայրը Մալթայում
և պետք է արտահանի իր արտադրանքի առնվազն 95 տոկոսը։ Բնակության/
կա
ցու
թյան իրա
վունք չունեցող բաժնետերը, որը նման արտադրական ըն
կերության բաժնետիրական կապիտալում ունի 40 տոկոս մասնակցություն,
կարող է պահանջել, որ իր կողմից նշված մեկ այլ երրորդ երկրի քաղաքացի
ստանա Մալթայում աշխատելու թույլտվություն։ Ավելին, նման արտադրական
ըն
կերությունները կարող են աշ
խա
տանքի վերցնել տեխնիկական կամ
կառավարման փորձ ունեցող ներ
գաղ
թողների, ինչը կխթանի Մալթայի ար
դյունաբերական զարգացումը։ Այնուամենայնիվ, աշխատանքի վերցնող ըն
կերությունը պետք է նախատեսի հա
մա
պա
տաս
խան փորձաշրջան՝ հնա
րա
վորու
թյուն տալով մալթացիներին ի վերջո փոխարինել արտաբնակներին։
Այդ արտաբնակները պարտավոր են վճարել Մալթայում ձևավորվող իրենց
եկամտից առավելագույնը 30 տոկոս եկամտահարկ, որը կազմում է նվազա
գույնը 1000 մալթայան լիր (2330 եվրո) տարեկան։
Երրորդ երկրի քաղաքացին, որը ցանկանում է կատարել ոչ վարձու աշխա
տանք, պետք է ներ
կա
յաց
նի աշ
խա
տանքի թույլտվության կամ առևտրային
լիցենզիայի պատճեն։

Սեզոնային աշխատանքը
Երրորդ երկրի քաղաքացիների սեզոնային աշխատանքի վերաբերյալ հատուկ
դրույթներ սահմանված չեն։
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2.3.3.3 Ուսումը և վերապատրաստումը
ԵՄ քաղաքացի չհանդիսացող անձանց կապակցությամբ, որոնց համար պա
հանջվում է վիզա, ուսանող դիմողները պետք է ներկայացնեն իրենց դիմումը
ոչ ուշ, քան հուլիսի 15–ը՝ հոկտեմբերին մուտք գործելու համար։
Առաջին անգամ ժամանելիս, ուսանողները պետք է ունենան փոխհատուցման
ոչ ենթակա երկկողմանի ավիատոմս դեպի իրենց ծագման երկիր կամ դրան
համարժեք կանխիկ կամ բանկային հաշվում առկա դրամական միջոցներ՝
բանկային հաշվի քաղվածքի հետ միասին, որտեղ պետք է նշված լինի,
որ իրենք ունեն առնվազն մեկ տարվա ուսման վարձը վճարելու համար
բավարար միջոցներ՝ գումարած 2800 մալթայան լիր (6523 եվրո), որը
համարվում է բավարար մեկ ուսումնական տարվա ընթացքում կացության և
ապրուստի ծախսերը հոգալու համար։ Սկզբնապես, վիզան տրվում մեկ ամիս
ժամ
կետով։ Ժամանելուց և համալսարանում գրանցվելուց հետո, ուսանողը
կարող է դիմել վիզայի ժամկետի երկարաձգման համար։
Մի շարք մի
ջազ
գա
յին որակավորումներ համարվում են դասընթացին
ներգրավվելու պայ
ման
ները բավարարող որակավորումներ։ Յուրաքանչյուր
դիմում քննվում է ըստ էության։ Դիմողներն առաջին հերթին պետք է
ունենան որակավորումներ, որոնք մատչելի են դարձնում իրենց հայրենիքում
ճանաչված, հավատարմագրված համալսարան ընդունվելը։ Հաշվի են
առնվում նաև գնահատականները և առարկաները, որոնք պահանջվում են այն
բակալավրիատի կուրսի համար, որին հավակնում է դիմողը։ Համալսարանի
կողմից կարող են սահմանվել նաև այլ պահանջներ, օրինակ՝ ներկայացնել
տվյալ երկրի համալսարանի ընդունելության քննությունների արդյունքները։
Այն դիմողները, որոնց առաջին լեզուն անգլերենը չէ, պետք է ունենան
անգլերեն լեզվի իմացությունը հավաստող վկայականներ դասընթացին
ներգրավվելու համար։
Բոլոր դիմողները պետք է ապահովեն, որ իրենք ունեն իրենց ապրուստը
հոգալու համար անհրաժեշտ դրամական միջոցներ։ Նրանցից կարող է պա
հանջվել հայտարարագրել իրենց միջոցները կամ այլ կերպ ներ
գաղթի
հարցերով գլխավոր պաշտոնատար անձին ներկայացնել հավաստիացում այն
մասին, որ իրենք ունեն բնակության/կացության ժամանակահատվածի համար
իրենց և իրենց խնամքի տակ գտնվող անձանց համար բավարար միջոցներ։
Դիմողների վրա կարող է տարածվել նաև այն պայմանը, որ իրենք և իրենց
խնամքի տակ գտնվող անձինք ունեն Մալթայում բոլոր ռիսկերը ծածկող
առողջության ապահովագրություն։
Քոլեջը կարող է օգնել ուսանողներին ստա
նալ երկարաժամ
կետ վիզաներ,
միայն եթե նրանք ընդունվել են որպես առկա ուսուցման ձևով սովորող
ուսանողներ և, հարկ եղած դեպքում, վճարել են իրենց ուսման վարձերը։
Դիմողները պետք է ստուգեն Մալթայի մոտակա դեսպանատանը կամ
հյուպատոսարանում՝ արդյոք իրենցից պահանջվում է վիզա, թե՞ ոչ։ Ներգաղթի
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հարցերով մարմիններին տեղեկացվում է այն ուսանողների մասին, որոնք
կանոնավոր չեն հաճախում դասընթացներին կամ չեն դրսևորում բավարար
առաջադիմություն, և նրանց զրկում են վիզայից։ Ուսանողներից կարող է պա
հանջվել բժշկական հետազոտություն անցնել դասընթացը սկսելուց առաջ։
Դասընթացներին հաճախող ԵՄ քաղաքացի չհանդիսացող անձինք վճարում
են տարեկան վարձեր։ Ամբողջական վարձերը ենթակա են վճարման
տարեկան կտրվածքով մինչև ուսում
նա
կան տարին սկսելը։ Արժեքը
տատանվում է տարեկան 1500 մալթայան լիրից (3494 եվրո) մինչև 1900
մալթայան լիր (4426 եվրո)։

3. Անդամ պետությունում գործող պայմանների
համեմատությունը ԵՄ և միջազգային մակարդակով
սահմանված պայմանների հետ
2002 թվականին ԵՄ–ին անդամակցելուց ի վեր Մալթան բավարարում է ներ
գաղթի վերաբերյալ ԵՄ հրահանգների մեծ մասի դրույթները։

4. Գործնականում ներգաղթի վրա ներգաղթի վերա
բերյալ օրենսդրության իրական ազդեցությունը
Իրականում, առկա է անհա
մա
ձայնություն ինչպես Եվրոպական միու
թյան,
այնպես էլ դրա տարածքից դուրս գտնվող անձանց համար տնտեսապես
կայուն և սոցիալապես ներառական ներգաղթի քաղաքականություն մշակելու
հարցի շուրջ։ Ինչպես ԵՄ այլ անդամ պետությունների, այնպես էլ Մալթայի
բնակչությունը նվազում է, ուստի հաջորդ հիսուն տարիների ընթացքում
ակնկալվող փոփոխվող ժողովրդագրական միտումների առնչությամբ պետք
է միջոցներ ձեռնարկել անմիջապես։ Ծնելիության մակարդակի նվազումը և
Մալթայի աշխատուժի՝ գոյություն ունեցող և հեռանկարային հմտությունների
պակասը դեռևս անհանգստության խնդիր են Մալթայում։ Ավելին, չի
գործում իրական քա
ղա
քա
կանություն, որը վերաբերում է միգրացիային,
բացառությամբ՝ բարձր մա
կար
դակներում ներդրումները խրախուսելու քա
ղաքականությանը։ Սա պարբերաբար հաստատվում է այն հանգամանքով, որ
Մալթայի բնակչության խտությունն ամենաբարձրն է Եվրոպայում,39 և երկիրը
չի կարող խթանել միգրացիան, բացառությամբ ընտրովի հիմունքներով։
39 2005 թվականին բնակչության խտությունը կազմել է մեկ քառակուսի կիլոմետրի վրա
1242 մարդ (ԱՎԳ վիճակագրություն)։ Սա աշխարհում 7–րդ ամենաբարձր ցուցանիշն է։
Համեմատության համար ասենք, որ Բելգիայում բնակչության թիվը մեկ քառակուսի կիլոմետրի
վրա կազմում է 341 մարդ, իսկ ՄԹ–ում՝ 198 մարդ
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Այս համատեքստում, անկանոն ներ
գաղթը երկրի օրակարգում մշտական
քննարկման առարկա է։ 2006 թվականին, անօրինական ճանապարհով մո
տա
վո
րա
պես 2000 մարդ է նավով ժամանել Մալթա։ Երկար ժա
մա
նակ
պահվելուց հետո, նրանք ազատվել են, միացել համայնքին և համալրել
աշխատուժի կազմը։ Ակնհայտ իրականություն է այն, որ ավելի ու ավելի մեծ
թվով անկանոն կար
գա
վի
ճակով ներ
գաղ
թողներ են մուտք գործում սև շու
կայական տնտեսություն և տուժում աշխատանքի պայմանների հետ կապված
չարաշահումներից։

5. Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը
Մալթան ստորագրել է երկու երկկողմ համաձայնագիր Լիբիայի և Ավստրա
լիայի քաղաքացիների համար սոցիալական ապահովության տեսանկյունից
փոխադարձության առավելությունների առնչությամբ։ Մալթայի կառավա
րու
թյան կողմից չի մշակվել դրամական փոխանցումների կամ «ուղեղների
շրջանառության» վերաբերյալ որևէ քաղաքականություն։
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Ընտրված գրականության ցանկ
Գրականություն
Attard, L., Maltese migration: an historical perspective (1983) Valletta, Gulf (Attard
1983).

Այլ աղբյուրներ
Մալթայի օրենքների 217–րդ գլուխ՝ 1970 թվականի սեպտեմբերի 21–ի
«Ներգաղթի մասին» ակտ («Ներգաղթի մասին» ակտ)
2004 թվականի «Բնակության/կացության կարգավիճակ ունեցող անձանց հա
մար համակարգի կարգավորումների մասին» No. 123.79 ենթաօրենսդրական
ակտ
2004 թվականի մայիսի 1–ի No. 205 Իրավական ծանոթագրություն (Ներգաղթի
վերաբերյալ կանոնակարգեր)
2006 թվականի նոյեմբերի 17–ի «Երկարաժամ
կետ բնա
կության/կա
ցու
թյան
թույլտվություն ունեցող անձանց կարգավիճակի մասին» No. 278 Իրավական
ծանոթագրություն («Երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակ
ունեցող անձանց մասին կանոնակարգ»)։
2007 թվականի հունիսի 5–ի No. 150 Իրավական
(Ընտանիքի վերամիավորման մասին կանոնակարգեր)

ծանոթագրություն

Ազգային վիճակագրական գրասենյակ, Մարդահամար (2005) (ԱՎԳ
մարդա
համար 2005). Առցանց մատչելի է՝ http://www.nso.gov.mt/site/page.
aspx?pageid=351
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1. Ներգաղթի ընդհանուր քաղաքականությունը և
միտումները
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Բրիտանիայի ներ
գաղթի
համակարգը տարբերակեց «հպատակներին» և «օտար
երկ
րա
ցիներին».
«օտար
երկ
րա
ցիների» նկատմամբ կիրառվում էր ներ
գաղթի հսկողության
համակարգը, մինչդեռ «հպատակները» (Միացյալ Թագավորության,
բրիտանական գաղութների հետ կապ ունեցող անձինք կամ Բրիտանական
համագործակցության անկախ երկրների քա
ղա
քա
ցիները) ազատ մուտք
ունեին Միացյալ Թագավորություն։ Սակայն 1962 թվականին միգրանտների
աշխատանքի պահանջարկի նվազեցման և ոչ սպիտակամորթ անձանց ներ
գաղթին ընդդիմացող տրամադրվածության աճի հետևանքով ազատ մուտքի
իրավիճակը փոխվեց։ Միացյալ Թա
գա
վո
րու
թյան կողմից Եվրոպական
միու
թյանն անդամակցելու հետ մեկտեղ նախկին տարբերակումները
նույնիսկ ավելի կարծրացան, և 1970–ական թվականներից մինչև 1990-ական
թվականները ԵՄ քա
ղա
քա
ցիություն չունեցող անձինք ներ
գաղթում էին
հիմնականում որպես ընտանիքի անդամներ։
1997 թվականից ի վեր կառավարություններն արձագանքեցին Բրիտանիայում
աշխատուժի պահանջարկի աճին՝ բարձրացնելով տնտեսական միգրացիայի
մակարդակը։ Այս ժամանակահատվածի ընթացքում՝ 2002 թվականի հունիսին
ներմուծվեց բարձր որակավորում ունեցող միգ
րանտների ծրագիրը (այս
ծրագրով 2006 թվականի հոկտեմբերի դրությամբ երկիր մուտք էր գործել 49
188 ներգաղթող), աճեց տրամադրվող աշխատանքի թույլտվությունների թիվը
(1996 թվականին տրվել է 40 750 թույլտվություն, մինչդեռ 2005 թվականին՝
91 500 թույլտվություն), ինչպես նաև տնտեսական կատեգորիաների միջոցով
բնակություն հաստատած (այսինքն՝ երկարաժամկետ բնակության/կացու
թյան թույլ
տվու
թյուն ստացած) միգ
րանտների թիվը (1996 թվականին այն
հասնում էր 5240–ի, մինչդեռ 2005 թվականին՝ 32 210–ի) (Վիճակագրական
տեղեկագիր, 1996 և 2005 թվականներ)։ Վերջին ժամանակահատվածում աշ
խա
տանքային շու
կան հասանելի է դարձել նաև 2004 թվականին ԵՄ–ին
միացած Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի ութ պետությունների համար։
Միևնույն ժամանակ վերջերս պետական քաղաքականությունը որոշակի
սահ
մանափակումներ է մտցրել ըն
տա
նիքի միգրացիայի և բնա
կության/
կացության ու Բրիտանիայի քաղաքացիության ձեռքբերման նկատմամբ։
Այս սահ
մանափակող բնույթի միտման պատճառը հիմնականում էթնիկ
փոքրամասնություններ
ներկայացնող
անձանց,
մասնավորապես՝
մուսուլմանական համայնքներում, սո
ցիա
լա
կան ինտեգրման պակասն
է։ Ներմուծվեցին Միացյալ Թա
գա
վո
րու
թյունում լեզվի իմացության և
կենսակերպի մասին տեղեկացված լինելու վերաբերյալ պահանջներ՝ առաջին
հերթին, որպես Բրիտանիայի քա
ղա
քա
ցի հպատակագրվելու համար (2005
թվականի նոյեմբերի 1–ի դրությամբ) և հետո միայն բնակություն հաստատելու
համար (2007 թվականի ապրիլի 2–ի դրությամբ)։
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Պառլամենտի հաստատումը ստանալուց հետո Ներքին գործերի քարտուղարի
կողմից հրապարակված Ներգաղթի կանոններն օրինական միգրացիայի վե
րաբերյալ իրավունքի ու քաղաքականության ամենակարևոր աղբյուրն են։
«Ներգաղթի, ապաստանի ու քաղաքացիության վերաբերյալ» 2006 թվականի
ակտի (որով իրականացվում է 2005 թվականին հրապարակված՝ կա
ռա
վա
րու
թյան՝ ներ
գաղթի ու ապաստանի հնգամյա ռազմավարությունը) որոշ
դրույթներ ներմուծվեցին 2006 թվականի հունիսին, մինչդեռ Ակտի լիարժեք
կիրարկումը սպասվում է ոչ շուտ, քան 2008 թվականին։

2. Ներգաղթը կարգավորող օրենքները և
պայմանները
2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը
Միացյալ Թագավորության օրենսդրությամբ կարգավորվող ներգաղթի
հիմնական կատեգորիաները հետևյալն են. այցելուներ, ուսանողներ և վերա
պատրաստում անցնող անձինք, ժամանակավոր աշխատանք, վարձու աշխա
տանք, բիզնես գործունեություն և ընտանիքի անդամներ։

2.2 Համապատասխան երկիր ընդունելու կանոնները.
վիզային քաղաքականությունը
2.2.1 Իրավասու մարմինները
Որպես ընդհանուր կանոն, մուտքի թույլատրման ձևակերպում հայցող անձը40
պետք է դիմի այն երկրի հյուպատոսական հիմնարկ, որտեղ ինքը բնակվում է,
իսկ եթե իր բնակության/կացության վայրի երկրում չկան նման հիմնարկներ,
ապա՝ տվյալ տարածաշրջանում գործող համապատասխան հիմնարկ
(Ներգաղթի կանոններ, 28–29 պարբերություններ):

40 Մուտքի ձևակերպումը Միացյալ Թա
գա
վո
րու
թյուն մուտքի համար դիմելու թույլ
տվու
թյուն
է, որը ձեռք է բերվում մինչև ծագման երկրից հեռանալը։ Սովորաբար այն տարբերակում են
մուտքի թույլտվությունից, որը Միացյալ Թագավորություն մուտք գործելու թույլտվություն է։ 2000
թվականից ի վեր մուտքի ձևակերպումն օրինականորեն վերափոխվում է մուտքի թույլտվության։
Այդուհանդերձ, Միացյալ Թա
գա
վո
րու
թյան նավահանգիստ հասնելուն պես թույլտվության այս
տեսակի գործողությունը կարող է դադարեցվել։

123

ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

2.2.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Մինչև Միացյալ Թագավորություն մուտքի թույլտվություն հայցելը երրորդ
երկրի քաղաքացին պետք է ձեռք բերի մուտքի ձևակերպում։41 Այն քաղաքա
ցիների համար, որոնց նկատմամբ ներ
կա
յացվում է վիզայի պա
հանջ, դա
լինում է վիզայի տեսքով, իսկ այն քաղաքացիների համար, որոնց նկատմամբ
չի ներկայացվում վիզայի պահանջ՝ մուտքի հավաստագրի տեսքով։ Նախքան
ծագման երկրից հեռանալը Ներգաղթի կանոններով մուտքի ձևակերպման
պահանջ ներկայացվում է հետևյալ երեք դեպքերում. 1) Ներգաղթի կանոնների
հավելվածում նշված այն 104 պե
տու
թյունների քա
ղա
քա
ցիների դեպքում,
որոնց ներկայացվում է վիզայի պահանջ, ինչպես նաև փախստականների ու
կարգավիճակ չունեցող անձանց դեպքում, 2) այն քաղաքացիների դեպքում,
որոնց վիզայի պա
հանջ չի ներ
կա
յացվում, և, որոնք դիմում են վեց ամիսը
գերազանցող ժա
մա
նակահատվածով մուտքի համար, 3) այն քա
ղա
քա
ցիների դեպքում, որոնց վիզայի պահանջ չի ներկայացվում, և որոնք դիմում
են վեց ամսով կամ ավելի կարճ ժա
մա
նակահատվածով մուտքի համար,
սակայն այնպիսի նպատակով, որի համար Ներգաղթի կանոններով մուտքի
ձևակերպման պահանջ է ներկայացվում։
Միացյալ Թա
գա
վո
րու
թյունում տուրքերի վճարման խնդիրը բազմաթիվ
հակասություններ է առաջ բերում։ «Ծախսերն ամբողջությամբ ծածկելու»
քա
ղա
քա
կանությունը, որի հա
մա
ձայն դիմողից գանձվում է դիմումների
քննության բոլոր ծախսերը, հատկապես 2007 թվականի ապրիլից, հան
գեց
րեցին այսպես կոչված «չափազանց բարձր տուրքերի»։ 2007 թվականի
ապրիլից ի վեր մուտքի ձևակերպման դիմումի համար ուսանողները
ստիպ
ված են եղել վճարել 99 ֆունտ ստերլինգ (132 եվրո), աշ
խա
տանքի
թույլտվության, «Բարձր որակավորում ունեցող միգ
րանտների ծրագրի»
դիմողները, ինչպես նաև աշխատանքի այլ կատեգորիաների մեջ ընդգրկված
անձինք պետք է վճարեն 200 ֆունտ ստերլինգ (267 եվրո), իսկ ընտանիքով
բնակություն հաստատելու կատեգորիաներում ընդգրկված անձինք՝ 500 ֆունտ
ստերլինգ (668 եվրո)։
Մուտքի ձևակերպման դիմումը կարող է մերժվել, եթե չեն բավարարվել
Ներգաղթի կանոններով տվյալ կա
տե
գո
րիայի համար սահ
մանված
որակավորման վե
րա
բեր
յալ պայ
ման
ները։ Հնարավոր է նաև, որ դիմումը
մերժվի Ներգաղթի կանոնների 320–րդ պարբերությամբ սահ
մանված
ընդհանուր հիմքերով։ Մերժման պարտադիր հիմքերը ներառում են
հետևյալը. մուտքի հայցումը սույն կանոններում չընդգրկված նպա
տակով,
անհատի նկատմամբ վտարման կարգադրության առկայությունը, որը դեռևս
ուժի մեջ է, վավեր ազգային անձնագիր կամ իր ինքնությունը և քա
ղա
քա
ցիությունը բավարար չափով հաստատող այլ փաստաթուղթ չներ
կա
յաց
նելը կամ եթե Պետական քարտուղարն անձամբ հայտարարել է, որ տվյալ
41 Հետևյալ կատեգորիաներին պատկանող անձինք ազատվում են մուտքի ձևակերպման պա
հանջներից. ուսանողներ, «au pairs» ծրագրի մասնակիցներ, գյուղատնտեսության ոլորտում
սեզոնային աշխատողներ և աշխատանքի թույլտվություն ունեցող անձինք։
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անձի արտաքսումը Միացյալ Թա
գա
վո
րու
թյունից նպաստում է հանրային
բարօրությանը։ Կան նաև այնպիսի հիմքեր, որոնց դեպքում մերժումը
համարվում է հայեցողական, սակայն նման դեպքերում թույլտվության համար
դիմումը սո
վո
րա
բար մերժվում է։ Նշված հիմքերը ներառում են. մուտքի
ձևակերպման համար անհրաժեշտ տեղեկություններ չտրա
մա
դրելը, հա
մա
պատասխան ճամփորդական փաստաթուղթ չներկայացնելը, նախկինում
ներգաղթի վերաբերյալ օրենքները խախտած լինելը կամ ներգաղթի համար
նախկինում ներկայացրած դիմումի մեջ որոշ խաբեությունների առկայությունը,
համապատասխան մարմիններին չհամոզելը, որ Միացյալ Թագավորու
թյունում գտնվելուց հետո նրան կընդունեն մեկ այլ երկիր (չնայած որ սա չի
կիրառվում բնա
կություն հաստատած անձանց զուգ
ըն
կերների նկատմամբ),
առանց ծնողի կամ խնամակալի ուղեկցության կամ վերջիններիս հա
մա
ձայնության ճանապարհորդող երեխաների առկայությունը, բժշկական
զննության ենթարկվելուց հրաժարվելը, տասներկու ամիս կամ ավելի ժամ
կետով դատվածության առկայությունը, անհրաժեշտ ֆիզիկական տվյալներ
չտրամադրելը, կամ դիմումը հիմնավորելու համար կեղծ փաստաթղթեր ներ
կայացնելը։
Ըստ Միացյալ Թա
գա
վո
րու
թյունում գործող համակարգի՝ «երկարաժամ
կետ վիզա» հասկացությունը համարժեք է «անորոշ ժամկետով մուտքի թույլ
տվու
թյուն» հասկա
ցու
թյանը։ Չնայած անորոշ ժամ
կետով թույլտվության
տրամադրումը մի շարք հանգամանքներում չի նախատեսվում Ներգաղթի
կանոններով, այն հիմնականում կարող է տրա
մա
դրվել՝ բնա
կություն
հաստատած անձի հետ չորս տարի բնակված զուգընկերներին, բնակություն
հաս
տատած անձանց երեխաներին կամ բնա
կություն հաստատելու թույլ
տվություն տրամադրելու նպատակով երկիր ընդունված անձանց (որոշ
բացառություններով) և բնա
կություն հաստատած անձանց ծնողներին,
տատիկներին կամ պապիկներին և նրանց խնամքի տակ գտնվող այլ ազգա
կաններին։

2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Մուտքի ձևակերպման գործընթացը (այլ կերպ ասած՝ վիզաներն ու մուտքի
հավաստագրերը) չի կար
գա
վորվում օրենքով, և որևէ կոնկրետ օրինական
պա
հանջ, որպես այդպիսին, չի ներ
կա
յացվում ըն
դուն
ված որոշումները
հիմնավորելու
համար։
Գործնականում,
որոշումները
հիմնավորելու
պարտավորությունը բխում է Ապաստանի և ներգաղթի հարցերով տրիբունալ
բողոքարկման կամ Բարձրագույն դատարանում դատական կարգով ընթացող
վերանայման վարույթների միջոցով (կախված տվյալ գործի համար ներկա
յացվող պահանջից) իրավական փոխհատուցման հնարավորությունից։
«Ներգաղթի, ապաստանի և քա
ղա
քա
ցիության մասին» 2006 թվականի
ակտով նա
խա
տես
վել է դրույթ մուտքի ձևակերպման դիմումների մերժման
դեմ բողոքարկումների սահմանափակման վերաբերյալ։ Ներմուծվելու
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դեպքում, բողոքարկումների քանակը կսահ
մանափակվի և կներառի միայն
ընտանիքի անդամներ հանդիսացող այցելուներին և խնամքի տակ գտնվող
անձանց՝ այդպիսով իսկ չեղյալ հայտարարարելով ուսանողների, ժա
մա
նա
կավոր աշխատանքի կատեգորիայում, վարձու աշխատանքի կատեգորիայում,
բիզնես գործունեության կատեգորիայում ընդգրկված անձանց և անկախ
միջոցներ ունեցող թոշակառուների բողոքարկման իրավունքը։42
Հաշվի առնելով մուտքի ձևակերպման դեպքում վարչական վերանայման
անհրաժեշտությունը, ելնելով կառավարման չափանիշներից՝ մերժման այն
դեպքերը, որոնց համար բողոքարկման իրա
վունք նա
խա
տես
ված չէ, պետք
է վերանայվեն մուտքի ձևակերպման հարցերով կառավարչի կողմից 24
ժամվա ընթացքում։ Մինչդեռ բողոքարկման իրավունք նախատեսող մերժման
դեպքում կառավարման չափանիշով ենթադրվում է, որ մերժումը պետք է
ներքին կարգով վերանայվի մուտքի ձևակերպման պաշտոնատար անձի
կողմից բողոքարկման մասին ծանուցումը ստա
նալուն պես։ Այդուհանդերձ,
սա միայն վարչական գործունեություն է, և համապատասխան մարմինները
վերանայման այլ ձև սահմանելու որևէ իրավական պարտավորություն չունեն։

2.3 Երկրում գտնվելու և բնակության/կացության կանոնները
2.3.1 Ներգաղթի կատեգորիայով չպայմանավորված ընդհանուր
կանոնները
2.3.1.1 Իրավասու մարմինները
Եթե անհատն արդեն գտնվում է Միացյալ Թագավորությունում և ցանկանում է
դիմել իր՝ տվյալ երկրում գտնվելու ժամանակահատվածը երկարաձգելու կամ
ներգաղթի կատեգորիան փոխելու համար, ապա նրա կողմից ներկայացված
դիմումը քննվում է Սահմանային և ներ
գաղթի հարցերով գոր
ծա
կա
լու
թյան
(ՍՆԳ) կողմից։

2.3.1.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Մնալու թույլտվությունը Միացյալ Թագավորությունում գտնվելու թույլտվու
թյուն է։ Այն տրվում է երկրի ներսում՝ Միացյալ Թա
գա
վո
րու
թյուն մուտք
գործելուն պես։
Քաղաքացիություն չունեցող անձանց մուտքի թույլտվությունը պայմանական է.
այն տրվում է միայն այն դեպքում, եթե դիմողն ունի բավարար ֆինանսական
միջոցներ և կարող է իր և իր խնամքի տակ գտնվող անձանց ապրուստը հոգալ
42 Կիրարկող կարգավորումներով նույնպես կարող են բացառվել որոշ այցելուների և խնամքի
տակ գտնվող անձանց կողմից մուտքի ձևակերպման համար ներկայացվող դիմումների մերժմանը
վերաբերող բողոքարկումները։
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Միացյալ Թագավորություն

և ապահովել կացարանով՝ առանց պետական միջոցներից օգտվելու։ Միացյալ
Թագավորություն ընդունվելու համար դիմող անձը պետք է նաև բավարարի
առողջության հետ կապված պահանջները։43
Ներգաղթի կանոնների 322–րդ պարբերության մեջ նշված են այն հիմքերը,
որոնցով թույլտվության համար դիմումը «սովորաբար» մերժվում է.
– թույլտվություն հայցելու նպատակը նախատեսված չէ սույն կանոններով,
– այդ դիմումի կամ նախկինում ներկայացրած դիմումի մեջ ներկայացվել
են կեղծ տվյալներ կամ չի բացահայտվել որևէ էական փաստ,
– բավարարված չեն մուտքի կամ երկրում գտնվելու թույլտվության տրա
մադրման համար ներկայացված պահանջները,
– տվյալ անձը չունի բավարար ֆինանսական միջոցներ և չի կարող իր
և իր խնամքի տակ գտնվող անձանց ապրուստը հոգալ ու ապահովել
կացարանով՝ առանց պետական միջոցներից օգտվելու,
– տվյալ անձին Միացյալ Թա
գա
վո
րու
թյունում մնալու թույլտվության
տրա
մա
դրումն անցանկալի է իր բնավորության, վարքագծի, իրեն
առնչվող այլ գործոնների պատճառով կամ հաշվի առնելով այն փաստը,
որ նա վտանգ է ներկայացնում ազգային անվտանգության համար,
– եթե հովանավորը հրաժարվում է իր վրա վերցնել ապրուստի և
կացարանի ապահովման հետ կապված ծախսերը կամ երաշխավորել
այդ ծախսերի կատարումը,
– եթե տվյալ անձը չի հաստատում երկրում գտնվելու նախատեսված տևո
ղության և (կամ) նպատակի վերաբերյալ հայտարարությունը կամ բա
նավոր կամ գրավոր կերպով իրեն վերապահված պարտավորությունը,
– եթե Պետական քարտուղարը չի համոզվում, որ տվյալ անձին Միացյալ
Թագավորությունում ավելի երկար ժամանակահատվածով մնալու թույլ
տվու
թյուն շնորհելու դեպքում այդ ժա
մա
նակահատվածի ավարտին
վերջինս կվերադառնա մեկ այլ երկիր. բացառություն է կազմում այն
անձը, որը Միացյալ Թագավորությունում բնակություն հաստատելու հա
մար դիմում է ներկայացրել կամ նրա ամուսինը կամ նրա հետ չգրանցված
ամուսնական հարաբերությունների մեջ գտնվող զուգընկերը,
– մինչև 18 տարեկան երեխայի դեպքում ծնողի կամ խնամակալի գրավոր
համաձայնության բացակայությունը։
Ներգաղթի կանոններով մարդկանց հնարավորություն է տրվում փոխել ներ
գաղթի կատեգորիաները Միացյալ Թագավորություն ընդունվելուց և այնտեղ
43 Եթե բժշկական զննություն անցկացնող անձը եզրակացնում է, որ տվյալ անձը բժշկական
պատճառներով անցանկալի է, ապա նրա մուտքի դիմումը պետք է մերժվի։ Երկրորդ՝ եթե անձին
բժշկական զննություն անցնելու պահանջ է ներկայացնում, սակայն նա հրաժարվում է ենթարկվել
այդ պահանջին, ապա նրա մուտքի դիմումը կարող է մերժվել։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

բնա
կություն հաստատելուց հետո. այդուհանդերձ, այստեղ նույնպես առկա
են մի քանի սահ
մանափակումներ։ Օրինակ՝ ինչ վերաբերում է հա
մա
պա
տասխան երկիր ընդունելու այն կատեգորիաներին, որոնց համար ներկա
յացվում է մուտքի ձևակերպման դիմումը, ապա, որպես հիմնական սկզբունք,
երկրի ներսում կատեգորիայի փոփոխությունը թույլատրելի չէ։ Ներգաղթի
կանոններով չի թույլատրվում նաև մեկ այլ կա
տե
գո
րիայից ժա
մա
նակավոր
աշխատանքի կատեգորիային անցնելը։ Նմանապես ժամանակավոր աշխա
տանքի կատեգորիային պատկանող անձինք նույնպես չեն կարող անցնել մեկ
այլ կա
տե
գո
րիայի։ Աշխատանքի թույլտվությամբ վարձու աշ
խա
տանքի կա
տեգորիային անցնելու համար նույնպես կան որոշակի սահմանափակումներ։
Այնուամենայնիվ, ընտանեկան կարգավիճակի փոփոխությունը սովորա
բար թույլատրելի է։ Վերջապես, կատեգորիան փոխելու հնարավորությունը,
նույնիսկ նշված սահ
մանափակ կա
տե
գո
րիաների դեպքում, կարող է տրվել
հայեցողական հիմունքով։44

2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Ներգաղթի վե
րա
բեր
յալ բացասական որոշումները կարող են բողոքարկվել
Ապաստանի և ներ
գաղթի հարցերով տրիբունալում։ Այդուհանդերձ, «Ներ
գաղթի, ապաստանի և քա
ղա
քա
ցիության մասին» 2006 թվականի ակտի
առավել նոր դրույթների կիրարկման դեպքում ուսանողների, ժամանակավոր
աշխատանքի կատեգորիայում, վարձու աշխատանքի կատեգորիայում, բիզնես
գործունեության կատեգորիայում ընդգրկված անձանց և անկախ միջոցներ
ունեցող թոշակառուների բողոքարկման իրա
վունքը սահ
մանափակվի։45
Դիմումների վե
րա
բեր
յալ բացասական որոշումների բողոքարկման այլընտ
րանքային իրավական ուղին Բարձրագույն դատարանում դատական կարգով
ընթացող վերանայման ընթացակարգերն են։ Այս ուղին հնարավորություն
է տալիս ներ
կա
յաց
նել ցանկացած հասանելի իրավական փաստարկ, այդ
թվում՝ Ներգաղթի կանոններին և քաղաքականության ուղղություններին կամ
կոնցեսիայի պայմանագրերին չհամապատասխանելը։46
44 Կարելի է նշել, որ 2004 թվականի հոկտեմբերից ի վեր քա
ղա
քա
կանությունն այնպիսին է,
որ հայեցողական լիազորություններն իրականացվում են միայն բացառիկ դեպքերում, երբ այլ
ելք չկա։ Դրանք, մասնավորապես, չեն իրականացվում աշ
խա
տա
շու
կայի կամ տնտեսական
պատճառներով։
45 Կիրարկող կարգավորումներով նույնպես կարող են բացառվել որոշ այցելուների կամ խնամքի
տակ գտնվող անձանց կողմից մուտքի ձևակերպման համար ներկայացվող դիմումների մերժմանը
վերաբերող բողոքարկումները։
46 Անհատը կարող է հիմնվել ներ
գաղթի հաստատված քա
ղա
քա
կանության վրա, եթե նա
օրինական սպասումներ ունի, որ Ներգաղթի կանոնները կամ հրապարակված քա
ղա
քա
կանությունը կամ կոնցեսիոն պայմանագրերը կպահպանվեն, կամ եթե այդ քաղաքականությունը
կհակասի որոշումների ընդունման գործընթացում արդարության դրսևորման պա
հանջին այն
առումով, որ որոշ դեպքերում կիրառվող չհրապարակված քաղաքականությունը կամ կոնցեսիոն
պայ
մանագիրը չկիրառվեն բոլոր դեպքերի նկատմամբ։ Այ
նուա
մե
նայ
նիվ, ներ
գաղթի հետ
կապված գործերի դեպքում դատական կարգով վերանայումը հիմնականում անցանկալի է
համարվում։ Գործնական նկատառումներից մեկն այն է, որ այն դիմողներին, որոնց կողմից ներ
կայացված դիմումների վերաբերյալ կայացվել են բացասական որոշումներ, փոխհատուցեն կա
տարված ծախսերը։ Բացի դրանից, համարվում է, որ այստեղ դատարանների դերը պետք է սահ
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Բացի բողոքարկումից և դատական կարգով վերանայումից, որոշումը կարող է
ներքին կարգով վերանայվել նաև ներգաղթի վերաբերյալ սկզբնական որոշում
կայացրած անձի կողմից։ Աշխատանքի նպա
տակով ներ
գաղթին առնչվող
փաստաթղթերի դեպքում կարելի է դիմել ներքին կարգով վերանայման
համար, եթե փաստաթուղթը սկզբնապես մերժվել է։

2.3.2 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևողության
2.3.2.1 Ժամանակավոր բնակությունը/կացությունը
Սահմանափակ ժամկետով երկրում մնալու կարգավիճակ տրամադրելու վե
րա
բեր
յալ ընդհանուր դրույթներ սահ
մանված չեն։ Ներգաղթի տարբեր կա
տե
գո
րիաների դեպքում կիրառվում են տարբեր ռեժիմներ։ Ամեն դեպքում
թույլտվության գործողության ժամկետը չպետք է գերազանցի հինգ տարին։

2.3.2.2 Մշտական բնակությունը/կացությունը
Միացյալ Թագավորությունում գործող համակարգի համաձայն՝ երկարաժամ
կետ բնակության/կացության իրավունք ունեցող անձի կարգավիճակը
համարժեք է անորոշ ժամ
կետով երկրում մնալու թույլտվության հասկա
ցու
թյանը։ Ներգաղթի որոշ կա
տե
գո
րիաներում ընդգրկված անձանց կարող է
տրվել Միացյալ Թագավորություն անորոշ ժամկետով մուտք գործելու թույլ
տվու
թյուն (մինչև նրանց ժամանումը), սակայն սա հազվադեպ է լինում։ 47
Ավելի հաճախ անորոշ ժամկետով երկրում մնալու թույլտվությունն անհատին
տրվում է Միացյալ Թագավորությունում որոշակի ժամանակահատվածով
բնակվելուց հետո։ Ներգաղթի կանոններով հատուկ դրույթ չի սահ
մանվում
այնպիսի անձանց կողմից երկրում անորոշ ժամկետով մնալու թույլտվություն
ձեռք բերելու համար, ովքեր այցելուներ են, ուսանողներ կամ վե
րա
պատ
րաստում անցնող անձինք կամ ընդգրկված են ժամանակավոր աշխատանքի
կատեգորիաներում։ Վարձու աշխատանքի կամ բիզնես գործունեության կա
տե
գո
րիաներում ընդգրկված ներ
գաղ
թողները պետք է բավարարեն տվյալ
կատեգորիայում հինգ տարվա բնակության/կացության հիմնական պահանջը։
Միացյալ Թա
գա
վո
րու
թյունում տասը տարի շարունակ օրինական կերպով
բնակված կամ, անկախ օրինականությունից, տասնչորս տարի շարունակ
բնակված ցանկացած անձ կարող է դիմել անորոշ ժամկետով երկրում մնալու՝
բնակության/կացության հետ կապված կատեգորիայում ընդգրկվելու համար։
Այդուհանդերձ, այս հիմքով անորոշ ժամ
կետով թույլ
տվու
թյունը տրվում է
հանրային շահերից բխող նկատառումներով։
Բոլոր դեպքերում անորոշ ժամկետով երկրում մնալու թույլտվություն հայցելու
մանափակվի վարչական որոշումների բեկանմամբ, մինչդեռ բողոքարկման տրիբունալը կարող է
փոխարինել իր որոշումը մեկ այլ որոշմամբ։
47 Ներգաղթի կանոններով անորոշ ժամ
կ ետով մուտքի թույլտվության տրամադրումը նախա
տեսվում է միայն զինված ուժերում նախկինում ծառայած անձանց և այդ անձանց ընտանիքի որոշ
անդամների համար։
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համար հիմնական պա
հանջն այն է, որ ներ
գաղթի տվյալ կա
տե
գո
րիային
ներ
կա
յացվող բոլոր էական պայ
ման
ները բավարարվեն ինչպես երկրում
գտնվելու ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում, այնպես էլ դեռ դիմումը
ներկայացնելու պահին։ 2007 թվականի ապրիլի 1–ից ի վեր անորոշ ժամկետով
երկիր մուտք գործելու կամ անորոշ ժամ
կետով երկրում մնալու թույլ
տվու
թյուն ստանալու դիմում ներկայացնելու համար սահմանվել են այնպիսի պա
հանջներ, ինչպիսիք են՝ Միացյալ Թագավորությունում լեզվի իմացության և
կենսակերպի մասին տեղեկացված լինելու պահանջները։ 48

2.3.3 Ներգաղթի հատուկ տեսակների համար գործող պայ
մանները
2.3.3.1 Ընտանիքի վերամիավորումը
Ընտանիքի անդամներին առնչվող բրիտանական քա
ղա
քա
կանության մեջ
կարելի է տարբերակել երեք ընդհանուր դեպք. երբ ըն
տա
նիքի անդամի
հիմնական հովանավորը բնա
կություն է հաստատել Միացյալ Թա
գա
վո
րու
թյունում կամ միևնույն ժա
մա
նակ նրան ընդունում են Միացյալ Թա
գա
վո
րու
թյուն բնա
կություն հաստատելու նպա
տակով, երբ հովանավորն ունի
«սահմանափակ ժամկետով երկրում մնալու թույլտվություն» և ԵՏՏ քաղաքա
ցիություն ունեցող անձանց ընտանիքի անդամի դեպքը։

Բնակություն հաստատած կամ բնակություն հաստատելու իրավունք
ունեցող հովանավորները
Հովանավորների ըն
տա
նիքների որոշակի անդամներ, որոնք գտնվում են
Միացյալ Թագավորությունում և բնակություն են հաստատել այնտեղ (նկատի
ունենալով Բրիտանիայի քա
ղա
քա
ցիներին կամ անորոշ ժամ
կետով երկրում
գտնվելու թույլտվություն ունեցող անձանց) կամ որոնք ընդունվում են տվյալ
երկիր բնա
կություն հաստատելու նպա
տակով, կարող են մուտք գործել
Միացյալ Թագավորություն ընտանիքի վերամիավորման նպատակով։ Նման
իրա
վունք ունեցող ըն
տա
նիքի անդամներն են. ամուսինները, եթե ամուս
նու
թյունը տեղի է ունեցել այն պե
տու
թյան օրենքի հա
մա
ձայն, որտեղ այն
կնքվել է, և եթե երկու զուգընկերն էլ 18 տարեկանից բարձր են,49 չգրանցված
ամուսնական հարաբերությունների մեջ գտնվող զուգընկերները, համատեղ
կարգով բնակվող զույգերը, որոնք ամուս
նու
թյանը նմանվող հա
րա
բե
րու
թյունների մեջ են գտնվել նախորդող երկու տարիների ընթացքում, զուգըն
կերը կամ համատեղ կարգով բնակվող անձը, փեսացուները (հարսնացուները)
և չգրանցված ամուսնական հարաբերություններ ստեղծելու մտադրություն
48 18–65 տարիքային կա
տե
գո
րիայի մեջ մտնող անձանց, օտարերկրյա քա
ղա
քա
ցիություն
ունեցող՝ զինված ուժերում նախկինում ծառայած անձանց և «այլ ազգականներ» կատեգորիայում
ընդգրկված անձանց նկատմամբ այս պահանջը չի կիրառվում։
49 Առաջարկ է արվել տարիքային սահմանը բարձրացնել մինչև 21 տարեկանը (Միացյալ Թա
գավորության սահմանների անվտանգությունն ապահովող Սահմանային և ներգաղթի հարցերով
գործակալություն):
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Միացյալ Թագավորություն

ունեցող զուգընկերները և, բացառիկ դեպքերում՝ այլ ազգականներ (օրինակ՝
համապատասխան երկիր ընդունված երեխաները, եթե հովանավորը նրանց
ծնողը չէ, և որոշ չափահաս ազ
գա
կաններ) (Ներգաղթի կանոնների 281–րդ
պարբերություն):
Նման իրավունք ունեցող զուգընկերները կարող են դիմել մուտքի և երկրում
գտնվելու թույլտվության համար երկու տարի փորձաշրջանով, որից հետո
նրանք կարող են դիմել անորոշ ժամկետով թույլտվության համար։ Այնուա
մենայնիվ, եթե տվյալ անձինք, դիմում ներկայացնելու պահին, ամուսնացած
են եղել, գտնվել են չգրանցված ամուսնական հարաբերությունների մեջ կամ
համատեղ կարգով բնակվել են չորս տարուց ավելի երկար ժամանակով, ապա
նրանք կարող են դիմել անորոշ ժամկետով մուտքի թույլտվության համար։50
Երեխաներն51 իրա
վունք ունեն դիմելու անորոշ ժամ
կետով երկիր մուտք
գործելու թույլտվության համար, եթե նրանց բոլոր հա
մա
պա
տաս
խան
ծնողները բնակություն են հաստատել կամ մուտք են գործում տվյալ երկիր
բնակություն հաստատելու նպատակով։52 Ներգաղթի կանոններով «ծնող»
բառն ունի լայն իմաստ. այն ներառում է նաև գրանցված ամուսնական հա
րա
բե
րու
թյուն
ներից ծնված երեխաների ծնողներից բացի այլ անձանց։53
Ներգաղթի կանոններով նա
խա
տես
վում է նաև, որ երեխաները կարող են
հովանավորվել իրենց ծնողը չհանդիսացող անձի կողմից, եթե կան լուրջ և
պարտադիր ընտանեկան կամ այլ պատճառներ, որոնց հետևանքով երեխայի
առանձնացումը ցանկալի չէ և այնքանով, որքանով հովանավորը ազգական
է, ով բնակություն է հաստատել կամ ընդունվում է համապատասխան երկիր
բնակություն հաստատելու նպատակով։ Երրորդ դեպքը փեսացուների (հարս
նացուների) կամ չգրանցված ամուսնական հարաբերություններ ստեղծելու
մտադրություն ունեցող զուգընկերների երեխաների հնարավոր ընդունումն է
համապատասխան երկիր (Ներգաղթի կանոնների 298–րդ պարբերություն)։54
50 Միացյալ Թա
գա
վո
րու
թյունում լեզվի իմացության և կենսակերպի մասին տեղեկացված
լինելու պահանջը կիրառվում է այս կատեգորիայի նկատմամբ, իսկ այն չբավարարելու դեպքում,
թույլտվության փոխարեն երկու տարի տևողությամբ փորձաշրջան անցնելու հնարավորություն է
տրվում։
51 Ներգաղթի կանոնների հա
մա
ձայն՝ երեխա համարվելու համար անձը պետք է գտնվի այլ
անձի խնամքի տակ, լինի չամուսնացած և 18 տարեկանից ցածր։
52 Եթե ծնողներից միայն մեկն է բնակություն հաստատել կամ մուտք գործում տվյալ երկիր բնա
կություն հաստատելու նպատակով, ապա երեխան կարող է համապատասխան երկիր ընդունվել,
եթե. մյուս ծնողը մահացած է, հա
մա
պա
տաս
խան ծնողը միանձնյա պատասխանատվություն է
կրում երեխայի դաստիարակության համար կամ եթե կան լուրջ և պարտադիր ընտանեկան կամ
այլ պատճառներ, որոնց հետևանքով երեխայի առանձնացումը ցանկալի չէ։
53 «Ծնող» տերմինը ներառում է՝ երեխայի խորթ հորը կամ խորթ մորը, եթե նրա հայրը կամ
մայրը, համապատասխանաբար, մահացած է, չգրանցված ամուսնական հարաբերություններից
ծնված երեխայի մորը կամ հորը և Միացյալ Թագավորությունում ծնված, սակայն Բրիտանիայի
քաղաքացի չհանդիսացող երեխայի դեպքում՝ «այն անձին, ում փոխանցվել են ծնողական իրա
վունքները, քանի որ կենսաբանական ծնողը (ծնողները) չի կարող հոգ տանել երեխայի մասին»,
կամ որդեգրողին։
54 Այս դեպքում ներկայացվում են հետևյալ երկու էական և հատուկ պահանջները. «կան լուրջ
և պարտադիր ընտանեկան կամ այլ պատճառներ, որոնց հետևանքով երեխայի առանձնացումը
ցանկալի չէ» և «Միացյալ Թագավորության սահմաններից դուրս չկա մեկ այլ անձ, որը կարող է
հոգ տանել երեխայի մասին»։ Ակնկալվում է, որ ամուսնության կնքումից կամ չգրանցված ամուս
նական հարաբերությունների ստեղծումից հետո երեխան կարող է ստանալ սահմանափակ ժամ
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Որոշ չափահաս ազգականներ կարող են համապատասխան երկիր ընդունվել,
եթե նրանք հովանավորվում են բնա
կություն հաստատած անձի կողմից։
Ի սկզբանե սույն դրույթը կիրառվում էր այն դեպքերում, երբ՝ ծնողը կամ
պապը կամ տատը 65 տարին լրացած այրի տղամարդ կամ կին է, ծնողները
կամ պապը կամ տատը ճամփորդում են միասին, և նրանցից առնվազն մեկը
65 տարեկան է կամ ավելի բարձր կամ էլ՝ 65 տարեկան կամ ավելի բարձր
տարիքի ծնողը կամ պապը կամ տատը նորից են ամուսնացել կամ ստեղծել
են չգրանցված ամուսնական հարաբերություններ, սակայն նա չի կարող դիմել
իր ամուսնուն, չգրանցված ամուսնականան հարաբերությունների մեջ գտնվող
զուգընկերոջը կամ երկրորդ ամուսնությունից (չգրանցված ամուսնական հա
րաբերություններից) ծնված երեխաների ֆինանսական աջակցության համար
(Ներգաղթի կանոնների 317–րդ պարբերություն): 55

Սահմանափակ ժամկետով թույլտվություն ունեցող հովանավորները
Անձանց՝ ընտանեկան հիմքերով իրա
վունքների տրա
մա
դրման ոլորտում
առկա են զգալի բարդություններ՝ կապված սահմանափակ ժամկետով երկիր
մուտք գործելու և այնտեղ գտնվելու թույլտվության հետ, քանի որ սահ
մանափակ ժամկետով թույլտվությունների ոչ բոլոր կատեգորիաներով է նա
խատեսվում ընտանիքի անդամների հովանավորումը։ Ընտանիքի անդամների
հովանավորումը նախատեսող կատեգորիաներում կատարվում են որոշակի
տարբերակումներ ըն
տա
նիքի այն անդամների համար, որոնք կարող են
հովանավորվել։ Օրինակ՝ ուսանողների և վե
րա
պատ
րաստում անցնող
անձանց ու ժամանակավոր աշխատողների կատեգորիաներում ընդգրկված
անձինք կարող են վերամիավորվել իրենց ամուսինների, չգրանցված ամուս
նական հարաբերությունների մեջ գտնվող զուգընկերների և երեխաների հետ,
սակայն չեն կարող վերամիավորվել համատեղ կարգով իրենց հետ բնակվող
անձանց և այլ ազգականների հետ: Նույն կերպ, վարձու աշխատանքի, բիզնես
գործունեության և խառը կատեգորիաներում ընդգրկված անձինք կարող են
վերամիավորվել իրենց ամուսինների, չգրանցված ամուսնական հարաբե
րու
թյուն
ների մեջ գտնվող զուգ
ըն
կերների, համատեղ կարգով իրենց հետ
բնակվող անձանց և երեխաների հետ, սակայն չեն կարող վերամիավորվել այլ
ազգականների հետ:
Ընտանիքի վերամիավորման իրավունքը չի նախատեսվում սահմանափակ
ժամ
կետով թույլտվության հետևյալ կա
տե
գո
րիաների համար. կլինիկական
օրդինատուրա անցնող կամ ատամնաբույժի մոտ դիտորդի կարգավիճակով
փորձ ձեռք բերող անձինք, «au pairs» ծրագրի մասնակիցները և գյուղատնտե
սության ոլորտում սեզոնային աշխատողներն ու ոլորտային ծրագրի մասնա
կիցները։
կետով երկրում մնալու թույլտվություն, այնուհետև՝ բնակություն հաստատելու թույլտվություն։
55 Նշված Կանոնների համաձայն՝ լրացուցիչ արտոնություններ ունեն հետևյալ չափահաս ազ
գականները. 65 տարին չլրացած ծնողը կամ պապը կամ տատը, կամ որդին, դուստրը, քույրը,
եղբայրը, հորեղբայրը կամ մորեղբայրը, եթե նրանք ապրում են մենակ Միացյալ Թագավորության
սահմաններից դուրս «ծայրահեղ ծանր պայմաններում» և «ֆինանսական կախվածություն ունեն
Միացյալ Թագավորությունում բնակություն հաստատած ազգականներից»։
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Միացյալ Թագավորություն

ԵՏՏ քաղաքացիություն ունեցող անձանց ընտանիքի անդամները
ԵՏՏ քաղաքացիություն ունեցող անձանց ընտանիքի անդամներ են համար
վում. հովանավորի ամուսինը կամ չգրանցված ամուսնական հարաբերություն
ների մեջ գտնվող զուգընկերը, հովանավորի, նրա ամուսնու կամ չգրանցված
ամուսնական հարաբերությունների մեջ գտնվող զուգընկերոջ ուղիղ վայրըն
թաց գծով ազ
գա
կանները (21 տարին չլրացած կամ նրանց խնամքի տակ
գտնվող), հովանավորի, նրա ամուսնու կամ չգրանցված ամուս
նա
կան հա
րաբերությունների մեջ գտնվող զուգընկերոջ ուղիղ վերընթաց գծող ազգա
կանները և, ամուր հարաբերությունների դեպքում՝ հովանավորի զուգընկերը
(սակայն չգրանցված ամուսնական հարաբերությունների մեջ գտնվող զուգըն
կերոջից տարբերը)։56 Նշված անձանց տրվում է ԵՏՏ ընտանիքի անդամների
համար նա
խա
տես
ված թույլ
տվու
թյուն, եթե նրանք. օրինական կերպով
բնակվում են ԵՏՏ անդամ պետությունում կամ բավարարում են Ներգաղթի
կանոններով սահմանված պահանջները, եթե ԵՏՏ քաղաքացիություն ունեցող
անձը կամ ամուսինը/չգրանցված ամուսնական հարաբերությունների մեջ
գտնվող զուգ
ըն
կերը (կախված այն փաստից, թե ում հետ է նրանց կապը)
«գտնվում է և բնա
կություն է հաստատել» Միացյալ Թա
գա
վո
րու
թյունում։
Միացյալ Թա
գա
վո
րու
թյունում գտնվելու իրենց իրա
վունքը կախված է
հովանավորի՝ Միացյալ Թագավորությունում գտնվելու իրավունքից (ԵՏՏ կա
նոնակարգերի 7–րդ, 8–րդ, 12–րդ, 14–րդ հոդվածներ):

2.3.3.2 Աշխատանքը
Վարձու աշխատանքը
«Աշխատանքի թույլտվության» կա
տե
գո
րիայում ընդգրկվելու առաջին փուլը
գործատուի համար աշխատանքի թույլտվության ձեռքբերումն է Միացյալ Թա
գավորությունում աշխատանքի թույլտվություններ տրամադրող մարմնից։57
Աշխատանքի թույլտվության ընդհանուր կա
տե
գո
րիան դասակարգվում է
որպես «բիզնես և առևտրային»։ Աշխատանքի թույլտվության այս տեսակի
համար ներ
կա
յացվում են հետևյալ հիմնական պա
հանջները. գործատուն
պետք է հիմնված լինի Բրիտանիայում, անհատը պետք է աշխատի որպես
վարձու աշ
խա
տող, տվյալ պաշտոնի համար դիմող անձը պետք է ունենա
առնվազն համալսարանական կրթու
թյան մա
կար
դակի որակավորում,
բարձրագույն կրթության պետական դիպլոմ կամ մասնագիտական ազգային
որակավորումների՝ նվա
զա
գույնը 3-րդ մա
կար
դակին համարժեք երեք
տարվա աշ
խա
տանքային փորձ, վճարման և աշ
խա
տանքի այլ պայ
ման
ները պետք է առնվազն համարժեք լինեն բնա
կության/կա
ցու
թյան իրավուն
ունեցող աշխատողի կողմից կատարվող նմանատիպ աշխատանքի պայման
56 ԵՏՏ ուսանողների դեպքում ըն
տա
նիքի վե
րա
միա
վորման իրա
վունքը կիրառվում է միայն
հովանավորի ամուսնու կամ չգրանցված ամուսնական հարաբերությունների մեջ գտնվող զուգ
ընկերոջ և հովանավորի, նրա ամուսնու կամ չգրանցված ամուսնական հարաբերությունների մեջ
գտնվող զուգընկերոջ խնամքի տակ գտնվող երեխաների նկատմամբ։
57 Միացյալ Թագավորությունում աշխատանքի թույլտվություններ տրամադրող մարմինը
Ներքին գործերի նախարարության ստորաբաժանումներից մեկն է։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

ներին, պետք է իրապես առկա լինի թափուր պաշտոն, որը չի կարող լրացվել
բնակության/կացության իրավունք ունեցողների աշխատուժով (Ներգաղթի
կանոնների 128–133–րդ պարբերություններ): Աշխատաշուկայի վերջին ուսում
նասիրությանը համապատասխանելու համար գործատուն պետք է ցույց տա,
որ աշխատողների հավաքագրման նպատակով կատարել է որոշ որոնումներ,
սակայն համապատասխան որակավորում կամ փորձ ունեցող աշխատողներ
չի գտել։. Այնուամենայնիվ, հետևյալ աշխատողներն ազատվում են աշխատա
շուկայի ուսումնասիրության պահանջից. ընկերության ներսում տեղափոխվող
աշ
խա
տողները, ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնողները, ըն
կերությունում
առնվազն 250 000 ֆունտ ստերլինգ (333 500 եվրո) ներդրում կա
տա
րած
անհատները, հովանավորությամբ գիտահետազոտական աշ
խա
տանք կա
տարողները և «պահանջված մասնագիտությունների» տիրապետող անձինք։
58
Աշխատանքի թույլ
տվու
թյունները և ներ
գաղթի փոխկապակցված թույլ
տվությունները տրվում են վարձու աշխատանքի համար նախատեսված ժա
մա
նակահատվածով՝ առա
վե
լա
գույնը չորս կամ հինգ տարով։ Հինգ տարի
հետո անհատը հիմնականում անսահմանափակ ժամկետով երկրում մնալու
թույլտվության համար դիմելու իրավունք է ստանում։ Կարելի է նշել, որ աշխա
տողների որոշ կատեգորիաների համար աշխատանքի թույլտվություն չի պա
հանջվում։59
«Բարձր որակավորում ունեցող միգրանտների համար ծրագրով» (ԲՈՄԾ) նա
խատեսվում է թե՛ վարձու աշխատանքը, թե՛ ոչ վարձու աշխատանքը։ Ծրագրի
համար դիմելու իրավունք ունենալու համար դիմողը պետք է ստանա 75 միավոր
հետևյալ չորս ոլորտներում. կրթու
թյուն, եկամուտ, Միացյալ Թա
գա
վո
րու
թյան հետ ունեցած կապեր և տարիք։ Դիմողի համար այլընտրանքային ուղի
է նաև սահ
մանված 35 հաստատություններից մեկի բիզնեսի կառավարման
մագիստրոսի կոչում ունենալը։ Բացի դրանից, դիմողը պետք է համապատաս
խանի անգլերեն լեզվի իմացության պա
հանջներին և մտադրություն ունենա
հիմնավորվել Միացյալ Թա
գա
վո
րու
թյունում։ Որպես բարձր որակավորում
ունեցող միգ
րանտ Միացյալ Թա
գա
վո
րու
թյուն մուտք գործելու փորձ կա
տա
րող անձը կարող է երկիր ընդունվել երկու տարին չգերազանցող ժամկետով
(Ներգաղթի կանոնների 135B պարբերություն): Այնու
հետև, նրանց թույլ
տվու
թյունը կարող է երկարաձգվել ևս երեք տարով, որից հետո նրանք հիմնականում
բնակություն հաստատելու իրավունք են ձեռք բերում։
58 «Պահանջված մասնագիտություններ» հասկացության նշանակությունը տարբեր է՝ կախված
այն հանգամանքից, թե ինչպիսի աշխատանքների համար են պահանջվում ավելի շատ աշխա
տողներ. տվյալ ուսում
նասիրությունը մշակելիս այն, ի թիվս այլոց, ներառում էր ինժեներական
ոլորտների որոշ պաշտոններ (փոխադրումների և ավտոճանապարհների սպասարկման
գծով ինժեներներ, տեխնիկական սպասարկման գծով ինժեներներ, ավիացիոն ինժեներներ,
էլեկտրահաղորդման օդային գծերի վրա աշ
խա
տողներ), բժշկական մաս
նա
գի
տություններ,
անասնաբույժներին և ուսուցիչներին (միայն Անգլիայում):
59 Օտարերկրյա լրատվական գործակալությունների և հեռարձակող կազմակերպությունների
ներկայացուցիչները, օտարերկրյա ընկերությունների միակ ներկայացուցիչները, դիվանագի
տա
կան հիմնարկների մասնավոր ծառայողները, առանձնատների տնային աշ
խա
տողները,
օտարերկրյա պետական ծառայողները, հոգևորականները և օտարերկրյա ավիաուղիների՝
ցամաքում սպասարկող անձնակազմը դասակարգվում են որպես «աշխատողներ, որոնց աշխա
տանքի թույլտվության պահանջ չի ներկայացվում»։
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Միացյալ Թագավորություն

Ոլորտային ծրագրով (ՈԾ) թույլատրվում է կոնկրետ գործատուի կողմից
առավելագույնը տասներկու ամսով ներգաղթողների ներգրավումը ցածր
որակավորում պահանջող աշխատանքներում։ 2007 թվականի հունվարի 1-ից ի
վեր այն հասանելի է եղել միայն Բուլղարիայի և Ռումինիայի քաղաքացիների
համար։ Ծրագիրը քվոտայի վրա հիմնված համակարգ է, որի դեպքում աշ
խատաշուկայի պահանջի բավարարումը պարտադիր չէ։ Թույլտվության այս
տեսակը պահանջվում է միայն Միացյալ Թագավորության սահմաններից
դուրս գտնվող 18–30 տարեկան անձանց համար, և այն սահմանափակվում
է սննդի վերամշակման ար
դյու
նա
բե
րությամբ (Ներգաղթի կանոնների 1325I
պարբերություն)։
Միջազգային շրջանավարտների ռեժիմով (ՄՇՌ) Միացյալ Թագավորության
համալսարանների շրջանավարտներին տրվում է տասներկու ամիս Միացյալ
Թագավորությունում աշխատելու թույլտվություն։ Այս դեպքում հիմնական
պա
հանջն այն է, որ անհատը նշված ժա
մա
նակահատվածի ընթացքում աշ
խատանք փնտրելու և կատարելու մտադրություն ունենա, մինչև նա, «Բարձր
որակավորում ունեցող միգրանտների համար ծրագրի» համաձայն, կստանա
աշխատանքի թույլտվություն՝ որպես բիզնես գործունեություն սկսող անձ կամ
նորարար (Ներգաղթի կանոնների 135O պարբերություն)։
Շոտլանդիայում աշ
խա
տող նորահայտ տաղանդների ծրագրով (ՇԱՆՏԾ)
Շոտլանդիայի ուսում
նա
կան հաստատություններում որակավորում ստացած
անձանց Շոտլանդիայում միայն 24 ամիս աշխատելու հնա
րա
վորու
թյուն է
տրվում։ Այս կա
տե
գո
րիայում ընդգրկվելու հիմնական պայ
ման
ն այն է, որ
անհատը Շոտլանդիայում աշխատանք փնտրելու և կատարելու, ինչպես նաև
թույլտվության գործողության ժամ
կետի ավարտին Միացյալ Թա
գա
վո
րու
թյունից հեռանալու մտադրություն ունենա, մինչև նա «Բարձր որակավորում
ունեցող միգրանտների համար ծրագրի» համաձայն կստանա աշխատանքի
թույլտվություն՝ որպես բիզնես գործունեություն սկսող անձ կամ նորարար։
Աշխատանքի թույլտվություն ստանալու և աշխատանքին առնչվող այլ կատե
գորիաներում ընդգրկվելու համար սահմանված տուրքերը կազմում են մոտա
վորապես 200 ֆունտ ստերլինգ (270 եվրո), իսկ որոշում կայացնելու համար
սահ
մանված ժամ
կետը տատանվում է հինգից տասնհինգ աշ
խա
տանքային
օրերի սահ
մաններում։ Աշխատանքի թույլ
տվու
թյուններին առնչվող՝ երկրի
ներսում սահմանափակ ժամկետով թույլտվություն ստանալու դիմումների
համար (այլ կերպ ասած՝ կա
տե
գո
րիայի ընդլայնումը կամ փոփոխումը)
Սահմանային ներգաղթի հարցերով գործակալությունը սահմանել է հետևյալ
չափանիշները. 70 տոկոս՝ 20 աշխատանքային օրվա և 90 տոկոս՝ 45 աշխա
տանքային օրվա ընթացքում։

Ոչ վարձու աշխատանքը
Բիզնես գոր
ծու
նեու
թյուն սկսելու մտադրություն ունեցող անձանց կա
տե
գո
րիան ներառում է թե՛ նոր բիզնեսի ստեղծումը, թե՛ արդեն գործող
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բիզնեսում ներգրավվելը։ Այս դեպքում պահանջվում են հետևյալ հիմնական
որակավորումները. դիմողը պետք է ունենա առնվազն 200 000 ֆունտ
ստերլինգ (287 599 եվրո) տվյալ բիզնեսում իր տնօրինության տակ
գտնվող միջոցներից ներդրում կա
տա
րելու համար, տվյալ բիզնեսում նա
պետք է ունենա իր կողմից կա
տա
րած ներդրումներին հա
մա
պա
տաս
խան
բաժնետոմսեր կամ բաժնետոմսերի վերահսկիչ փաթեթ, պետք է լինի իրական
պա
հանջարկ դիմողի կողմից կա
տա
րած ներդրումների կամ մատուցվող
ծա
ռա
յու
թյունների համար և իր կողմից կա
տա
րած ներդրումների կամ
մատուցվող ծառայությունների արդյունքում ստեղծվի լրիվ դրույքով առնվազն
երկու աշխատատեղ։60 (Ներգաղթի կանոնների 204–րդ պարբերություն)։
Ներդրողի կա
տե
գո
րիան ներառում է այն անձանց, որոնք մտադիր են
ներդրումներ կատարել Բրիտանիայում՝ առանց պարտադիր կերպով բիզնես
գոր
ծու
նեու
թյան մեջ ներգրավվելու կամ աշխատատեղեր ստեղծելու։ Այս
դեպքում ներկայացվում են հետևյալ հիմնական պահանջները. դիմողը պետք
է իր տնօրինության տակ ունենա ներդրում կա
տա
րելու համար նա
խա
տես
ված առնվազն 1 000 000 ֆունտ ստերլինգ (1 400 423 եվրո), ներդրումը պետք
է կա
տա
րվի դիմողի սեփական միջոցներից, եթե նրա զուտ անձնական
գումարները չեն գերազանցում երկու միլիոն ֆունտ ստերլինգը. այդ դեպքում
կարելի է փոխառություն վերցնել ֆինանսավարկային հաստատությունից,
դիմողը պետք է մտադրություն ունենա Միացյալ Թա
գա
վո
րու
թյունում
ներդրում կա
տա
րել առնվազն 750 000 ֆունտ ստերլինգի (1 078 498
եվրո) չափով և հիմնավորվել Միացյալ Թա
գա
վո
րու
թյունում (Ներգաղթի
կանոնների 224–րդ պարբերություն)։
Նորարարի կա
տե
գո
րիան ստեղծվել է 2000 թվականին։ Միացյալ Թա
գավորությունում այս կատեգորիայի ներքո աշխատելու թույլտվություն
ձեռք բերելու մեկնարկային կետը Միացյալ Թա
գա
վո
րու
թյունում աշ
խա
տանքի թույլտվություններ տրամադրող մարմին դիմում ներկայացնելն է՝
հաստատում ստա
նալու համար։ Այս դեպքում ներ
կա
յացվող հիմնական
չափորոշիչներով շեշտը դրվում է անհատի բիզնես գոր
ծու
նեու
թյան փորձի
վրա, և նախապատվությունը տրվում է գիտության և տեխնոլոգիայի
ոլորտներում ներկայացվող դիմումներին։ Ներգաղթի կանոնների համաձայն,
ներ
կա
յացվող հիմնական պա
հանջներն այն են, որ դիմողը մտադրություն
ունենա հիմնել այնպիսի բիզնես, որը Միացյալ Թա
գա
վո
րու
թյունում լրիվ
դրույքով վճարվող աշխատանքով կապահովի առնվազն երկու անձանց, և որ
իր՝ երկրում գտնվելու ժամանակահատվածի ընթացքում մտադրություն ունենա
տնօրինել բաժնեմասերի նվազագույն հինգ տոկոսը (Ներգաղթի կանոններ,
պարբերություն 210A)։ 61
60 Անհրաժեշտ է նաև, որ անհատը աշխատանքում ներգրավվելու մտադրություն չունենա (թե՛
բիզնես գործունեության, թե՛ այլ նպատակով):
61 Այդ պահանջներն ավելի մեղմ են, քան բիզնես գործունեության կամ ներդրողների կատե
գո
րիաների նկատմամբ կիրառվող պա
հանջները։ Բաժնետոմսերի վերահսկիչ կամ համարժեք
փաթեթի համար որևէ հատուկ պահանջ չի ներկայացվում. միակ պահանջն այն է, որ անհատի
սեփական միջոցներից նվա
զա
գույն գումար հասանելի լինի ներդրումներ կա
տա
րելու համար։
Ուստի, ծրագիրը նախատեսված է այն անձանց համար, որոնք նոր բիզնես են հիմնում այլ անձանց
կողմից տրամադրվող վենչուրային կապիտալով։
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Սեզոնային աշխատանքը
Ներգաղթի կանոնների 4–րդ մասը վերաբերում է ժա
մա
նակավոր աշ
խա
տանքի կատեգորիաներին։ Իսկապես սեզոնային աշխատանք կատա
րվում է միայն Գյուղատնտեսության ոլորտում սեզոնային աշ
խա
տողների
ծրագրի (ԳՍԱԾ) միջոցով։ Մնացածն առնչվում են ժա
մա
նակավոր աշ
խա
տանքի այլ տեսակներին. օրինակ՝ կան դրույթներ, որոնք վերաբերում են:
«au pairs» ծրագրին,62 աշ
խա
տանքը և արձակուրդը համատեղող անձանց,63
հաստատված փոխանակման ծրագրերի ներքո աշ
խա
տող ուսուցիչներին և
լեզվի մասնագետ–օգնականներին։64 Ժամանակավոր աշխատանքի բոլոր կա
տեգորիաների համար ներկայացվող հիմնական պայմանն այն է, որ անհատը
մտադրություն ունենա հեռանալ Միացյալ Թագավորությունից աշխատանքի
համար նախատեսված ժամանակահատվածի ավարտին։
Գյուղատնտեսության ոլորտում սեզոնային աշ
խա
տողների ծրագրի ներքո
տրվող թույլ
տվու
թյուններով նշանակվում են գյուղատնտեսական հարցերով
մասնագետներ՝ ըստ քվոտայի սեզոնային աշխատողներ հավաքագրելու նպա
տակով։ Այդ նպատակով մասնագետները իրենց կողմից հավաքագրված աշ
խատողներին տրամադրում են աշխատանքային քարտեր։ Ընթացիկ քաղաքա
կանության հիմնական միտումն այն է, որ, սկսած 2008 թվականի հունվարից,
Գյուղատնտեսության ոլորտում սեզոնային աշխատողների ծրագրով նախա
տեսված տեղերը հասանելի լինեն միայն Բուլղարիայի և Ռումինիայի քաղա
քացիների համար։ 65 Մինչև այս քաղաքականության լիարժեք իրականացումը,
ներկայացվում են հետևյալ հիմնական պահանջները. 18 տարեկանից բարձր
լինելը, ԵՏՏ տարածքից դուրս ապրելը և հայրենիքում առկա ուսուցման ձևով
սովորող ուսանող լինելը (չնայած Բուլղարիայի և Ռումինիայի քա
ղա
քա
ցիների նկատմամբ այս պա
հանջը չի ներ
կա
յացվում): Գյուղատնտեսության
ոլորտում սեզոնային աշ
խա
տողների ծրագրով տրվում է առա
վե
լա
գույնը
վեց ամիս երկրում գտնվելու թույլտվություն (Ներգաղթի կանոնների 104–րդ
պարբերություն)։

62 Այս կատեգորիայում ընդգրկված են այնպիսի անձինք, որոնք գալիս են Միացյալ Թագավո
րություն ընտանիքով ապրելու և այդ տանը աշխատելու ընթացքում անգլերեն սովորելու նպա
տակով։ Անհատը պետք է լինի չամուսնացած, 17–27 տարեկան, ունենա մի քանի նշված երկրների
(ԵՄ, ԵՏՏ, Անդորրա, Բոսնիա և Հերցեգովինա, Խորվաթիա, Ֆարերյան կղզիներ, Գրենլանդիա,
Մակեդոնիա, Մոնակո, Սան Մարինո կամ Թուրքիա) քաղաքացիություն և աշխատի շաբաթական
երկու կամ երեք օր՝ օրական առավելագույնը հինգ ժամ։
63 Այս կատեգորիայում ընդգրկված են այնպիսի անձինք, որոնք գալիս են Միացյալ Թագավո
րություն աշխատանքը և արձակուրդը համատեղելու նպատակով։ Այս կարգավիճակը շնորհվում
է առա
վե
լա
գույնը երկու տարի ժամ
կետով՝ չամուսնացած, 17–30 տարեկան և սահ
մանված
երկրների (Բրիտանական համագործակցության երկրներ) քա
ղա
քա
ցիություն ունեցող անձանց,
որոնք երկրում գտնվելու ժամանակահատվածի ընթացքում տասներկու ամսից ավելի աշխատելու
մտադրություն չունեն։
64 Այս կա
տե
գո
րիայում ընդգրկված անձանց ներ
կա
յացվող հիմնական պա
հանջն այն է, որ
նրանք մասնակցեն կրթական քա
ղա
քա
կանության հարցերով պետական մարմիններից մեկի
կողմից հաստատված կամ կարգավորվող պաշտոնական փոխանակման ծրագրին։
65 Այդ դիրքորոշումն ուժի մեջ կմնա մինչև այդ երկրների՝ ԵՄ–ին անդամակցելու ժամանակավոր
միջոցառումները կդադարեցվեն 2011 կամ 2013 թվականի վերջին։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

2.3.3.3 Ուսումը և վերապատրաստումը
Ուսանողների և վե
րա
պատ
րաստում անցնող անձանց հիմնական կա
տե
գո
րիաները հետևյալն են. պետական բարձրագույն ուսում
նա
կան հաս
տատությունների ուսանողները, մասնավոր ուսումնական հաստատություններ
ըն
դուն
ված 16 տարին տարին լրացած բարեխիղճ (bona fide) ուսանողները,
անկախ վճարովի դպրոցներում ուսանելու համար ըն
դուն
ված անձինք,
բժշկական ուսումնարանների ուսանողները՝ ներառյալ մանկաբարձական
ուսումնարանների ուսանողները, այդ խմբերի համար նա
խա
տես
ված մաս
նագիտական վերապատրաստման ծրագրերում ընդգրկված՝ որակավորում
ունեցող օտարերկրյա բուժքույրերն ու մանկաբարձները, նախորդ հինգ կա
տե
գո
րիաների հեռանկարային ուսանողները, ասպիրանտ բժիշկներն ու
ատամնաբույժները, կլինիկական օրդինատուրա անցնող կամ ատամնաբույժի
մոտ դիտորդի կարգավիճակով փորձ ձեռք բերող անձինք։
Ուսանողական և վերապատրաստման կատեգորիաներին սովորաբար ներ
կայացվում են ներգաղթի նույն պայմանները. դիմողը պետք է անցնի առկա
ուսուցման ձևով ուսումնառություն կամ մասնակցի վերապատրաստման
դասըն
թացներին և դասընթացների կամ ուսում
նա
ռու
թյան ավարտին Միա
ցյալ Թա
գա
վո
րու
թյունից հեռանալու մտադրություն ունենա (կարող են կա
տա
ր
վել որոշ բացառություններ): Բացի դրանից, դիմողը բիզնես գոր
ծու
նեության մեջ ներգրավվելու կամ շաբաթական 20 ժամը գերազանցող վար
ձու աշ
խա
տանք կա
տա
րելու մտադրություն չպետք է ունենա ուսում
նա
կան
կիսամյակի ընթացքում (սակայն արձակուրդների ընթացքում որևէ սահմանա
փակում նա
խա
տես
ված չէ), եթե Պետական քարտուղարից նման թույլ
տվու
թյուն չի ստացել։ Ուսանողի կա
տե
գո
րիայից աշ
խա
տանքի թույլտվության
կատեգորիային անցնելը, աշխատանքի թույլտվության ձեռքբերման ընդհա
նուր կանոնների համաձայն, հնարավոր է այն ուսանողների դեպքում, որոնք
ավարտել են իրենց կրթությունը։
Բացի դրանից, գործում է Վերապատրաստման կամ աշխատանքային փորձի
ծրագիրը (ՎԱՓԾ), որով ներգաղթողներին հնարավորություն է տրվում
մասնագիտական որակավորում ձեռք բերելու նպատակով արտադրական
գործընթացում կազմակերպվող վե
րա
պատ
րաստում անցնել կամ աշ
խա
տանքային փորձ ձեռք բերել։ Վերապատրաստման կամ աշ
խա
տանքային
փորձի ծրագրին (ՎԱՓԾ) մասնակցելու նախապայ
ման
ն այդ նպա
տակով
Միացյալ Թագավորությունում աշխատանքի թույլտվություններ տրամադրող
մարմնի կողմից աշխատանքի թույլտվություն շնորհելն է։ Այստեղ ևս աշխա
տանքի թույլտվություն տրամադրելու հիմնական պահանջն այն է, որ դիմողը
մտադրություն ունենա հեռանալ Միացյալ Թագավորությունից վերապատ
րաստման դասընթացների կամ աշխատանքային փորձի ձեռքբերման համար
նախատեսված ժամանակահատվածի ավարտին և այլ վարձու աշխատանք
կա
տա
րելու նպա
տակ չունենա։ Բացի դրանից, որպեսզի դիմումի վե
րա
բերյալ կայացվի դրական որոշում, վերապատրաստման կամ աշխատանքի
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Միացյալ Թագավորություն

արդյունքում ձեռք բերված փորձը պետք է հանգեցնեն ճանաչված մաս
նա
գիտական որակավորում ստանալուն, աշխատողի թափուր աշխատատեղը
չպետք է համալրի դիմում ներ
կա
յացրած անձը, և վե
րա
պատ
րաստման
կամ աշ
խա
տանքային փորձի ձեռքբերման տևո
ղու
թյունը պետք է կազմի
շաբաթական առնվազն 30 ժամ։

3. Անդամ պետությունում գործող պայմանների
համեմատությունը ԵՄ և միջազգային մակարդակով
սահմանված պայմանների հետ
Անձանց Միացյալ Թագավորություն ընդունելու դեպքում ՄԻԵԿ-ի հետ
կարող են հակասություններ առաջանալ հետևյալ երկու ոլորտներում։
Առաջինը՝ ըն
տա
նիքի վե
րա
միա
վորման դեպքերն են, երբ թե՛ բնա
կություն
հաստատած, թե՛ երկրում սահ
մանափակ ժամ
կետով մնալու թույլ
տվու
թյուն
ունեցող հովանավորների ըն
տա
նիքի միգրացիայի նկատմամբ կիրառվող
տարբեր սահ
մանափակումներն անհամատեղելի են Կոնվենցիայի 8–րդ
հոդվածում ամրագրված՝ ընտանեկան կյանքը պահպանելու ընդհանուր
պարտականության հետ։66 Երկրորդ ոլորտը մուտքի ձևակերպումն է։ 2005
թվականի՝ Ներգաղթի վերաբերյալ որոշումների բողոքարկման տրիբունալում
հաստատվեց, որ Կոնվենցիան, բացառությամբ 8–րդ հոդվածի, չի կիրառվում
ներգաղթի վերաբերյալ Միացյալ Թագավորության տարածքից դուրս ըն
դուն
ված որոշումների դեպքում(Մունն (Moon) ընդդեմ Ներքին գործերի
նախարարի, 2005թ.)։ Մինչդեռ այս եզրակացության կայունությունը կասկածի
տեղիք է տալիս, մարդու իրավունքների սկզբունքների ստույգ դերը մուտքի
ձևակերպման հետ կապված գործերում դեռ պետք է հստակեցվի։
Հաշվի առնելով հա
մա
պա
տաս
խանությունը ԵՄ չափանիշներին՝ երրորդ
երկրի քա
ղա
քա
ցիների կողմից օրինական միգրացիային վերաբերող ԵՄ
չափանիշների կիրառումը իրավաբանորեն պարտադիր չէ Միացյալ Թագա
վորության համար։ Սա ԵՀ պայմանագրի 62–րդ և 63–րդ հոդվածներով ըն
դունված միջոցները կիրառելու կամ չկիրառելու համար Ամստերդամի պայ
մանագրով տվյալ երկրին տրվող ընտրության հնա
րա
վորու
թյան արդյունք
է։ Քաղաքական տեսանկյունից, Բրիտանիան որդեգրում է այն տեսակետը,
որ երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիներին՝ տվյալ երկիր ըն
դու
նելու վրա ազդող
միջոցների կիրառումն անընդունելի է իր համար։

66 Լորդերի պալատն այս առն
չու
թյամբ հայտարարել է, որ Ներգաղթի կանոնները պետք
է դիտվեն որպես ներ
գաղթի վե
րա
բեր
յալ ըն
դուն
ված որոշումների բողոքարկման դեպքում
Կոնվենցիայի համատեղելիության ուսում
ն ասիրության սկիզբ, սակայն ոչ ավարտ Հենգն (Huang)
ընդդեմ Ներքին գործերի նախարարի, 16–րդ պարբերություն։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Ներգաղթողներին՝ տվյալ երկիր ընդունելուն վերաբերող ԵՄ ամենակարևոր
ակտը «Ընտանիքի վե
րա
միա
վորման մասին» Խորհրդի 2003/86/ԵՀ հրա
հանգն է։ Ընդհանուր առմամբ, հրա
հանգով սահ
մանված չափանիշների՝
համեմատաբար սակավաթիվ լինելը վկայում է այն մասին, որ հրա
հանգով սահմանված պահանջների և Միացյալ Թագավորության քա
ղա
քա
կանության միջև եղած ցանկացած տարբերություն հավանաբար
պետք է սահ
մանափակվի։ Ամուսնու երեխաների հետ կապված կարող են
տարաձայնություններ ծագել, եթե պարզվի, որ վերջիններս, նշված Հրահանգի
համաձայն, ունեն ընտանիքի վերամիավորման իրավունք, սակայն,
Բրիտանիայի՝ սահ
մանափակ ժամ
կետով մնալու թույլ
տվու
թյուն ունեցող
հովանավորներին առնչվող քաղաքականության համաձայն, չեն կարող
օգտվել այդ իրավունքից։ Բացի դրանից, նշված Հրահանգով նախատեսվում
է առավելագույնը հինգ տարի բնակությունից հետո ընտանիքի անդամներին
անկախ բնակության/կացության թույլտվության տրամադրումը։ Չնայած
այս ժամկետը համահունչ է Միացյալ Թագավորության քաղաքականության
հետ, այ
նուա
մե
նայ
նիվ, սույն Հրահանգով չեն ընդունվում ինտեգրման պա
հանջները, որոնք Միացյալ Թա
գա
վո
րու
թյան կողմից 2007 թվականի
ապրիլի 2–ից ի վեր ներկայացվել են երկրում անսահմանափակ ժամկետով
մնալու դիմումներից շատերի դեպքում։ Այ
նուա
մե
նայ
նիվ, այլ ոլորտներում
Միացյալ Թագավորության իրավունքով ներկայացվում են ավելի քիչ սահ
մանափակումներ, քան այդ Հրահանգով։ Օրինակ` Հրահանգով անդամ պե
տու
թյուններին հնա
րա
վորու
թյուն է տրվում 12 տարին լրացած երեխաների
դեպքում անցկացնել ինտեգրման մակարդակը գնահատող թեստ, եթե նրանք
մուտք են գործում տվյալ երկիր ինքնուրույն, և՝ սահմանափակել 15 տարին
լրացած երեխաներին համապատասխան երկիր ընդունելը. նշված սահ
մանափակումներից ոչ մեկը Միացյալ Թագավորության ընթացիկ քաղաքա
կանությամբ ընդունված չէ։

4. Գործնականում ներգաղթի վրա ներգաղթի վերա
բերյալ օրենսդրության իրական ազդեցությունը
Ներգաղթի իրա
վունքով սահ
մանված պայ
ման
ների ազդեցությունը համա
կարգված ձևով չի ուսումնասիրվել Միացյալ Թա
գա
վո
րու
թյունում։ Սա
հավանաբար արտացոլում է ներ
գաղթի քա
ղա
քա
կանության խիստ քա
ղա
քական բնույթը։ Կառավարությունները և պաշտոնյաները շահագրգռված չեն
իրենց կողմից ըն
դուն
ված քա
ղա
քա
կանության ուղղությունների կամ դրանց
հետևանքների մանրամասները ներկայացնելու անկախ ուսումնասիրությամբ։
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Միացյալ Թագավորություն

5. Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը
Միացյալ Թագավորության սոցիալական ապահովության համակարգի
շրջանակներում երկրից ժա
մա
նակավորապես բացակայելու դեպքում,
նպաստներից շատերը պահպանվում են։ Երկրից երկար ժա
մա
նակով
բացակայության դեպքում պահպանվող միակ նպաստը պետական աշ
խա
տանքային կենսաթոշակն է։ Այնուամենայնիվ, արտասահմանում բնակվող
անձանց դեպքում աշ
խա
տանքային թոշակի դրույքաչափն մեխանիկորեն
չի փոփոխվում, ինչն արվում է Միացյալ Թա
գա
վո
րու
թյունում ապրող
անձանց դեպքում։ Փոխարենը, հիմնական կանոնն այն է, որ կենսաթոշակի
դրույքաչափը սահմանվում է Միացյալ Թագավորությունում բնակության/
կացության ժամանակահատվածի ավարտին։ Արտասահմանում բնակվող
անձանց կենսաթոշակի դրույքաչափը փոփոխվում է միայն բնակության/կացու
թյան վայրի պետության հետ աշխատանքային կենսաթոշակների վերաբերյալ
փոխադարձ համաձայնագրի առկայության դեպքում։67
Միացյալ Թագավորության Միջազգային զարգացման գործակալությունն
(ՄԶԳ) ընդունում է, որ դրամական փոխանցումները կարող են օժանդակող
գործոն լինել դեպի քիչ զարգացած երկրներ ուղղված ռեսուրսների հոսքերի
առումով (Համայնքների պալատի կողմից ընդունվող փաստաթղթեր, 2004թ.)։
Հիմնականում այն իր դերը փոխանցումների շու
կայի դյուրացման հարցում
համարում է սահմանափակ։ Այդ նպատակով այն օժանդակել է դրամական
փոխանցումների մասին տվյալների հավաքմանը և խրախուսել է ֆի
նան
սական ծառայությունների հատվածին՝ շուկայական հնարավորություններ
զարգացնելու հարցում։ ՄԶԳ–ը չի նախատեսում մասնակցություն քաղաքա
կանության առավել միջամտող ուղղություններին, ինչպիսիք են՝ կոնկրետ
դրամական փոխանցումների հետ կապված ապ
րանքների երաշ
խա
վորումը
կամ դրամական փոխանցումների կար
գա
վորումը, որոնք տարբեր են
ընդհանուր կարգավորող մարմնի կողմից արդեն իսկ իրականացվող քաղա
քականության ուղղություններից (Ֆինանսական ծառայությունների հարցերով
մարմին)։
Միացյալ Թագավորության ներգաղթի քաղաքականությունը միայն չափա
զանց սահ
մանափակ դրույթ է նախատեսում «ուղեղների շրջանա
ռություն»
կոչվող հասկացության համար։ Ավելի քիչ զարգացած երկրներից «ուղեղների
արտահոսքի» հնա
րա
վորու
թյան միակ ուղղակի արձա
գանքը հետևյալն է.
այն է՝ Առողջապահության ազգային ծա
ռա
յու
թյան շրջանակներում գործող
գործելակերպի կանոնները, որոնց համաձայն զարգացող երկրներից առող
67 Աշխատանքային կենսաթոշակները հիմնականում փոխանցվում են ԵՏՏ–ի և Շվեյցարիայի
տարածքում։ Հետևյալ պետությունների և տարածքների հետ նույնպես կնքվել են աշխատանքային
կենսաթոշակներին վերաբերող փոխադարձ համաձայնագրեր. Բարբադոս, Բերմուդա, Կանադա,
Գերնսի, Իսրայել, Յամայկա, Ջերսի, Մավրիտիուս, Նոր Զելանդիա, Ֆիլիպիններ, Թուրքիա և
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։
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ջապահության ոլորտի աշխատողների հավաքագրումն արգելվում է։68 Այդու
հանդերձ, գործելակերպի կանոններով չեն բացառվում զարգացող երկրներից
անհատների կողմից ներ
կա
յացվող դիմումները։ «Ուղեղների արտահոսքն»
անուղղակիորեն կարելի է կանխել նաև վարձու աշ
խա
տանքի կամ բիզնես
գործունեության կատեգորիաներին անցնելու համար սահմանված սահ
մանափակումների միջոցով, որոնք ներկայացվում են միգրանտների մի քանի
կատեգորիաների նկատմամբ։

68 Բացառություն են կազմում կա
ռա
վա
րու
թյունների միջև ձեռք բերված պայ
մանավոր
վածու
թյունները, որոնց հա
մա
ձայն թույլ է տրվում այդպիսի աշխատուժի հավաքագրում. նման պայ
մանավորվածություններ ձեռք են բերվել Չինաստանի, Հնդկաստանի և Ֆիլիպինների հետ։

142

Միացյալ Թագավորություն

Ընտրված գրականության ցանկ
Գրականություն
Border and Immigration Agency, Securing the UK Border (March 2007) p.13 (BIA,
Securing the UK Border).
House of Commons Select Committee on International Development, Migration and
development: Government response (December 2004) (House of Commons Papers,
2004).
Joint Council for the Welfare of Immigrants, Immigration, nationality and refugee
law handbook (2006).

Այլ աղբյուրներ
«Օտարերկրացիների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումների մասին»
ակտ (Փոփոխություն), 1919թ. (1919թ., 92–րդ գլուխ), 1919 թվականի դեկտեմբերի
23։
«Բրիտանիայի քաղաքացիության մասին» ակտ, 1948թ. (1948 թ., 56–րդ գլուխ),
1948 թվականի հուլիսի 30։
«Բրիտանական համագործակցության երկրների ներ
գաղ
թողների մասին»
ակտ, 1962թ. (1962թ., 21–րդ գլուխ), 1948 թվականի ապրիլի 18։
«Ներգաղթի մասին» ակտ, 1971թ. (1971թ., 77–րդ գլուխ), 1971 թվականի
հոկտեմբերի 28։
«Չգրանցված ամուսնական հարաբերությունների մասին» ակտ, 2004թ.
(2004թ., 33–րդ գլուխ), 2004 թվականի նոյեմբերի 18։
«Ներգաղթի, ապաստանի և քաղաքացիության մասին» ակտ, 2006թ. (2006թ.,
13–րդ գլուխ):
«Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» հրաման 1920թ., (SI 1920 թիվ 448), 1920
թվականի մարտի 25։
«Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» հրաման 1953թ., (SI 1953 թիվ 1671), 1653
թվականի նոյեմբերի 19։
Ներգաղթի վերաբերյալ կանոնակարգեր, 2006թ. (Եվրոպական տնտեսական
տարածք) (2006թ. թիվ 1003) (ԵՏՏ կանոնակարգեր)։
«Ներգաղթի և քաղաքացիության (Տուրքերի) մասին» կանոնակարգեր, 2007թ.
(SI 2007 Թիվ 1158), 2007 թվականի ապրիլի 1։
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Ներգաղթի կանոններ (կոնսոլիդացված տարբերակ) (Ներգաղթի կանոններ)։
Առցանց
մատչելի
է՝
http://www.ind.homeoffice.gov.uk/lawandpolicy/
immigrationrules/

Լորդերի պալատի որոշումները Միացյալ Թագավորության վերա
բերյալ
Հենգն (Huang) ընդդեմ Ներքին գործերի նախարարի, (2007թ.) UKHL 11։

Միացյալ Թագավորությունում ներգաղթի և ապաստանի հարցերով
տրիբունալի որոշումները
Մունը (Moon) ընդդեմ Ներքին գործերի նախարարի, (2005թ.) UKIAT 112։
Սահմանային և ներգաղթի հարցերի գործակալություն, Քաղաքականության
ցուցումներ։ Առցանց մատչելի է՝ http://www.ind.homeoffice.gov.uk/lawandpolicy/
policyinstructions/
Միջազգային զարգացման դեպարտամենտ, Զարգացող երկրների ցուցակը։
Առցանց մատչելի է՝ http://www.nhsemployers.org/workforce-558.cfm
Ներքին գործերի նախարարություն, Ներգաղթի վերաբերյալ վիճակագրության
վերահսկումը (2005թ.) (Վիճակագրական տեղեկագիր, 2005թ.)։
Ներքին գործերի նախարար Բարոնես Սքոթլանդ, Լորդերի պալատի
դեբատներ, 2006 թվականի նոյեմբերի 28, WA47 սյունակ (Լորդերի պալատի
դեբատներ)։
Ներքին գործերի նախարարություն, Վիճակագրական տեղեկագիր 11/99
(1996թ.) (Վիճակագրական տեղեկագիր, 1996թ.):
Միացյալ Թագավորության վիզաներ, Դիվանագիտական ծառայության ըն
թացակարգեր մուտքի և ձևակերպման վերաբերյալ։ Առցանց մատչելի է՝ www.
UKvisas.gov.uk
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1. Ներգաղթի ընդհանուր քաղաքականությունը և
միտումները
2003 թվականի տվյալներով երկրում ապրում էր Նիդեռլանդների քաղաքա
ցի չհանդիսացող 700 000 և Նիդեռլանդների քաղաքացիությունից բացի, այլ
քաղաքացիություն ունեցող 900 000 անձ (CBS)։ Նիդեռլանդների քաղաքա
ցիություն չունեցող անձանց և երկքա
ղա
քա
ցիություն ունեցող, սակայն ԵՄ
ծագում չունեցող անձանց ընդհանուր թիվը գերազանցում էր մեկ միլիոնը։
Նրանց մեծ մասը բնակվում էր երկրի չորս ամենախոշոր քաղաքներում՝
Ամստերդամ, Ռոտերդամ, Հաագա և Ուտրեխտ։
2005 թվականին ուսանող միգ
րանտների թիվը զգալիորեն աճեց, մինչդեռ
բոլոր մյուս կա
տե
գո
րիաների միգ
րանտների թիվը նվազեց կամ մնաց
անփոփոխ։ Այդուհանդերձ, միգ
րանտների մեծ մասը գալիս էր ըն
տա
նիքի
վերամիավորման կամ, ավելի որոշակի՝ ընտանիք կազմելու նպատակով։
Դա է պատճառը, որ ընտանիքի վերամիավորման և ընտանիք կազմելու հետ
կապված հարցերը քաղաքականության շուրջ քննարկումների կենտրոնում են
եղել (EMN 2006թ.)։
2006 թվականին բնակության/կացության թույլտվության համար դիմում ներ
կայացրած անձինք (77,550 դիմում) հիմնականում Թուրքիայից, Լեհաստանից,
Ամերիկայի
Միացյալ
Նահանգներից,
Գերմանիայից,
Մարոկկոյից,
Չինաստանից, Միացյալ Թագավորությունից, Հնդկաստանից, Ճապոնիայից
և Սուրինամից էին (IND վիճակագրություն, 2006 թ.):
21–րդ դարի սկզբին տեղի ունեցած երկու քա
ղա
քա
կան սպանություններից
հետո Նի
դեռ
լանդների հա
սա
րա
կու
թյունը խուճապի մեջ է, և երկրում
համատարած դժգոհություն է տիրում նախկին հրավիրված աշ
խա
տողների ինտեգրման հարցում երկրի անկարողության և նրանց՝ հաճախ
Նիդեռլանդների քաղաքացի հանդիսացող երեխաների մոտ կրոնական
ծայրահեղականության հետ կապված։ Արդյունքում, իրար հաջորդող երեք կա
ռա
վա
րու
թյունների նպա
տակն է եղել ձեռնարկել ինտեգրմանն ուղղված մի
շարք միջոցներ և սահմանափակել հետագա միգրացիան (հատկապես ընտա
նիքի անդամների դեպքում)՝ միևնույն ժամանակ փորձելով գրավիչ պայման
ներ ստեղծել բարձր որակավորում ունեցող աշխատողների համար։
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2. Ներգաղթը կարգավորող օրենքներն ու
պայմանները
2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը
Նիդեռլանդներում ընդունված է ներգաղթի կարգավիճակի հինգ հիմնական
տեսակ, որոնք իրենց հերթին բաժանվում են ենթակա
տե
գո
րիաների։ Հինգ
հիմնական կա
տե
գո
րիաները հետևյալն են՝ ըն
տա
նիքի հետ կապված
պատճառներով ներ
գաղթ, ուսում կամ վե
րա
պատ
րաստում, սեզոնային աշ
խա
տանք, վարձու աշ
խա
տանք և ոչ վարձու աշ
խա
տանք։ Բացի դրանից,
Նիդեռլանդների իրավունքով ճանաչվում են նաև ներգաղթի այլ կարգավի
ճակներ, օրինակ՝ բուժում ստանալու նպատակով ներգաղթողներ, մարդկանց
թրաֆիքինգի զոհեր, տնային աշխատողներ ( «au pairs»), միգրանտներ, ովքեր
ներգրավվելու են կրոնական կազմակերպություններում և Նիդեռլանդների
նախկին քաղաքացիներ։

2.2 Ընդունման կանոնները. վիզային քաղաքականությունը
2.2.1 Իրավասու մարմինները
Նիդեռլանդներում չի գործում վիզաների տրամադրումը կարգավորող իրա
վա
կան ակտ, ուստի վիզաների վե
րա
բեր
յալ որոշումների համար միակ
իրավական հիմքը 1813 թվականին ըն
դուն
ված Թագավորական հրամա
նագիրն է։
Վիզաների համար ներկայացված դիմումների վերաբերյալ որոշումներն
ընդունվում են Արտաքին գործերի նախարարության՝ Վիզաների հար
ցերով վարչության (Նախարարություն) կողմից՝ ըստ 1813 թվականի Հրամա
նագրի։ Դիմումը ներ
կա
յացվում է Նի
դեռ
լանդների դեսպանատուն, իսկ
Նախարարությունն այնուհետև դիմումի վե
րա
բեր
յալ կարծիք է հայտնում։
Վիզաների հարցերով վարչությունն իրականում նույն մարմինն է, ինչ Ար
դա
րա
դա
տու
թյան նախարարության համակարգում գործող՝ Ներգաղթի և
հպատակագրման հարցերով վարչությունը։

2.2.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Կարճ ժամանակով (առավելագույնը երեք ամսով) Նիդեռլանդներ ուղևորվող
օտար
երկ
րա
ցիներից կարող է պա
հանջվել վիզա՝ կախված նրանց քա
ղա
քացիությունից։ Կարճաժամկետ վիզայի համար պետք է դիմել արձակուրդի,
գործարար այցելությունների, ընկերներին կամ ընտանիքին այցելելու և համա
ժողովների կամ սպորտային միջոցառումների մասնակցելու նպատակով։
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Դիմողն իր բնա
կության երկրում գտնվող Նի
դեռ
լանդների դեսպանատուն
կամ հյուպատոսություն պետք է ներ
կա
յաց
նի հետևյալ փաստաթղթերը՝
վավեր անձնագիր, երկրում գտնվելու նպատակի մասին ապացույց, բավարար
ֆի
նան
սա
կան միջոցներ ունենալու մասին ապացույց, ճամփորդական
բուժապահովագրություն ունենալու մասին ապացույց, վերադարձի տոմս կամ
տոմսի պատվիրման մասին փաստաթուղթ և Նի
դեռ
լանդներում գտնվելու
համար նա
խա
տես
ված ժա
մա
նակահատվածի ավարտին իր ծագման երկիր
վերադառնալու մտադրությունը հաստատող փաստաթղթեր։
«Օտարերկրացիների մասին» 2000 թվականի ակտի հիմքում ընկած է միգ
րանտների ընդունման սահմանափակող քաղաքականությունը. նրանք
ընդունվում են միայն այն դեպքում, եթե նրանց ներկայությունը տնտեսական
կամ մշակութային տեսանկյունից շահավետ է Նիդեռլանդների համար, եթե
նրանց ընդունումը պայ
մանավորված է մի
ջազ
գա
յին պարտավորությամբ
(օրինակ՝ փախս
տա
կան
ների դեպքում) կամ մարդասիրական նկատա
ռում
ներով (օրինակ՝ ընտանիքի վերամիավորում կամ բուժում): Կախված ծագման
երկրից՝ միգրանտների մեծամասնությունից պահանջվում է ունենալ երկրում
ժա
մա
նակավորապես գտնվելու թույլատրություն (MVV - Machtiging tot
Voorlopig Verblijf - ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվություն),
որի համար նրանք դիմում են արտերկրից մինչև բնա
կության/կա
ցու
թյան
թույլտվության համար դիմում ներկայացնելու նպատակով Նիդեռլանդներ
ժամանելը։ «Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» շրջաբերականում նշվում է, որ
MVV–ի դիմումի վերաբերյալ որոշման կայացման համար ողջամիտ ժամկետը
երեք ամիս է («Օտարերկրացիների մասին» շրջաբերական, B1/1.1.1.): Սակայն
այս ժամ
կետը ոչ միշտ է պահպանվում։ «Հմուտ միգ
րանտների ծրագրում»
ընդգրկված միգրանտների համար կիրառվող արագացված ընթացակարգերի
դեպքում (մանրամասն նկարագրված է ստորև) MVV–ի դիմումի վերաբերյալ
որոշում պետք է կայացվի երկու շաբաթվա ընթացքում։

2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Արտաքին գործերի նախարարության՝ վիզայի կամ MVV–ի տրա
մա
դրման մերժումից հետո չորս շաբաթվա ընթացքում կարող է ներ
կա
յացվել
վարչական բողոք։ Վարչական բողոքի մերժման դեպքում դատական կարգով
բողոք կարող է ներ
կա
յացվել Հաագայի տարածքային դա
տա
րան։ Ավելին,
վերաքննիչ բողոքի մերժման դեպքում դա
տա
րանի որոշման ընդունումից
հետո չորս շաբաթվա ընթացքում բողոք կարող է ներ
կա
յացվել Պետական
խորհուրդ՝ ըստ վերադասության։
Վարչական բողոքի կամ Տարածքային դատարան ներկայացված բողոքի վե
րաբերյալ որոշում կայացնելու համար որևէ ժամկետ սահմանված չէ։ Սակայն,
Պետական խորհուրդը պետք է որոշում կայացնի բողոքը ստանալու օրվանից
հետո 23 շաբաթվա ընթացքում ։ Բողոքարկման գործընթացն ավարտին
հասցնելու համար շատ ժա
մա
նակ է պա
հանջվում. դա կարող է տևել
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տարիներ, հատկապես, եթե չկան բավարար հիմքեր Դատարանի կողմից
նախնական որոշման ընդունման համար։
Մինչև բողոքարկման գործընթացի ավարտը որոշումը չի կասեցվում։ Արտա
կարգ դեպքերում Դատարան կարող է ներ
կա
յացվել նախնական որոշում
կայացնելու հայց։

2.3 Երկրում գտնվելու և բնակության/կացության կանոնները
2.3.1 Ներգաղթի կատեգորիայով չպայմանավորված ընդհանուր
կանոնները
2.3.1.1 Իրավասու մարմինները
Արդարադատության նախարարությունը պատասխանատու է բնակության/
կացության թույլտվությունների տրամադրման և այս ոլորտում քաղա
քա
կա
նության հետ կապված միջոցների մշակման համար։ Ներգաղթի և
հպատակագրման հարցերով վարչությունը պատասխանատու է առանձին
դեպքերում որոշումների ընդունման համար։
Սո
ցիա
լա
կան և զբաղվածության հարցերով նախարարությունը ու Աշխա
տանքի և եկամուտների կենտրոնը (ԱԵԿ) պատասխանատու են աշխատանքի
թույլտվություններին առնչվող քաղաքականության մշակման և դրա կիրառման
համար։ Երկիր մուտք գործելուց հետո միգրանտներին փաստաթղթեր տրա
մա
դրելու պար
տա
կա
նու
թյունը դրվել է մունիցիպալ մարմինների վրա։
Դրանք պատասխանատու են նաև ինտեգրման հետ կապված հարցերի և
լեզվի դասընթացների ու թեստերի կազմակերպման համար և ինտեգրման
ծրագրերի առնչությամբ կարող են մշակել իրենց մոտեցումները։

2.3.1.2. Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Երբ օտար
երկ
րա
ցիները Նի
դեռ
լանդներ մուտք գործելու համար ծագման
երկրում գտնվող Նի
դեռ
լանդների դեսպանատանը վիզայի դիմում են ներ
կա
յաց
նում, պա
հանջվում է, որ նրանք, ում անհրաժեշտ է MVV, ծագման
երկրում ինտեգրման քննություն հանձնեն: Հյուպատոսությունում կարող է
առաջանալ փաստաթղթերի օրինականացման անհրաժեշտություն՝ դրանց
վավերականությունն ապացուցելու համար: Առողջության տեսանկյունից
ներ
կա
յացվող միակ պա
հանջն այն է, որ բոլոր միգ
րանտները ժամանելուն
պես հանձնեն տուբերկուլյոզի ախտորոշման քննություն. սույն պա
հանջին
չենթարկվելը կարող է հիմք ծառայել բնակության/կացության թույլտվության
մերժման համար: ԵՄ անդամ երկրների և որոշ այլ երկրների քաղաքացիներին
այդ պահանջը չի վերաբերում, քանի որ նրանք ԵՄ կամ ԵՏՏ մեկ այլ երկրում
վավեր բնակության/կացության թույլտվություն ունեցող միգրանտներ են:
149
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Ժամանելուց հետո միգ
րանտը երեք օրվա ընթացքում պետք է ներկայանա
ներ
գաղթի հարցերով ոստիկանության տարածքային ստո
րա
բա
ժանում և
դիմում ներկայացնի բնակության/կացության թույլտվության համար: Նա
պետք է նաև գրանցվի Մունիցիպալ մարմինների տվյալների բազայում և
մունիցիպալ մարմինների կողմից կազմակերպվող ինտեգրման դասընթաց
ներին մասնակցելու հայտ ներկայացնի:
Երկրում գտնվելու թույլտվության վճարը կազմում է մո
տա
վո
րա
պես 188
եվրո: Սակայն, այլ ծախսեր կա
տա
րելուց հետո, ինչպիսիք են թույլ
տվու
թյուն ստանալու համար դիմումի, ինտեգրման քննության և փաստաթղթերի
հաստատման հետ կապված ծախսերը, ընդհանուր առմամբ վճարվում է մո
տավորապես 1600 եվրո ընտանիքի վերամիավորման նպատակով բնա
կության/կացության թույլտվություն ստանալ համար (TK 30308, էջ 72):
MVV-ի համար գանձվող վճարները տարբերվում են ըստ դիմողի կողմից
հայցվող ներգաղթի կատեգորիայի: Ընտանիքի վերամիավորման նպատակով
MVV-ների համար վճարները տատանվում 188 եվրոյից 830 եվրոյի սահ
մաններում՝ կախված ընտանիքի վերամիավորման տեսակից: Աշխատանքի
դեպքում վճարները տատանվում են 250 եվրոյից՝ բարձր որակավորում
ունեցող միգ
րանտների համար, որոնց դեպքում կիրառվում է արագացված
ըն
թա
ցա
կարգ, 433 եվրոյի սահ
մաններում՝ ոչ վարձու աշ
խա
տանքի համար
դիմող միգրանտների համար: Ուսանողների համար սահմանված վճարները,
սովորաբար նույնն են, ինչ աշխատանքի թույլտվությունների դեպքում:
Բնակության/կացության թույլտվությունների երկարաձգման համար վճարը
կազմում է 188 եվրո և 52 եվրո ընտանիքի անդամների համար, եթե դիմում
ները ներկայացվում են միասին: Ուսանողի բնակության/կացության թույլտվու
թյան յուրաքանչյուր տարի երկարաձգման վճարը կազմում է 52 եվրո:
Եթե MVV չի պահանջվում, կամ դիմում է ներկայացվում կարգավիճակի փո
փոխության համար, նախատեսվում են նույն վճարները, ինչ MVV -ի համար
սահ
մանված համակարգով: «Հմուտ միգ
րանտների ծրագրում» ընդգրկված
միգ
րանտների համար գործում են նվազեցված սակագներ, և օտարերկրյա
քաղաքացիների որոշ կատեգորիաներից վճարներ չեն գանձվում:
MVV հայցող դիմողը պետք է ներ
կա
յաց
նի մի շարք փաստաթղթեր, որոնք
տարբերվում են ըստ միգրացիայի կատեգորիաների, որոնց համար դիմում է
ներկայացվում: Բոլոր փաստաթղթերը պետք է կազմված լինեն հոլանդերեն,
անգլերեն, ֆրանսերեն կամ գերմաներեն, հակառակ դեպքում դրանք պետք
է թարգմանվեն Նիդեռլանդների դատարանի կողմից արտոնագրված թարգ
մանչի կողմից, և արտերկրից ստացվող բոլոր պաշտոնական փաստաթղթերը
պետք է օրինականացվեն:
Որոշ բացառություններով, 16-ից 65 տարեկան յուրաքանչյուր անձ, ով
ցանկանում է բնակվել Նիդեռլանդներում երկար ժամանակով և պետք է դիմի
MVV-ի համար, պարտավոր է հանձնել քաղաքացիական ինտեգրման թեստ:
Թեստը բանավոր քննություն է՝ բաղկացած լեզվի իմացության թեստից և
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Նիդեռլանդներ

Նիդեռլանդների հասարակության վերաբերյալ հարցերից: Հարցեր կարող
են տրվել Նի
դեռ
լանդներում ապրելակերպի, երկրի աշխարհագրության,
տրանսպորտի, պատմության, սահմանադրության, ժողովրդավարության,
օրենսդրության, լեզվի և այն սովորելու կարևորության, ինչպես նաև ծնողա
կան պարտականությունների, կրթության, առողջապահության, աշխատանքի
և եկամուտների վերաբերյալ։ Թեստը պետք է անցկացվի արտասահմանում
գտնվող Նիդեռլանդների դեսպանատանը կամ հյուպատոսությունում, և այն
հանձնելու վճարը կազմում է 350 եվրո: Ընտանիքի վերամիավորման հիմքով
վիզան մերժվում է այնքան ժամանակ, մինչև միգրանտը կհանձնի քննությունը:
Բնակության/կացության թույլտվության տրամադրման և դրա ժամկետի
երկարաձգման վերաբերյալ բոլոր որոշումները պետք է ընդունվեն վեց ամսվա
ընթացքում: Այս ժամկետը կարող է երկարացվել առավելագույնը վեց ամսով:

2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Բնակության/կացության թույլտվության դիմումի մերժման դեպքում վարչական
բողոք պետք է ներկայացվի Արդարադատության նախարարություն
բացասական որոշման ընդունումից հետո չորս շաբաթվա ընթացքում: Եթե
բողոքը մերժվում է, ձեռնարկվում են նույն քայլերը, ինչ վիզայի մերժման
դեպքում: Կարելի է նաև բողոքարկել Աշխատանքի և եկամուտների կենտրոնի
կողմից կայացված որոշումները: Բողոք կարող են ներկայացնել այն անձինք,
ովքեր «շահագրգիռ կողմ» են հանդիսանում. դա կարող է լինել միգրանտը`
վիզայի, MVV -ի կամ բնակության/կացության թույլտվության վերաբերյալ
որոշման դեպքում, և գործատուն` աշ
խա
տանքի թույլտվության վե
րա
բեր
յալ
որոշման դեպքում:

2.4 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևողության
2.4.2.1 Ժամանակավոր բնակությունը/կացությունը
Մի շարք բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուններ համարվում են ժա
մա
նակավոր և չեն կարող երկարաձգվել («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին»
հրամանագրի 3(5) հոդված): Որոշ կատեգորիաներ, որոնց դեպքում կիրառվում
է այս սահմանափակումը, հետևյալն են՝ ընտանիքի վերամիավորում ժամա
նակավոր բնակության/կացության թույլտվություն ունեցող անձի հետ, ընտա
նիքին այցելություն՝ առա
վե
լա
գույնը վեց ամսով, ուսում և վե
րա
պատ
րաստում,
բուժում, անձինք, ովքեր սպասում են Նիդեռլանդների քաղաքացիություն ստա
նալու մասին որոշման, ծառայություններ մատուցող ԵՄ կազմակերպության աշ
խատակիցներ և երրորդ երկրի քաղաքացիներ: Սովորաբար, սակայն, նման ժա
մանակավոր բնակության/կացության թույլտվություններ ունեցող միգրանտները
կարող են դիմել ներ
գաղթի կա
տե
գո
րիայի փոփոխման համար, եթե նրանք
բավարարում են մյուս կարգավիճակի համար սահմանված բոլոր պահանջները:
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Ընտանիքի վե
րա
միա
վորման թույլ
տվու
թյունն ի սկզբանե տրվում է մեկ
տարով, որից հետո, եթե երկրում գտնվող անձը և միգ
րանտը ունենում են
բավարար ֆինանսական միջոցներ, այն կարող է երկարաձգվել հինգ տարով:
Բացի դրանից, երեք տարի հետո ընտանիքի վերամիավորման նպատակով
ներգաղթող անձը կարող է դիմել անկախ թույլտվության համար:
Աշխատանքային միգ
րանտներին թույլ
տվու
թյունը տրվում է նույնպիսի ժամ
կետով, ինչպիսին աշխատանքի թույլտվության ժամկետն է, կամ հինգ տարով
այն միգ
րանտների դեպքում, ովքեր ընդգրկված են «հմուտ միգ
րանտների
ծրագրում»՝ ազատելով նրանց յուրաքանչյուր տարի թույլտվության ժամկետի
երկարաձգման հետ կապված անհարմարություններից:
Բնակության/կա
ցու
թյան թույլտվության գործողության ժամ
կետը երկարա
ձգելու համար դիմում պետք է ներ
կա
յացվի մինչև թույլտվության վավերա
կանության ժամ
կետի լրանալը: Այս գործելակերպով պետք է առաջնորդվել
նաև կարգավիճակի փոփոխման դեպքում: Ի հավելումն դրա, եթե օտարերկ
րացին ունի ընտանիքի վերամիավորման համար թույլտվություն և ցանկանում
է այն փոխել աշխատանքի թույլտվության, ապա դա պետք է իրականացվի
ընտանեկան հարաբերությունները դադարեցնելուց հետո ողջամիտ ժամ
կետում, որպեսզի դիմումը չհամարվի հայց նոր թույլտվության համար:

2.4.2.2 Մշտական բնակությունը/կացությունը
Ոչ ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվության հիման վրա
հինգ տարի երկրում բնակվելուց հետո69 (այլ կերպ ասած նրանք, ովքեր
բնութագրված չեն որպես ժա
մա
նակավորապես բնակվող անձինք «Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» հրամանագրի 3(5) հոդվածում), միգ
րանտը կարող է
դիմել մշտական բնակության/կացության թույլտվության համար, և ստանալու
դեպքում, այլևս սահմանափակված չի լինի երկրում գտնվելու նպատակների
տեսանկյունից: Այն միգ
րանտները, ովքեր դիմում են մշտական կար
գա
վի
ճակի համար Նի
դեռ
լանդներում հինգ տարի օրինականորեն բնակվելուց
հետո, պետք է միայն հանձնեն ինտեգրման քննություն, եթե այն չեն հանձնել
երկիր ժամանելուց հետո: Սա վերաբերում է միգրանտ աշխատողներին, քանի
որ նրանք ստիպված չեն հանձնել ինտեգրման թեստ արտերկրում կամ երկիր
ժամանելուց հետո:
Բնակություն հաստատելու թույլ
տվու
թյուն ձեռք բերելու համար պետք է
բավարարվեն «Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտում սահ
մանված ինտե
գրման պայմանները («Երկարաժամկետ բնակության/կացության մասին»
հրա
մանագրի 5(2) հոդված, «Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտի 21(1)(գ)
69 Ոչ ժամանակավոր նշանակում է, որ այդ թույլտվությունը հնարավորություն է տալիս դիմելու
մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվության համար հինգ տարվա ընթացքում երկրում
բնակվելուց հետո: Ժամանակավոր թույլտվությունը մշտական բնակության/կացության թույլտվու
թյուն ձեռք բերելու հնարավորություն չի տալիս, թեև միգրանտը կարող է ժամանակավոր թույլ
տվությունը (ուսանողներին տրվող թույլտվություն) փոխել ոչ ժամանակավոր թույլտվության (ըն
տանիքի վերամիավորման համար) և դա էլ՝ մշտական թույլտվության:
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հոդված): Ինտեգրման պա
հանջները կարևոր են բնա
կություն հաստատելու
թույլտվություն ձեռք բերելու համար: Սակայն, եթե միգրանտը նախընտրում
է հինգ տարին լրանալուց հետո մնալ Նիդեռլանդներում բնակության/կացու
թյան թույլտվության հիման վրա և չդիմել բնակություն հաստատելու թույլտվու
թյան համար, ապա ինտեգրման պահանջները բավարարելը պարտադիր չէ:

2.4.3 Ներգաղթի հատուկ տեսակների համար գործող
պայմանները
2.4.3.1 Ընտանիքի վերամիավորումը
Նի
դեռ
լանդներում կարելի է առանձնացնել ըն
տա
նիքի հետ կապված
պատճառներով միգրացիայի երկու հիմնական տեսակներ: Դրանք են՝ ըն
տանիքի վերամիավորումը, և ամուսինների կամ զուգընկերների՝ ընտանիք
կազմելը (այդ թվում՝ նույն սեռի զուգընկերները):
Անձանց որոշ կատեգորիաներ ունեն ընտանիքի վերամիավորման իրավունք:
Նրանց թվին են պատկանում՝ ապաստանի նպա
տակով ժա
մա
նակավոր
կամ մշտական բնակության/կացության թույլտվություններ ունեցողները,
ապաստանից բացի այլ նպա
տակներով մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան
թույլ
տվու
թյուն ունեցողները, ապաստանից բացի այլ նպա
տակներով ժա
մանակավոր բնակության/կացության թույլտվություն ունեցողները (եթե չեն
պատկանում այնպիսի կատեգորիայի, որի դեպքում ընտանիքի վերամիա
վորման իրա
վունք չի շնորհվում, ինչպես օրինակ տնային աշ
խա
տողների
դեպքում): Սակայն, ըն
տա
նիք կազմելու համար սահ
մանված պա
հանջները
(քննարկված են ստորև) ավելի խիստ են:

Ընդհանուր պահանջները
Բոլոր դեպքերում միգ
րանտ ըն
տա
նիքի անդամը պետք է՝ ունենա վավեր
անձնագիր, չունենա դատվածություն, ունենա ապացույց առ այն, որ չի
տառապում տուբերկուլյոզով, Նիդեռլանդներում ունենա առողջության ապա
հովագրություն, և ապացույց առ այն, որ իր հովանավորն ունի բավարար ֆի
նանսական միջոցներ:
Նի
դեռ
լանդների օրենքներով հավասար իրա
վունքներ են շնորհում միասե
ռական հա
րա
բե
րու
թյուն
ների դեպքում՝ հիմնված համատեղ կյանքի կամ
պաշտոնապես գրանցված միության վրա: Ամուսնությունը թույլատրելի է միայն
հակառակ սեռի զուգ
ըն
կերներին, սակայն միգրացիայի օրենս
դրու
թյամբ
ինչպես ամուսնության, այնպես էլ գրանցված միության դեպքում իրավական
հետևանքները նույնն են:
Ընտանիքի հետ կապված պատճառներով միգրացիայի դեպքում սահմանված
լրացուցիչ պա
հանջները հետևյալն են՝ ըն
տա
նիքի անդամները պետք է
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ընդհանուր տնտեսություն ունենան Նիդեռլանդներում և ամուսնությունը կամ
համատեղ կյանքի վրա հիմնված ֆորմալ միությունը պետք է պաշտոնապես
գրանցված լինի մունիցիպալ քա
ղա
քա
ցիական կառավարման մարմինների
կողմից: Նախքան գրանցումը ներ
գաղթի հարցերով ոստիկանությունն
ուսումնասիրում է զուգ
ըն
կերների նպա
տակները և, եթե պարզվում է, որ
ամուս
նու
թյան միակ նպա
տակը ներ
գաղթի առավելություններից օգտվելն
է, ամուս
նու
թյունը կամ պայ
մանավորվածությունը համարվում է կեղծ, և
գրանցումը, ինչպես նաև բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվության համար
դիմումը կարող է մերժվել: Գործնականում քիչ թվով ամուսնություններ կամ
հարաբերություններ են արգելվում՝ 1994 թվականի «Կեղծ ամուսնությունները
կանխելու մասին» ակտով (TK 2004/05, թիվ 3):

Ընտանիքի վերամիավորումը
Ընտանիքի վերամիավորմանը վերաբերող կանոնները կիրառվում են միայն
այն դեպքում, եթե ընտանեկան կապերը գոյություն են ունեցել արտերկրում։
Հիմնական պահանջն այն է, որ անձը, ում հետ միգրանտը պատրաստվում է
վերամիավորվել ունենա բավարար ֆինանսական միջոցներ: Սա նշանակում
է, որ Նիդեռլանդներում բնակության/կացության կարգավիճակ ունեցող
անձը պետք է ունենա զուտ եկամուտ, որը հավասար կլինի սո
ցիա
լա
կան ապահովության նորմային՝ սահմանված այնպիսի ընտանիքի համար,
ինչպիսին նրանք պատրաստվում են կազմել (երեխաներով կամ առանց
երեխաների): Ընտանիքի վե
րա
միա
վորումը հնա
րա
վոր է, եթե հովանավորի
և նրա զուգընկերոջ (գրանցված կամ չգրանցված) կամ ամուսնու 18 տարին
լրացել է («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» հրամանագրի 3(14) հոդված, 3(15)
հոդված): Ինչ վերաբերում է ծնողների և անչափահաս երեխաների միջև հա
րաբերություններին, ապա բավարար ֆինանսական միջոցներ ունենալու
պարտավորությունը ենթադրում է, որ յուրաքանչյուր ծնողի զուտ եկամուտը
պետք է առնվազն հավասար լինի սո
ցիա
լա
կան ապա
հո
վու
թյան նորմային
(2007 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 866 եվրո): Չափահաս երեխաները
կարող են վե
րա
միա
վորվել իրենց ըն
տա
նիքների հետ միայն այն դեպքում,
եթե ապացուցեն, որ միշտ եղել են և շարունակում են հանդիսանալ
խնամարկյալներ, օրինակ, 18 տարին լրացած հաշմանդամ երեխաների
դեպքում: Նիդեռլանդների օրենսդրությամբ սպասելու ժամանակահատված
չի նախատեսվում (երկրում միգրանտի օրինական բնակության/կացության ժա
մանակահատված), որից հետո հնարավոր կլինի դիմել ընտանիքի վերամիա
վորման համար։
Ամուսինները կամ գրանցված զուգընկերները պետք է ներկայացնեն հետևյալ
փաստաթղթերը՝ հովանավորի եկամուտի մասին տեղեկանք, մունիցիպալ
կառավարման մարմինների կողմից տրված քաղվածք, որտեղ նշված է ըն
տա
նիքի գրանցման հասցեն և ըն
տա
նիքի կազմը դիմումը ներ
կա
յաց
նելուն
անմիջապես նախորդող վեց ամիսների դրությամբ, բնա
կության/կա
ցու
թյան
թույլտվության կամ բնակության/կացության թույլտվություն պարունակող
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անձնագրի պատճեն, ամուսնության վկայականի կամ գրանցված միությունը
հաստատող փաստաթղթի պատճեն և ապացույց այն մասին, որ ամուսինը
կամ զուգընկերը հանձնել է քաղաքացիական ինտեգրման թեստ արտերկրում:
Չամուսնացած զուգընկերները պետք է ներկայացնեն նույն փաստաթղթերը,
ինչ ամուսնացած զուգ
ըն
կերները, սակայն, ամուս
նու
թյան կամ զուգ
ըն
կերների միու
թյան մասին ապացույցի փոխարեն, նրանք պետք է տրա
մա
դրեն ամուսնացած չլինելու մասին հայտարարության պատճեն՝ տրված իրենց
ծագման կամ մշտական բնակության/կացության երկրում:
Անչափահաս երեխաների հետ ըն
տա
նիքի վե
րա
միա
վորման համար հովա
նավորը պետք է տրամադրի հետևյալ փաստաթղթերը՝ հովանավորի եկամուտի
մասին տեղեկանք, մունիցիպալ կառավարման մարմինների կողմից տրված
քաղվածք, որտեղ նշված է ընտանիքի գրանցման հասցեն և ընտանիքի կազմը
դիմումը ներ
կա
յաց
նելուն անմիջապես նախորդող վեց ամիսների դրու
թյամբ,
հովանավորի և իր ամուսնու կամ զուգ
ըն
կերոջ անձը հաստատող փաստա
թղթերի պատճեններ և երեխայի ծննդյան վկայականի պատճեն: Նախորդ
հարաբերությունների արդյունքում ծնված երեխայի դեպքում պետք է ներկա
յաց
նել հատուկ փաստաթղթեր երեխայի նկատմամբ ծնողական իրա
վունքն
ապացուցելու համար: Բացի դրանից, եթե երեխան 16 տարեկան է կամ ավելի
մեծ, նա արտերկրում պետք է հանձնի քաղաքացիական ինտեգրման թեստ:
Հովանավորի (կամ նրա ամուսնու) 18 տարեկան կամ ավելի մեծ երեխաների
դեպքում պետք է ներ
կա
յացվեն նույն փաստաթղթերը: Սակայն, բացի
դրանից, պետք է տրամադրվեն նաև երեխայի ամուսնացած չլինելու մասին
հայտարարության պատճեն՝ տրված իրենց ծագման երկրում և ապացույց
այն մասին, որ երեխային ծագման երկրում թողնելը կարող է անտեղի
դժվարություններ առաջացնել նրա համար: Երեխան պետք է արտերկրում
հանձնի քա
ղա
քա
ցիական ինտեգրման թեստ և պետք է տրա
մա
դրի
փաստաթղթային ապացույցներ հովանավորի հետ հարաբերություններ
ունենալու, խնամակալության, ինչպես նաև այն մասին, որ երեխայի՝ Նի
դեռ
լանդներ ժամանելուց հետո հովանավորը կհոգա նրա ապրուստի հետ
կապված ծախսերը:
Ինչ վերաբերում է ծնողների հետ վերամիավորմանը, ապա 65 տարեկանից
մեծ միայնակ ծնողը կարող է Նի
դեռ
լանդներում վե
րա
միա
վորվել հովա
նավորի հետ, եթե իր բոլոր երեխաները (կամ նրանցից շատերը) ապրում
են Նիդեռլանդներում, և նա, ըստ Նիդեռլանդների արդարադատության
նախարարության, ծագման երկրում չունի երեխաներ, ովքեր հոգ կտանեն
իր մասին: Բացի դրանից, հիմնվելով ՄԻԵԿ–ի 8-րդ հոդվածի վրա, ծնողը
կարող է ձեռք բերել Նիդեռլանդներում բնակության/կացության թույլտվություն
(կամ դրա գործողության ժամկետի երկարաձգում), որպեսզի շարունակի իր
«ընտանեկան կյանքը» անչափահաս երեխայի հետ (Օտարերկրացիների վե
րաբերյալ շրջաբերական, գլուխ Բ2/10):
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Ընտանիք կազմելը
Ընտանիք կազմելը հնարավոր է միայն այն հովանավորների համար, ում 21
տարին լրացել է (Օտարերկրացիների վերաբերյալ շրջաբերական, գլուխ
Բ2/2.10): Ընտանիք կազմելու վե
րա
բեր
յալ կանոնները կիրառվում են միայն
այն դեպքում, եթե արտերկրում ընտանեկան կապեր գոյություն չեն ունեցել:
Տարիքային սահ
մանափակումից բացի (երկու զուգ
ըն
կերներն էլ պետք
է լինեն 21 տարեկանից մեծ) հիմնական պահանջն այն է, որ անձը, ում հետ
միգրանտը ընտանիք է կազմելու ունենա բավարար ֆինանսական միջոցներ:
Սա նշանակում է, որ Նի
դեռ
լանդներում բնակվող անձի զուտ եկամուտը
պետք է հավասար լինի նվազագույն աշխատավարձի առնվազն 120 տոկոսին
(ներառյալ արձակուրդային վճարները), որը 2007 թվականի հունվարի 1-ին
սահմանվել է 1484 եվրո:

Երեք տարի սպասելու ժամանակահատվածը
Նի
դեռ
լանդներում երեք տարվա ամուս
նու
թյունից կամ համատեղ կյանքից
հետո, բնակության/կացության թույլտվություն ունեցող միգրանտ ընտանիքի
անդամը կարող է ձեռք բերել անկախ բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն: Այդ պարագայում կարևոր չէ՝ հարաբերությունները շարունակվում են,
թե ոչ: Այս կանոնից բացառություն է արվում, սակայն, երբ միգրանտը երկրում
ունեցել է ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվություն, ինչպես
օրինակ բուժման կամ ուսման նպա
տակով: Այդ դեպքում ըն
տա
նիքի բոլոր
անդամները կշարունակեն ունենալ ժամանակավոր բնակության/կացության
թույլտվություններ:
Եթե ամուս
նու
թյունը կամ համատեղ կյանքը ձախողվում է բնա
կության/կա
ցության առաջին երեք տարիների ընթացքում, միգրանտ ընտանիքի անդամի
բնակության/կացության թույլտվությունը չեղյալ է համարվում: Արդյունքում, նա
պետք է լքի երկիրը, եթե չի կարողանում ձեռք բերել բնակության/կացության
թույլտվություն մեկ այլ ներգաղթի կատեգորիայով՝ բավարարելով այդ կատե
գորիայի համար սահմանված բոլոր պահանջները: Սակայն, մարդասիրական
նկատառումներով բացառություն կարող է արվել, եթե միգրանտ ընտանիքի
անդամն ապացուցի, որ ծագման երկրում միայնակ կնոջ համար կյանքի պայ
մաններն անընդունելի են, որ նա պարտավոր է հոգ տանել Նիդեռլանդներում
գտնվող երեխաների համար, կամ եթե ապացուցի, որ հարաբերությունների
ընթացքում ենթարկվել է սեռական բռնության:

2.4.3.2 Աշխատանքը
Վարձու աշխատանքը
Նիդեռլանդներում չի կիրառվում քվոտային համակարգ ընդհանրապես միգ
րանտների կամ աշխատանքային միգրանտների համար: Եվ ի տարբերություն
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շատ այլ եվրոպական երկրների, Նիդեռլանդները վերջերս չի կնքել երկկողմ
համաձայնագրեր այլ երկրների հետ։70
Գործունեության առանձին տեսակների և որոշ միգ
րանտների դեպքում աշ
խատանքի թույլտվություն ունենալու պահանջը չի կիրառվում, հիմնականում
այն պատճառով, որ նրանք մուտք չեն գործում Նիդեռ
լանդների աշ
խա
տա
շու
կա և երկրում բնակվում են միայն ժա
մա
նակավորապես որոշակի ծա
ռա
յու
թյուններ մատուցելու նպա
տակով, ինչպես օրինակ անձինք, ովքեր
տեղադրում, վերանորոգում են օտար
երկ
րա
ցի գործատուի կողմից տրա
մա
դրված սարքավորումներ կամ ծրագրեր, լրատվական մեկնաբանները,
զբոսաշրջիկների տնային օգնականները և բիզնես բանակցությունների
մասնակիցները: Եթե միգրանտ աշխատողին այս բացառություններից ոչ մեկը
չի վերաբերում, և նա ընդգրկված չէ հմուտ միգրանտների ծրագրում, ապա
նա կարող է ստանալ աշխատանքի նպատակով բնակության/կացության
թույլտվություն միայն այն դեպքում, եթե նրա գործատուն ձեռք է բերել աշխա
տանքի թույլտվություն նրա համար:
Աշխատանքի թույլտվությունը պարտադիր է բնակության/կացության առաջին
երեք հաջորդական տարիների ընթացքում: Այնուհետև, միգրանտ աշխատողը
կարող է ազատ մուտք գործել Նիդեռլանդների աշխատաշուկա: Մինչ այդ աշ
խատանքը փոխելու համար անհրաժեշտ է դիմել նոր թույլտվության համար, և
պետք է անցկացվի աշխատաշուկայի նոր ուսումնասիրություն:
Աշխատաշուկայի ուսումնասիրությունը ենթադրում է, որ աշխատանքի թույլ
տվություն կտրամադրվի միայն այն դեպքում, եթե տվյալ հաստիքը չի կարող
համալրվել Նի
դեռ
լանդների կամ ԵՄ աշ
խա
տողների կողմից: Ուստի աշ
խատանքի թույլտվությունները հիմնականում տրամադրվում են բարձր
որակավորում ունեցող աշխատողներին: Սակայն, որոշ դեպքերում աշխատա
շուկայի ուսումնասիրություն չի կատարվում (օրինակ ընկերության ներսում
փոխադրվող աշ
խա
տա
կիցների դեպքում): Գոյություն ունեն նաև հատուկ
կանոններ, որոնք կիրառվում են որոշակի մաս
նա
գի
տությունների դեպքում,
ինչպես օրինակ մարզիկների, արվեստագետների, առողջապահական ոլորտի
աշխատողների և քահանաների դեպքում:
Եթե գործատուն կամ միգրանտ աշխատողը չի համապատասխանում հմուտ
միգ
րանտների ծրագրի ստանդարտներին (ինչպես նկարագրված է ստորև)
կամ նախընտրում է չօգտվել այդ ծրագրից, ապա նա պետք է դիմում ներկա
յացնի աշխատանքի թույլտվության համար սովորական ընթացակարգով:
Ընդհանրապես, Սո
ցիա
լա
կան և զբաղվածության հարցերով նախարարի
կողմից աշխատանքի թույլտվություն կարող է տրվել միայն այն դեպքում, եթե
տվյալ աշխատատեղը չի կարող համալրվել Նիդեռլանդների (կամ ԵՏՏ) քա
ղա
քա
ցիների կողմից: Այդ հարցի շուրջ որոշում կայացնելու նպա
տակով,
իրականացվում է աշխատաշուկայի ուսումնասիրություն (եթե գործատուն
ազատված չէ սույն պահանջից՝ համաձայն մեկ այլ դրույթի):
70 Նախկին երկկողմ աշխատանքային համաձայնագրերը, որոնք կնքվել էին 1960-ականներին,
1995 թվականից ի վեր ուժի մեջ չեն:
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Աշխատանքի թույլտվության գործողության ժամ
կետի երկարաձգման
համար աշխատաշուկայի ուսումնասիրություն իրականացնել անհրաժեշտ
չէ: Ընկերության ներսում փոխադրվող աշխատակիցների, վերապատրաստ
վողների և ԵՄ նորանդամ երկրներից եկող միգրանտ աշխատողների դեպքում
իրականացվում է նվա
զա
գույն աշխատավարձի, տարիքային սահ
մանա
փակումների, բնակարանային պայ
ման
ների և օրինական բնա
կության/կա
ցու
թյան հետ կապված խնդիրների սահ
մանափակ ուսում
նա
սի
րություն: Այս
մոտեցումը, սակայն, չի վերաբերում բուլղարացիներին և ռումինացիներին,
որոնց դեպքում պետք է բավարարվի աշխատաշուկայի լիարժեք ուսումնասի
րություն իրականացնելու պահանջը:
Այդ նպա
տակով գործատուն պետք է թափուր աշխատատեղի մասին
տեղեկացնի համապատասխան մարմիններին՝ աշխատանքի թույլտվության
դիմումը ներ
կա
յաց
նելուց առնվազն հինգ շաբաթ առաջ, ձեռնարկի աշխա
տատեղի համալրմանն ուղղված ծավալուն աշխատանք, առաջարկի վճարել
առնվազն նվա
զա
գույն աշխատավարձ և ապահովի աշ
խա
տանքային
այնպիսի պայմաններ, որոնք համապատասխանում են տվյալ ոլորտի
ստանդարտներին: Եթե այս պահանջներից որևէ մեկը չի բավարարվում, աշ
խատանքի հարցերով մարմինները պետք է մերժեն դիմումը: Սակայն, սովո
րաբար նրանք դիմումը կարող են մերժել նաև այլ պատճառներով:
Բարձր որակավորում պահանջող շատ աշխատանքների դեպքում աշխատա
շուկայի ուսումնասիրության պահանջը չի կիրառվում: Ապաստան հայցողները
նույնպես կարող են տարվա մեջ 12 շաբաթվա ընթացքում աշխատել առանց
աշխատաշուկայի ուսումնասիրության իրականացման: Բացի դրանից,
որոշ բացառություններ աշխատատեղերի համալրմանն ուղղված աշ
խա
տանքներ կատարելու պահանջից արվում են առանձին կարգերի պատկանող
զբաղվածության տեսակների դեպքում: Կրթական, վերապատրաստման, մի
ջազգային փոխանակման ծրագրերի կամ մշակութային կապերի ստեղծման
այլ ծրագրերի դեպքում չի կիրառվում թափուր աշխատատեղերի մասին
տեղեկացման, աշխատատեղի համալրմանն ուղղված աշխատանքների իրա
կանացման կամ նվազագույն աշխատավարձի հետ կապված ոչ մի պահանջ:
Նիդեռլանդներում չի գործում հատուկ քաղաքականություն այն ոլորտներում
միգրանտ աշխատողների ընդունման համար, որտեղ նկատվում է աշխատուժի
պակաս:

Հմուտ միգրանտ աշխատողների ծրագիրը
Որպես հմուտ միգրանտ ընդունվելու համար գործատու կազմակերպությունը
Ներգաղթի և հպատակագրման վարչության (ՆՀՎ) հետ պետք է ստորագրած
լինի հա
մա
ձայնագիր: Հմուտ միգ
րանտներ վարձող գործատուներից աշ
խա
տանքի թույլ
տվու
թյուն այլևս չի պա
հանջվում: Այսպիսով, միայն ՆՀՎ-ն
է պատասխանատու Նիդեռլանդներ և Նիդեռլանդների աշխատաշուկա
ընդունման ընթացակարգերի իրականացման համար (ՆՀՎ 2007):
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Ծրագրի անվանումը փոքր ինչ մոլորեցնող է: Պաշտոնապես, միգ
րանտի
եկամուտից, այլ ոչ թե հմտություններից է կախված բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվության տրա
մա
դրման հարցը: 2007 թվականի դրությամբ, 30
տարեկանը չլրացած դիմողների տարեկան համախառն եկամուտը պետք
է կազմեր առնվազն 34.130 եվրո, և 30 տարեկան ու ավելի բարձր տարիքի
դիմողներինը՝ առնվազն 46 541 եվրո: Աշխատավարձը պետք է սահ
մանվի
ըստ Նիդեռլանդներում ընդունված հաստիքացուցակի, կամ ընկերության
ներսում փոխադրման դեպքում՝ ըստ այն օտարերկրյա ըն
կերությունում ըն
դուն
ված հաստիքացուցակի, որը պատասխանատու է Նի
դեռ
լանդներում
պաշտոնի նշանակման կամ գործուղման համար (Everaert կայք 2007):
Այս «տեղական մա
կար
դակով ըն
դուն
ված հաստիքացուցակի» պա
հանջի հետևանքով աշխատողները չեն համապատասխանում այս ծրագրի
ստանդարտներին, եթե նրանք գործուղվում են Նիդեռլանդներ, սակայն իրենց
աշխատավարձը ստանում են ծագման երկրում:
Բնակության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյունը տրվում է հինգ տարի ժամ
կետով,
եթե միգ
րանտն ունի անորոշ ժամ
կետով աշ
խա
տանքային պայ
մանագիր:
Նրանց, ովքեր ունեն որոշակի ժամ
կետով աշ
խա
տանքային պայ
մանագիր,
թույլտվությունը տրվում է իրենց պայմանագրի գործողության ժամկետին հա
մապատասխան՝ առավելագույնը հինգ տարով: Միայն այն գործատուները,
ովքեր ստորագրել են տիպային հայտարարություն, կարող են դիմել հմուտ
միգրանտի բնակության/կացության թույլտվության համար: Ընկերություններն
ու հաստատություններն ունեն որոշակի պարտավորություններ, որոնցից
են ամբողջական դիմումներ ներկայացնելը, համապատասխան փոփոխու
թյունների մասին տեղեկացնելը և աշխատողին ֆինանսապես ապահովելը:
Գործատուն համապատասխանում է հմուտ միգրանտների գործատուների
համար սահ
մանված չափորոշիչներին, եթե նա կարողանում է ապացուցել,
որ միշտ վճարել է անհրաժեշտ սո
ցիա
լա
կան ապա
հո
վու
թյան վճարներն
ու հարկերը և ունի բավարար եկամուտ պոտենցիալ հմուտ միգ
րանտի
աշխատավարձը վճարելու համար: Գործատուին կտրվի ընկերության կոդ ու
մուտքի ծածկագիր, որոնք օգտագործվում են առցանց դիմումը տպելու համար
(Կրոեսի հետ հարցազրույց): Այս դիմումը թույլտվություն ստանալու հնարա
վորությունների վերաբերյալ եզրակացություն ստանալու համար է, այլ ոչ թե
դիմում բնակության/կացության թույլտվության կամ MVV–ի համար:
Եթե ՆՀՎ-ն գտնվում է, որ դիմումը լրացված է ըստ պատշաճի և ըն
կերությունն ու միգրանտը համապատասխանում են սահմանված ստան
դարտներին (ընդունված մոտեցմանը համաձայն նրանք միշտ համապա
տաս
խանում են ստանդարտներին, եթե հա
մա
ձայնեցված աշխատավարձը
առնվազն հավասար է վերոնշյալ գումարներին), երկու շաբաթվա ընթացքում
միգ
րանտի ծագման երկրում գտնվող Նի
դեռ
լանդների դեսպանատուն
ուղարկվում է դրական եզրակա
ցու
թյուն: Այնուհետև միգ
րանտը պետք է
MVV–ի համար դիմում ներկայացնի իր բնակության երկրում գտնվող Նիդեռ
լանդների դեսպանատուն և վճարի համապատասխան վճարը: Երբ դիմողը
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

ստանում է MVV, նա կարող է մեկնել Նիդեռլանդներ, սակայն ժամանելուն
պես պետք է դիմի իր բնակության/կացության վայրի մունիցիպալ մարմիններ
բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվության համար, ինչից հետո կարող է սկսել
աշխատել: Սա պարզապես ձևականություն է, քանի որ ՆՀՎ-ն արդեն
դրական եզրակացություն է տվել, և աշխատողներից ու հմուտ աշխատողներից
ինտեգրման քննություն հանձնել չի պահանջվում: Արդյունքում, գործընթացը
չպետք է տևի երկու-երեք շաբաթից ավելի:
Սույն ըն
թա
ցա
կարգը բավականին արդյունավետ է, եթե ՆՀՎ-ն դիմումն
ընդունում է առանց որևէ հարցի: Եթե ՆՀՎ-ն գտնում է, որ դիմումը ճիշտ
լրացված չէ, ապա այն չի քննվում երկու շաբաթվա ընթացքում. այդպիսի
դեպքերում, որոշումը պետք է կայացվի վեց շաբաթվա ընթացքում: Եթե
ՆՀՎ-ն դիմումի մեջ գտնում է պարզ թերություններ, նա կարող է զանգահարել
դիմողին, կամ նրան նամակ ուղարկել՝ պարզաբանումներ ստա
նալու նպա
տակով: Որոշ դեպքերում, կարող է պահանջվել, որ միգրանտն ապացուցի, որ
ունի տվյալ աշխատանքի համար պահանջվող հմտություններ:
ՆՀՎ-ի բացասական եզրակացության դեպքում իրավական պաշտպանության
միջոցներ անմիջապես հասանելի չեն: Առաջին հերթին միգ
րանտը պետք է
դիմի Նիդեռլանդների դեսպանատուն MVV–ի համար: Այնուհետև նա կարող
է վարչական բողոք ներկայացնել դիմումի վերաբերյալ ընդունված ցանկացած
որոշման դեմ (կամ մոտավորապես երեք շաբաթ հետո, եթե որոշում դեռևս չի
կայացվել): Միգրանտը կարող է նաև նախնական միջոցների ձեռնարկման
հայց ներկայացնել Հաագայի շրջանային դատարան։
Երկու շաբաթվա ընթացքում արագացված ըն
թա
ցա
կարգով որոշում չի
ընդունվում, եթե միգրանտ աշխատողը մինչև դիմում ներկայացնելը
օրինական ձևով բնակվել է Նի
դեռ
լանդներում, օրինակ՝ որպես ուսանող:
Սակայն, ՆՀՎ-ն կա
տե
գո
րիաների փոփոխման դիմումները քննելու ըն
թա
ցա
կարգերում փո
փո
խու
թյուններ է նախատեսում, օրինակ՝ երկու շաբաթվա
ընթացքում ուսանողի թույլ
տվու
թյունը հմուտ աշ
խա
տողի թույլտվությամբ
փոխարինելու համար (ՆՀՎ 2007):
Չնայած օտարերկրյա ուսանողներին տրվում է երեք ամիս լրացուցիչ ժամա
նակահատված՝ որպես հմուտ միգ
րանտ աշ
խա
տանք գտնելու համար, այս
լրացուցիչ ժա
մա
նակահատվածը չի համարվում օրինական բնա
կություն/կա
ցու
թյուն: Արդյունքում ուսանողները, որոնք օգ
տա
գործում են այս լրացուցիչ
ժամանակահատվածը, իրենց օրինական բնակության/կացության ընթացքում
ընդհատում են ունենում և ստիպված են մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան
թույլտվության իրա
վունքի ձեռք բերման գործընթացը սկսել նորից որպես
հմուտ միգրանտ բնակության/կացության թույլտվություն ստանալուց հետո:
ՆՀՎ-ն ուսանողներին այս հետևանքների մասին տեղյակ չի պահում (Կրոեսի
հետ հարցազրույց): Սակայն, այս խնդիրը կարող է լուծվել համակարգի
գալիք փո
փո
խու
թյունների միջոցով, մասնավորապես՝ լրացուցիչ ժա
մա
նակահատվածը երկարաձգելով մինչև մեկ տարի (ՆՀՎ 2007):
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Նիդեռլանդներ

Ոչ վարձու աշխատանքը
Ներկայումս, ոչ վարձու աշ
խա
տանքով զբաղվող միգ
րանտների ընդունման
վերաբերյալ քաղաքականությունը զարգացման փուլում է: Արդյունքում, այս
«քաղաքականությունը» հստակ իրավական կարգավիճակ չունի: Պարզ չէ, թե
ինչպիսի մոտեցում է ընդունված դիմումների գնահատման համար:
Ըստ էության, ոչ վարձու աշ
խա
տողների ընդունման քա
ղա
քա
կանությունը
պա
հանջում է, որ միգ
րանտի կողմից ձեռնարկող գոր
ծու
նեու
թյունը լինի
նորարարական և շահավետ Նիդեռլանդների տնտեսության համար: Պետք է
ներկայացվի բիզնես պլան, որով ցույց է տրվում, որ միգրանտը կկարողանա
վաստակել առնվազն իր ապրուստը հոգալու համար բավարար ֆինանսական
միջոցներ։ ՆՀՎ–ն ունի հայեցողական իրավունք՝ որոշելու, թե ինչպիսի գոր
ծունեությունն է համարվում նորարարական։
Ապագայում նա
խա
տես
վող մեխանիզմը հիմնված է լինելու միավորների
համակարգի վրա, ըստ որի դիմողին տրվելու են միավորներ անձնական
որակավորումների, բիզնես պլանի համար և Նիդեռլանդների տնտեսության
համար պլանավորվող գոր
ծու
նեու
թյան արդյունավետության տեսանկյունից:
Ի լրումն բոլոր միգրանտների համար սահմանված ընդհանուր պահանջների,
դիմողից պա
հանջվում է ունենալ ըն
կերության ակտիվների առնվազն հինգ
տոկոսը, ունենալ բավարար ֆինանսական միջոցներ անկախ կյանք վարելու
համար, ունենալ վավեր առողջության ապա
հո
վա
գրու
թյուն և չունենալ
դատվածություն:
Ներկայումս, այս կատեգորիայի միգրանտներին շնորհված թույլտվություննե
րի թիվը չափազանց փոքր է, ինչը վկայում է այն մասին, որ Նիդեռլանդները
իր սահմանները հիմնովին չի բացել այս տեսակի գործունեության համար:

Սեզոնային աշխատանքը
Միգրանտ աշխատողները կարող են ընդունվել սեզոնային աշխատանք կա
տա
րելու նպա
տակով առա
վե
լա
գույնը միմյանց հաջորդող 24 շաբաթ ժա
մա
նակահատվածով: Սա ժա
մա
նակավոր կար
գա
վի
ճակ է, որը տրվում է
միայն սահմանված ժամկետով՝ առանց երկարաձգման հնարավորության:
Սեզոնային աշխատանքի համար նոր աշխատանքի թույլտվություն կարող
է տրա
մա
դրվել միայն այն դեպքում, եթե միգ
րանտ աշ
խա
տողը չի ունեցել
վավեր բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն, որը նրան նախորդ 28
շաբաթների ընթացքում աշխատելու հնարավորություն է տվել։ Բնակության/
կացության թույլտվություն պահանջվում է միայն այն դեպքում, եթե սեզոնային
աշխատողը Նիդեռլանդներում գտնվում է երեք ամսից ավելի ժամկետով, ինչը
հազվադեպ է պատահում, քանի որ դա գերազանցում է բերքահավաքի հետ
կապված գործունեության տևողությունը:
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2.4.3.3 Ուսումը և վերապատրաստումը
Գոյություն ունեն ներգաղթի երեք տարբեր կարգավիճակներ՝ կապված ուսման
և/կամ վե
րա
պատ
րաստման հետ. ուսանողներ պրակտիկանտներ և վե
րա
պատրաստվողներ։ Դրանք բոլորը համարվում են ժամանակավոր, և ուստի
չեն կարող երկարաձգվել:
Ուսանողները չեն համարվում հմուտ միգ
րանտներ: Նրանց տրվում է մեկ
տարի ժամկետով բնակության/կացության թույլտվություն, որը յուրաքանչյուր
տարի կարող է երկարացվել: Ավարտելուց հետո, ուսանողներին տրվում է
երեք ամիս լրացուցիչ ժա
մա
նակահատված (որը շուտով երկարաձգվելու է
մինչև մեկ տարի), որի ընթացքում նրանք կարող են գտնել աշխատանք՝ որպես
հմուտ միգրանտներ:
Ուսման նպատակով բնակության/կացության թույլտվություն ստանալու
համար, միգրանտ ուսանողը պետք է ներկայացնի՝ համապատասխան
հաստատությունում (պայ
մանական) գրանցման կամ ընդունման մասին
ապացույցներ, առողջության ապահովագրություն ունենալու ապացույց,
իրազեկվածության հայտարարություն, որով նա հաստատում է, որ տեղյակ է
իր ընդունման ժամանակավոր բնույթի մասին, ինչպես նաև բավարար ֆինան
սական միջոցներ ունենալու ապացույց: Եթե ուսումը ֆինանսավորում է որևէ
երրորդ անձ, ապա պետք է ներկայացնել լրացուցիչ հատուկ փաստաթղթեր:
Հետաքրքրական է այն հան
գա
մանքը, որ մաս
նա
գի
տա
կան (ոչ ուսում
նա
կան) դասընթացների դեպքում դիմողը պետք է ներ
կա
յաց
նի գրավոր
բացատրություն այն մասին, թե ինչու է Նի
դեռ
լանդները ամենահա
մա
պա
տասխան երկիրը կրթություն ստանալու համար, և թե դա ինչպիսի դրական
ներդրում կլինի իր ծագման երկրի աշխատաշուկայում։ Նա նաև պետք է ներ
կա
յաց
նի իր ծագման երկրի Կրթության նախարարության կողմից տրված
տեղեկանք, որով հաստատվում է, որ ծագման երկրում հնարավոր չէ ստանալ
այդպիսի կրթություն։
Միգրանտ ուսանողն իրա
վունք ունի աշխատելու շաբաթական առա
վե
լա
գույնը տասը ժամ ուսուցման ընթացքում և լրիվ դրույքով՝ ամռան
ամիսներին: Գործատուն պետք է ձեռք բերի աշ
խա
տանքի թույլ
տվու
թյուն,
բայց այս դեպքում դիմումը քննելիս աշխատաշուկայի ուսումնասիրություն չի
իրականացվում: Եթե վերապատրաստումն ուսումնական ծրագրի պարտադիր
մաս է, ապա այդ աշխատանքի տևողությունը պետք է չգերազանցի ուսանողի
ուսման ժա
մա
նակահատվածի 50 տոկոսը: Եթե վե
րա
պատ
րաստման վրա
ծախսվում է ուսանողի ժամանակի ավելի քան 50 տոկոսը, ապա ուսանողը
պետք է դիմի իր բնակության/կացության կարգավիճակի փոփոխման համար՝
ուսման նպա
տակից աշ
խա
տանքի նպա
տակի, և պետք է բավարարի բոլոր
անհրաժեշտ պահանջները՝ կապված այդ կարգավիճակի հետ:
Ինչպես վերը նշվեց, հմուտ աշխատողների ծրագրով ուսանող միգրանտներին
տրվում է երեք ամիս լրացուցիչ ժամանակահատված՝ որպես հմուտ աշխատող

162

Նիդեռլանդներ

աշ
խա
տանք գտնելու համար, ինչը նրանց հմուտ աշ
խա
տողի համար բնա
կության/կացության թույլտվություն ձեռք բերելու իրավունք է տալիս։ Եթե նոր
աշ
խա
տանքի շնորհիվ նախկին ուսանողը չի որակավորվում որպես հմուտ
աշ
խա
տող, ապա լիարժեքորեն կիրառվում է աշ
խա
տանքի թույլտվության
ռեժիմը։
Միգրանտ ուսանողներին, ովքեր մասնակցել են մաս
նա
գի
տա
կան վե
րա
պատ
րաստման, որի նպա
տակն է նպաստել ծագման երկրի զարգացմանը,
լրացուցիչ ժամանակահատված չի տրվում: Այնուամենայնիվ, եթե նրանք
գտնում են աշխատանք և նրանց կարող է տրամադրվել աշխատանքի թույլ
տվություն (աշխատաշուկայի ամբողջական ուսումնասիրությունից հետո),
ապա նրանք պետք է ստանան բնակության/կացության թույլտվություն այդ աշ
խատանքի հիմքով:
Միգրանտը կարող է ստանալ ժամանակավոր բնակության/կացության թույլ
տվություն որպես պրակտիկանտ կամ վերապատրաստվող, եթե «գործատուն»
ձեռք է բերում աշխատանքի թույլտվություն այդ կատեգորիաներից մեկի
համար: Աշխատանքի թույլտվությունը պրակտիկանտին թույլ է տալիս գալ
Նիդեռլանդներ՝ ձեռք բերելու փորձ, որն անհրաժեշտ է ծագման երկրում իր
աշխատանքի համար: Աշխատանքի և բնակության/կացության թույլտվու
թյուն կարող է տրվել առավելագույնը 24 շաբաթ ժամկետով։ Աշխատաշուկայի
ուսումնասիրություն չի պահանջվում: Միգրանտը պետք է անցած լինի համա
պատասխան մասնագիտական վերապատրաստում, և իր գործատուն այդ վե
րապատրաստման վերաբերյալ նիդեռլանդական ընկերության հետ պետք է
կնքած լինի համաձայնություն: Վերապատրաստման ծրագրերը պետք է ներ
կա
յացվեն դիմումի հետ միասին, և դրանց պետք է կցվի նիդեռլանդական
ըն
կերության կողմից տրված տեղեկանք այն մասին, որ ըն
կերությունում
պրակտիկանտին առօրյա աշխատանք չի հանձնարարվի: Օտարերկրացի
գործատուն պետք է հայտնի, որ պրակտիկանտին կառաջարկվի աշխատանք
վերապատրաստումն ավարտելուց հետո: Բացի դրանից, ընկերությունում վե
րապատրաստվողների թիվը պետք է լինի ողջամիտ՝ հաշվի առնելով աշխա
տողների ընդհանուր թիվը:
Աշխատանքի և բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն կարող է տրվել վե
րապատրաստվողին առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով, եթե վերապատ
րաստումը միգրանտին անհրաժեշտ է կրթությունն ավարտելու համար և նա
անցել է համապատասխան մասնագիտական վերապատրաստում իր ծագման
երկրում: Այս դեպքում չի իրականացվում աշխատաշուկայի ուսումնասի
րություն և չի կիրառվում եկամուտ ունենալու պահանջը:
Միգրանտներն, ովքեր ունեն ուսման նպա
տակով բնա
կության/կա
ցու
թյան
թույլտվություն կամ ուսուցման ընթացքում սպասում են ապաստանի համար
դիմումի վերաբերյալ որոշման, կարող են ստանալ վերապատրաստվողի
համար նախատեսված այս աշխատանքի թույլտվությունը ավելի քան մեկ
տարի ժամկետով, եթե վերապատրաստման համար չի պահանջվում իրենց
ուսման ժա
մա
նակահատվածի 50 տոկոսից ավելին: Կան նաև որոշ բա
ցա
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ռություններ կապված առանձին երկրների քաղաքացիների հետ, որոնց դեպ
քում աշխատանքի թույլտվությունը տրվում է մեկ տարուց ավելի ժամկետով:
Ընդհանուր առմամբ, յուրաքանչյուր ընկերությունում վերապատրաստվողների
թիվը պետք է չգերազանցի աշ
խա
տողների տասը տոկոսը, սակայն այս
քվոտան չի վերաբերում միգրանտ ուսանողներին և ապաստան հայցողներին:

3. Անդամ պետությունում գործող պայմանների
համեմատությունը ԵՄ և միջազգային մակարդակով
սահմանված պայմանների հետ
Նիդեռլանդների ներգաղթի կարգավորման համակարգում առկա բազմաթիվ
բացթողումներն ու անհստակությունները օրենքի հետևանք չեն: Փոխարենը՝
դրանք առաջացել են քա
ղա
քա
ցիական ծառայողների կողմից, հատկապես
ՆՀՎ–ում աշ
խա
տող, օրենքի մեկնաբանման և կիրառ
ման արդյունքում։
Այնքան ժամանակ, որքան կազմակերպության գործողություններն ուղղված
կլինեն ներ
գաղ
թողներին ներս չթողնելուն, այն կձախողվի միգրացիան ի
օգուտ ծագման երկրների և Նիդեռլանդների, ինչպես նաև ԵՄ-ի կառավարե
լու գործում: Նի
դեռ
լանդների պետական խորհուրդը բազմիցս խրախուսել
է ՆՀՎ-ի «անհյուրընկալ» վերաբեր
մունքը միգ
րան
տների նկատմամբ՝ մեր
ժելով գտնել, որ ՆՀՎ-ի՝ օրենքի սահմանափակող մեկնաբանությունը և որո
շումների կայացման մեջ ցածր շահագրգռվածությունը չեն համապատասխա
նում ընդունված ստանդարտներին: Հնարավոր է, որ Պետական խորհուրդը,
որն, այնուամենայնիվ, քաղաքականացված մարմին է, փոխի իր դիրքորոշումը՝
միգրանտների նկատմամբ նոր կառավարության ավելի մարդկային վերաբեր
մունքին այն հա
մա
պա
տաս
խանեցնելու և «կառավարվող միգրա
ցիայի» նոր
համակարգ ներմուծելու իր ցանկությունն ի կատար ածելու նպատակով:
Բացի դրանից, հատկանշական է, որ Նիդեռլանդների ազգային օրենքներով
տարբերություն չի դրվում «ինտեգրման պայ
ման
ներ» և «ինտեգրման
միջոցներ» հասկացությունների միջև (համեմատել Խորհրդի 2004/86/ԵՀ հրա
հանգի 4(1) և 7(2) հոդվածները): Հրահանգի հոլանդերենով տարբերակում և
«Երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակ ունեցող անձանց
մասին» հրահանգում օգտագործվում է միայն «պայմաններ» բառը: Նիդեռ
լանդների կառավարությունն օգտագործում է այս ակնհայտ սխալ թարգմա
նությունը ընտանիքի վերամիավորման համար արտերկրում ինտեգրման
քննություն հանձնելու պահանջն արդարացնելու համար (Groenendijk 2006):

Ուսումը
Ինչ վերաբերում է ուսման ընթացքում աշխատելուն, ապա ըստ Օտարերկրա
ցիների մասին շրջաբերականի, ամռան ընթացքում կատարվող աշխատանքը
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Նիդեռլանդներ

պետք է համարվի սեզոնային, սակայն այդպիսի սահ
մանափակում նա
խա
տես
ված չէ «Զբաղվածության մասին» օրենքին ենթակա կա
նո
նա
կարգով:
Ամռան ընթացքում սեզոնային աշխատանք կատարելու սահմանափակումը
կհակասի Ուսանողների մասին 2004/114/ԵՀ հրա
հանգի 17-րդ հոդվածին,
որն այդպիսի սահմանափակում չի նախատեսում: Բացի դրանից, նույն հրա
հանգի 17(1) հոդվածի պահանջն առ այն, որ միգրանտ ուսանողները պետք է
նաև կարողանան զբաղվել ոչ վարձու աշ
խա
տանքով, չի ներառվել Նի
դեռ
լանդների օրենսդրությունում: Այսպիսով, ներկայումս ուսանողի համար դժվար
է զբաղվել ոչ վարձու աշխատանքով։ Միայն այն դեպքում, երբ միգրանտն ունի
ոչ վարձու աշխատանքի նպատակով բնակության/կացության թույլտվություն,
ծառայություններ մատուցող միգրանտից (եթե ոչ վարձու աշխատանքը ծառա
յություն մատուցելն է) աշխատանքի թույլտվություն չի պահանջվի:

Ընտանիքի հետ կապված պատճառներով միգրացիա
Ընտանիքի վերամիավորման և ընտանիք կազմելու դեպքերում ներկայացվում
են ֆի
նան
սա
կան տարբեր պա
հանջներ: Չնայած նրա, որ այս մոտեցումը
քննադատվում է ըն
տա
նիքի վե
րա
միա
վորման մասին 2004/86/EC հրա
հանգին հակասելու համար, այն փոփոխության չի ենթարկվում (Բոելես 2005):
Ընտանիքի հետ կապված պատճառներով ներ
գաղթի դեպքում թույլ
տվու
թյունների համար սահմանված բարձր վճարները որոշների համար անհնար
են դարձնում ընտանիքի հետ վերամիավորումը և կարող են համարվել դեպի
Նիդեռլանդներ միգրացիան սահմանափակելու գործիքներ:
Ինչ վերաբերում է ծնողների հետ վերամիավորմանը, ապա 65 տարեկանից
մեծ միայնակ ծնողը կարող է վերամիավորվել երկրում գտնվող անձի հետ,
եթե իր բոլոր երեխաները (կամ նրանցից շատերը) ապրում են Նի
դեռ
լանդներում, և նա, ըստ Նիդեռլանդների արդարադատության նախարա
րության, ծագման երկրում չունի երեխաներ, ովքեր հոգ կտանեն իր մասին:
Կարծիք կա, որ այս մոտեցումը հակասում է 2003/86/EC հրա
հանգի 4(2)
հոդվածին, որով չի պահանջվում, որ ծնողը լինի 65 տարեկանից մեծ, միայնակ
կամ որ երեխաների մեծ մասը բնակվի Նի
դեռ
լանդներում: Բացի դրանից,
սահ
մանափակումը՝ կապված ծագման երկրում բնակվող երեխաների հետ,
ովքեր կարող են հոգ տանել ծնողի մասին, ինչպես նաև այդ հարցի շուրջ
որոշում կայացնելը Նախարարության հայեցողությանը թողնելը կարող է
հակասել հրահանգին (Բոելես 2006):
Եվ վերջապես, Ներգաղթի քաղաքականության վերաբերյալ ուղեցույցների
համաձայն (Օտարերկրացիների վերաբերյալ շրջաբերական, Գլուխ Բ2/1),
2003/86/ԵՀ հրա
հանգը հավասարապես կիրառվելու է Նի
դեռ
լանդների քա
ղա
քա
ցիների նկատմամբ: Սակայն, Պետական խորհուրդն, այդուհանդերձ,
վճռեց, որ համաձայն 2003/86/ԵՀ հրահանգի 3(3) հոդվածի, այն չի կիրառվում
Նիդեռլանդների քաղաքացիների նկատմամբ (JV 2006/172):
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4. Գործնականում ներգաղթի վրա ներգաղթի վերա
բերյալ օրենսդրության իրական ազդեցությունը
Համաձայն 2006 թվականի ինտեգրման ցուցանիշների՝ տրամադրվող MVV–
ների թիվը նվազել է, ինչն ամենայն հավանականությամբ արտերկրում
ինտեգրման պարտադիր թեստ հանձնելու պա
հանջի հետևանքն է (TK
2006/07, nr. 39)։ Ինտեգրման և լեզվի դասընթացները, որոնց պետք է
մասնակցել ժամանումից հետո, կազմակերպվում են տեղական մա
կար
դակով: Այսպիսով, քաղաքները այս ծրագրերի համար կարող են մշակել
իրենց առանձին գնային քաղաքականությունները։ Օրինակ՝ Ամստերդամում
քննությունը հանձնելու դեպքում միգ
րանտին շնորհվում է պարգև, որը
հավասար է դասընթացի արժեքին, որի համար վճարում է միգրանտը:

5. Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը
«Նպաստների «արտահանման» սահ
մանափակումների մասին» ակտի հա
մաձայն՝ սոցիալական ապահովության նպաստներ (երեխաների համար
տրվող նպաստներ և Ծերության կենսաթոշակների մասին ընդհանուր ակտի
ներքո տրվող նպաստներ) կարող են հատկացվել միայն այն անձանց, ովքեր
բնակվում են Նիդեռլանդների տարածքում կամ այն երկրներում, որոնք Նի
դեռ
լանդների հետ կնքել են հա
մա
ձայնագրեր, որոնց միջոցով նպաստներ
ստա
նալու իրա
վունքը կարող է վերահսկվել: Ակտը չի վերաբերում այն
անձանց, որոնք բնակվում են ԵՄ կամ ԵՏՏ անդամ պետություններում:
Դեպի ծագման երկրներ դրամական փոխանցումները խթանելու համար
հատուկ մեխանիզմներ չեն գործում: Նի
դեռ
լանդներում միջոցներ չեն նա
խա
տես
վում «ուղեղների շրջանառությանը» նպաստելու համար՝ համայնքի
նախապատվության սկզբունքը այն անձանց նկատմամբ կիրառելու միջոցով,
որոնք արդեն մի քանի տարի աշխատել են ԵՄ–ում նախքան իրենց ծագման
երկիր վերադառնալը։
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1. Ներգաղթի ընդհանուր քաղաքականությունը և
միտումները
Ժամանակի ընթացքում Շվեդիայում միգրացիոն հոսքերի բնույթը ենթարկվել
է փո
փո
խու
թյան։ Ընդհուպ մինչև 20–րդ դարը Շվեդիան գլխա
վորապես
համարվել է արտագաղթի երկիր։ Այնուամենայնիվ, Երկրորդ համաշխար
հային պատերազմից ի վեր Շվեդիան դարձել է հիմնականում օտար
երկ
րա
ցիների ներ
գաղթի երկիր։ Միգրացիոն ներհոսքերը մեկնարկել են հրա
վիրված աշխատողների միջոցով, որոնք ժամանել են 1960 և 1970–ական թվա
կաններին՝ գերազանցապես գալով Իս
պա
նիայից, Հունաստանից և Իտա
լիայից (SOU, 2006թ.)։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում աշխատանքի հետ
կապված միգրացիոն հոսքերը նվազել են՝ հիմնականում պայ
մանավորված
լինելով 1968 թվականից ի վեր Շվեդիայի քաղաքականության մեջ կատարված
այն փոփոխությամբ, որով վարձու աշխատանքի համար թույլտվություն պետք
է ձեռք բերել նախքան Շվեդիա մուտք գործելը։ Ներկայումս, Սկանդինավյան
և Արևմտյան Եվրոպայի պետություններից տարբեր՝ այլ երկրից եկող անձանց
համար բարդ է ձեռք բերել աշխատանքի թույլտվություն (SOU, 2006թ.)։ Այսպի
սով, միգրացիայի, առաջին հերթին, դիմում են այն անձինք, որոնք գալիս են
Շվեդիա ընտանիքի վերամիավորման նպատակով և որպես փախստական
ներ։
Շվեդիան առաջին անգամ օրենսդրական ակտեր է ըն
դու
նել միգրացիային
առնչվող խնդիրները վկայակոչելու նպա
տակով՝ Երկրորդ համաշխարհային
պատերազմից հետո։ Սկզբնապես այն հիմնականում վերաբերում էր անցան
կալի համարվող օտար
երկ
րա
ցիների արտաքսմանը (Wikren and Sandesjo,
2006թ.)։ Այդ ժա
մա
նակից ի վեր Շվեդիայի օրենս
դրու
թյան գործո
ղության
շրջա
նակն ընդլայնվել է՝ ներառելով բնա
կության/կա
ցու
թյան և աշ
խա
տանքի թույլ
տվու
թյունների մասին դրույթ, ինչպես վիզայի պա
հանջներ և
անձնագրերի հետ կապված կանոններ։ Գործող օրենս
դրու
թյունն («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» 2006 թվականի ակտ) ընդունվել է 2006 թվականի71
մարտի 31–ին՝ փոխարինելով «Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» 1989 թվականի
ակտին։ Սույն Ակտի նպատակն է առավել հստակ տարբերակում դնել բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվության հիմքերի միջև և ապահովել Շվեդիայի
պարտավորությունների կա
տա
րումը՝ ԵՄ իրա
վունքի ներքո։ Նոր Ակտով
Շվեդիայի օրենսդրությունը համապատասխանեցվել է «Երկարաժամկետ բնա
կության/կացության իրավունք ունեցող երրորդ երկրի քաղաքացիների վերա
բերյալ» Խորհրդի 2003/109/ԵՀ հրահանգին, «Ընտանիքի վերամիավորման
իրա
վունքի վե
րա
բեր
յալ» Խորհրդի 2003/86/ԵՀ հրա
հանգին և «ԵՄ քա
ղա
քա
ցիների և նրանց ըն
տա
նիքի անդամների՝ ԵՄ տարածքում ազատորեն
տեղաշարժվելու և բնակվելու իրա
վունքի մասին» Խորհրդի 2004/38 հրա
հանգին։

71 Այդ օրենսդրական կատարելագործմանն ուղղված հետագա մշակման համար տե՛ս Wikrén and
Sandesjö (2006թ.), 14-26 էջեր։
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Շվեդիայի ընթացիկ միգրացիոն քաղաքականության առնչությամբ՝ Կառավա
րության առաջնային նպատակներն են՝ պահպանել կանոնավոր ներգաղթը,
աշխատանքի հետ կապված ներգաղթի համար ներմուծել առավել մեծ հնարա
վորություններ և նպաստել ներգաղթի ու ապաստանի հետ առնչվող ազգային
և ԵՄ քաղաքականության ուղղությունների ներդաշնակեցմանը (Budget Goals,
2007թ.)։

2. Ներգաղթը կարգավորող օրենքներն ու
պայմանները
2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը
Երրորդ երկրի քաղաքացիները կարող են ձեռք բերել Շվեդիայում գտնվելու
թույլտվություն ընտանիքի վերամիավորման, ուսման և աշխատանքի կամ ոչ
վարձու աշխատանքի հիմքերով, ինչպես նաև այնպիսի հատուկ դեպքերում,
ինչպիսիք են՝ սպորտը, այցելությունները, բուժումը կամ որդեգրումը։ Դեպի
Շվեդիա ներ
գաղթը՝ բացառությամբ ԵՄ և Սկանդինավյան երկրների քա
ղաքացիների ներգաղթի, հիմնականում կատարվում է ընտանիքի վերամիա
վորման նպատակով։ Երկրորդ ամենամեծ խմբում ներառված են ապաստան
հայցողները։ Ուսանողները և աշ
խա
տանքային միգ
րանտները կազմում են
երրորդ ամենամեծ ներգաղթի խումբը։

2.2 Ընդունման կանոնները. վիզային քաղաքականությունը
2.2.1 Իրավասու մարմինները
Վիզա ստա
նալու համար դիմումը ներ
կա
յացվում է արտերկրում գտնվող
Շվեդիայի դեսպանատուն կամ հյուպատոսություն, իսկ դրա բացակայության
դեպքում՝ այդ տա
րա
ծա
շրջանում ներ
կա
յացված Շենգենյան երկրի օտար
երկրյա ներկայացուցչություն։
Միգրացիայի հարցերով շվեդական խորհուրդը շատ դեպքերում այն մարմինն
է, որը որոշում է կայացնում վիզա ստանալու համար դիմումների առնչությամբ։
Միգրացիայի հարցերով խորհրդում վիզա ստա
նալու համար դիմումներն
ուսումնասիրվում են Այցելությունների և կացարանով ապահովման բաժնի
կողմից։ Այդ հարցերի շուրջ, որոշ հան
գա
մանքներում, որոշումներ կարող է
կայացնել կառավարական գերատեսչությունը («Օտարերկրացիների մասին»
ակտի 3(5) հոդված)։ Ոստիկանության մարմինը կարող է որոշում կայացնել այն
անձանց մուտքը մերժելու մասին, որոնք երբեք չեն ստացել երկրում գտնվելու
թույլտվություն և չեն բավարարում այդպիսի թույլտվություն ստանալու համար
սահմանված պայմանները («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 8(4) հոդված)։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

2.2.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Շվեդիան սկզբնապես տրա
մա
դրում է միասնական շենգենյան վիզաներ
օտարերկրացու մուտքի և վեցամսյա ժամանակահատվածում առավելագույնը
երեք ամսով երկրում գտնվելու համար («Օտարերկրացիների մասին» օրենքի
3(2) հոդված)։ Այնուամենայնիվ, երբ միասնական վիզայի համար սահմանված
նախապայ
ման
ները չեն բավարարվում, և առկա է կոնկրետ հիմք, որպես
լրացուցիչ միջոց կարող են տրա
մա
դրվել ազգային վիզաներ։ «Կոնկրետ
հիմքերը» ներառում են մարդասիրական հիմքերը, վիզա տրա
մա
դրելու
հարցում ազգային մեծ շահի առկայությունը, բիզնես գործունեության կամ ըն
տա
նիքի հետ կապված սահ
մանափակումները։ Այդպիսի վիզաները կարող
են տրա
մա
դրվել առավել երկար ժամ
կետով, քան միասնական վիզաները,
սակայն առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով։
Վիզա չի պահանջվում այն քաղաքացիներից, որոնք օգտվում են վիզայի հետ
կապված արտոնությունից կամ այն օտարերկրացիներից, ում տրամադրվել է
բնակության/կացության թույլտվություն («Օտարերկրացիների մասին» օրենքի
2(3) հոդված)։
Վիզա ստա
նալու համար անձը պետք է՝ ունենա երկրում գտնվելու նախա
նշված ժամ
կետից առնվազն երեք ամիս ավելի վավերականության ժամ
կետ ունեցող անձնագիր, ներկայացնի բժշկական ապահովագրության
առկայության մասին ապացույց այցելության ժա
մա
նակահատվածի համար,
որը պետք է ծածկի մինչև 30 000 եվրո գումարին համարժեք ծախսերը,
շտապ բժշկական օգնության հետ կապված բոլոր ծախսերը ինչպես նաև
բուժման հիմքով հայրենի երկիր տեղափոխումը, ինչպես նաև ունենա
բավարար միջոցներ այցելության ընթացքում սեփական ապրուստը
հոգալու և Շվեդիայում գտնվելու ժամ
կետի ավարտից հետո հետադարձի
ճանապարհածախսի համար. բավարար միջոցները ներկայումս սահմանվում
են օրական առնվազն 40 եվրոյի չափով։ Բացի դրանից, դիմողից կարող են
պահանջվել փաստաթղթեր, որոնք հիմնավորում են այցելության նպատակը։
Վիզա ստանալու համար դիմումը կմերժվի, եթե դիմողը գրանցված է որպես
անձ, որի մուտքն արգելված է, կամ եթե վտանգ է ներկայացնում հանրային
անվտանգության, ներքին անվտանգության կամ Շենգենյան երկրների
միջև հարաբերությունների համար («Օտարերկրացիների մասին» ակտի
3(1) հոդված։) Շվեդիայի իշխանությունները կարող են մերժել վիզայի տրա
մադրումը նաև այն անձին, ով գրանցված է ՇՏՀ–ում, կամ այն դիմողին, ում
նկատմամբ կիրառվում է մուտքի սահ
մանափակում քրեական վարույթի
շրջանակներում Շվեդական դա
տա
րանի կողմից դատապարտվելուց հետո։
Վիզա ստա
նալու համար դիմումի մասին բացասական որոշման համար
հիմքերը պետք է ներկայացվեն միայն դիմողի կողմից պահանջի դեպքում։
Միգրացիայի հարցերով խորհուրդը գնահատում է այցելության անհրաժեշտու
թյունն ի հակակշիռ այն «վտանգի», որ դիմողը գտնվում է Շվեդիայում ավելի
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երկար ժամկետով, քան այն ժամկետը, որի համար վիզան տրամադրվում է։
Այս կա
պակ
ցու
թյամբ հաշվի են առնվում առկա հան
գա
մանքները, ինչպես
օրինակ՝ դիմողի դրությունը իր ծագման երկրում, Շվեդիա կատարած նախորդ
այցելությունները և այցելությունից հետո հայրենիք վերադառնալու հնա
րա
վորությունը։
Միասնական վիզաների տրամադրման ընթացակարգը և պայմանները համա
պատասխանում են Շենգենյան կոնվենցիային։ Շվեդիայի իշխանություններն
ընդհանրապես տալիս են վիզայի կանոնների լայն մեկնաբանություն, որը
հանգեցնում է վիզաների ընդունման բարձր ցուցանիշի։ 2006 թվականին
Շվեդիային վիզա ստանալու 210 000 դիմում է ներկայացվել է, որոնց ավելի
քան 90 տոկոսը հաստատվել է։ Այդ դիմումների քննության միջին ժամկետը
յոթ օր է։

2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և դրանց նկատմամբ վարչական
կամ դատական վերահսկողությունը
Վիզա ստա
նալու համար դիմումի մերժման մասին որոշումը դա
տա
րանում
վիճարկելու ընդհանուր իրավունք նախատեսված չէ։ Վիզա ստանալու համար
դիմումի մերժումը կարող են բողոքարկել միայն ԵՏՏ քաղաքացիների ազգա
կանները և այն էլ այն դեպքում, եթե որոշումը կայացվել է Միգրացիայի հարցե
րով խորհրդի կողմից («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 14(3) հոդված)։
Այնուամենայնիվ, հնարավոր է դիմել դիմումը մերժած մարմնին (շատ դեպ
քերում՝ Միգրացիայի հարցերով խորհուրդ) իր որոշումը վերանայելու պա
հանջով։

2.3 Երկրում գտնվելու և բնակության/կացության կանոնները
2.3.1 Ներգաղթի կատեգորիայով չպայմանավորված ընդհանուր
կանոնները
2.3.1.1 Իրավասու մարմինները
Շվեդիայում միգրացիայի կառավարման գործում ներգրավված են հետևյալ
մարմինները՝ Միգրացիայի հարցերով խորհուրդը, կառավարական գերա
տեսչությունը, ոստիկանական մարմինները, Միգրացիայի հարցերով երեք դա
տարանները և Միգրացիայի հարցերով վերաքննիչ դատարանը։ 72
Միգրացիայի հարցերով խորհուրդը հիմնական մարմինն է, որ որոշում է
կայացնում բնակության/կացության թույլտվությունների, աշխատանքի թույլ
72 Կարելի է նշել, որ երբ ներ
գաղ
թողը կա
տա
րել է լուրջ հանցագործություն, ընդհանուր
իրավասության քրեական դատարանները կարող են որոշում կայացնել այդ անձին իր ծագման
երկիր վտարելու կամ չվտարելու մասին (տե՛ս «Օտարերկրացիների մասին» ակտի 8(9) հոդված)։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

տվու
թյունների վե
րա
բեր
յալ դիմումների, մուտքի մերժման ու վտարման,
ինչպես նաև թույլ
տվու
թյունների վերադարձման հարցերի շուրջ (ի լրումն
վիզաների, ինչպես նշվել է վերևում)։ 73 Որոշակի հանգամանքներում
այդ հարցերի շուրջ որոշումներ կարող է կայացնել նաև կառավարական
գերատեսչությունը («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 5(20) հոդված, 5(21)
հոդված)։
Շվեդիայում գործող համակարգի առանձ
նա
հատ
կու
թյուններից մեկն այն
է, որ աշ
խա
տանքին առնչվող դիմումների առն
չու
թյամբ ներգրավվում են
տարբեր պետական մարմիններ։ Աշխատանքի թույլ
տվու
թյունների շուրջ
որոշում կայացնող հիմնական մարմինը Միգրացիայի հարցերով խորհուրդն
է։ Միգրացիայի հարցերով խորհուրդը աշխատանքի թույլտվությունների վե
րա
բեր
յալ բոլոր դիմումների առն
չու
թյամբ պետք է խորհրդակցի Ազգային
շու
կաների հարցերով խորհրդի հետ, եթե դիմումը ենթակա չէ մերժման
(«Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» հրամանագրի 5(5) հոդված)։ Վերջինն
իրավասու է Միգրացիայի հարցերով խորհրդից ստացված հաղորդումները
փոխանցել Աշխատանքի հարցերով շրջանային խորհրդին (Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» հրամանագրի 5(5) հոդված, 13(14) հոդված)։ Առկա են մի քանի
բացառություններ, երբ Միգրացիայի հարցերով խորհուրդը կարող է անկախ
որոշումներ կայացնել՝ առանց Ազգային շու
կաների հարցերով խորհրդի
հետ խորհրդակցելու՝ ներառյալ այն դեպքերը, երբ Միգրացիայի հարցերով
խորհուրդը կայացնում է Ազգային շուկաների հարցերով խորհրդից ստացված
ուղեցույցին համապատասխանող որոշում («Օտարերկրացիների մասին»
հրամանագրի 5(5) հոդված)։ Գործատուների և աշխատողների միությունները
նույնպես հնարավորություն ունեն հայտարարություն անելու կոնկրետ դեպքի
կապակցությամբ («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 13(4) հոդված, «Օտար
երկրացիների մասին» հրամանագրի 5(12) հոդված)։
1998 թվականին հիմնվել և 2007 թվականի հուլիսին փակվել է մեկ այլ
պետական մարմին՝ Ինտեգրման հարցերով խորհուրդը։ Այն պատաս
խա
նատու էր բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն ձեռք բերած անձանց
ընդունման և այն տեղական կառավարման մարմինների հետ հաղորդակցման
համար, որտեղ անձինք գրանցվում են թույլ
տվու
թյուն ստա
նալուն պես։
Ինտեգրման հարցերով խորհրդի գործառույթները ստանձնել են Միգրացիայի
հարցերով խորհուրդը և տարածքային պետական մարմինները։

2.3.1.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Շվեդիայում գտնվելու համար թույլ
տվու
թյունների ձեռքբերման պայ
ման
ները
տարբերվում են ըստ դիմումի տեսակի։ Այնուամենայնիվ, մի քանի կանոններ
և սկզբունքներ ընդհանուր են ներգաղթի տարբեր կարգավիճակների համար։
73 Դա բխում է «Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտի տարբեր դրույթներից,
մանրամասնորեն նշված են Միգրացիայի հարցերով խորհրդի իրավասությունները։
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որոնցում

Շվեդիա

Շատ դեպքերում բնակության/կացության թույլտվությունների համար պետք
է դիմել, և դրանք պետք է տրամադրվեն նախքան Շվեդիա մուտք գործելը
(«Օտարերկրացիների մասին» ակտի 5(18) հոդված): Այդ կանոնից կիրառվում
են որոշակի բացառություններ, օրինակ՝ ըն
տա
նիքի վե
րա
միա
վորման որոշ
74
դեպքերում («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 5(18) հոդված):
Ընդհանուր առմամբ, բոլոր դիմողների վրա տարածվում է ներ
կա
յացված
դիմումի կոնկրետ տեսակի համար սահ
մանված տուրքի վճարման պա
հանջը և, բացի դրանից, նրանք պետք է ներկայացնեն Շվեդիայում գտնվելու
նախանշված ժա
մա
նակահատվածում սեփական ապրուստը հոգալու
համար բավարար միջոցների առկայության մասին ապացույց։ Աշխատանքի
կամ ուսման նպա
տակով Շվեդիա այցելության համար դիմումի համար
տուրքը չափահաս անձանց դեպքում 1 000 շվեդական կրոն (110 եվրո) է, իսկ
երեխաների դեպքում՝ 500 շվեդական կրոն (55 եվրո)։ ԵՏՏ երկրների քաղա
քացիները, այնուամենայնիվ, ազատված են տուրքի վճարման պահանջից։
Շվեդիա այցելության նպա
տակով դիմումների կամ վարձու աշ
խա
տանքի
կամ ուսման համար դիմումների դեպքում անձինք պետք է ներ
կա
յաց
նեն Շվեդիայում գտնվելու ժա
մա
նակահատվածում բժշկական ապա
հո
վա
գրու
թյուն ունենալու մասին ապացույց։ Նախատեսված չէ ո՛չ առողջության
կամ բժշկական զննության, ո՛չ էլ շվեդերեն լեզվի, Շվեդիայի պատմության
կամ մշակութային ավանդույթների իմացության պա
հանջ։75 Ի վերջո, աշ
խա
տողները, ոչ վարձու աշ
խա
տանք կա
տա
րող անձինք, ուսանողները և
այցելուները պետք է հայտարարեն, որ մտադիր են լքել Շվեդիան իրենց՝
կարճաժամ
կետ գտնվելու թույլտվության ժամ
կետը լրանալուց հետո։ Այդ
պա
հանջը չունի իրավական հիմնավորում, սակայն այն Միգրացիայի
հարցերով խորհրդի կողմից կիրառվող ըն
դուն
ված գործելակերպ է (ՄՇԽ,
2006 թվականի հոկտեմբեր, ՄՇԽ, 2006d մարտ, ՄՇԽ, 2006e մարտ)։
Հայտարարության ձևաչափը հաստատված չէ օրենքով, սակայն քանի
որ այդ հարցերը հիմնականում կար
գա
վորվում են գրավոր ձևով, ապա
հայտարարությունները հաճախ կատարվում են գրավոր։
Ինչ վերաբերում է բնակության/կացության թույլտվությունը մերժելու հիմքերին,
ապա կարելի է նշել, որ դիմումն ուսումնասիրելիս (ըն
տա
նիքի վե
րա
միա
վորումից տարբեր՝ այլ հիմքերով) իրավասու մարմինները առանձնահատուկ
74 Ընտանիքի վերամիավորման առնչությամբ բացառություն կարող է կատարվել այն անձանց
նկատմամբ, ովքեր դիմում են առաջին անգամ, եթե հավանական է, որ նրանց առն
չու
թյամբ
կկայացվի դրական որոշում և, բացի դրանից, եթե անհիմն կլիներ, եթե նրանք ստիպված լինեին
լքել երկիրը։
75 Այնուամենայնիվ, Շվեդիայում ապրող օտարերկրացիները կարող են մասնակցել շվեդերենի
դասընթացների։ Տեղական կառավարման մարմնի կողմից առաջարկվում է չորսշաբաթյա՝
շաբաթական առնվազն տասնհինգ ժամ տևողությամբ դասընթաց՝ «Կրթության մասին» ակտին
հա
մա
պա
տաս
խան։ Մասնակցության նախապայ
ման
ներից է այն, որ ուսանողը պետք է լինի
չափահաս (տասնվեց տարեկանից բարձր), չունենա շվեդերենի իմացության տարրական
գիտելիքներ և գրանցված լինի տեղական կառավարման մարմնում։ Տուրքերի վճարման որևէ
պա
հանջ նա
խա
տես
ված չէ։ Քանի որ շվեդերենի, Շվեդիայի պատմության, մշակութային
ավանդույթների և քա
ղա
քա
կանության մասին գիտելիքների պա
հանջ սահ
մանված չէ, լեզվի
դասընթացի ուսում
ն ական պլանում ներառված են միայն կրթական տարրեր։
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ուշադրություն են դարձնում այն հան
գա
մանքին, թե արդյո՞ք դիմողը մեղա
դրվում է որևէ քրեական արարքի մեջ («Օտարերկրացիների մասին» ակտի
5(17) հոդված)։ Ընտանիքի վե
րա
միա
վորման համար դիմումները կարող
են մերժվել, եթե, օրինակ, միտումնավոր կերպով ներ
կա
յացվել են ոչ ճիշտ
տեղեկություններ, կամ դիմողը վտանգ է ներկայացնում հանրային կարգի և
հանրային անվտանգության համար («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտի
5(17a) հոդված)։
Վերջապես, բոլոր դեպքերում դիմողն ունի փաստաթղթերի հասանելիության
իրա
վունք («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտի 13(9) հոդված)։ Դա հա
մա
պա
տաս
խանում է Շվեդիայի իրավական համակարգում առկա՝ հանրային
փաստաթղթերի հասանելիության սահմանադրական սկզբունքին։ Հիմնական
կանոնն այն է, որ բոլոր պաշտոնական փաստաթղթերը հասանելի են բոլորին,
և միայն բացառիկ դեպքերում դրանց հասանելիությունը կարող է մերժվել։
Կանոնը կիրառելի է նաև օտարերկրյա քաղաքացիների նկատմամբ, և իրա
վունք է տրվում նրանց հետևելու իրենց գործի ընթացքին և ձեռք բերելու տվյալ
մարմնի կողմից ստացված բոլոր տեղեկությունները։ Կոնկրետ դեպքում
գաղտնիության մասին ոչ մի որոշում չի վերաբերում առանձին դիմողին։ Ի
լրումն ընդհանուր սկզբունքի՝ Խորհուրդը պետք է տեղեկացնի դիմողին իր
գործի ընթացքի մասին։ Խորհուրդը պետք է հիմնավորի թույլտվությունների
կամ որպես մշտական բնակության/կացության կարգավիճակ ունենալու վե
րա
բեր
յալ բոլոր որոշումները («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտի 13(10)
հոդված)։

2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Բողոքարկման համակարգի կառուցվածքը արմատապես փոփոխվել է`
2006 թվականին վարչական դա
տա
րանի նման գործառույթներ իրա
կա
նաց
նող մարմնից վերափոխվելով վերաքննիչ դա
տա
րանների համակարգի
(ՄՇԽ, 2006b, մարտ)։ Այդ փո
փո
խու
թյունն էապես բարելավել է բնա
կության/կացության թույլտվությունների համար դիմողների իրավունքների
պաշտպանությունը։ Նախկինում Օտար
երկ
րա
ցիների բողոքների հարցերով
խորհուրդը բողոքները քննում էր վարչական ապարատում. այդ համակարգը
քննադատվել էր արդար դատաքննության իրավունքի լույսի ներքո։
Ներկայումս որոշումները կարող են վիճարկվել Միգրացիայի հարցերով երեք
դատարաններից76 մեկում՝ թեև առկա չէ դատական կարգով անմիջական
բողոքարկման հնա
րա
վորու
թյուն։ Նախ, Միգրացիայի հարցերով խորհրդի
կողմից պետք է իրականացվի վարչական վերանայում, որով Խորհուրդը
կրկին ուսումնասիրում է իր որոշումը և փոխում է այն, եթե պարզ է դառնում,
որ առաջին որոշումը ճիշտ չի եղել։ Եթե Միգրացիայի հարցերով խորհուրդը
պահպանում է իր որոշումը, ապա բողոք է ներ
կա
յացվում Միգրացիայի
76 Շվեդիայում շրջանային վարչական դատարաններից երեքը Միգրացիայի հարցերով դատա
րաններ են։
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հարցերով երեք դատարաններից որևէ մեկում։ Միգրացիայի հարցերով դա
տա
րանի վճռի դեմ հետագա բողոք կարող է ներ
կա
յացվել Միգրացիայի
հարցերով վերաքննիչ դա
տա
րան։ Այդ իրավիճակում բողոքարկման թույլ
տվու
թյունը պետք է տրվի Միգրացիայի հարցերով վերաքննիչ դա
տա
րանի կողմից։ Բողոքարկման այդպիսի թույլ
տվու
թյուն կարող է տրա
մա
դրվել «նախապատվության կարգով տրա
մա
դրվող արտոնության» կամ
«արտահերթ կարգով տրա
մա
դրվող արտոնության» դեպքում։ Առաջինը
վերաբերում է այն դեպքին, որը կարող է ուղեցույց լինել ապագա որոշումների
համար, մինչդեռ վերջինը նշանակում է, որ կան արտակարգ պատճառներ
բողոքը վերաքննելու համար։
Քանի որ բողոքարկման նոր գործընթացը սահմանվել է բոլորովին վերջերս,
բողոքարկման գործընթացի միջին տևո
ղու
թյունը դեռևս չի հաշվարկվել։
Միգրացիայի հարցերով դա
տա
րանների համար սահ
մանվում է առա
վե
լա
գույնը չորս ամիս տևո
ղու
թյամբ ժամ
կետ, իսկ Միգրացիայի հարցերով
վերաքննիչ դատարանի համար՝ հինգ ամիս (Courts, 2007թ.): Դատական նոր
համակարգի ստեղծումից ի վեր, Միգրացիայի հարցերով վերաքննիչ դատա
րանին ներկայացված գործերի վեց տոկոսի համար շնորհվել է «արտահերթ
կարգով տրամադրվող արտոնություն» (Հարցազրույց Սթերնի հետ)։

2.3.2 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևողության
2.3.2.1 Ժամանակավոր բնակությունը/կացությունը
Սովորաբար մեկ տարի ժամ
կետով տրա
մա
դրվող ժա
մա
նակավոր բնա
կության/կացության թույլտվությունը կարող է, առաջին անգամ ներկայացվող
դիմումի համար, տրվել մի քանի դեպքերում, այդ թվում՝ աշխատանքի, ուսման
կամ այցելության նպա
տակով դիմումների («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին»
ակտի 5(10) հոդված), ինչպես նաև ընտանիքի վերամիավորման դեպքերում,
երբ ամուսինները մշտական հիմունքներով համատեղ չեն ապրել արտերկրում
(«Օտարերկրացիների մասին» ակտի 5(8) հոդված)։
«Օտարերկրացիների մասին» ակտով չեն սահմանվում ժամանակավոր բնա
կության/կացության թույլտվությունների դեպքում կիրառելի պայմաններ և ըն
թացակարգային կանոններ (հետագա քննարկման համար տե՛ս 2.3.1 և 2.3.3
բաժինները)։

2.3.2.2 Մշտական բնակությունը/կացությունը
Մշտական թույլտվության համար հիմնական նախապայմանն այն է, որ դիմողն
ունի Շվեդիայում քիչ թե շատ մշտապես գտնվելու մտադրություն (Առաջարկ
թիվ 1988/89։86)։ Գործնականում դա նշանակում է, որ մշտական բնակության/
կացության թույլտվություններ ստանում են այն անձինք, ովքեր դիմում են ըն
տանիքի վերամիավորման նպատակով թույլտվություններ ստանալու համար,
բացառությամբ նորաստեղծ հարաբերություններում գտնվող անձանց, ինչպես
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նաև աշխատանքի նպատակով դիմող անձանց, ովքեր ստացել են մշտական
հիմունքներով աշ
խա
տանքային պայ
մանագիր կնքելու առաջարկ («Օտար
երկրացիների մասին» ակտի 5(5) հոդված), եթե նշված անձինք ունեն երկրում
երկարատև ժամկետով գտնվելու մտադրություն (Wikren and Sandesjo, 2006թ.)։
Այլ կերպ ասած՝ երկրում գտնվելու որոշակի ժամկետի առումով որևէ պայման
նախատեսված չէ մշտական թույլտվություն ստանալու համար։
Մշտական բնակության/կացության թույլտվություն ստանալու համար
դիմումը կարող է մերժվել, եթե կա կասկած, որ անձն ապագայում կկատարի
հակաիրավական արարք կամ կդրսևորի հանցավոր վարքագիծ («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտի 5(7) հոդված)։ Այդ իրավիճակում փոխարենը
կարող է տրամադրվել ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվություն
(«Օտարերկրացիների մասին» ակտի 5(7) հոդված)։ Թույլտվության տրամա
դրումը կարող է մերժվել, եթե դիմողն արդեն ունի հանցավոր անցյալ, կամ
եթե նա տրամադրում է կեղծ տեղեկություններ իր անձի վերաբերյալ («Օտար
երկրացիների մասին» ակտի 5(17) հոդված)։ Հատուկ կանոններ են գործում
այն անձանց նկատմամբ, ովքեր բնակություն են հաստատել ԵՄ այլ երկրում.
բնակության/կացության թույլտվություն չպետք է տրամադրվի, եթե այդ
անձը վտանգ է ներկայացնում հանրային կարգի ու անվտանգության համար
(«Օտարերկրացիների մասին» ակտի 5(17) հոդված): Մշտական բնակության/
կացության թույլտվություն ստացած օտարերկրացուց աշխատանքի թույլտվու
թյուն չի պահանջվում («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 6(1) հոդված)։
Ի հավելումն մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան ազգային թույլ
տվու
թյուններին՝ Շվեդիան տրա
մա
դրում է նաև ԵՀ երկարաժամ
կետ բնա
կության/կացության թույլտվություններ։ Կարելի է նշել, որ շատ դեպքերում ԵՀ
երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվությունը լրացնում է արդեն
իսկ տրամադրված բնակության/կացության թույլտվությանը։ Այդպիսի թույլ
տվությունը տրամադրվում է հինգ տարի նախնական ժամկետով այն բանից
հետո, երբ դիմողն առնվազն հինգ տարի անընդմեջ բնակվել է Շվեդիայում
հետևյալ կարգավիճակներից մեկով՝ մշտական բնակության/կացության կար
գավիճակ ունեցող անձ, ԵՄ այլ անդամ պետությունում երկարաժամկետ բնա
կության/կացության կարգավիճակ ունեցող և բնակության/կացության կարգա
վիճակ ունեցող անձ Շվեդիայում, կամ բնակության/կացության կարգավիճակ
ունեցող անձ Շվեդիայում և ԵՄ այլ անդամ պետությունում երկարաժամկետ
բնակության/կացության կարգավիճակ ունեցող անձի ընտանիքի անդամ
(«Օտարերկրացիների մասին» ակտի 5ա(1) հոդված)։ Տարբերակում է դրվում
այն անձանց միջև, որոնք ունեն մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն Շվեդիայում, և նրանց միջև, որոնք այլ երկրի երկարաժամ
կետ
բնակության/կացության կարգավիճակ ունեցող անձինք են կամ այդպիսի
անձանց ազ
գա
կաններ։ Առաջին կա
տե
գո
րիայի անձանց տրվում է անորոշ
ժամ
կետով երկրում գտնվելու թույլ
տվու
թյուն, իսկ վերջին երկու կա
տե
գո
րիաների անձինք ստանում են բնակության/կացության կարգավիճակ միայն
հինգ տարի ժամկետով («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 5(19ա) հոդված)։
ԵՀ երկարաժամկետ թույլտվություն ստանալու համար դիմողը պետք է ունենա
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Շվեդիա

իր և իր ընտանիքի ապրուստը հոգալու համար բավարար միջոցներ («Օտար
երկրացիների մասին» ակտի 5ա(2) հոդված)։ Պահանջվող կենսաապահովման
անհրաժեշտ միջոցները շատ չեն, այնուամենայնիվ, դրանց վրա տարածվում
են նվազագույն սոցիալական չափանիշներով սահմանված պահանջները
(Wikren և Sandesjo, 2006թ.)։

2.3 Ներգաղթի հատուկ տեսակների համար գործող
պայմանները
2.3.3.1 Ընտանիքի վերամիավորումը
Ընտանիքի վե
րա
միա
վորման առումով հիմնական տարբերակումը դրվում
է ԵՏՏ քա
ղա
քա
ցիների ըն
տա
նիքի անդամների և երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիների ու Շվեդիայի քաղաքացիների ընտանիքի անդամների միջև։
Առաջին կա
տե
գո
րիայի նկատմամբ դրսևորվում է ավելի նպաստավոր
վերաբերմունք։ Բնակության/կացության թույլտվություն չի պահանջվում,
սա
կայն երեք ամսից ավելի ժամ
կետով երկրում գտնվելու դեպքում, բնա
կու
թյան/կա
ցու
թյան քարտ է պա
հանջվում։ Նշված քարտը վավեր է առա
վե
լա
գույնը հինգ տարի ժամ
կետով, որից հետո, եթե բնա
կությանը/կա
ցու
թյունը շարունակական բնույթ է կրում, ապա կարող է տրա
մա
դրվել մշտա
կան բնակության/կացության թույլտվություն։ Այս ռեժիմից օգտվող ընտանիքի
անդամներն են՝ ամուսինները, գրանցված ամուսնական հարաբերություն
ներում գտնվող զուգընկերները կամ համատեղ բնակվող անձինք, 21 տարին
չլրացած երեխաները կամ դրանից բարձր տարիքի երեխաները, եթե նրանք
գտնվում են խնամքի տակ, ինչպես նաև խնամքի տակ գտնվող ծնողները։77
Բնակության/կացության թույլտվություն (մշտական կամ ժամանակավոր)
ունեցող երրորդ երկրի քաղաքացիների ընտանիքի անդամները, ինչպես նաև
Շվեդիայի քաղաքացիների ընտանիքի անդամները, ունեն բնակության/կա
ցության թույլտվություն ստանալու իրավունք։ Այդ իրավիճակում ընտանիքի
անդամներ են համարվում՝ ամուսինները, համատեղ բնակվող կամ գրանցված
ամուսնական հարաբերություններում գտնվող զուգընկերները, ապագա
ամուսինները, ապագայում համատեղ բնակվելու կամ գրանցված ամուս
նա
կան հարաբերություններ ստեղծելու համար հավանական զուգընկերները,
18 տարին չլրացած երեխաները և 18 տարեկանից բարձր տարիքի մերձավոր
ազգականները՝ բացառիկ դեպքերում։78 Շատ դեպքերում բնա
կության/կա
ցության թույլտվությունը տրամադրվում է նույն ժամկետով, ինչ հովանավորի
77 Հարկ է նշել, որ ուսանողների ծնողները չեն կարող ստանալ բնակության/կացության քարտ։
78 Նուկլեար ընտանիքի անդամ չհանդիսացող անձանց (օրինակ՝ ծնողները) կարող է շնորհվել
ընտանիքի վերամիավորման իրավունք, թեև քաղաքականության այս ոլորտի նկատմամբ
կիրառվող սահ
մանափակումները վերջերս ավելացել են։ Գործող պա
հանջները հետևյալներն
են՝ դիմողը պետք է նախկինում ապրած լինի նույն հարկի տակ այն ազգականի հետ, ով այժմ
բնակվում է Շվեդիայում, և այդ երկու անձինք խնամքի տակ գտնվելու (ֆինանսական, սոցիալա
կան և զգայական) հարաբերությունների մեջ են։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

թույլտվությունը (Շվեդիայի քաղաքացու հետ ընտանիքի վերամիավորման
դեպքում, տրվում է մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն)։ Այ
նուամենայնիվ, երբ հարաբերությունները նոր են ստեղծվում, այլ կերպ ասած՝
ամուսինները, գրանցված ամուսնական հարաբերություններում գտնվող կամ
համատեղ բնակվող զուգ
ըն
կերները առնվազն երկու տարի համատեղ չեն
ապրել ծագման երկրում, տրվում է ժա
մա
նակավոր բնա
կության/կա
ցու
թյան
թույլտվություն՝ առավելագույնը երկու տարի (և նվազագույնը վեց ամիս) ժամ
կետով։ Երկու տարի ժամկետը լրանալուց հետո տրամադրվում է մշտական
բնակության/կացության թույլտվություն։
Ընտանիքի անդամներն ունեն աշխատելու իրավունք։
Միգրացիայի հարցերով խորհրդի նպատակն է դիմումը ստանալու օրվանից
հետո վեց ամսվա ընթացքում որոշում կայացնել վերամիավորման հարցերի
շուրջ. այ
նուա
մե
նայ
նիվ, այդ նպա
տակը դեռևս չի իրագործվել (Budget,
2006թ.)։ Ընտանիքի վե
րա
միա
վորման համար դիմումին պետք է կցվեն՝
անձնագիր, անձնագրի համար սահ
մանված չափսի՝ ոչ ավել, քան վեց
ամսվա վաղեմության երկու լուսանկար և, առկայության դեպքում՝ ամուս
նության
վկայական,
գրանցված
ամուսնական
հարաբերությունները
հաստատող փաստաթուղթ կամ քաղաքացիական ամուսնությունը հավաստող
փաստաթուղթ։ Շվեդիայում գտնվելու ընթացքում համապատասխան
կացարանի կամ գոյատևման միջոցների առկայության մասին պահանջ նա
խատեսված չէ։ Բնակության/կացության թույլտվություն տրամադրելիս հաշվի է
առնվում միայն հանցավոր գործունեության իրականացման վտանգը («Օտար
երկրացիների մասին» ակտի 5(17) հոդված)։

2.3.3.2 Աշխատանքը
Վարձու աշխատանքը
Հարցումների գծով պետական հանձնաժողովը վերջերս զեկուցել է ստացված
արդյունքները աշխատանքային միգրացիայի վերաբերյալ, և հավանական
է, որ այդ ոլորտում կկատարվեն փո
փո
խու
թյուններ (SOU, 2006թ.)։ Գործող
կանոնակարգերի հետ կապված խնդիրներից մեկն այն է, որ օրենքով սահ
մանված չեն, թե ինչ հանգամանքներում կարող է տրամադրվել աշխատանքի
թույլտվություն (Wikren և Sandesjo, 2006թ.)։ Աշխատանքի թույլտվությունը սո
վորաբար տրամադրվում է որոշակի արհեստի կամ մասնագիտության համար
և յուրաքանչյուր անգամ՝ մեկ տարի ժամկետով, կամ դրանից պակաս ժամ
կետով, եթե աշխատանքի տևողությունն ավելի կարճ է լինելու («Օտարերկրա
ցիների մասին» ակտի 6(1) հոդված)։ Եթե թույլտվության տրամադրումը պայ
մանավորված է աշխատուժի՝ ժամանակավոր բնույթ կրող պակասով, ապա
այն տրամադրվում է առավելագույնը 18 ամիս ժամկետով։ Որոշ դեպքերում
թույլտվության գործողության ժամկետը կարող է երկարաձգվել Միգրացիայի
հարցերով խորհուրդ դիմում ներկայացնելուց հետո։ Դա կատարվում է, երբ
ներգաղթողը բնակվում է Շվեդիայում ընտանիքի վերամիավորման հիմքերով
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Շվեդիա

կամ նախքան նոր դիմում ներ
կա
յաց
նելն ունի լուրջ հիմքեր երկիրը չլքելու
համար («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 5(18) հոդված, 6(4) հոդված)։
Աշխատանքի թույլ
տվու
թյուն տրա
մա
դրելու համար Միգրացիայի հարցերով
խորհուրդը խորհրդակցում է Աշխատանքի հարցերով ազգային խորհրդի
հետ, որը կիրառում է աշխատաշուկայի ուսումնասիրություն։79 Շվեդիայում
գտնվող հավանական գործատուն պետք է տեղեկացնի թափուր պաշտոնի
մասին Աշխատանքի հարցերով շրջանային խորհրդին՝ նշելով որևէ երրորդ
երկրի քաղաքացու աշխատանքի վերցնելու՝ իր մտադրության և այդ հարցի
շուրջ աշ
խա
տողների միու
թյան եզրակա
ցու
թյան մասին (SOU, 2006թ.)։ Այդ
տեղեկությունների հիման վրա Աշխատանքի հարցերով շրջանային խորհուրդը
ընդունում է որոշում Շվեդիայից, Սկանդինավյան և ԵՄ երկրներից տարբեր՝
այլ երկրներից ժամանող երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիներին ներգրավելու
անհրաժեշտության մասին։ Երրորդ երկրի քաղաքացիները կարող են դիմում
ներկայացնել միայն դրական որոշման դեպքում (SOU, 2006թ.)։ Այդ դեպքում
աշխատանքի թույլտվություն ստանալու համար դիմում պետք է ներկայացվի
Շվեդիայից դուրս՝ Շվեդիայի մոտակա դեսպանատուն կամ հյուպատոսություն
(«Օտարերկրացիների մասին» ակտի 5(8) հոդված)։
Եթե աշխատանքը տևելու է ավելի, քան երեք ամիս, բացի աշխատանքի թույլ
տվությունից պահանջվում է բնակության/կացության թույլտվություն. հակառակ
դեպքում, վիզան բավարար է։ Միգրացիայի հարցերով խորհուրդը պահանջում
է Շվեդիայում աշխատանքի գրավոր առաջարկ։ Գործատուն պետք է երաշ
խավորի աշխատավարձը, ապահովագրական ծածկույթը և աշխատանքային
մյուս պայմանները, որոնք պետք է առնվազն հավասար լինեն տվյալ ոլորտում
կոլեկտիվ պայ
մանագրի կամ գործելակերպի պայ
ման
ներին։ Ավելին, գոր
ծատուն պետք է աշխատողի համար կազմակերպի կացարանի հետ կապված
հարցերը։ Աշխատանքի հետ կապված դիմումների մասին որոշումը կայացվում
է մոտավորապես վեցից ութ շաբաթվա ընթացքում (ՄՇԽ, 2006d, մարտ):
Շվեդիայում ներկայումս մշակվում է նոր օրենսդրություն աշխատանքի նպա
տակով ներգաղթի համար հնարավորությունները մեծացնելու նպատակով,
որը խորհրդարան կներկայացվի հաջորդ մի քանի ամիսներին։ Նպատակն է
աշխատանքի միգրացիայի համար մշակել արդյունավետ ու ճկուն ռեժիմ, որը
թույլ է տալիս Շվեդիայի գործատուներին աշխատանքի վերցնել պահանջարկ
ունեցող՝ երրորդ երկրի քաղաքացիներին։ Ներկայիս առաջարկին համապա
տասխան՝ աշխատանքի առաջարկը նախևառաջ պետք է Շվեդիայում՝ EURES
տվյալների բազայի ներքո, հայտարարված լինի առնվազն տասը աշ
խա
տանքային օր առաջ` նախքան Շվեդիայի գործատուները կկարողանան աշխա
տողներ հավաքագրել երրորդ երկրներից։ Նոր օրենսդրության առանցքային
79 Կան որոշ բացառիկ դեպքեր, երբ Միգրացիայի հարցերով խորհուրդը կարող է կայացնել
անկախ որոշումներ։ Դրանք այն դեպքերն են, որոնք առնչվում են առա
վե
լա
գույնը մեկ ամիս
ժամ
կ ետով Շվեդիա այցելող արվեստագետներին, կամ երբ Խորհուրդը որոշում է կայացնում
Շուկաների հարցերով ազգային խորհրդի կողմից տրված ուղեցույցին հա
մա
պա
տաս
խան
(«Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» հրամանագրի 5(5) հոդված)։ Եթե դիմողը երկրում գտնվում է
բավականին երկար ժամանակ, և դա պայմանավորված է անձնական բնույթի հանգամանքներով,
ապա այդ դեպքում ևս Միգրացիայի հարցերով խորհուրդը կարող է կայացնել անկախ որոշում։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

տարբերությունն այն է, որ յուրաքանչյուր ժամանակավոր աշխատանքի թույլ
տվություն կարող է հանգեցնել մշտական բնակության/կացության, եթե միգ
րանտը Շվեդիայում չորս տարի բնակությունից հետո դեռևս ունի աշխատանք։
Գործող համակարգում ժամանակավոր աշխատանքի թույլտվություններ
կարող են տրամադրվել այն միգրանտներին, որոնք աշխատանքի հիմնավոր
առաջարկ են ստանում Շվեդիայում գործող գործատուից։ Այդ ժամանակավոր
աշխատանքի թույլտվությունները կարող են վավեր լինել մինչև 18 ամիս ժամ
կետով, որից հետո միգ
րանտը պետք է վերադառնա հայրենի երկիր։ Նոր
համակարգի ներքո Շվեդիայի կա
ռա
վա
րու
թյունը որևէ դերակատարում
չունի աշխատաշուկայում պահանջարկի առկայության կամ բացակայության
հարցերի շուրջ որոշում կայացնելիս։ Փոխարենը, գործատուներին է
վերապահվում կոնկրետ ոլորտներում այդպիսի աշխատանքային միգրացիայի
պահանջարկի առկայության կամ բացակայության շուրջ որոշում կայացնելու
հայեցողությունը։ Այսպիսով, այդ համակարգն ավելի շատ կողմնորոշված
կլինի շուկայի պահանջներով, քան պետության քաղաքականությամբ։

Ոչ վարձու աշխատանքը
Ոչ վարձու աշխատանք կատարելու համար պահանջվում է ունենալ այդ նպա
տակով ձեռք բերված բնակության/կացության թույլտվություն։ Այնուամենայ
նիվ, հարկ է նշել, որ աշխատանքի թույլտվություն անհրաժեշտ չէ։
Բնակության/կացության թույլտվության համար դիմում պետք է ներկայացվի
դեպի Շվեդիա նա
խա
տես
ված ժամանումից առնվազն երեք ամիս առաջ
(ՄՇԽ, 2006d, մարտ), և թույլտվությունը պետք է գրանցված լինի անձնագրում
նախքան Շվեդիա մուտք գործելը։ Բնակության/կա
ցու
թյան թույլտվության
տրա
մա
դրումը կա
տա
րվում է առևտրային գնահատման հիման վրա, որի
նպա
տակն է հաստատել բիզնես պլանի իրատեսական բնույթը։ Դիմողը
պետք է ապացուցի, որ իրեն հասանելի է ընկերություն ստեղծելու կամ գնելու
համար անհրաժեշտ կապիտալ, և որ ինքը կարող է հոգալ իր և իր ընտա
նիքի ապրուստը Շվեդիայում առնվազն մեկ տարի։ Միգրացիայի հարցերով
խորհուրդը կարող է նաև պա
հանջել բիզնես պլանի մասին մանրամասն
փաստաթղթեր, ինչպես օրինակ՝ շու
կայի կանխատեսում, շահույթի և
իրացվելիության հիման վրա հաշվարկված բյուջե և ընդհանուր բյուջե։ Ավելին,
դիմողը պետք է տեղեկություններ տրա
մա
դրի անձնական հաշիվների,
բանկային կապերի, տվյալ ոլորտում ունեցած փորձի և ցանկացած վե
րա
պատրաստման կամ կրթության վերաբերյալ, որը նա ստացել է։ Եթե անձը
գնում է արդեն գործող ըն
կերություն, ապա դիմումի հետ պետք է ներ
կա
յացվեն ամենավերջին երկու տարեկան հաշվետվությունները։ Պահանջվում է
նաև, որպեսզի ներառվի Շվեդիայում հավաստագրված հաշվապահի կողմից
կազմված հաշվետվությունը։
Եթե տրվում է բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն, ապա ոչ վարձու աշ
խա
տողը պետք է գրանցվի Շվեդիայի արտոնագրման և գրանցման գրա
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Շվեդիա

սենյակում (ՄՇԽ, 2006d, մարտ)։ Բնակության/կացության թույլտվությունը
յուրաքանչյուր անգամ տրամադրվում է մեկ տարով՝ երկու տարի փորձնական
ժամկետով։ Փորձնական ժամկետի ավարտին կարող է տրվել մշտական բնա
կության/կացության թույլտվություն։

Սեզոնային աշխատանքը
Շվեդիայի իշխանությունները կարող են տրա
մա
դրել թույլ
տվու
թյուններ
սեզոնային աշխատանքի համար («Օտարերկրացիների մասին» ակտի
6(2) հոդված)։ Աշխատանքի հարցերով շրջանային խորհուրդը որոշում է,
թե յուրաքանչյուր տարի քանի սեզոնային աշ
խա
տող պետք է ընդունվի
Շվեդիայի աշ
խա
տա
շու
կա (Վիկրեն և Սանդեսջո, 2006 թ.)։ Սեզոնային աշ
խա
տանքի տարեկան այդ քվոտաները հենվում են առաջիկա սեզոնում աշ
խատանքի անհրաժեշտության գնահատման վրա։ 2006 թվականին, օրինակ՝
գնահատման արդյունքում պարզվել է, որ օտարերկրյա ոչ մի սեզոնային աշ
խա
տողի անհրաժեշտություն առկա չէ (SOU, 2006թ.)։ Խորհրդի հա
մա
ձայն
սեզոնային աշխատանքը կարող է ներառել միայն անտառային տնտեսության,
այգեգործության կամ հարակից այլ ոլորտներում կատարվող աշխատանք։
Սեզոնային աշ
խա
տանքի համար աշ
խա
տանքի թույլտվության դիմումը
ներ
կա
յացվում է Միգրացիայի հարցերով խորհուրդ (դեսպանատուն կամ
հյուպատոսարան), մինչդեռ որոշումն ընդունվում է այն շրջանի Աշխատանքի
հարցերով շրջանային խորհրդի կողմից, որտեղ աշ
խա
տանքն ենթադրվում
է, որ պետք է կատարվի։ Միջինում, սեզոնային աշխատանքի թույլտվության
համար դիմումի առնչությամբ որոշումն ընդունվում է երեք ամսվա ընթացքում
(Budget 2006թ.):

2.3.3.3 Ուսումը և վերապատրաստումը
Շվեդիայի համալսարաններում և քոլեջներում սովորել ցանկացողների
համար դիմումի պա
հանջները տարբերվում են փոխանակման ծրագրով
ուսանողներին ներկայացվող պահանջներից։ Այնուամենայնիվ, երկու դեպքում
էլ դիմումը պետք է ներկայացվի նախքան Շվեդիա մուտք գործելը։
Համալսարանում կամ քոլեջում սովորելու նպատակով Շվեդիայում բնակվելու
թույլտվություն ստանալու դիմումի համար պահանջվում է, որ դիմողն ընդուն
ված լինի համապատասխան հաստատություն, և որ նա այնտեղ գրանցված
լինի որպես առկա ուսուցման ձևով սովորող ուսանող։ Բացի այդ, պետք է ներ
կայացվի՝ ուսումնառության ծրագրի ընթացքում իր ապրուստը հոգալու համար
անհրաժեշտ միջոցների առկայության մասին ապացույց։ Ուսանողը նվա
զա
գույնը պետք է ամսական ունենա 7300 շվեդական կրոն (773 եվրո) տնօրինվող
եկամուտ տարվա տասը ամիսների համար (ՄՇԽ, 2007b, մարտ)։ Ավելի քիչ
գումար է պահանջվում, եթե դիմողը կարող է ցույց տալ, որ կարող է օգտվել
անվճար կացարանից կամ օթևանից։ Ավելին, եթե ուսում
նա
ռու
թյան տևո
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

ղությունը մեկ տարուց պակաս է, ապա Միգրացիայի հարցերով խորհուրդը
նաև պա
հանջում է առողջության ապա
հո
վա
գրու
թյան լրիվ ծածկույթ և
հայտարարություն այն մասին, որ դիմողը մտադրության ունի հեռանալու
երկրից ուսումնառությունն ավարտելուց հետո։ Եթե դիմումը բավարարվում է,
ապա ուսանողը կարող է ուսումնառության հետ մեկտեղ աշխատել առանց աշ
խատանքի թույլտվություն ստանալու (ՄՇԽ, 2007b, մարտ)։
Շվեդիայում ուսումնառության նպատակով դիմումի համար տուրքը չափահաս
անձանց դեպքում 1 000 շվեդական կրոն (106 եվրո) է, իսկ երեխաների
դեպքում՝ 500 շվեդական կրոն (53 եվրո)։ 2006 թվականին որպես հրավիրված
ուսանող մո
տա
վո
րա
պես 18 000 մարդ է դիմել Շվեդիա մուտք գործելու
համար, և նրանցից 70 տոկոսն ընդունվել են։ Նրանց մեծ մասը եղել է
Չինաստանից, Պակիստանից, Նիգերիայից և Հնդկաստանից՝ կազմելով
դիմումների 45 տոկոսը (ՄՇԽ, 2007b մարտ)։ Շվեդիայում սովորելու
դիմումների առն
չու
թյամբ որոշում կայացնելուն սպասելու միջին ժա
մա
նակը
երեք ամսից պակաս է։
Որպես փոխանակման ծրագրով սովորող ուսանողի բնա
կության/կա
ցու
թյան դիմումին կից պետք է ներկայացվի ապացույց այն մասին, որ ուսում
նառությունը լինելու է առկա ուսուցման եղանակով, և այն կազմակերպված
փոխանակման ծրագրի մաս է կազմում (ՄՇԽ, 2006 թվականի հոկտեմբեր)։
Ընդունված լինելը պետք է հաստատվի կազմակերպության կողմից, և պետք
է տրամադրվեն մանրամասն տեղեկություններ Շվեդիայում հետադարձ կապն
ապահովող անձանց մասին։ Դիմողը պետք է, ուսումնառությունը ավարտելուն
պես, մտադրություն հայտնի երկիրը լքելու մասին։ Փոխանակման ծրագրով
սովորող ուսանողների թույլ
տվու
թյունները տրվում են առա
վե
լա
գույնը մեկ
տարի ժամկետով։
Երկրում մնալու կարճաժամ
կետ թույլտվության գործողության ժամ
կետը
լրանալուց հետո պետք է ներ
կա
յացվի նոր դիմում, և եթե ուսանողը չի
կարողանում ապացուցել, որ ինքը դեռ ուսանող է և բավարարում է ուսումնա
ռության նպատակով տրված թույլտվության պահանջները, ապա նա պետք է
դիմի աշխատանքի թույլտվություն ստանալու համար, եթե ցանկանում է մնալ
երկրում և աշխատել։
Բնակության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուններ տրվում են նաև այցելող գիտաշ
խա
տողներին։ Երկրում գտնվելու նախապայ
ման
ն այն է, որ նրանք պետք
է մասնակցեն որևէ միջազգային փոխանակման ծրագրի և ունենան հատուկ
ունակություններ, որոնք Շվեդիայում պա
հանջարկ ունեն (ՄՇԽ, 2006c,
մարտ)։ Բացի դրանից, գործատուն պետք է երաշխավորի վարձատրությունը,
ապահովագրական ծածկույթը և աշ
խա
տանքային մյուս պայ
ման
ները,
որոնք պետք է առնվազն հավասար լինեն տվյալ մաս
նա
գի
տության գծով
կամ տվյալ ոլորտում կոլեկտիվ պայ
մանագրի կամ Շվեդիայում ըն
դուն
ված
գործելակերպի պայմաններին ։ Երրորդ երկրի քաղաքացու համար պետք է
լուծված լինի նաև կացարանի հարցը (ՄՇԽ, 2006c մարտ)։
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3. Անդամ պետությունում առկա պայմանների
համեմատությունը ԵՄ և միջազգային մակարդակով
սահմանված պայմանների հետ
Շվեդիայում երրորդ երկրի քաղաքացիների ներգաղթի վերաբերյալ սահ
մանված պայմաններն, ընդհանուր առմամբ, համապատասխանում են ԵՄ կա
նո
նա
կարգերին։ Սակավաթիվ դեպքերում կան աննշան տարբերություններ,
սակայն որևէ բան չի հակասում ԵՄ կանոններին (Հարցազրույց Սթերնի հետ)։

4. Գործնականում ներգաղթի վրա ներգաղթի վերա
բերյալ օրենսդրության իրական ազդեցությունը
Քանի որ «Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» նոր ակտն ուժի մեջ է մտել 2006
թվականից, ուստի այդ օրենքի ազդեցությունը դեռ չի գնահատվել։ Մեկ այլ
խնդիր է առաջացել կապված դատարանների որոշումների հասանելիության
և դատական տարբեր որոշումների միջև անհա
մա
պա
տաս
խանության
հետ այնպես, որ գործի ելքը կարող է տարբեր լինել՝ կախված նրանից, թե
միգրացիայի հարցերով երեք դա
տա
րաններից որտեղ է հայց հարուցվել
(Հարցազրույց Սթերնի հետ)։
Դեռևս չափազանց վաղ է եզրակացություններ անել ԵՄ համապատասխան
հրահանգների կիրարկման գործնական ազդեցության մասին։ Այնուամենայ
նիվ, կարելի է նշել, որ Շվեդիայի քաղաքականությամբ Շվեդիա մուտք գործող
ներ
գաղ
թողները նախկինում ուղղորդվում էին դեպի այնպիսի տարածքներ,
որտեղ նրանց հնա
րա
վոր էր տրա
մա
դրել կացարան (Հարցազրույց Սթերնի
հետ)։ Դրան հակառակ, ներկայումս, երկրում գտնվելու թույլտվություն ունեցող
մարդիկ կարող են ընտրել իրենց բնա
կության/կա
ցու
թյան վայրը, և նրանք
հակված են բնակվելու այն վայրերում, որտեղ առկա է աշխատանք գտնելու
հավանականություն և որտեղ կան մարդիկ, ում նրանք ճանաչում են կամ
որոնք խոսում են իրենց լեզվով։ Աշխատաշուկայում կա նաև խտրականություն
և պարզ չէ, թե կառավարությունը ինչպես է նախատեսում լուծել այդ խնդիրը,
երբ ավելի շատ երրորդ երկրի քաղաքացիներ է ընդունում երկիր աշխատելու
նպատակով։

5. Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը
Զարգացող երկրների հետ համագործակցության միջոցներ առկա չեն՝
անձանց Շվեդիա գալը խոչընդոտելու նպատակով։ Այնուամենայնիվ, համա
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գոր
ծակցություն իրականացվում է զարգացման նպա
տակով, որը հենվում է
մարդասիրական օգնություն տրամադրելու գաղափարի վրա։
Շվեդիայի օրենսդրության համաձայն 65 տարին լրացած ներգաղթողները
իրա
վունք ունեն Շվեդիայում վաստակած կենսաթոշակային միջոցները
ստա
նալ իրենց ծագման երկրում, եթե նրանք որոշում են վերադառնալ։
Շվեդիան միայն այն երեք երկրներից մեկն է, որը վավերացրել է ՄՄԿ–ի
«Միգրանտների կենսաթոշակային իրա
վունքների պահպանության մասին»
կոնվենցիան։
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1. Ներգաղթի ընդհանուր քաղաքականությունը և
միտումները
Չեխիայի Հանրապե
տու
թյունում ներկայումս առկա ներ
գաղթի միտումները
սկզբնապես առաջացել են 1989 թվականին կոմունիստական ռեժիմի
տապալումից հետո։ Միգրացիոն հոսքերի որոշ ուղղություններ արդեն իսկ
ձևավորվել էին 1970–ական և 1980–ական թվականների ընթացքում, ինչպես
օրինակ՝ կոմունիստական կառավարության կողմից հրավիրված վիետնամցի
ուսանողները և միութենական պե
տու
թյան տարածքում տեղաշարժվող
սլովակները։ 1990–ական թվականների առաջին կեսին Չեխիայի Հանրապե
տությունը սկզբնապես եղել է տարանցման երկիր արևելքից դեպի արևմուտք
տեղաշարժվելու համար, սակայն վերջերս այն դարձել է նպա
տակակետ
հանդիսացող երկիր։ 1992 թվականից մինչև 1996 թվականն ընկած չորս
տարիների ընթացքում որպես բնա
կություն/կա
ցու
թյուն ունեցող օտար
երկ
րացի գրանցված երրորդ երկրի քաղաքացիների թիվն աճել է չորս անգամ։
Այդ ժամանակվանից ի վեր՝ օրինական ներգաղթի հոսքը դանդաղել է, բայց,
այդուհանդերձ, շարունակել է աճել։ 2007 թվականի դրությամբ Չեխիայի
Հանրապետությունում օրինական կերպով բնակվում էր 350 000 օտար
երկրացի։ Միգրանտներից շատերը Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի
երկրներից են, ինչպիսիք են՝ Ուկրաինան, Սլովակիան, Լեհաստանը և
Ռուսաստանը. բացառություն են կազմում Վիետնամը և վերջերս նաև
Մոնղոլիան։ Միգրանտների մեծ մասը ներգաղթում է որպես աշխատանքային
միգրանտ (վարձու, ոչ վարձու կամ գործարար), նրանց փոքրամասնությունը՝
ընտանիքի վերամիավորման նպատակով։
Կոմունիստական Չեխոսլովակիայի «Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» 1965
թվականի ակտը փոխարինվել է «Օտարերկրացիների մասին» 1992 թվականի
ակտով, որով ներմուծվեց բնակության/կացության իրավունքների ժամա
նակակից ստանդարտ համակարգ (կարճաժամ
կետ բնա
կություն/կա
ցու
թյուն՝ մինչև վեց ամիս, երկարաժամկետ բնակություն/կացություն՝ մինչև մեկ
տարի և մշտական բնակություն/կացություն): Այդուհանդերձ, այդ ակտով
մշտական բնակության/կացության թույլտվություն նախատեսվում էր միայն
Չեխիայի քաղաքացիների ընտանիքի անդամների համար և մարդասիրական
նկատառումներով։ Մնացած միգրանտներին չէր թույլատրվում երկարաժամ
կետ բնակության/կացության կարգավիճակը փոխարինել մշտական բնա
կության/կացության կարգավիճակով։ Բացի դրանից, այդ ակտով օտարերկ
րացիներին թույլատրվեց երկրում երկարաժամկետ գտնվելու վերաբերյալ
դիմումները ներ
կա
յաց
նել Չեխիայի տարածքում, ինչը, համակցվելով այն
փաստի հետ, որ Չեխիայի Հանրապետությունն ազատ վիզային հարաբերու
թյուն
ներ ուներ ամենակարևոր ծագման երկրների հետ, բյուրոկրատական
գրեթե ոչ մի խոչընդոտ չէր ստեղծում օտար
երկ
րա
ցիների՝ տվյալ երկրում
օրինականորեն գտնվելու համար և ստեղծում էր մի իրավիճակ, որը շատ
մեկնաբանների կողմից նկարագրվում էր որպես թե՛ ազատական և թե՛
քաոսային իրավիճակ։ 1994 թվականից ի վեր՝ հա
մա
պա
տաս
խան կա
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ռա
վա
րու
թյունները փորձել են վերահսկել իրավիճակը, ինչի արդյունքում
ամենանշանակալից դրսևորումը եղել է «Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» 1999
թվականի ակտի ընդունումը և 2000 թվականին վիզայի տրամադրման պա
հանջների ներկայացումը Ռուսաստանի, Բելառուսի և Ուկրաինայի քա
ղաքացիներին։ Այդ և մյուս քայլերը80 դիտարկվեցին որպես շատ սահ
մանափակող և դրանց կիրառման հետևանքով երրորդ երկրների՝
տասնյակ հազարավոր մարդիկ կորցրեցին Չեխիայի Հանրապե
տու
թյունում գտնվելու իրենց իրավունքը։
Չնայած գործող օրենս
դրու
թյան խիստ բնույթին՝ Չեխիայի տարածքում
օրինականորեն ներկա գտնվող օտար
երկ
րա
ցիների թիվը շարունակել
է աճել։ Ավելին, ԵՄ կառույցների ազդեցության տակ միգրացիայի վե
րա
բեր
յալ թեմաները դարձել են հանրային քննարկման առարկա, ինչը
հետագայում իր ազդեցությունն է ունեցել Չեխիայի ներ
գաղթային օրենս
դրության վրա։ 2002–2006 թվականների ընթացքում Ընդհանուր եվրոպական
ներգաղթի քաղաքականությունն իրականացնելիս «Օտարերկրացիների
մասին» ակտում կա
տա
րվել են մի շարք ազատական բնույթի փո
փո
խու
թյուններ։ 2003 թվականի հուլիսին Աշխատանքի և սո
ցիա
լա
կան հարցերով
նախարարությունն իրականացրեց Մասնագիտական որակավորում ունեցող
օտարերկրացի աշխատողների ընտրության պիլոտային ծրագիրը (Պիլոտային
ծրագիր),81 որը, սակայն, շատ քիչ հաջողություն ունեցավ։ Այդուհանդերձ, այս
ամենի արդյունքում հնա
րա
վոր չեղավ էապես նվազեցնել օրենս
դրու
թյան
բյուրոկրատական ձևամոլության դրսևորումները։

2. Ներգաղթը կարգավորող օրենքները և
պայմանները
2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը
Չեխիայի օրենսդրության մեջ ընդգրկված են ներգաղթի հետևյալ հիմնական
կատեգորիաները՝ ընտանիքի վերամիավորում, վարձու աշխատանք և ուսում։

80 Փորձ կատարվեց նաև աշխատանքային միգրացիայի տևողությունը սահմանափակել մինչև
հինգ տարի ժամ
կետով (երկրում հինգ տարի գտնվելուց հետո Աշխատանքային հարցերով
գրա
սե
նյակը չի կարող երկարաձգել աշ
խա
տանքի թույլտվության գործողության ժամ
կետը)։
Այդուհանդերձ, այդ պահին գործող «Աշխատանքի մասին» ակտում կատարված փոփոխությունը
վեց ամիս անց վերանայվեց։
81 Հիմնվելով Քվեբեկ (Quebec) համակարգի վրա՝ այս ծրագրում գործում է բավականին խիստ
բալային համակարգ՝ պոտենցիալ միգրանտների շրջանում ընտրություն կատարելու համար։
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2.2 Ընդունման կանոնները. վիզային քաղաքականությունը
2.2.1 Իրավասու մարմինները
Որպես կանոն, կարճաժամ
կետ վիզաներ կարելի է ստա
նալ դիմողի բնա
կության/կա
ցու
թյան վայրի երկրում (կամ մեկ այլ երկրում)՝ Չեխիայի
Հանրապետության դեսպանատան միջոցով՝82 նախքան Չեխիայի Հանրապե
տու
թյուն մուտք գործելը։83 Երկարաժամ
կետ վիզաները տրա
մա
դրվում են
Չեխիայի Հանրապե
տու
թյան ոստիկանության կողմից դեսպանատուն ներ
կայացված դիմումի հիման վրա («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 30–րդ
հոդված):

2.2.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
«Օտարերկրացիների մասին» ակտով հիմնական տարբերակում կատարվում
է՝ կարճաժամ
կետ վիզաների, այդ թվում՝ օդանավակայանով տարանցման
վիզաների («A» կատեգորիայի վիզաներ), տարանցման վիզաների («B» կա
տե
գո
րիայի վիզաներ) ու մինչև իննսուն օր ժամ
կետով երկրում գտնվելու
նպա
տակով վիզաների («C» կա
տե
գո
րիայի վիզաներ), և իննսուն օրից
ավելի երկար ժամկետով երկրում գտնվելու համար տրված երկարաժամկետ
վիզաների («D» կատեգորիայի վիզաներ) միջև («Օտարերկրացիների մասին»
ակտի 17ա, 17բ հոդվածներ):
Ներգաղթի ստանդարտ ընթացակարգի դեպքում տրամադրվում է
երկարաժամկետ վիզա։ Եթե տրվում է երկարաժամ
կետ վիզա, ապա
օտարերկրացուն թույլատրվում է բնակվել Չեխիայի տարածքում երեք
ամսից ավելի երկար, սակայն ոչ ավելի, քան մեկ տարի։ Նշված ժամա
նակահատվածի ավարտին երկարաժամկետ վիզայի գործողության ժամկետը
չի երկարաձգվում, փոխարենը՝ օտարերկրացին կարող է դիմել երկարաժամ
կետ բնակության/կացության թույլտվության համար՝ տվյալ երկրում գտնվելու
նույն նպատակով։84
«C» կատեգորիայի վիզա ստանալու համար օտարերկրացին պետք է ունենա
հետևյալը. ճամփորդական փաստաթուղթ, համապատասխան լուսանկարներ,
Ոստիկանության կողմից հաստատված հրավեր, տվյալ երկրում գտնվելու
ծախսերը հոգալու համար բավարար ֆինանսական միջոցների առկայության
մասին ապացույց, հա
մա
պա
տաս
խան կացարանով ապահովված լինելու
82 Շատ պետությունների քաղաքացիներին թույլատրվում է դիմում ներկայացնել Չեխիայի
Հանրապետության ցանկացած դեսպանատուն։
83 Այնուամենայնիվ, բացառիկ հանգամանքներում օտարերկրացին, որը չի կարողացել վիզայի
համար դիմում ներկայացնել որևէ դեսպանատուն, կարող է «C» կատեգորիայի վիզայի (երկրում
մինչև 90 օր ժամ
կետով գտնվելու) համար դիմում ներ
կա
յաց
նել սահ
մանային անցակետի
Ոստիկանություն («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 26–րդ հոդված)։
84 Հնարավոր չէ երկրում կարճաժամ
կ ետ գտնվելու կարգավիճակը փոխարինել երկարաժամ
կետ գտնվելու կարգավիճակով, քանի որ երկարաժամ
կ ետ վիզայի համար դիմումը պետք է ներ
կայացվի արտերկրում գտնվող դեսպանատուն։
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Չեխիայի Հանրապետություն

մասին ապացույց, երրորդ երկրի քաղաքացու՝ Չեխիայի Հանրապետությունից
օդային փոխադրամիջոցով իր ծագման երկիր մեկնելու ծախսերին հավասար
դեպոզիտ, վնասվածքի կամ հանկարծակի առաջացած հիվանդության
բուժման հետ կապված՝ նվա
զա
գույնը 30 000 եվրո կազմող ծախսերը, այդ
թվում՝ անհրաժեշտության դեպքում, անհատին իր կամ ծագման երկիր
տեղափոխելու ընթացքում առաջացած ծախսերը ծածկող ճամփորդական
բժշկական ապահովագրության հավաստագիր («Օտարերկրացիների մասին»
ակտի 27–րդ հոդված)։
«D» կատեգորիայի վիզա ստանալու դիմումը ներառում է հետևյալ փաստա
թղթերը. ճամփորդական փաստաթուղթ, համապատասխան լուսանկարներ,
տվյալ երկրում գտնվելու նպատակը հավաստող փաստաթղթեր, կացարանով
ապահովված լինելու մասին ապացույց, քաղվածք Չեխիայի Հանրապե
տու
թյան՝ դատվածություն ունեցողների գրանցամատյանից, Չեխիայի Հանրապե
տու
թյունում գտնվելու ժա
մա
նակահատվածի համար ճամփորդական բժշկա
կան ապահովագրություն («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 31–րդ
հոդված):
Ինչ վերաբերում է «C» և «D» կա
տե
գո
րիաների վիզաներին, եթե հիմնա
վորված կասկած կա, որ դիմողը լուրջ հիվանդությամբ է տառապում, ապա
հանրային առողջությունը պաշտպանելու նպա
տակով կարող է պա
հանջվել
85
բժշկական զննում։ Բացի դրանից, կարող է պահանջվել քաղվածք դիմողի
հայրենի պետության՝ դատվածություն ունեցողների գրանցամատյանից։
Դիմումը մերժելու հիմքերը ներառում են հետևյալը. օտարերկրացու՝ անցան
կալի անձանց գրանցամատյանում ներառված լինելը, առկա է ապացույց այն
մասին, որ օտարերկրացու՝ տվյալ երկրում գտնվելու հետ կապված ծախսերը
պետք է հոգա Չեխիայի Հանրապե
տու
թյունը, օտարերկրացու՝ տվյալ
երկրում գտնվելը կարող է վտանգ ներ
կա
յաց
նել հանրային կարգի համար,
օտարերկրացու՝ տվյալ երկրում գտնվելը չի բխում Չեխիայի Հանրապետու
թյան արտաքին քաղաքականության շահերից, կամ հայտնաբերվել է մեկ այլ
էական խոչընդոտ օտարերկրացու՝ տվյալ տարածքում գտնվելու համար, կամ
օտարերկրացին վերջին հինգ տարիների ընթացքում խախտել է «Օտարերկ
րացիների մասին» ակտով նախատեսված որևէ պարտավորություն («Օտար
երկրացիների մասին» ակտի 56–րդ հոդված)։
Կարճաժամ
կետ վիզա ստա
նալու նպա
տակով դիմելու համար սահ
մանված
տուրքը 25 կամ 30 եվրո է, մինչդեռ երկարաժամկետ վիզայի համար՝ 80 կամ
95 եվրո։86 Վիզա ստա
նալու համար սահ
մանված ժամ
կետները հետևյալն
85 Հանրային առողջության համար վտանգավոր համարվող հիվանդությունները թվարկված
են Չեխիայի Հանրապե
տու
թյան առողջապահության նախարարության կողմից ներ
կա
յացված
պաշտոնական հաղորդագրության մեջ և ներառում են, օրինակ՝ Առողջապահության վերաբեր
յալ միջազգային կանոնակարգերում (Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն)
թվարկված հիվանդությունները։
86 Փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա՝ հյուպատոսական տուրքերը կարող են լինել ավելի
բարձր կամ ցածր (օրինակ՝ երկարաժամ
կ ետ վիզաների դեպքում՝ ուկրաինացիները վճարում են
89 եվրո, ռուսները՝ 142 եվրո, իսկ Բելառուսի քաղաքացիները՝ 71 եվրո):
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

են. կարճաժամկետ վիզաների դեպքում՝ 30 օր, ԵՄ քաղաքացու ընտանիքի
անդամների կարճաժամ
կետ վիզաների համար՝ 14 օր, երկարաժամ
կետ
վիզաների դեպքում՝ 120 օր։

2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Վիզաների համար դեսպանատներ դիմողներն ազատվում են ստանդարտ
վարչական ըն
թա
ցա
կարգային իրա
վունքներից, ինչպիսիք են՝ իրենց
անձնական գործի տվյալների մատչելիության իրավունքը, հիմնավոր որոշում
ընդունելը պահանջելու իրավունքը և բողոքարկելու իրավունքը։

2.3 Երկրում գտնվելու և բնակության/կացության կանոնները
2.3.1 Ներգաղթի կատեգորիայով չպայմանավորված ընդհանուր
կանոններ
2.3.1.1 Իրավասու մարմինները
Առհասարակ, բոլոր նորեկները երկրում գտնվելու թույլտվություն ստանալու
դիմումները պետք է ներկայացնեն Չեխիայի Հանրապետության տարածքից
դուրս գտնվող Չեխիայի Հանրապե
տու
թյան որևէ դեսպանատուն կամ
հյուպատոսություն։87
Բացի դրանից, ԵՄ երկրներում գտնվող Չեխիայի դեսպանատները վարում
են՝ դիմումը ներ
կա
յաց
նելու երկրում դիմողի՝ տվյալ երկրում գտնվելու
թույլտվության վավերականությունը ստուգելու քաղաքականություն։ Եթե
դիմողը նշված երկրում գտնվելու իրավունք չունի, ապա դեսպանատունը նրա
դիմումին ընթացք չի տալիս։ Այդուհանդերձ, Չեխիայի գործող օրենս
դրու
թյունը որևէ իրավական հիմք չի նախատեսում նշված գործելակերպի համար։
Երկրում գտնվելու թույլ
տվու
թյուններից մեծ մասի վե
րա
բեր
յալ, որոնց
համար դիմում են երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիները, որոշում է կայացնում
Չեխիայի Հանրապետության՝ Օտարերկրացիների և սահմանային հարցերով
ոստիկանությունը։ Շրջանների մասշտաբով գործող՝ Աշխատանքի հարցերով
գրասենյակները (որոնք գործում են Աշխատանքի և սոցիալական հարցերով
նախարարության ենթակայության տակ) այն մարմիններն են, որոնք
պատասխանատու են վարձու աշխատանքի թույլտվություններ տրամադրելու
համար։

87 Նշված կանոնից բացառություն են կազմում ԵՄ քաղաքացու ընտանիքի անդամները, որոնք
պետք է դիմեն Չեխիայի Հանրապետության տարածքում գտնվող՝ Օտարերկրացիների և սահ
մանային հարցերով ոստիկանություն։
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2.3.1.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Որոշ աննշան բացառություններով՝ երկրում գտնվելու թույլտվության համար
դիմելու ընթացակարգը և պահանջվող փաստաթղթերը նույնն են թե՛ երկրում
ժամանակավորապես գտնվելու և թե՛ մշտական բնակության/կացության
համար։
Վիզա տրամադրելու համար նախատեսված գրեթե նույնական պահանջներով
հանդերձ երկրում գտնվելու թույլտվության համար դիմող բոլոր անձինք
պետք է լրացված պաշտոնական դիմումաձևի հետ մեկտեղ ներ
կա
յաց
նեն նաև. վավերական անձնագիր կամ ճամփորդական այլ փաստաթուղթ,
անձնագրի համար սահ
մանված չափսի երկու լուսանկար, կացարանով
ապահովված լինելու մասին ապացույց, քաղվածք Չեխիայի Հանրապե
տու
թյան՝ դատվածություն ունեցողների գրանցամատյանից և 1000 չեխական կրոն
(36 եվրո) կազմող վարչական տուրք։88 Բացի դրանից, որոշ դեպքերում ներ
կայացվում է նաև բժշկական զննում անցնելու և երրորդ երկրի քաղաքացու
հայրենի երկրի՝ դատվածություն ունեցողների գրանցամատյանից քաղվածքի
պահանջ։
Երկրում գտնվելու մի շարք թույլտվությունների համար պահանջվում է նաև
բավարար ֆի
նան
սա
կան միջոցների կամ եկամտի, այդ թվում՝ ֆիքսված
գումարների կամ ամսական եկամտի առկայության մասին ապացույց։89
Երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվության կամ ձեռնարկա
տի
րական գոր
ծու
նեու
թյան և ուսման նպա
տակով թույլտվության համար
դիմողներից պա
հանջվում է ներ
կա
յաց
նել ֆիքսված եկամուտի չափը։
Աշխատողներից չի պահանջվում ներկայացնել բավարար ֆինանսական
միջոցներ ունենալու վե
րա
բեր
յալ որևէ ապացույց, քանի որ դրա փոխարեն
նրանք կարող են ներկայացնել իրենց աշխատանքային պայմանագիրը։
Ընտանիքի վերամիավորման նպատակով երկարաժամկետ բնակության/կա
ցու
թյան թույլտվության և մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվության
համար դիմելու ընթացակարգում ամսական եկամուտը կիրառվում է որպես
ֆինանսական պահանջ։
88 ԵՄ քաղաքացիների ընտանիքի անդամներն ազատվում են այս տուրքերից։
89 Նվազագույն ամսական եկամուտ համարվող գումարի չափը հաշվարկվում է
կենսապահովման նվա
զա
գույն միջոցների և բնակարանային նպաստների համար նա
խա
տես
ված նորմատիվ ծախսերի գումարի հիման վրա(ՆԾ)։ Կենսապահովման նվազագույն միջոցները
նվա
զա
գույն կենսական պա
հանջմունքների (օրինակ՝ սնունդ և այլ անհրաժեշտ պարագաներ)
բավարարման համար եկամտի ըն
դուն
ված նվա
զա
գույն մա
կար
դակն է։ Կառավարությունը
պետք է գնահատի կենսապահովման նվա
զա
գույն միջոցները՝ սպառողական գների ինդեքսի
աճմանը համապատասխան։ ՆԾ–ն սահմանվում է ըստ բնակվող անձանց թվի, ապրելու վայրի
տեղակայման (Պրահայում կացարաններն ավելի թանկ են, քան ավելի փոքր համայնքներում) և
կախված այն փաստից, թե արդյոք ապրելու վայրն օտարերկրացու սեփականությունն է, թե նա
վարձակալում է այն։ Փոքր գյուղում ապրող մեկ անձի համար նվազագույն գումարը կազմում է
2460 չեխական կրոն (95 եվրո), իսկ չորս կամ ավելի անձանցից բաղկացած ընտանիքի համար
առավելագույն գումարը կազմում է 8545 չեխական կրոն (330 եվրո): Այդուհանդերձ, օտարերկրա
ցին կարող է ապացուցել, որ իր փաստացի բնակարանային ծախսերն ավելի քիչ են, քան ՆԾ–ն։
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Ինչ վերաբերում է դիմումի մերժման հիմքերին, այդ դեպքում վավեր են
վիզաների առնչությամբ կիրառվող միևնույն հիմքերը։

2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Ոստիկանության կամ Աշխատանքի ու առևտրի լիցենզավորման գրա
սե
նյակների կողմից թույլտվության տրա
մա
դրումը մերժելու առն
չու
թյամբ
դիմողներն ունեն ստանդարտ վարչական ըն
թա
ցա
կարգային իրա
վունքներ՝
ներառյալ իրենց անձնական գործի տվյալների մատչելիության իրա
վունքը,
հիմնավոր որոշում ընդունելը պահանջելու իրավունքը և բողոքարկելու իրա
վունքը։ Երրորդ երկրի քաղաքացին կարող է բողոք ներկայացնել վերադաս
վարչական մարմին (օրինակ՝ Օտարերկրացիների և սահմանային հարցերով
ոստիկանության գլխավոր վարչություն կամ Նախարարություն), որն ունի
այդ որոշումը փոխելու իրավասություն։ Նման բողոքը սովորաբար կասեցնող
ազդեցություն է ունենում որոշման վրա։ Եթե վարչական բողոքը արդյունավետ
չէ, ապա դիմողը դատական կարգով կարող է բողոք ներկայացնել վարչական
դատարաններ։ Այս դեպքում, դա
տա
րանը, իր հայեցողությամբ, կարող է
հայտարարել, որ բողոքը կասեցնող ազդեցություն ունի որոշման վրա։
Գործնականում, նախատեսված վարչական վերահսկողությունը բավականին
արդյունավետ է. Օտար
երկ
րա
ցիների հարցերով ոստիկանության դեպքում
Պրահայի գլխավոր վարչությունը ստուգում է Օտարերկրացիների հարցերով
ոստիկանության տարածքային պաշտոնատար անձանց կողմից թույլ տված
սահմանազանցումները։ Հակառակ դրան՝ դատական վերահսկողության
արդյունքում դեռ չի սահմանվել բողոքարկման արդյունավետ ընթացակարգ։

2.3.2 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևողության
2.3.2.1 Ժամանակավոր բնակությունը/կացությունը
Չեխիայի Հանրապե
տու
թյունում կարճ ժա
մա
նակով գտնվելու դեպքում
շեշտադրում կարող է կատարվել «C» կատեգորիայի վիզաների (որոնք տրա
մադրվում են մինչև 90 օր ժամկետով) և «D» կատեգորիայի վիզաների (որոնք
տրա
մա
դրվում են 90 օրից ավելի, սակայն ոչ ավելի, քան մեկ տարի ժամ
կետով) վրա (տես՛ 2.2.2 բաժինը)։ Նույնիսկ եթե երկրում երկար ժամանակով
գտնվելու վիզաները կարող են վկայակոչվել որպես ներ
գաղթի վիզաներ,
ինչը համարվում է ներգաղթի ստանդարտ ընթացակարգին ուղղված առաջին
ընթացակարգային քայլ, այնուամենայնիվ, դրանք կարող են օգտագործ
վել նաև որպես «կարճ ժամանակով գտնվելու թույլտվություններ», օրինակ՝
կարճաժամկետ վարձու աշխատանքի և ուսման նպատակով։
Ներգաղթի ստանդարտ ըն
թա
ցա
կարգը նախևառաջ պետք է կիրառվի
երկարաժամ
կետ վիզաների համար, իսկ դրանց վավերականության ժամ
կետի ավարտին պետք է տրա
մա
դրվի՝ նույն նպա
տակով տվյալ երկրում
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գտնվելու երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվություն («Օտար
երկրացիների մասին» ակտի 42–րդ հոդված): Երկարաժամկետ բնակության/
կացության թույլտվությունները սովորաբար տրվում են մեկից երկու տարով
(«Օտարերկրացիների մասին» ակտի 44–րդ հոդված), այդուհանդերձ, դրանք
կարող են տրվել նաև մեկ տարուց պակաս ժամանակահատվածով («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտի 44(4)ա հոդված): Թույլտվությունները կարող
են կրկնակի անգամ երկարացվել, բայց սովորաբար ոչ ավելի, քան միաժա
մանակ երկու տարուց ավելի ժամկետով («Օտարերկրացիների մասին» ակտի
44ա) հոդված):
Երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվությունները տրամա
դրվում են միայն մեկ նպատակով։ Օտարերկրացին, որը մտադիր է Չեխիայի
Հանրապետությունում գտնվել մեկ այլ նպատակով, պետք է դիմում ներկա
յացնի երկարաժամկետ բնակության/կացության նոր թույլտվություն ստանալու
համար («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 45(1) հոդված):90

2.3.2.2 Մշտական բնակությունը/կացությունը
Ընդհանրապես, Չեխիայի Հանրապետությունում հինգ տարի անընդմեջ բնա
կությունից/կացությունից հետո օտարերկրացին կարող է դիմել մշտական բնա
կություն/կացություն ստանալու համար («Օտարերկրացիների մասին» ակտի
68–րդ հոդված):91 Նշված կանոնից բացառություն են կազմում Չեխիայի քա
ղաքացիների ընտանիքի անդամները, որոնք երկիր մուտք գործելիս կարող
են ուղղակիորեն դիմել մշտական բնակություն/կացություն ստանալու համար։
Առանց՝ Չեխիայի Հանրապետությունում սահմանված ժամանակահատվածում
անընդմեջ բնակության/կացության վերաբերյալ պահանջի մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյունները տրվում են նաև մարդասիրական
հիմքերով կամ այլ հիմքերով կամ այն կատեգորիայի անձանց, որոնց հարցն
արժանի է քննարկման։ Վերջիններս ներառում են՝ նախկին Չեխոսլովակիայի
քաղաքացիներին, Արևելյան Եվրոպայի և Ասիայի էթնիկ ծագումով չեխերին,
Չեխիայի Հանրապետությունում մշտական բնակություն/կացություն ունեցող
երրորդ երկրի քաղաքացիների անչափահաս երեխաներին, հայտնի
մարզիկներին և ծախսատար բուժում պահանջող լուրջ հիվանդություններից
տառապող՝ երրորդ երկրի քաղաքացիներին («Օտարերկրացիների մասին»
ակտի 66–րդ հոդված): Ի լրումն, պիլոտային ծրագրի մասնակիցներին
90 Ընտանիքի վերամիավորման հիման վրա երկարաժամ
կ ետ բնակության/կացության թույլ
տվություն ստացած օտարերկրացին, մինչև այլ նպատակներով բնակության/կացության
թույլտվության համար դիմում ներկայացնելու իրավունք ձեռք բերելը, պետք է հինգ տարի գտնվի
Չեխիայի Հանրապետությունում («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 45(2) հոդված):
91 Անընդմեջ բնակության/կացության ժամանակահատվածը ներառում է երկարաժամ
կ ետ
վիզայի կամ երկարաժամ
կ ետ բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվության հիման վրա բնակվելու
ցանկացած ժա
մա
նակահատված։ Ուսման նպա
տակով տարածքում անցկացրած ժա
մա
նակի
միայն կեսն է հաշվարկվում որպես անընդմեջ բնակվելու ժամանակահատված։ Ցանկացած ժա
մա
նակահատված, որի ընթացքում օտար
երկ
րա
ցին չի գտնվել տվյալ տարածքում, նույնպես
հաշվարկվում է ի օգուտ նրան, սակայն այն պայ
մանով, որ այդ ժա
մա
նակահատվածը
չգերազանցի վեց հաջորդական ամիսները, և որ ընդհանուր ժամանակահատվածը չգերազանցի
տասը ամիսը («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 68–րդ հոդված)։
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խոստանում են տրամադրել մշտական բնակության/կացության թույլտվություն
երկրում երկուսուկես տարի գտնվելուց հետո։92
ԵՀ երկարաժամկետ բնակություն/կացություն ունեցողի կարգավիճակ
տրվում է մշտական բնակության/կացության թույլտվություն տրամադրելու
մասին որոշման հիման վրա, եթե օտարերկրացին. բավարարում է Չեխիայի
Հանրապետությունում հինգ տարի անընդմեջ բնակության/կացության պայ
մանը, էականորեն չի խախտել հանրային կարգը կամ վտանգել Չեխիայի
Հանրապե
տու
թյան կամ Եվրոպական միու
թյան ցանկացած այլ անդամ
պե
տու
թյան անվտանգությունը և ներ
կա
յաց
նում է բավարար միջոցների
առկայության մասին ապացույց («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 83–րդ
հոդված):
Չեխերենի իմացության վե
րա
բեր
յալ ոչ մի պա
հանջ չի ներ
կա
յացվում։
Այդուհանդերձ, պե
տու
թյունը (նախնական՝ մեկ տարվա ընթացքում)
նախատեսում է ներմուծել չեխերենի իմացության թեստեր՝ որպես մշտական
բնակության/կացության թույլտվություն ձեռք բերելու պայման։ Դրան
հակառակ՝ Չեխիայի մշակույթի իմացության թեստերը քննարկման առարկա
չեն նույնիսկ գաղափարի տեսքով։
Մշտական բնակության/կացության թույլտվությունը տրվում է անսահ
մանափակ ժամկետով, սակայն կարգավիճակը հաստատող բնակության/
կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյունը տրվում է տասը տարի ժամ
կետով և կարող է
երկարացվել դիմումի առկայության դեպքում։

2.3.3 Ներգաղթի հատուկ տեսակների համար գործող
պայմանները
2.3.3.1 Ընտանիքի վերամիավորումը
Կախված հովանավորի կար
գա
վի
ճակից՝ տարբերակում են ըն
տա
նիքի վե
րա
միա
վորման երեք հիմնական տեսակ։ Առաջինը երկարաժամ
կետ կամ
մշտական բնակության/կացության թույլտվություն ունեցող և Չեխիայի
Հանրապետությունում առնվազն 15 ամիս գտնվող՝ երրորդ երկրի քաղաքացու
հետ վե
րա
միա
վորման նպա
տակով իրականացվող տեսակն է («Օտար
երկ
րացիների մասին» ակտի 42ա հոդված): Այս դեպքում ընտանիքի անդամներ
համարվում են՝ հովանավորի ամուսինը, հովանավորի կամ նրա ամուսնու ան
չա
փա
հաս երեխաները կամ խնամքի տակ գտնվող չափահաս երեխաները,
հովանավորի խնամքին հանձնված անչափահասը և հովանավորի միայնակ
ծնողը (որը 65 տարեկանից մեծ է կամ անկախ տարիքից տվյալ ներ
գաղ
թողն առողջական խնդիրների պատճառով չի կարող հոգ տանել իր մասին)
(«Օտարերկրացիների մասին» ակտի 42ա հոդված): Եթե հովանավորն ունի
92 Այս պիլոտային ծրագիրը կցված չէ «Օտարերկրացիների մասին» ակտին, և դրա արդյունքում
ներ
գաղ
թողները երկուսուկես տարի երկրում մնալուց հետո մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան
թույլտվություն ձեռք բերելու իրավունք չունեն։
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երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվություն, ապա նրա ընտա
նիքի անդամներին առնվազն մեկ տարով տրվում է երկարաժամ
կետ բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն, որի ժամ
կետը կարող է երկարացվել։
Եթե հովանավորին տրվում է մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն, ապա նրա ըն
տա
նիքի անդամներին առնվազն երկու տարով տրվում
է այնպիսի բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն, որի ժամ
կետը կարող է
հինգ տարով երկարացվել («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 44–րդ, 44ա
հոդված): Ընտանիքի անդամները վարձու աշ
խա
տանք կա
տա
րելու կամ ոչ
վարձու տնտեսական գործունեություն իրականացնելու իրավունք ունեն (պայ
մանով, որ նրանք ունենան աշխատանքի թույլտվություն):
Երկրորդը Չեխիայի Հանրապետությունից տարբեր՝ ԵՄ մեկ այլ անդամ պե
տության քաղաքացու հետ վերամիավորման նպատակով իրականացվող
տեսակն է։ Այս պարագայում վերամիավորման իրավունք ունեն
հովանավորի ըն
տա
նիքի հետևյալ անդամները՝ նրա ամուսինը,93 նրա
ծնողը (եթե հովանավորի 21 տարին դեռ չի լրացել), հովանավորի կամ
նրա ամուսնու երեխաները (21 տարեկանից փոքր), «ուղիղ վերընթաց կամ
վարընթաց գծով»՝ խնամքի տակ գտնվող ազ
գա
կանը կամ նրա ամուսնու
նման ազ
գա
կանը, հովանավորի հետ մեկ հարկի տակ ապրող անձը, որը
առողջական խնդիրների պատճառով չի կարող հոգ տանել իր մասին և ունի
հովանավորի անձնական խնամքի կարիքը («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին»
ակտի 15ա հոդված): Նշված օտարերկրացիներն իրավունք ունեն ստա
նալու երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվություն՝ մինչև հինգ
տարի վավերականությամբ բնա
կության/կա
ցու
թյան քարտով, որը կարող է
երկարացվել և որը, քիչ թե շատ, նրանց երաշխավորում է նույն իրավունքները,
որոնցով օժտված են Չեխիայի Հանրապետությունում ապրող ԵՄ քաղաքա
ցիները։
Երրորդը՝ Չեխիայի քաղաքացու հետ վե
րա
միա
վորման նպա
տակով
իրականացվող տեսակն է։ Այս դեպքում նման իրա
վունք ունեցող անձը
հավասարվում է ԵՄ անդամ պե
տու
թյան քաղաքացուն։ Այս ըն
տա
նիքի
անդամները մշտական բնակության/կացության թույլտվություն ստանալու իրա
վունք ունեն։

2.3.3.2.Աշխատանքը
Վարձու աշխատանքը
«Աշխատանքի մասին» ակտի 89–րդ հոդվածի հա
մա
ձայն՝ ժա
մա
նակավոր
հիմունքներով Չեխիայի Հանրապետությունում բնակվող երրորդ երկրի բոլոր
քաղաքացիները վարձու աշխատանքի անցնելու համար, ըստ էության, պետք
է բավարարեն հետևյալ երկու պայմանները. նրանք պետք է ունենան վավեր՝
93 Գրանցված զուգընկերներին թույլտվություն է տրամադրվում՝ «միևնույն հարկի տակ ապրող»
քաղաքացուն վերաբերող դրույթի հիման վրա («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 15ա հոդված):
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աշ
խա
տանքի անհատական թույլ
տվու
թյուն (սա անհրաժեշտ է նույնիսկ կես
դրույքով աշխատանքի կամ աշխատանքի կարճաժամկետ պայմանագրերի
դեպքում), ինչպես նաև միաժա
մա
նակ պետք է ունենան երկրում գտնվելու
թույլ
տվու
թյուն (կամ երկրում իրենց գտնվելու առաջին տարվա ընթացքում՝
երկարաժամկետ վիզա): Սովորաբար աշխատանքի թույլտվությունը կարող է
նախապայման լինել երկրում գտնվելու թույլտվություն տրամադրելու համար,
չնայած Չեխիայի Հանրապե
տու
թյունում աշ
խա
տանքից տարբեր այլ նպա
տակով (օրինակ՝ ըն
տա
նիքի վե
րա
միա
վորման, ուսման կամ ոչ վարձու աշ
խա
տանքի նպա
տակով) արդեն իսկ բնակվող օտար
երկ
րա
ցիները նույնպես
կարող են դիմել աշխատանքի թույլտվության համար։ Այդ նպատակով տրա
մադրվող աշխատանքի թույլտվությունը և երկրում գտնվելու թույլտվությունն
ունեն առա
վե
լա
գույնը մեկ տարի վավերականության ժամ
կետ։ Մշտական
բնակության/կացության թույլտվությունը ներառում է նաև առանց աշխատանքի
թույլտվության աշխատելու մշտական թույլտվություն։
Չեխիայի Հանրապետությունում աշխատանքի առնչությամբ կիրառվում
է եռակի թույլ
տվու
թյուն պա
հանջող բավականին բարդ համակարգ. նախ
գործատուն պետք է ձեռք բերի օտարերկրացի աշխատողներին վարձելու թույլ
տվու
թյուն, երկրորդ՝ օտարերկրացուն պետք է տրա
մա
դրվի աշ
խա
տանքի
թույլտվություն և վերջապես՝ օտարերկրացուն պետք է տրամադրվի երկրում
գտնվելու թույլտվություն։ Աշխատանքի հարցերով գրասենյակը գործատուին
տալիս է միայն ներգաղթող վարձելու թույլտվություն, իսկ աշխատանքի թույլ
տվու
թյունը տրա
մա
դրվում է միայն Աշխատանքի հարցերով գրա
սե
նյակի
կողմից առաջարկվող թափուր աշխատատեղերի ցանկում թափուր պաշտոնը
գրանցելուց և տվյալ աշխատատեղը որպես «գործազուրկ» գրանցված անձով
համալրելու հնարավորություն չունենալուց հետո։
Գործատուի համար նախատեսված թույլտվություն ստանալու դիմումը պետք
է պարունակի պա
հանջվող օտար
երկ
րա
ցի աշ
խա
տողների ստույգ թիվը և
նրանց միջև իգական սեռի աշ
խա
տողների տոկոսային հարաբերությունը,
ինչպես նաև աշ
խա
տանքային պայ
մանագրի առաջարկ՝ ներառելով աշ
խա
տանքի նախատեսված տևողությունը, ապագա աշխատուժի մասնագիտա
կան կազմը (օրինակ՝ համապատասխան որակավորում ունենալու պահանջը),
աշխատավարձը և օտարերկրացի աշխատողներին բնակարանային պայման
ներով ապահովելու երաշխիքը։ Այս ամենին պետք է կցվի ձեռնարկատերի՝
ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու թույլտվությունը հաստա
տող փաստաթղթի՝ նոտարական վավերացմամբ պատճեն։ Նշված ընթացա
կարգի տևողությունը մոտավորապես մեկ ամիս է։
Ներգաղթողը կարող է դիմում ներկայացնել աշխատանքի թույլտվություն
ստանալու համար միայն գործատուի կողմից՝ առաջին թույլտվությունը ստա
նալուց հետո ։ Այդ դիմումը պետք է ներկայացվի Աշխատանքային հարցերով
գրասենյակ և պետք է ներառի. օտարերկրացու ճամփորդական փաստաթղթի
լուսապատճեն, օտարերկրացուն վարձելու մասին՝ գործատուի կողմից կատա
րված հայտարարություն, տվյալ ոլորտում օտարերկրացու կողմից աշխատելու
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համար պահանջվող մասնագիտական կարողությունները հաստատող
փաստաթղթի նոտարական վավերացմամբ պատճեն (օրինակ՝ մաս
նա
գի
տա
կան վկայագիր, բարձրագույն ուսում
նա
կան հաստատություն ըն
դուն
ված լինելու մասին տեղեկանք կամ համալսարանի դիպլոմ), օտարերկրացու
առողջական վիճակի վերաբերյալ բժշկական եզրակացություն (առավելա
գույնը մեկ ամսվա վաղեմության) և 500 չեխական կրոն (20 եվրո) կազմող
վարչական տուրք։ Նշված ընթացակարգի տևողությունը նույնպես մոտա
վորապես մեկ ամիս է։
Կարելի է նշել, որ տրա
մա
դրվող թույլ
տվու
թյունները սահ
մանափակ են ոչ
միայն որոշակի գործատուի, այլ նաև որոշակի հաստիքի համար։
Այսպես կոչված՝ Մասնագիտական որակավորում ունեցող օտարերկրացի աշ
խատողների ընտրության պիլոտային ծրագրի մասնակիցներն օտարերկրա
ցիների հատուկ խումբ են կազմում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերով
նախարարությունը հատուկ աջակցություն է ցուցաբերում այդ աշխատողներին,
և ծրագրին ընդամենը երկուսուկես տարի մասնակցելուց հետո նրանք կարող
են դիմել մշտական բնա
կություն/կա
ցու
թյուն ստա
նալու համար։ Ծրագրին
մասնակցելու երեք հիմնական պայմանները հետևյալն են՝
– դիմողը պետք է լինի հստակ նախանշված երկրների (Բելառուս, Բոսնիա
և Հերցեգովինա, Խորվաթիա, Կանադա, Ղազախստան, Մակեդոնիայի
Նախկին Հարավսլավական Հանրապետություն, Մոլդովա, Ռուսաս
տանի Դաշնություն, Սերբիա, Մոնտենեգրո և Ուկրաինա) քաղաքացի
կամ Չեխիայի համալսարանի շրջանավարտ` ցանկացած քա
ղա
քա
ցիությամբ,
– դիմողը պետք է ունենա առնվազն միջնակարգ կրթություն,
– դիմողը պետք է համապատասխանի համակարգչային ընտրության ըն
թացակարգի առնվազն 25 կետերին, որոնք արտացոլում են այնպիսի
չափորոշիչներ, ինչպիսիք են ընտանեկան դրությունը, որակավորումը,
փորձառությունը, նախորդ անգամ Չեխիայի Հանրապե
տու
թյունում
գտնվելը և չեխերենի, սլովակերենի, անգլերենի, ֆրանսերենի կամ
գերմաներենի իմացությունը,
– դիմողը պետք է աշ
խա
տանք գտած լինի Չեխիայի Հանրապե
տու
թյունում և ստացած լինի D կատեգորիայի վիզա վարձու աշխատանք
կատարելու նպատակով։

Ոչ վարձու աշխատանքը
Չեխիայի
Հանրապետությունում
ձեռնարկատիրական
գործունեություն
սկսելու համար երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցին պետք է ստանա Չեխիայի ըն
կերությունների գրանցամատյանում գրանցված՝ առևտրային գործունեությամբ
զբաղվելու լիցենզիա, ինչպես նաև երկրում գտնվելու թույլտվություն։
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Ձեռնարկատիրական գոր
ծու
նեու
թյամբ զբաղվելու լիցենզիա ստա
նալու վե
րաբերյալ դիմումը (փոքր ձեռնարկատիրական գործունեության մասին
հայտարարությունը), հետևյալ փաստաթղթերի հետ միասին, պետք է ներկա
յացվի Առևտրային գործունեության լիցենզավորման տեղական գրասենյակ՝94
լրացված հայտարարագիր կամ դիմումաձև, իր անթերի հեղինակության
մասին ապացույց (իր ծագման պետության կողմից տրված՝ դատվածության
վերաբերյալ տեղեկանքի պատճեն կամ դրան համարժեք այլ փաստաթուղթ),
ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման վայրի օրինական օգ
տագործումն ապացուցող վկայական, անհրաժեշտության դեպքում՝ իր մաս
նա
գի
տա
կան կարողությունները հաստատող վկայական և 1000 չեխական
կրոն (40 եվրո) կազմող վարչական տուրք՝ հայտարարված առևտրային գոր
ծունեության յուրաքանչյուր տեսակի համար։
Վերոհիշյալ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո Առևտրի լիցենզավորման
գրասենյակը տրամադրում է հայտարարագիր, որը հաստատում է, որ օտար
երկրացին բավարարում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու
բոլոր կիրառելի ընդհանուր և հատուկ պայ
ման
ները։ Այս հավաստագրով
օտարերկրացին
կարող
է
դիմել
Օտարերկրացիների
հարցերով
ոստիկանություն՝ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու նպա
տակով բնակության/կացության թույլտվություն ստանալու համար։
Բնակության/կացության թույլտվությունը ստանալուց հետո, եթե երրորդ
երկրի քա
ղա
քա
ցին դիմել է արտերկրից, ապա նա կարող է մուտք գործել
Չեխիայի Հանրապետություն և այդ թույլտվությունը ներկայացնել Առևտրի
լիցենզավորման գրասենյակ, որը նրան կտրամադրի առևտրային գործունեու
թյամբ զբաղվելու լիցենզիա։ Դրանից հետո ներգաղթողը պետք է գրանցվի
Չեխիայի ըն
կերությունների գրանցամատյանում որպես ֆիզիկական անձ և
գրանցման ձևի հետ ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը. առևտրային գոր
ծունեությամբ զբաղվելու լիցենզիան, ձեռնարկատիրական գործունեության
իրականացման վայրի օրինական օգ
տա
գործումն ապացուցող վկայականը,
5000 չեխական կրոն (195 եվրո) կազմող դատական տուրքը և ստորագրության
հաստատումը։
Այս նույն նպատակով երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվու
թյունը կարող է տրվել երկու տարի ժամկետով։ Առևտրային գործունեությամբ
զբաղվելու համապատասխան լիցենզիայի վավերականության ժամկետն ունի
միևնույն տևողությունը։

Սեզոնային աշխատանքը
Սեզոնային աշխատանքի համար որևէ կոնկրետ իրավական դրույթ չի նախա
տեսվում Չեխիայի օրենսդրությամբ՝ ոչ՛ «Օտարերկրացիների մասին» ակտով,
ոչ՛ «Աշխատանքի մասին» ակտով։ Աշխատանքի թույլտվությունը միշտ պետք
է տրվի դիմելու ստանդարտ ըն
թա
ցա
կարգի հա
մա
ձայն, սակայն այն միակ
94 Այս հաստատությունը մունիցիպալ գրասենյակների ստորաբաժանում է։
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տարբերությամբ, որ վավերականության ժամ
կետը կարող է մեկ տարուց
պակաս լինել։ Ինչ վերաբերում է երկրում գտնվելու թույլտվությանը, ապա
մինչև 90 օր ժամկետով կարճաժամկետ վիզան կարող է տրվել, եթե «սեզոնը»
երեք ամիսը չի գերազանցում։ Այդուհանդերձ, նշված գործելակերպը հաճախ
չի ընդունվում, քանի որ աշխատանքի թույլտվություն տրամադրելու ընթա
ցա
կարգը չափազանց բարդ գործընթաց է ընդամենը երեք ամիս ժա
մա
նակահատվածի դեպքում իրականացնելու համար։ Չեխիայի աշխատաշու
կայի՝ սեզոնային աշխատողների պահանջը կարծես թե բավարարվում է, եթե
ոչ միայն Չեխիայի քաղաքացիներով, ապա՝ Չեխիայի Հանրապետությունում
արդեն իսկ բնակվող երրորդ երկրի քաղաքացիներով։

2.3.3.3 Ուսումը և վերապատրաստումը
Ուսման նպատակով բնակության/կացության միակ իրավունքը ուսման նպա
տակով երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվությունն է, որը
տրվում է առա
վե
լա
գույնը մեկ տարի ժամ
կետով և կարող է երկարացվել։
Օտարերկրացի ուսանողները, նախևառաջ, պետք է ձեռք բերեն համալսարան
կամ այլ ճանաչված հաստատություն ընդունվելու մասին փաստաթուղթ
(կամ այլ ճանաչված հավաստագիր)։ Այդ փաստաթուղթը ստանալուց հետո
նրանք կարող են դիմում ներկայացնել դեսպանատուն։95 Դիմումին կից պետք
է ներ
կա
յացվեն հետևյալ փաստաթղթերը. հաստատում համալսարանի
կամ ընդունող մեկ այլ կազմակերպության կողմից, համապատասխան
ճամփորդական փաստաթղթերը և լուսանկարները, բավարար ֆի
նան
սա
կան միջոցների առկայության մասին ապացույց կամ ուսանողի՝ ընդունող
կազմակերպության կողմից տրամադրվող աջակցության հավաստագիր,
կացարանով ապահովված լինելու մասին ապացույց, դատվածության վերա
բերյալ տեղեկանքի պատճեն, եթե ուսանողն անչափահաս է, ապա ծնողի հա
մաձայնությունը տվյալ երկրում նրա գտնվելու վերաբերյալ և ճամփորդական
բժշկական ապահովագրության հավաստագիր («Օտարերկրացիների մասին»
ակտի 42դ հոդված): Դեսպանատան պահանջով ուսանողը պետք է ներկայաց
նի նաև իր ծագման պետության կողմից տրված բժշկական եզրակացություն և
(կամ) դատվածության վերաբերյալ տեղեկանք։
Երկրում գտնվելու թույլտվության այս տեսակը ստացած երրորդ երկրի քաղա
քացիները կարող են ուսման ընթացքում ընդունվել աշխատանքի միայն աշխա
տանքի անհատական թույլտվություն ստանալուց հետո։ Ուսումն ավարտելուց
հետո նրանք կարող են դիմել երկրում գտնվելու նպատակը փոխելու համար՝
չլքելով Չեխիայի տարածքը («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտի 45–րդ
հոդված):

95 Երկարաժամ
կ ետ բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվության հիման վրա Չեխիայի Հանրապե
տու
թյունում արդեն բնակվող երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցին կարող է դիմել երկրում գտնվելու
նպա
տակը փոխելու համար («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտի 45–րդ հոդված) և Չեխիայի
տարածքում դիմում ներկայացնել ոստիկանություն։
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3. Անդամ պետությունում գործող պայմանների
համեմատությունը ԵՄ և միջազգային մակարդակով
սահմանված պայմանների հետ
Չեխիայի օրենսդրությունը մեծամասամբ համապատասխանում է ԵՄ
միգրացիոն օրենս
դրու
թյանը, և շատ դեպքերում դրանով նա
խա
տես
վում է
ավելի բարենպաստ վերաբերմունք, քան պահանջվում է ԵՄ նորմերով։
Այնուամենայնիվ, ԵՄ մակարդակով սահմանված պայմանների հետ
հիմնական անհա
մա
պա
տաս
խանությունը կայանում է նրանում, որ ԵՄ քա
ղա
քա
ցիները և նրանց ըն
տա
նիքի անդամները դեռևս պարտավոր են ներ
կա
յաց
նել կացարանով ապահովված լինելու ապացույց ժա
մա
նակավոր
կամ մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվության համար դիմելիս։
Այդ պա
հանջով ուղղակիորեն խախտվում է 2004/38/ԵՀ հրա
հանգի 8–րդ
հոդվածը՝ ԵՄ քաղաքացու՝ երրորդ երկրի քաղաքացիներ հանդիսացող ըն
տա
նիքի անդամների տեղաշարժվելու ազատության մասին։ ԵՄ օրենս
դրության մեկ այլ հնարավոր խախտում է «Օտարերկրացիների մասին»
ակտի խնդրահարույց մեկնաբանությունը, որով վտանգի տակ է դրվում
«Երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվություն ունեցող երրորդ
երկրի քաղաքացիների կարգավիճակի մասին» 2003/109/ԵՀ հրահանգի
ճշգրիտ կիրառությունը։ Հրահանգի 4-րդ հոդվածի համաձայն՝ երկարաժամ
կետ բնա
կության/կա
ցու
թյան կար
գա
վի
ճակ պետք է տրվի երրորդ երկրի
ցանկացած քաղաքացու, ով «համապատասխան դիմումը ներկայացնելուն
անմիջապես նախորդող հինգ տարիների ընթացքում օրինականորեն և
շարունակաբար բնակվել է պետության տարածքում»։ Սակայն, Օտարերկրա
ցիների հարցերով Չեխիայի ոստիկանությունը «շարունակական բնակություն/
կա
ցու
թյուն» տերմինը մեկնաբանում է որպես ներ
գաղ
թողի երկարաժամ
կետ բնակության/կացության թույլտվությունների անընդմեջ հաջորդում։
Այսպես, այն պահից, երբ երրորդ երկրի քաղաքացին չունի երկրում գտնվելու
վավերական թույլտվություն (նույնիսկ միայն մեկ օրվա ընթացքում), օրինակ,
երկրում գտնվելու իր թույլտվության գործողության ժամկետը երկարաձգելիս
կամ փոփոխելիս, բնակությունը համարվում է «ընդհատված», և հինգ տարվա
ժամկետի հաշվարկը պետք է սկսվի նորից։
Երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվության հիման վրա Չեխիայի
Հանրապետությունում արդեն բնակվող երրորդ երկրի քաղաքացին կարող է
դիմել երկրում գտնվելու նպա
տակը փոխելու համար («Օտար
երկ
րա
ցիների
մասին» ակտի 45–րդ հոդված) և Չեխիայի տարածքում դիմում ներկայացնել
ոստիկանություն։
Ինչ վերաբերում է նորեկների իրավիճակին՝ առկա է օտար
երկ
րա
ցիների
և նրանց ըն
տա
նիքի անդամների անձնական և ընտանեկան կյանքին
միջամտության վտանգ (ՄԻԵԿ–ի 8–րդ հոդվածի խախտմամբ), եթե օտար
երկ
րա
ցին հայտնվի անօրինական կար
գա
վի
ճակում, ինչը կարող է տեղի
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Չեխիայի Հանրապետություն

ունենալ բազմաթիվ հան
գա
մանքներում և շատ հեշտությամբ։ Օրինակ՝
Չեխիայի Հանրապետությունում որևէ երրորդ երկրի քաղաքացու օրինական
ներկայությունը պայ
մանավորված է այն հան
գա
մանքով, թե արդյոք նա
կարողանում է յուրաքանչյուր տարի (մեծամասամբ) երկարաձգել երկրում
գտնվելու իր թույլտվության գործողության ժամ
կետը և, այսպիսով,
պարբերաբար ներ
կա
յաց
նել բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Ուստի,
եթե օտարերկրացին կորցնում է իր անձնագիրը կամ չի կարողանում ներկա
յացնել կացարանով ապահովված լինելու նոր ապացույց, երկրում գտնվելու
թույլտվության գործողության ժամկետը երկարաձգելու համար ներկայացված
դիմումը կմերժվի «Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտի 56(1)(ե) հոդվածին
համապատասխան։ Հետևաբար, այդ օտարերկրացին պարտավոր է լքել
Չեխիայի Հանրապետության տարածքը շատ կարճ ժամանակահատվածում։
Դա անպայմանորեն տեղի կունենա անկախ այդ անձի ինտեգրման մակար
դակից, նրա ընտանեկան կամ Չեխիայի տարածքում ունեցած այլ անձնական
կապերից և անկախ այն գործնական դժվարություններից, որոնց երրորդ
երկրի քաղաքացին կարող է հանդիպել երկիրը լքելիս։

4. Գործնականում ներգաղթի վրա ներգաղթի վերա
բերյալ օրենսդրության իրական ազդեցությունը
Չեխիայի՝ ներգաղթի վերաբերյալ իրավունքը հարաբերականորեն սահ
մանափակող է և հակասում է երկրում ներգաղթը խթանելու և առավել մեծ
թվով միգրանտ աշխատողներ գրավելու կառավարության դիրքորոշմանը։
Ամենազգալի սահ
մանափակումների արդյունքում միգ
րանտի վրա դրվում է
ապացուցման հսկայական պարտականություն։
Երկրում
գտնվելու
թույլտվությունների
տրամադրման
առնչությամբ
մեծապես ընդգծվում են այնպիսի արժեքներ, ինչպիսիք են պե
տու
թյան
ինքնիշխանությունը, ազգային անվտանգությունն ու հանրային կարգը և խիստ
ձևական օրինականությունը, որոնք հաճախ կիրառվում են ի վնաս երրորդ
երկրի քաղաքացիների։ Եվ հակառակը, քիչ կարևորության են արժանանում
պետական կառավարման դերը՝ որպես հասարակությանը տրամադրվող ծա
ռայություն (ինչպես նաև ներգաղթողներին), և թափանցիկության սկզբունքը։
Բացի դրանից, Օտար
երկ
րա
ցիների հարցերով ոստիկանության բյուրոյի
տեխնիկական հագեցվածության մակարդակը շատ ցածր է. գրասենյակներում
չկան դիմումների ներկայացման սենյակներ, ինչը նշանակում է, որ դիմողները
բոլոր պահանջվող փաստաթղթերով պետք է կանգնեն հերթում, վարչական
գրա
սե
նյակների մի մասը բաց է լինում միայն շաբաթը երկու անգամ, և,
ընդհանուր առմամբ, ինչպես դիտորդներից շատերը հա
մա
ձայնում են,
տեղեկատվության տարածումն իրականացվում է ոչ բավարար մակարդակով
(Gabal 2004)։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Ավելին, պետական մարմինները հաճախ թերևս խտրական վերաբերմունք
են ցուցաբերում օտար
երկ
րա
ցիների նկատմամբ՝ պայ
մանավորված նրանց
ծագման երկրներով։ Այդ վերաբերմունքն ակնհայտորեն նկատելի է, օրինակ,
վիզաների տրամադրման ընթացակարգում. ելնելով ՀԿ–ների փորձից՝
որոշ պե
տու
թյունների (օրինակ՝ մի քանի արաբական երկրների) քա
ղա
քա
ցիներ առավել դժվարությամբ են ձեռք բերում վիզաներ՝ այլ երկրների քա
ղաքացիների համեմատությամբ, նույնիսկ եթե դիմողը ԵՄ քաղաքացու կամ
նույնիսկ Չեխիայի քաղաքացու ընտանիքի անդամ է։
Մյուս խնդիրը վերաբերում է կացարանով ապահովված լինելու ապացույցին,
որը միգրանտը բնակության/կացության թույլտվության համար դիմելիս պետք
է ներկայացնի։ Համապատասխան օրենս
դրու
թյան մեջ առկա բացթողման
պատճառով հնարավոր չէ երրորդ երկրի քաղաքացուն իր կամքին հակառակ
հանել նրա բնա
կության/կա
ցու
թյան վայրի գրանցումից։ Ավելին, շատ
դեպքերում կացարան վարձակալվում է օրենքի խախտմամբ (օրինակ՝
հարկերից խուսափելու նպատակով կամ վարձակալության հանձնելով՝ առանց
վարձատուի հա
մա
ձայնության), որի հետևանքով վարձատուն վախենում է
ստորագրել վարձակալության մասին պայմանավորվածությունը հաստատող
պաշտոնական փաստաթուղթ։ Արդյունքում, շատ օտարերկրացիներ չեն
ապրում իրենց գրանցման հասցեներում և ստիպված են յուրաքանչյուր տարի
երրորդ անձանցից ձեռք բերել կացարանով ապահովված լինելու մասին
ապացույց՝ իրենց բնակության/կացության թույլտվությունը երկարացնելու
համար։
Վերահսկողության գործընթացի առումով կարելի է նշել, որ մինչև
այժմ դատական վերահսկողության գործընթացը չի իրականացվում
արդյունավետորեն։
Վարչական
դատարան
ներկայացվող
հայցերը
մեծամասամբ մերժվում են, որովհետև դատավորները հրաժարվում են
վերանայել որոշումները, եթե երրորդ երկրի քաղաքացիները չունեն հայցվող
կարգավիճակը ստանալու իրավունք։
Եվ վերջապես, առկա է միջնորդների՝ աճող կամ առնվազն կայուն
ազդեցություն, որոնք ձևավորում են, այսպես կոչված, հաճախորդների
համակարգը՝ կազմակերպիչ ղեկավարների (մաֆիայի հաճախորդներ)
կիսամաֆիոզ շահագործող կառույց, ովքեր Չեխիայի ձեռնարկատերերին
«իրենց» աշ
խա
տողներին օրավարձով վարձակալության են տալիս կամ
վաճառում. հաճախորդը վերցնում է աշ
խա
տողի աշխատավարձի գրեթե
կեսը։ Այս եզրակացությունը կարող է կրկին հաստատվել Գաբալի միջոցով՝
«դիմադրության ու բյուրոկրատական խոչընդոտների վրա հիմնված նման
համակարգը թևաթափ է անում այն օտար
երկ
րա
ցիներին, ովքեր հարգում
են տվյալ իրավական համակարգը և գրավում է նրանց, ովքեր ունակ են
աշխատելու՝ գրեթե խախտելով կամ խախտելով օրենքը» (Gabal 2004)
կամ Սերնիկի միջոցով՝ «Հաճախորդների համակարգի հաջողության
պատճառներից մեկը տնտեսական շահույթն է, որը բաժանվում է
հաճախորդների, քրեական կառույցների և Չեխիայում գործող օրինական

206

Չեխիայի Հանրապետություն

բիզնեսների միջև։ Երկրորդ պատճառը Չեխիայի Հանրապե
տու
թյունում
միգրացիայի բնագավառում կիրառվող սահ
մանափակող բնույթի կար
գա
վորող համակարգն է, որի հետևանքով դժվարացել է առանց միջնորդների
օգնության ապագա միգրանտների մուտքը Չեխիայի աշխատաշուկա։ Եթե
ստեղծվել է, ապա շատ դժվար կամ նույնիսկ անհնար է մեր տնտեսությունն
ազատել հաճախորդների համակարգի նման կառույցներից» (Cernik 2006,
էջ 28)։ Էական է այն հանգամանքը, որ շատ ներգաղթողներ չեն վստահում
պետական մարմիններին և հետևաբար կարծում են, որ մաս
նա
գի
տա
կան
միջնորդների օգնությունն անխուսափելի է։

5. Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը
Չեխիայի Հանրապե
տու
թյունը գերադասում է չկնքել աշ
խա
տանքային
միգրացիայի վերաբերյալ երկկողմ համաձայնագրեր, ուստի Չեխիայի օրենս
դրու
թյամբ նախապատվություն չի տրվում որևէ երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիների։ Գործնականում, մարդասիրական հիմունքներով մշտական բնա
կության/կացության կարգավիճակ սովորաբար տրվում է միայն չեխական
ծագում ունեցող օտարերկրացիներին (Արևելյան Եվրոպայում կամ Ասիայում
ապրող էթնիկ չեխեր)՝ նրանց ազգության հիման վրա։
Հյուրընկալող պետության կողմից տրամադրվող սոցիալական ապահո
վու
թյան և կենսաթոշակային իրա
վունքներից օգտվելը հնա
րա
վոր է ԵՄ
անդամ պետությունների քաղաքացիների համար։ Ինչ վերաբերում է երրորդ
երկրներին, առկա են հատուկ կենսաթոշակային իրա
վունքների մասին
երկկողմ համաձայնագրեր Բոսնիա և Հերցեգովինայի, Չիլիի, Խորվաթիայի,
Իսրայելի, Կանադայի, Մակեդոնիայի Նախկին Հարավսլավական Հանրապե
տու
թյան, Քվեբեկի, Ռուսաստանի Դաշնության, Սերբիայի, Մոնտենեգրոյի,
Շվեյցարիայի, Թուրքիայի և Ուկրաինայի հետ։ Սոցիալական ապահովության
միջոցները, բացառությամբ կենսաթոշակների, չեն փոխանցվում ծագման
երկիր։
Դրամական փոխանցումները դեպի ծագման երկրներ իրականացվում են
հիմնականում Western Union համակարգով կամ այլ մասնավոր ծա
ռա
յու
թյունների միջոցով (օրինակ՝ ավտոբուսով փոխանցումներ իրա
կա
նաց
նող
ըն
կերություններ կամ մասնավոր անձինք)։ Բանկային հատվածն էապես
ներգրավված չէ, քանի որ Չեխիայի Հանրապետությունում միգրանտ աշխա
տողները հիմնականում ԱՊՀ երկրներից են, և նրանց երկրներում բանկային
համակարգը չի գործում երկրի ողջ տարածքում։ Միգրացիա և զարգացում
թեմայի շուրջ քննարկում է տեղի ունեցել (այլ կերպ ասած՝ միջնախարարական
հանդիպում, որի մասին տեղեկացրել է Ֆինանսների նախարարությունը)
Չեխիայի Հանրապետությունից իրականացվող դրամական փոխանցումների
վերլուծություն կատարելու նախագծի առնչությամբ։ Նախարարությունը դիմել

207

ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

է ՄՄԿ՝ առնչություն ունեցող ցանկացած տեղեկատվություն և այլ երկրներում
իրականացված նմանատիպ վերլուծություններ տրամադրելու խնդրանքով։
Շրջանառու միգրացիան կարևոր հարց է Չեխիայի վարչական մարմինների
համար, և մեկնարկել է մեկ փորձնական ծրագիր, որում ընդգրկված է
Արևմտյան Ուկրաինան, որն ավանդաբար համարվում է դեպի Չեխիայի
Հանրապետություն աշխատանքային միգրացիայի աղբյուր։ Ծրագիրն իրա
կանացնում է Czech Catholic Caritas ՀԿ–ի կողմից, որը զբաղվում է ներգաղ
թողների հավաքագրմամբ և դյուրացնում է վիզաների և աշխատանքի թույլ
տվությունների ձեռքբերումը։ Այն զբաղվում է նաև Չեխիայի Հանրապետու
թյունում ներ
գաղ
թողների՝ կացարանով ապահովման, բժշկական ապա
հո
վա
գրու
թյան և անհրաժեշտ այլ, ինչպես նաև վերադարձի հետ կապված
հարցերով։
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1. Ներգաղթի ընդհանուր քաղաքականությունը և
միտումները
Վերջին 15 տարիների ընթացքում Պորտուգալիայում ներգաղթի զգալի աճ է
նկատվել. 1990–ից 1999 թվականների միջև ընկած ժա
մա
նակահատվածում
ներգաղթողների թիվը կրկնապատկվել է՝ 100 000-ից հասնելով 200 000-ի, և
հետագայում կրկին կրկնապատկվել է՝ 2004 թվականին հասնելով 440 000–ի:
Օտարերկրացիներն այժմ կազմում են մշտական բնակչության չորս տոկոսը
և ակտիվ բնակչության 5.3 տոկոսը: 2006 թվականին հաշվարկվել է, որ
Պորտուգալիայում ներգաղթողները յոթ տոկոսի ներդրում են ունեցել ՀՆԱ–ում
(de Sousa Ferreira 2006):
1990-ականների ընթացքում Պորտուգալիա ժամանող ներ
գաղ
թողները
հիմնականում նախկին Աֆրիկյան գաղութներից էին, որտեղ պորտուգալերենը
պաշտոնական լեզու է, այդ թվում՝ Կաբո-Վերդե, Անգոլա և Գվինեա-Բիսաու:
Բացի դրանից, ներգաղթողներ ժամանում էին Իսպանիայից և Միացյալ Թա
գա
վո
րու
թյունից: 1990-ականների վերջում Պորտուգալիան տնտեսական աճ
ապրեց, ինչն առաջ բերեց աշխատուժի ավելի մեծ պահանջարկ, քան կարող էր
բավարարվել տեղի բնակչության հաշվին՝ հանգեցնելով ներգաղթի ավելի մեծ
անհրաժեշտության։
Վերջին տարիներին ներհոսքն ընդլայնվեց, և ներկայումս գերակշիռ թիվ են
կազմում բրազիլացիները և Կենտրոնական ու Արևելյան եվրոպացիները:
2001–ից 2004 թվականների ընթացքում Պորտուգալիայում բնակվող օտարերկ
րացիները հիմնականում Բրազիլիայից էին (օտարերկրացիների 14.9 տոկոս),
Ուկրաինայից (14.7 տոկոս), Կաբո-Վերդեից (14,3 տոկոս), որոնց հաջորդում
էին ներգաղթողները Անգոլայից (7.9 տոկոս), Գվինեա-Բիսաուից (5.6 տոկոս),
Մոլդովայից (3.0 տոկոս), Ռումինիայից (2.7 տոկոս), Սան Տոմե և Պրինսիպիից
(2.7 տոկոս), Չինաստանից (2.1 տոկոս) և Ռուսաստանի Դաշնությունից (1.8
տոկոս): Վերջին հինգ տարիների ընթացքում Արևելյան եվրոպացիները
դարձել են Պորտուգալիա ներ
գաղ
թողների ամենակարևոր խմբերից մեկը՝
ներ
կայումս կազմելով օտար երկրում ծնված ակտիվ բնակչության մեկ
երրորդը:
Ոլորտները, որտեղ աշխատում են օտար
երկ
րա
ցիները Պորտուգալիայում
խիստ բազմազան են, ինչը պայ
մանավորված է միգ
րանտների ներհոսքի
աղբյուրների և ծավալների փոփոխությամբ: Այնուամենայնիվ, շինարարու
թյունն այն հիմնական ոլորտն է, որտեղ աշխատում են ներ
գաղ
թողները
Պորտուգալիայում:
2003 թվականի տվյալներով, չնայած նրանց աճող թվի, Պորտուգալիայում
օտար
երկ
րա
ցիները խաղաղ կերպով մերվում են առանց սո
ցիա
լա
կան և
ռասայական լարվածության ակնհայտ աճի հանգեցնելու (Ռոբելս 2003): Այ
նուամենայնիվ, 2002 թվականին կառավարության աշխատակազմին առըն
թեր ստեղծվեց Ազգային փոքրամասնությունների և ներ
գաղթի հար
ցերով
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

գլխավոր հանձնաժողովը (ԱՓՆԳՀ), որի նպա
տակն է հեշտացնել ներ
գաղ
թողների ինտեգրումը պորտուգալական հասարակությանը: ԱՓՆԳՀ–ն
հիմնել է Ներգաղթողներին աջակցման ազգային կենտրոններ (ՆԱԱԿ)` ներ
գաղթողներին աջակցություն ցուցաբերելու և նրանց սպասարկող պետական
գործակալությունների միջև տեղեկատվության փոխանակմանը նպաստելու
համար։ ԱՓՆԳՀ-ն ակտիվ դերակատարում ունի նաև օտար
երկ
րա
ցիների
մուտքի, բնակեցման և ելքի կամ հեռացման վերաբերյալ նոր օրենսդրության
վերաբերյալ առաջարկների մշակման գործում:
Մինչև 2007 թվականի օգոստոսը ներ
գաղթը կար
գա
վորող օրենս
դրու
թյան մաս էր կազմում 2003 թվականի փետրվարի 25-ի n° 34/2003 Կիրարկող
օրենքը, որը կարգավորում էր օտարերկրացիների մուտքի, երկրում գտնվելու
և ելքի հետ կապված հարցերը: Բացի դրանից, 2003 թվականի մարտի 31-ի
n° 2-D/2003 Համապատասխանեցնող հայտարարագիրը և 2004 թվականի
ապրիլի 26-ի n° 6/2004 Կիրարկող հրամանագիրը ծառայում էին որպես
Պորտուգալիայում ներգաղթը կարգավորող երկրորդային օրենսդրության
կարևորագույն գործիքներ: Օրենսդրությունը, որը հիմնականում վերաբերում
է ԵՄ քաղաքացիների մուտքին և երկրում գտնվելուն, կիրառվում է նաև այն
օտարերկրացիների նկատմամբ, ովքեր պորտուգալական ընտանիքների
անդամներ են: Սույն օրենսդրությունը ներառում է 1993 թվականի մարտի 3-ի
n° 60/93 Կիրարկող օրենքը՝ փոփոխված 1998 թվականի օգոստոսի 11-ի n°
250/98 Կիրարկող օրենքով:
2007 թվականի օգոստոսին ուժի մեջ մտավ ներ
գաղթը կար
գա
վորող նոր
օրենք (23/2007 ակտ): Այս նոր օրենսդրությամբ փոփոխվեցին Պորտուգալիայի
տարածք օտարերկրացիների մուտքին, այնտեղ գտնվելուն և ելքին վերաբերող
կա
նո
նա
կարգերը, ինչպես նաև փոխատեղվեցին ԵՄ հրա
հանգներ՝
Պորտուգալիայի օրենսդրությունը Եվրոպական իրավունքին համապատաս
խանեցնելու նպատակով:

2. Ներգաղթը կարգավորող օրենքներն ու
պայմանները
2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը
23/2007 ակտով բնակությունը/կացությունը կարգավորող օրենքների բարդ
համակարգը, որը ներառում էր ութ տեսակի թույլ
տվու
թյուն (ներառյալ
չորս տեսակի աշ
խա
տանքի թույլ
տվու
թյուն, ուսման համար թույլ
տվու
թյուն, ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվություն աշխատանքի
թույլատրությամբ, բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլատրություն և երկրում
գտնվելու թույլատրություն) փոխարինվեց երկաստիճան համակարգով,
որը ներառում է ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվություն և
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մշտական բնակության/կացության թույլտվություն:96 Որպես ընդհանուր կանոն,
ներ
գաղթի կար
գա
վի
ճակի տարբեր տեսակներ, ինչպիսիք են վարձու, ոչ
վարձու աշխատանքի, ընտանիքի վերամիավորման և հետազոտությունների
ու ուսման նպատակով տրվող թույլտվությունները, ընդգրկված են այս երկու
տեսակի թույլտվությունների համակարգում:
Կարելի է նշել, որ նույն ակտով նախատեսվել են նոր իրավական ուղիներ,
որոնց միջոցով թույլատրվում է ժա
մա
նակավոր սեզոնային միգ
րանտների,
ինչպես նաև հետազոտողների և գիտնականների մուտքը երկիր: Մշակվել է
նաև պարզեցված ընթացակարգ Պորտուգալիայում բիզնես գործունեություն
ծավալող և Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ երկրներում
հիմնադրված ըն
կերություններում կամ ըն
կերությունների խմբերում աշ
խա
տողների ժա
մա
նակավոր տեղավորման կամ տեղաշարժի համար։ Բացի
դրանից, ԵՀ երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակը
ստեղծվեց նոր օրենսդրությամբ՝ եվրոպական օրենսդրությանը համապատաս
խան:

2.2 Ընդունման կանոնները. վիզային քաղաքականությունը
2.2.1 Իրավասու մարմինները
Սկզբունքորեն, վիզաները տրվում են ար
տա
սահ
մանում գտնվող դի
վա
նա
գի
տա
կան և հյուպատոսական գրա
սե
նյակների կողմից (23/2007 ակտի
48–րդ հոդված): Որոշ դեպքերում, ներառյալ՝ բնա
կության/կա
ցու
թյան և
երկրում ժամանակավորապես գտնվելու վիզաների դեպքում, պահանջվում է
Սահմանային հսկողության և օտարերկրացիների հարցերով ծառայության
(ՍՀՕԾ) նախնական համաձայնությունը (23/2007 ակտի 53–րդ հոդված):
Բացառիկ դեպքերում, տարանցման վիզաներ, կարճ ժա
մա
նակով երկրում
գտնվելու վիզաներ և հատուկ վիզաներ (մարդասիրական նպա
տակներով)
կարող են տրվել սահմանային անցակետերում (23/2007 ակտի 66–րդ հոդված,
67–րդ հոդված): Այդ դեպքում, ՍՀՕԾ-ի տնօրենը (անձամբ կամ ներկայացուցչի
միջոցով) իրավասու է նման վիզաների տրամադրման համար (23/2007 ակտի
69–րդ հոդված):

2.2.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Պորտուգալիան շնորհում է հետևյալ տեսակի վիզաներ՝ «կանգառի» վիզա,
տարանցման վիզա, կարճ ժամանակով երկրում գտնվելու վիզա, երկրում ժա
96 Երկրում գտնվելու թույլատրությունը ստեղծվել է 2001 թվականի հունվարի 10-ի nº 4/2001
հրամանագրով, և այն Պորտուգալիայում արդեն աշխատող, սակայն, թույլտվություն չունեցող ներ
գաղթողներին օրինական կարգավիճակ ձեռք բերելու հնարավորություն է տալիս: Նոր օրենքով
վերացավ այս օրինականացման մեխանիզմը, սակայն դա չի խոչընդոտում արդեն ընթացք
ստացած դիմումների քննմանը։
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մանակավորապես գտնվելու վիզա և բնակության/կացության վիզա (23/2007
ակտի 45–րդ հոդված):
Կարճ ժա
մա
նակով երկրում գտնվելու վիզաները տրվում են առա
վե
լա
գույնը մեկ տարի ժամկետով՝ վեց ամսվա ընթացքում երեք ամսից ոչ ավելի
երկրում գտնվելու համար (23/2007 ակտի 51–րդ հոդված): Հիմնականում,
երկրում ժա
մա
նակավորապես գտնվելու վիզաները տրվում են երեք ամիս
ժամկետով (23/2007 ակտի 54(2) հոդված): Նման վիզայի նպատակը կարող
է լինել, օրինակ, բուժումը, մասնագիտական գործունեությունը, որի տևողու
թյունը չի գերազանցում վեց ամիսը, կամ գիտահետազոտական աշխատանքը:
Օտարերկրացիներին տրվում են բնակության/կացության վիզաներ, որպեսզի
նրանք կարողանան դիմել բնակության/կացության թույլտվություն ստանալու
համար (23/2007 ակտի 58–րդ հոդված): Հետևաբար, այն օտարերկրացիների
դեպքում, ովքեր երկիր մուտք գործելու համար պարտավոր են ձեռք բերել
վիզա, ներ
գաղթը սկզբունքորեն կախված է բնա
կության/կա
ցու
թյան վիզա
ձեռք բերելուց: Բնակության/կա
ցու
թյան վիզաները չորս ամսվա ընթացքում
երկրում գտնվելու իրա
վունք են տալիս և կարող են շնորհվել վարձու, ոչ
վարձու աշխատանքի, հետազոտական աշխատանքների, ուսման կամ ընտա
նիքի վերամիավորման համար:
Վիզայի դիմումի հետ միասին պետք է տրամադրվեն հետևյալ տեղեկություն
ները՝ երկրում գտնվելու նպատակը, երկրում գտնվելու տևողությունը, երկու
լուսանկար, դիմողի ինքնությունը լիարժեքորեն հաստատող փաստաթուղթ,
դատվածության վե
րա
բեր
յալ տեղեկանք, բժշկական տեղեկանք և առող
ջության ապահովագրություն, ինչպես նաև բնակարանային պայմանների
մասին վկայող փաստաթղթեր (6/2004 Կիրարկող հրամանագրի 8–րդ հոդված,
9–րդ հոդված): Ավելին, 23/2007 ակտի 52-րդ հոդվածի համաձայն, վիզաների
տրամադրման համար ընդհանուր պայմանները հետևյալն են՝ դիմողը պետք է
ունենա վավեր ճամփորդական փաստաթուղթ և ճանապարհորդական ապա
հո
վա
գրու
թյուն, նա պետք է երկրից հեռացված չլինի կամ նրա նկատմամբ
մուտքի արգելք պետք է չկիրառվի, նրա վե
րա
բեր
յալ ահազանգ պետք է
ստացված չլինի Շենգենյան տեղեկատվական համակարգով կամ ՍՀՕԾ-ի
ինտեգրման մասին տեղեկատվական համակարգով և նա պետք է ունենա
գոյության բավարար միջոցներ: Վիզա չի կարող տրվել այն դիմողին, ով
դատապարտվել է այնպիսի հանցագործության համար, որը պատժվում է
ավելի քան մեկ տարի ազատազրկմամբ: Դիմումը կարող է մերժվել նաև այն
դեպքում, երբ դիմողի մուտքը վտանգ է ներ
կա
յաց
նում հանրային կարգի,
անվտանգության ու առողջության տեսանկյունից:
Ազգային օրենսդրության համաձայն՝ երկրում ժամանակավորապես գտնվելու
վիզայի տրամադրման ընթացակարգի առավելագույն տևողությունը 30 օր
է (23/2007 ակտի 54(3) հոդված)` ի տարբերություն բնա
կության/կա
ցու
թյան
վիզայի տրամադրման համար սահմանված 60-օրյա ժամանակահատվածի
(23/2007 ակտի 58(4) հոդված):
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Պորտուգալիա

2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
ՍՀՕԾ-ի տնօրենի կայացրած որոշումների դեմ կարող է վարչական բողոք
ներ
կա
յացվել Ներքին կառավարման հարցերով նախարարին, և դրանք
կարող են դատական կարգով բողոքարկվել վարչական դա
տա
րանում: Այլ
կերպ ասած, որոշումները, որոնք հաստատվում են ՍՀՕԾ-ի կողմից (այլ կերպ
ասած, երկրում ժամանակավորապես գտնվելու վիզաների և բնակության/կա
ցության վիզաների տրամադրման վերաբերյալ որոշումները) անուղղակիորեն
ենթակա են բողոքարկման:

2.3 Երկրում գտնվելու և բնակության/կացության կանոնները
2.3.1 Ներգաղթի կատեգորիայով չպայմանավորված ընդհանուր
կանոնները
2.3.1.1 Իրավասու մարմինները
Բնակության/կացության թույլտվության համար դիմումները ներկայացվում
են Պորտուգալիայում ՍՀՕԾ-ին: Թույլտվությունները տրվում են ՍՀՕԾ-ի
տնօրենի կողմից:

2.3.1.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Որպես ընդհանուր կանոն, դիմումները պետք է ներկայացվեն այն օտարերկ
րացու կողմից, ով գտնվում է Պորտուգալիայի տարածքում: Բնակության/
կա
ցու
թյան թույլտվության համար դիմումների դեպքում պա
հանջվում է, որ
դիմողը ներկայացնի անձնագրի երկու լուսանկար, համապատասխան կա
ցա
րանի առկայությունը հաստատող փաստաթուղթ և գոյության բավարար
միջոցների առկայությունը հաստատող փաստաթուղթ: Եթե անձը չունի հա
մա
պա
տաս
խան կացարան և/կամ գոյության միջոցներ, ապա հնա
րա
վոր է,
որ երկրում գտնվելու ընթացքում կացարանը և/կամ գոյության միջոցները
ապա
հովվեն Պորտուգալիայի քաղաքացու կամ երկրի տարածքում ապրող
օտարերկրյա քաղաքացու կողմից: Հովանավորությունը պետք է սահ
մանվի
հատուկ փաստաթղթով, և դրա իսկությունը պետք է հավաստվի ՍՀՕԾ-ի
կողմից:
Բնակության/կացության թույլտվության դիմումի վերաբերյալ պետք է որոշում
կայացվի այն ներկայացնելուց հետո 60 օրվա ընթացքում (23/2007 ակտի 82–րդ
հոդված):
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2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Բնակության/կա
ցու
թյան թույլտվության դիմումի մերժման մասին տեղեկաց
նում են դիմողին՝ նշելով մերժման հիմքերը և բողոքարկման բոլոր հնարա
վորությունները և դրանց հետ կապված ժամկետային սահմանափակումները
(23/2007 ակտի 96–րդ հոդված):
ՍՀՕԾ-ի տնօրենի կայացրած որոշումները սովորաբար կարող են վարչական
կարգով բողոքարկվել, ինչպես նաև դատական կարգով՝ վարչական դատա
րանում: Այ
նուա
մե
նայ
նիվ, որոշ դեպքերում, օրենքը նախատեսում է միայն
դատական վերահսկողություն:
Բողոքարկումը չունի կասեցնող ազդեցություն, բացառությամբ մշտական բնա
կության/կացության կարգավիճակին առնչվող գործերի դեպքում:

2.3.2 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևողության
2.3.2.1 Ժամանակավոր բնակությունը/կացությունը
Ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվություններ կարող են
տրամադրվել առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով, սակայն դրանց
գործողության ժամկետը կարող է երկարաձգվել երկու տարով (23/2007 ակտի
75-րդ հոդված):
Ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվության տրամադրման որո
շակի պայ
ման
ները հետևյալն են՝ դիմողն ունի վավեր բնա
կության/կա
ցու
թյան վիզա, գրանցված է սոցիալական ապահովության համակարգում, չունի
դատվածություն այնպիսի հանցագործության համար, որը պատժվում է ավելի
քան մեկ տարի ազատազրկմամբ, ենթակա չէ հեռացման կամ դիմողի նկատ
մամբ չի կիրառվում մուտքի արգելք, նրա վերաբերյալ ահազանգ չի ստացվել
Շենգենյան տեղեկատվական համակարգով կամ ՍՀՕԾ-ի ինտեգրման մասին
տեղեկատվական համակարգով (23/2007 ակտի 77–րդ հոդված):
Ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվությունը կարող է մերժվել
այն հիմքով, որ դիմողը վտանգ է ներ
կա
յաց
նում հանրային կարգի,
անվտանգության կամ առողջության տեսանկյունից: Բժշկական զննություն
կարող է պարտադրվել վերջին պայմանի առնչությամբ (23/2007 ակտի 77–րդ
հոդված):
Որպես ընդհանուր կանոն, ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտ
վության ժամ
կետի երկարացումը կախված է այն նույն հան
գա
մանք
ների
առկայությունից, որոնց համար տրվել է առաջին թույլ
տվու
թյունը: Այ
նուա
մե
նայ
նիվ, կարելի է նկատել, որ հիվանդությունը, որով անձը վարակ
վել է
առաջին թույլտվությունը ստանալուց հետո, չի կարող համարվել երկարացումը
մերժելու հիմք (23/2007 ակտի 78(4) հոդված):
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Պորտուգալիա

2.3.2.2 Մշտական բնակությունը/կացությունը
Պորտուգալիայի ներ
գաղթի նոր օրենս
դրու
թյան հա
մա
ձայն՝ գոյություն ունի
մշտական բնակության/կացության երկու կարգավիճակ՝ ազգային մշտական
բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվությամբ շնորհվող (23/2007 ակտի 76–րդ
հոդված) և ԵՀ երկարաժամ
կետ բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվությամբ
շնորհվող (23/2007 ակտ, գլուխ VII):
Թեև այն չունի ժամ
կետային սահ
մանափակում, ազգային մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյունը պետք է երկարաձգվի յուրաքանչյուր
հինգ տարին մեկ, կամ երբ փոփոխվում են փաստաթղթում տեղ գտած անձի
ինքնությանը վերաբերող տվյալներ (23/2007 ակտի 76–րդ հոդված): Նման
թույլտվություն տրվում է հետևյալ հատուկ պայմաններով՝ օտարերկրացին ժա
մանակավոր բնակության/կացության թույլտվություն է ունեցել առնվազն հինգ
տարվա ընթացքում, այս ընթացքում նա չի դատապարտվել մեկ տարուց ավելի
ժա
մա
նակահատվածով ազատազրկման և նա ունի պորտուգալերեն լեզվի
տարրական գիտելիքներ (23/2007 ակտի 80–րդ հոդված):
ԵՀ երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվություն տրվում է
երրորդ երկրի այն քաղաքացուն, ով առնվազն հինգ տարվա ընթացքում
օրինականորեն և անընդմեջ բնակվել է Պորտուգալիայում, ունի կայուն և
կանոնավոր եկամուտ, ունի առողջության ապա
հո
վա
գրու
թյուն, ունի հա
մա
պատասխան կացարան և տիրապետում է պորտուգալերենի (23/2007 ակտի
126–րդ հոդված): Օտար
երկ
րա
ցիներն, ովքեր ունեն ուսուման, չվճարվող
մասնագիտական պրակտիկայի կամ կամավորական աշխատանք կատա
րելու նպատակով տրված թույլտվություն, չեն կարող օգտվել այս կարգավի
ճակից (23/2007 ակտի 125–րդ հոդված): Դիմումի վերաբերյալ որոշումը պետք
է կայացվի վեց ամսվա ընթացքում, և ինն ամիսների ընթացքում որոշման
բացակայությունը հավասարազոր է դիմումի բավարարման (23/2007 ակտի
129(5) հոդված): ԵՀ երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվու
թյունը վավեր է հինգ տարի և դիմում ներկայացնելու դեպքում ինքնաբերաբար
երկարաձգվում է (23/2007 ակտի 130–րդ հոդված): Երկարաժամ
կետ բնա
կության/կացության կարգավիճակ ունեցող անձանց նկատմամբ դրսևորվում է
նույնպիսի վերաբերմունք, ինչ երկրի քաղաքացիների նկատմամբ, այդ թվում`
աշ
խա
տանքի և կրթու
թյան մատչելիության առումով (23/2007 ակտի 133–րդ
հոդված):

2.3.3 Ներգաղթի հատուկ տեսակների համար գործող
պայմանները
2.3.3.1 Ընտանիքի վերամիավորումը
Բնակության/կացության թույլտվություն ունեցող անձն ունի ընտանիքի
անդամների հետ վերամիավորման իրավունք:97 Վերամիավորման իրա
97 Անհատներն, ովքեր, նախկին իրավական ռեժիմի պայ
ման
ներում ստացել էին երկրում
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

վունք ունեցող ընտանիքի անդամներն են՝ բնակության/կացության կարգա
վիճակ ունեցող քաղաքացու ամուսինը, անչափահաս երեխաները կամ բնա
կության/կա
ցու
թյան կար
գա
վի
ճակ ունեցող քաղաքացու կամ նրա ամուսնու
խնամքի տակ գտնվող երեխաները, բնակության/կացության կարգավիճակ
ունեցող քաղաքացու կամ նրա ամուսնու կողմից որդեգրված ան
չա
փա
հաս
երեխաները, բնակության/կացության կարգավիճակ ունեցող քաղաքացու
կամ նրա ամուսնու խնամքի տակ գտնվող ծնողները, երեխաները, ում համար
զույգը կամ ամուսիններից մեկը պատասխանատվություն է կրում և, ով
սովորում է Պորտուգալիայում, ինչպես նաև ան
չա
փա
հաս եղբայրները կամ
քույրերը, եթե նրանք բնակության/կացության կարգավիճակ ունեցող անձի
խնամակալության տակ են գտնվում (23/2007 ակտի 99–րդ հոդված): Նոր
իրավական ռեժիմով վերամիավորումը նաև թույլատրելի է բնակության/կացու
թյան կարգավիճակ ունեցող անձի դե ֆակտո զուգընկերոջ հետ: Ընտանիքի
վերամիավորումը վերաբերում է նաև դե ֆակտո զուգընկերների չամուսնացած
ան
չա
փա
հաս երեխաներին և խնամքի տակ գտնվող կամ որդեգրած
երեխաներին (23/2007 ակտի 100–րդ հոդված)։ Ընտանիքի անդամները
դիմելու ժամանակ արդեն կարող են գտնվել Պորտուգալիայում, եթե նրանք
օրինականորեն մուտք են գործել երկիր, մինչդեռ նախորդ ռեժիմի պայման
ներում հիմնականում պա
հանջվում էր դիմումները ներ
կա
յաց
նել նախքան
ընտանիքի անդամների Պորտուգալիա մուտք գործելը (23/2007 ակտի 98–րդ
հոդված):
Ընտանիքի վե
րա
միա
վորման դիմումները այժմ քննվում են մեկ մարմնի
կողմից, մինչդեռ նախկինում թե հյուպատոսական գրա
սե
նյակները, և թե
ՍՀՕԾ–ն զբաղվում էին այդ հարցերով:98 Ընտանիքի վերամիավորման համար
դիմումը պետք է ներկայացվի ՍՀՕԾ հետևյալ փաստաթղթերի հետ միասին՝
համապատասխան ընտանեկան կապերի կամ դե ֆակտո միության գոյության
մասին վկայող փաստաթղթեր, ըն
տա
նիքի վե
րա
միա
վորման համար պա
հանջվող բոլոր պայմանների բավարարման մասին վկայող փաստաթղթեր և
ընտանիքի անդամներին պատկանող ճանապարհորդական փաստաթղթերի
պատճեներ (23/2007 ակտի 103(3) հոդված)։
Ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվություն ունեցող անձանց
ընտանիքի անդամներին տրվում է բնակության/կացության թույլտվություն
վավերականության նույնպիսի ժամ
կետով, ինչպիսին ժա
մա
նակավոր բնա
կության/կացության կարգավիճակ ունեցող անձանց թույլտվության ժամկետն
է (23/2007 ակտի107(1) հոդված): Մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան կար
գա
վիճակ ունեցող անձի ընտանիքի անդամները ստանում են բնակության/կա
գտնվելու թույլատրություն կամ աշխատանքի թույլտվություն, նոր կարգի համաձայն՝ համարվում
են բնակության/կացության թույլտվություն ունեցող անձինք:
98 Նախորդ օրենսդրության համաձայն՝ բնակության/կացության վայրի հյուպատոսական գրասե
նյակը Պորտուգալիայից դուրս գտնվող ազգականներին կարող էր տրամադրել ժամանակավոր
բնակության/կացության թույլտվություն ոչ ավելի քան մեկ տարի վավերականության ժամ
կ ետով,
և բոլոր դեպքերում նույն կամ ավելի կարճ ժամ
կ ետով, քան բնա
կության/կա
ցու
թյան կար
գա
վիճակ ունեցող անձի թույլտվությունն է: Բնակության/կացության կարգավիճակ ունեցող անձի՝
արդեն իսկ Պորտուգալիայում գտնվող ազգականներին ՍՀՕԾ-ի շրջանային ծառայությունների
կողմից կարող է շնորհվել բնակության/կացության մշտական թույլտվություն:
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Պորտուգալիա

ցության թույլատրություն երկու տարի վավերականության ժամկետով (23/2007
ակտի 107(2) հոդված): Երկու դեպքում էլ բնա
կության/կա
ցու
թյան առաջին
թույլ
տվու
թյունը ստա
նալուց երկու տարի հետո, և ընտանեկան կապերի
պահպանման դեպքում, ազգականները ստանում են Պորտուգալիայում բնա
կության/կացության թույլտվության իրավունք՝ անկախ բնակության/կացության
թույլտվություն ունեցող ընտանիքի անդամի կարգավիճակից (23/2007 ակտի
107(3) հոդված): Նոր օրենսդրության համաձայն` առաջին անգամ դիմում ներ
կայացնելիս ամուսիններից մեկին կարող է շնորհվել բնակության/կացության
թույլատրություն բնակության/կացության թույլտվություն ունեցող քաղաքացու
կարգավիճակից անկախ, եթե ամուսնությունը տևել է հինգ տարի և ավելի:
Ընտանիքի անդամներն ունեն աշխատելու և կրթություն ստանալու իրավունք
(23/2007 ակտի 82–րդ հոդված):
ՍՀՕԾ–ն պետք է որոշում կայացնի դիմումը ստանալուց հետո երեք ամսվա
ընթացքում (23/2007 ակտի 105–րդ հոդված): ՍՀՕԾ-ի դրական պատասխանի
դեպքում, ընտանիքի անդամներին անմիջապես տրվում է բնակության/կացու
թյան վիզա (23/2007 ակտի 64–րդ հոդված):

2.3.3.2 Աշխատանքը
Վարձու աշխատանքը
Վերջերս ընդունված օրենսդրությամբ օտարերկրացի աշխատողների ընդուն
ման համար նոր իրավական ռեժիմ է հաստատվել՝ նախորդ օրենսդրությամբ
սահմանված աշխատանքի թույլտվությունների համակարգի փոխարեն։99
Հիմնական տարբերություններից մեկն օրինական մուտքի հնարավորությունն
է, որը կարող է տրվել այն օտարերկրացիներին, ովքեր համապատասխանում
99 Նախկին օրենսդրության համաձայն՝ աշխատանքի թույլտվություններ տրվում էին վարձու
կամ ոչ վարձու հիմունքներով ժամանակավոր մասնագիտական գործունեություն իրակա
նաց
նելու նպա
տակով Պորտուգալիա մուտք գործելու համար: Այդ թույլ
տվու
թյունը կարող էր
տրվել մինչև մեկ տարի ժամ
կ ետով: Աշխատանքի թույլտվությունը բաժանվում էր հետևյալ չորս
տեսակների՝ աշխատանքի թույլտվություն I, տրվում էր սպորտի ոլորտում կամ շոուներում մաս
նագիտական գործունեություն իրականացնելու նպատակով, աշխատանքի թույլտվություն II,
տրվում էր գիտական հետազոտություններ կատարելու համար կամ տեխնիկական գիտելիքներ
ունեցող բարձր որակավորմամբ անձանց, աշխատանքի թույլտվություն III, տրվում էր ծառայու
թյան մատուցման շրջանակներում անկախ մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու
նպատակով և աշխատանքի թույլտվություն IV, տրվում էր վարձու հիմունքներով մասնագիտա
կան գործունեություն իրականացնելու նպատակով: I և II տեսակի աշխատանքի թույլտվություններ
տրա
մա
դրելու համար պա
հանջվում էր աշ
խա
տանքում ներգրավելու խոստում՝ երկու կողմերի
ստորագրությամբ: III տեսակի աշխատանքի թույլտվության համար պահանջվում էր պայմանագիր
և փաստաթուղթ, որով հաստատվում էր, որ անհատն ունի անհրաժեշտ որակավորումները: IV
տեսակի աշ
խա
տանքի թույլտվության տրա
մա
դրման համար պա
հանջվում էր, որ գործատուն
տեղեկացնի աշ
խա
տանքի ըն
դու
նելու մտադրության մասին, ինչպես նաև հաստատվի
աշխատատեղերի առկայությունը՝տարեկան առա
վե
լա
գույն մուտքերի սահ
մաններում՝ ԶՄՎԻ-ի
(Զբաղվածության և մասնագիտական վերապատրաստման ինստիտուտ) կողմից ներկայացվող
աշխատանքային հնարավորությունների վերաբերյալ զեկույցի, ԶՄՎԻ-ի կողմից հրապարակված
աշխատատեղերի ներկայացման,և ԱԳՏ-ի (Աշխատանքային գլխավոր տեսուչի) դրական կարծիքի
հիման վրա:
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

են Զբաղվածության և մասնագիտական վերապատրաստման ինստիտուտի
(ԶՄՎԻ) կողմից հրապարակված աշխատանքի հայտարարություններում տեղ
գտած պա
հանջներին, որոնք վերաբերում են այնպիսի աշխատատեղերի,
որոնք չեն համալրվել Պորտուգալիայի քա
ղա
քա
ցիների, Եվրոպական
տնտեսական տարածքի քաղաքացիների, կամ երրորդ երկրի այնպիսի քաղա
քացիների կողմից, ովքեր օրինականորեն բնակվում են Պորտուգալիայում:
23/2007 ակտի հա
մա
ձայն` կարճաժամ
կետ աշ
խա
տանքը (այլ կերպ ասած՝
մասնագիտական առաջադրանքը, որի կատարումը, որպես կանոն, չի
գերազանցում վեցամսյա ժամկետը) կարող է իրականացվել երկրում ժամա
նակավորապես գտնվելու վիզայի հիման վրա՝ պայմանով, որ օտարերկրա
ցին ունի աշխատանքային պայմանագիր և իրականացվել է աշխատաշուկայի
ուսումնասիրություն (23/2007 ակտի 54–րդ հոդված):
Զբաղվածության և մասնագիտական վերապատրաստման ինստիտուտը
վարում է տեղեկատվական համակարգ, որտեղ հավաքվում են ժա
մա
նակավոր աշ
խա
տանքի առաջարկները, որոնց չեն հավակնում ԵՄ կամ
Եվրոպական տնտեսական տարածքի քաղաքացիներ կամ երրորդ երկրի քա
ղաքացիներ, ովքեր օրինականորեն բնակվում են Պորտուգալիայում (23/2007
ակտի 56–րդ հոդված): Երկրում ժա
մա
նակավորապես գտնվելու թույլ
տվու
թյունը շնորհվում է աշ
խա
տանքային պայ
մանագրի տևո
ղու
թյան համար։
Բացառիկ դեպքերում այն կարող է տրվել վեց ամիսը գերազանցող ժամկետով
(23/2007 ակտի 56(5) հոդված):
Երկարաժամ
կետ զբաղվածությունը կախված է վարձու հիմունքներով մաս
նագիտական գործունեություն իրականացնելու նպատակով բնակության/կա
ցու
թյան վիզայի տրա
մա
դրումից: Այս դեպքում պետք է գոյություն ունենան
աշխատանքի հնարավորություններ, որոնց չեն հավակնում Պորտուգալիայի,
ԵՄ-ի կամ Եվրոպական տնտեսական տարածքի քա
ղա
քա
ցիներ, կամ
երրորդ երկրից եկող աշ
խա
տողներ, ովքեր օրինականորեն բնակվում են
Պորտուգալիայում: Այդ մասնագիտական հնարավորությունները գնահատելու
նպատակով, կառավարությունը յուրաքանչյուր տարի սահմանում է ընդհանուր
քվոտա, որով որոշվում է ազատ աշխատատեղերի առկայությունը, և կարող
է բացառել առանձին ոլորտներ կամ գոր
ծու
նեու
թյան տեսակներ, որոնց
դեպքում լրացուցիչ աշ
խա
տողներ չեն պա
հանջվում (23/2007 ակտի 59–րդ
հոդված):
Քվոտային սահմանափակումների պայմաններում, բնակության/կացության
վիզա կարող է տրվել այն դեպքում, եթե դիմողը կնքել է աշխատանքային պայ
մանագիր, ունի աշ
խա
տանքային պայ
մանագիր կնքելու խոստում կամ ունի
որակավորումներ, ունակություններ և փորձ, որոնք ճանաչվել են անհրաժեշտ
երրորդ երկրի քաղաքացիներին առաջարկվող գործունեության տեսակներից
մեկը իրականացնելու համար, և գործատուն ցույց է տվել, որ շահագրգռված
է տվյալ անձին աշ
խա
տանքի վերցնելու հարցում (23/2007 ակտի 59(5)
հոդված): Հետևաբար, նոր օրենս
դրու
թյամբ թույլատրվում է ոչ միայն այն
օտարերկրացիների օրինական մուտքը, ովքեր ունեն աշխատանքային
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պայ
մանագիր, այլ նաև այն թեկնածուների մուտքը, ովքեր հավակնում
են աշխատատեղերի, որոնք հնա
րա
վոր չի եղել համալրել ազգային կամ
համայնքային ռեսուրսների հաշվին, և ովքեր ունեն համապատասխան մաս
նա
գի
տա
կան որակավորումներ առկա թափուր տեղերը համալրելու համար
այն դեպքում, եթե գործատուն ցուցաբերում է նրանց աշխատանքի վերցնելու
շահագրգռվածություն։ Պորտուգալիայի տարածքում օտարերկրացի աշխա
տողին տրվում է ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվություն
նույն հիմքով: Ի տարբերություն վիզայի տրամադրմանը` բնակության/կացու
թյան թույլտվության տրամադրումը խիստ կախված է աշխատանքային պայ
մանագրի առկայությունից (23/2007 ակտի 88(1) հոդված):
Նոր օրենսդրության համաձայն՝ ավելի բարենպաստ դրույթներ են կիրառվում
գիտական հետազոտություններ կա
տա
րողների և բարձր որակավորում
ունեցող մասնագետների նկատմամբ: Նման դեպքերում դիմողը պետք է ներ
կայացնի նաև հետազոտական կենտրոն ընդունվելու մասին ապացույց կամ
բարձր որակավորում պահանջող ծառայությունների մատուցման մասին աշ
խատանքային պայմանագիր:

Ոչ վարձու աշխատանքը
Երրորդ երկրի քաղաքացիներին կարող է տրամադրվել ներգաղթող
ձեռնարկատերերի համար նախատեսված բնակության/կացության վիզա՝
պայմանով, որ նրանք կատարել են ներդրումներ և ունեն բավարար ֆինանսա
կան միջոցներ Պորտուգալիայում (23/2007 ակտի 60(2) հոդված): Անկախ մաս
նագիտական գործունեություն իրականացնելու նպատակով ժամանակավոր
բնակության/կացության թույլտվություն կտրվի Պորտուգալիայի տարածքում
այն դեպքում, եթե ընկերությունը ստեղծվել է օրենքով սահմանված կարգով,
դիմողն ունի անկախ գոր
ծու
նեու
թյամբ զբաղվելու համար անհրաժեշտ
որակավորումներ, դիմողն ունի բավարար ֆինանսական միջոցներ և դիմողը
գրանցված է սոցիալական ապահովության համակարգում (23/2007 ակտի 89–
րդ հոդված):

Սեզոնային աշխատանքը
Նոր օրենսդրության համաձայն՝ սեզոնային աշխատողները կարող են
աշխատել երկրում ժամանակավորապես գտնվելու վիզայի հիման վրա՝ պայ
մանով, որ նրանք ունեն աշխատանքային պայմանագիր և իրականացվել է աշ
խատաշուկայի ուսումնասիրություն (տե՛ս վերոնշյալը) (23/2007 ակտի 54 (1(գ)
հոդված):
Ի տարբերություն դրան, նախկին օրենքով սեզոնային աշխատողների համար
հատուկ կարգ չէր նախատեսվում. փոխարենը նրանց նկատմամբ կիրառվում
էին նույն կանոնները, ինչ այն անձանց նկատմամբ, ովքեր դիմում էին աշխա
տանքի թույլտվության համար:
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2.3.3.3 Ուսումը և վերապատրաստումը
Պորտուգալիայում կրթություն ստանալու հնարավորությունը կախված է բնա
կության/կա
ցու
թյան վիզայի և այնուհետև երկրում ժա
մա
նակավորապես
գտնվելու թույլտվության տրա
մա
դրումից: Ուսման նպա
տակով բնա
կու
թյան/կա
ցու
թյան վիզա ստա
նալու համար սահ
մանվել են հետևյալ պայ
ման
ները. դիմողը պետք է բավարարի այդ նպա
տակի համար սահ
ման
ված նվա
զա
գույն և չգերազանցի առա
վե
լա
գույն տարիքը, և նա
պետք է ըն
դուն
ված լինի միջնակարգ ուսում
նա
կան հաստատություն
(23/2007 ակտի 62–րդ հոդված): Հիմնականում ուսման նպա
տակով երկ
րում ժա
մա
նակավորապես գտնվելու թույլ
տվու
թյունը տրվում է մեկ տա
րի ժամ
կետով, և այն կարող է երկարաձգվել նույն ժամ
կետով: Երբ
ուսման տևո
ղու
թյունը մեկ տարուց պակաս է, թույլ
տվու
թյունը տրվում
է միայն ուսման տևո
ղու
թյան համար (23/2007 ակտի 91–րդ հոդված):
Ուսանողներն ունեն աշխատելու իրավունք (23/2007 ակտի 83–րդ հոդված):

3. Անդամ պետությունում գործող պայմանների
համեմատությունը ԵՄ և միջազգային մակարդակով
սահմանված պայմանների հետ
23/2007 օրենքով փոխատեղվում են մի շարք ԵՄ հրա
հանգներ, ներառյալ՝
«Ընտանիքի վերամիավորման իրավունքի մասին» Խորհրդի 2003/86/ԵՀ հրա
հանգը, «Երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվություն ունեցող
անձանց կարգավիճակի մասին» Խորհրդի 2003/109/ԵՀ հրահանգը, «Ուսման,
աշակերտների փոխանակման, չվարձատրվող վե
րա
պատ
րաստման կամ
կամավոր հիմունքներով ծառայությունների մատուցման նպատակով երրորդ
երկրի քաղաքացիների ընդունման պայմանների մասին» Խորհրդի 2004/114/
ԵՀ հրահանգը և «Գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման նպա
տակով երրորդ երկրի քաղաքացիներին ընդունելու հատուկ ընթացակարգի
մասին» Խորհրդի 2005/71/ԵՀ հրահանգը։

4. Գործնականում ներգաղթի վրա ներգաղթի վերա
բերյալ օրենսդրության իրական ազդեցությունը
Նոր օրենս
դրու
թյամբ (23/2007 ակտ) նա
խա
տես
վում է ավելի թափանցիկ
և համակարգված ռեժիմ, ինչի շնորհիվ կնվազեն քա
ղա
քա
ցիների համար
օրենքը հասկանալու հետ կապված դժվարությունները, և կստեղծվի դրանից
բխող բոլոր առավելություններից օգտվելու հնարավորություն:
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Որոշ փո
փո
խու
թյունների շնորհիվ նոր ռեժիմն ավելի հարմար է պորտու
գալական հասարակությանը օտարերկրյա քաղաքացիների ինտեգրման
տեսանկյունից. դրանցից են հատկապես մուտքի և բնա
կության/կա
ցու
թյան
թույլտվությունների ստանդարտացումը և համապատասխանաբար դրանց
իրավատերերի կարգավիճակի ստանդարտացումը, ինչպես նաև ընտանիքի
վերամիավորման համար ստեղծված նոր կարգը:

5. Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը
Պորտուգալիան կնքել է մի շարք երկկողմ հա
մա
ձայնագրեր միգրացիայի
ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ, որոնցից են Կաբո-Վերդեի հետ
կնքած երեք հա
մա
ձայնագրերը (ներառյալ՝ 2005 թվականի սո
ցիա
լա
կան
ապահովության վերաբերյալ կոնվենցիան), ինչպես նաև Բրազիլիայի հետ
կնքած համաձայնագրերը (մասնավորապես, 2003 թվականի երկու երկրներում
քաղաքացիների աշխատանքի ընդունման վերաբերյալ համաձայնագիրը):
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Ընտրված գրականության ցանկ
Գրականություն
De Sousa Ferreira, E., Contributions of immigrants to Portuguese demography
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Այլ աղբյուրներ
«Պորտուգալիայի տարածք մուտքի, այնտեղ գտնվելու, ելքի և երկրի
տարածքից հեռացվելու պայ
ման
ների և ըն
թա
ցա
կարգերի, ինչպես նաև
երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվություն ունեցող անձանց
կար
գա
վի
ճակի մասին» 23/2007 ակտ, 2007 թվականի հուլիսի 4, (23/2007
ակտ)։
Կիրարկող հրամանագիր No. 6/2004, 2004 թվականի ապրիլի 26 (Կիրարկող
հրամանագիր)։
Համապատասխանեցնող հայտարարագիր No 2-D/2003, 2003 թվականի
մարտի 31 (Համապատասխանեցնող հայտարարագիր)։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

1. Ներգաղթի ընդհանուր քաղաքականությունը և
միտումները
1989 թվականի կոմունիստական վարչակարգի անկումից հետո Ռումինիայում
սկսվեց հստակ անցումային շրջան: 2007 թվականի հունվարի 1-ին Ռումինիան
միացավ Եվրոպական Միությանը, սակայն, անցումային շրջանը դեռևս
շարունակվում է նույնիսկ ԵՄ-ին անդամակցելուց հետո:
Ռումինիան հիմնականում համարվում է ար
տա
գաղթի և տարանցման
երկիր և հետո նոր միայն՝ ներ
գաղ
թողների համար նպա
տակակետ երկիր:
Ռումինիայում զուտ միգրացիայի ցուցանիշը բացասական է, ինչը նշանակում
է, որ տվյալ տարվա կտրվածքով արտագաղթողների թիվը գերազանցում է
ներգաղթողների թվին:
Հիմնական երկիրը, որտեղից երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիներ գաղթում են
Ռումինիա, Մոլդովայի Հանրապե
տու
թյունն է: Այս միտումը շարունակական
բնույթ ունի, ինչին նպաստում են երկու երկրներում գործածվող նույն լեզուն
և Ռումինիայի՝ ավելի լավ տնտեսական պայ
ման
ները: Մյուս երկրները,
որտեղից Ռումինիա են ներգաղթում երրորդ երկրի քաղաքացիներ ներառում
են՝ Ավստրալիան, Կանադան, Իսրայելը, Սերբիան, Շվեյցարիան, Սիրիայի
Արաբական Հանրապե
տու
թյունը, Թուրքիան, Ուկրաինան և Ամերիկայի
Միացյալ Նահանգները:
Ռումինիայում իրականացվող միգրացիոն քա
ղա
քա
կանությունը մշակվել է
Եվրոպական օրենսդրությանը համապատասխան: Ռումինիայում օտարերկ
րացիների իրավական կարգավիճակը ներկայումս կարգավորվում է 194/2002
արտակարգ հրամանագրով, որն ընդունվելուց հետո մի քանի անգամ փո
փոխությունների է ենթարկվել:100 Վերջերս կառավարությունն ընդունեց
երկու արտակարգ հրամանագիր՝ փոփոխելով ներ
գաղթի քա
ղա
քա
կանու
թյան կարևոր ասպեկտներ: Այդ երկու հրամանագրերը հրապարակվել են
Ռումինիայի պաշտոնական տեղեկագրում 2007 թվականի հունիսի 26-ին, և
ուժի մեջ են մտել նույն օրը: 55/2007 արտակարգ հրամանագրով ստեղծվել է
Ռումինիայի ներ
գաղթի հարցերով գրա
սե
նյակը՝ վերակազմավորելով (ար
դյունքում՝ միավորելով) մինչև նոր օրենս
դրու
թյան ընդունումը ներ
գաղթի
հարցերով զբաղվող երեք մարմինները՝ Օտարերկրացիների հարցերով մար
մինը, Փախստականների հարցերով ազգային գրա
սե
նյակը և Աշխատուժի
միգրացիայի հարցերով գրա
սե
նյակը: 56/2007 արտակարգ հրամանագիրը
կարգավորում է օտարերկրացիների զբաղվածության, աշխատանքի թույլա
տրման և աշխատուժի ժամանակավոր փոխադրման հետ կապված հարցերը:
Օտարերկրացի տերմինի իրավական սահ
մանումը վերջերս փոփոխվել է։
Մինչև 2007 թվականի հունիսը օտարերկրացիներ էին համարվում Ռումինիայի
100 Հրամանագիրը փոփոխվել է 357/2003 օրենքով, ԵՄ և ԵՏՏ անդամ երկրների քա
ղա
քա
ցիների ազատ տեղաշարժի վերաբերյալ 309/2004 օրենքով, 482/2004 օրենքով, 306/2005 օրենքով
ըն
դուն
ված 113/2005 արտակարգ հրամանագրով, 56/2007 օրենքով և 55/2007 արտակարգ
հրամանագրով։
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քա
ղա
քա
ցիություն չունեցող անձինք: Այդպիսով, գոյություն ունեին օտար
երկ
րա
ցիների երկու կա
տե
գո
րիաներ, քանի որ հատուկ կանոններ էին
ընդունվել ԵՄ քաղաքացիություն ունեցող օտարերկրացիների համար:101 Ի
տարբերություն դրա, այժմ օտարերկրացի է համարվում Ռումինիայի կամ ԵՄ
կամ ԵՏՏ մեկ այլ անդամ երկրի քաղաքացիություն չունեցող անձը: Հետևա
բար, վերջին փոփոխություններից հետո օտարերկրացիների վերաբերյալ
օրենսդրությունը կիրառվում է միայն ԵՄ և ԵՏՏ քաղաքացիներ չհանդիսացող
անձանց նկատմամբ (այսինքն, երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիների նկատմամբ):
ԵՄ և ԵՏՏ քաղաքացիներն ունեն նույն կարգավիճակը, ինչ Ռումինիայի քա
ղաքացիները: Այս նոր մոտեցումը պարզեցրել է օրենքի կիրառումը։
Ընդունվել է նաև երկրորդային օրենսդրություն Ռումինիայի ներգաղթի հար
ցերով գրա
սե
նյակի կառուցվածքի և գործառույթների վե
րա
բեր
յալ (Կառա
վարության որոշում 639/2007): Այդ որոշմամբ, Ռումինիայի ներ
գաղթի
հար
ցերով գրա
սե
նյակը ստեղծվել է Ներքին գործերի և վարչական բարե
փոխումների հարցերով նախարարության համակարգում:
2004 թվականին Ռումինիայի կա
ռա
վա
րու
թյունն ընդունեց Միգրացիայի
ոլոր
տում ազգային ռազմավարություն (Կառավարության որոշում 616/2004):
Ռազմավարության կարևորագույն սկզբունքներն են՝ ԵՄ անդամակցությունը,
ազգային շահը, վերահսկվող միգրացիայի բարենպաստ հետևանքները,
անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարը և միջազգային համերաշխությունն
ու համա
գործակցությունը: Ռումինիան PHARE102 աջակցություն է ստացել
միգրա
ցիայի կար
գա
վորման բնագավառում օրենքների ներդաշնակեցման
համար։

2. Ներգաղթը կարգավորող օրենքներն ու
պայմանները
2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը
Կարճ ժա
մա
նակով երկրում գտնվելու վիզան օտար
երկ
րա
ցիներին Ռումի
նիայի տարածք ներգաղթից բացի այլ հիմքերով մուտք գործելու հնարավորու
թյուն է տալիս՝ երկրում անընդմեջ կամ որոշակի ընդմիջումներով գտնվելու
նպատակով այն դեպքում, եթե երկրում գտնվելու ընդհանուր տևողությունը չի
101 Օրինակ, Ռումինիայի տարածքում ԵՄ և ԵՏՏ (Եվրոպական տնտեսական տարածք) անդամ
երկրների քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի վերաբերյալ 102/2005 արտակարգ հրամանագիրը:
Օտարերկրացիների իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ կանոնակարգերը, որոնք հաճախ
փո
փո
խու
թյունների են ենթարկվել մինչև անդամակցությունը, ներառում են նաև հատուկ
կանոններ ԵՄ և ԵՏՏ անդամ երկրների քաղաքացիների համար:
102 PHARE-ն ԵՄ անդամության թեկնածու երկրների համար նա
խա
տես
ված աջակցության
ծրագիր է, որի միջոցով ֆինանսական օգնություն է տրամադրվում ինստիտուցիոնալ կառուցման և
ԵՄ կանոնագրքին օրենսդրությունների համապատասխանեցման համար։
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գերազանցում 90-օրյա ժամկետը առաջին անգամ մուտք գործելուց հետո վեց
ամսվա ընթացքում: Այդ սահմանման համաձայն՝ կարճ ժամանակով երկրում
գտնվելու վիզայի միջոցով ներգաղթողի կարգավիճակ չի շնորհվում:
Երկար ժամանակով երկրում գտնվելու վիզաները փաստաթղթեր են, որոնք
տրվում են Ռումինիա մուտք գործելու և մինչև 90 օր այնտեղ գտնվելու
համար, սակայն որոնք հնա
րա
վորու
թյուն են տալիս դիմելու Ռումինիայում
ավելի երկար ժա
մա
նակով գտնվելու թույլտվության համար:103 Երկար ժա
մանակով երկրում գտնվելու վիզաները տրվում են հետևյալ նպատակներով՝
տնտեսական գործունեության, մասնագիտական գործունեության, առևտրային
գործունեություն իրականացնելու, վարձու աշխատանքի, ուսման, ընտա
նիքի վերամիավորման, կրոնական կամ մարդասիրական գործունեության,
հետազոտություն կատարելու և այլ նպատակներով, ինչպես օրինակ բուժման
նպատակով:
Երկար ժա
մա
նակով երկրում գտնվելու վիզան հանդիսանում է երկրում
գտնվելու ժա
մա
նակավոր իրա
վունքի երկարաձգման համար դիմելու նա
104
խապայման: Օտարերկրացին, ով Ռումինիայի տարածքում գտնվելու իրա
վունք է ձեռք բերել, կամ ում երկրում գտնվելու իրավունքը երկարաձգվել է
Ռումինիայի ներգաղթի հարցերով գրասենյակի տարածքային գրասենյակ
ներից մեկի կողմից, կստանա երկրում գտնվելու թույլտվության երեք տեսակ
ներից մեկը. երկրում ժամանակավորապես գտնվելու թույլտվություն՝ տրվում
է այն օտարերկրացուն, ով ունի երկրում ժամանակավորապես գտնվելու իրա
վունք, կամ ում իրավունքը երկարաձգվել է, աշխատանքի նպատակով երկրում
գտնվելու թույլտվություն՝ տրվում է այն օտարերկրացուն, ով ունի երկրում ժա
մանակավորապես գտնվելու և աշխատելու իրավունք105 կամ, ում իրավունքը
երկարաձգվել է, և երկրում մշտապես գտնվելու թույլտվություն՝ տրվում է այն
օտարերկրացուն, ով ունի երկրում մշտապես գտնվելու իրավունք:

2.2 Ընդունման կանոնները. վիզային քաղաքականությունը
2.2.1 Իրավասու մարմինները
Երկար ժամանակով երկրում գտնվելու վիզան տրվում է դիվանագիտական
առաքելությունների և հյուպատոսական գրասենյակների կողմից։ Երկար ժա
մա
նակով երկրում գտնվելու վիզայի դիմումների կա
պակ
ցու
թյամբ անհրա
ժեշտ է Վիզաների հարցերով ազգային կենտրոնի հա
մա
ձայնությունը, որը
Արտաքին գործերի նախարարության մաս
նա
գի
տացված կառույց է, ինչպես
103 Այս տեսակի վիզա տրվում է հետևյալ նպա
տակներով՝ առաքելության իրականացման,
զբոսաշրջության, այցելությունների, բիզնես գործունեության, փոխադրման, մարզական գործու
նեության, մշակութային, գիտական, մարդասիրական գործունեության, կարճաժամ
կ ետ բուժման
կամ այլ նպատակներով, որոնք չեն հակասում Ռումինիայի օրենսդրությանը:
104 Երկարաձգման համար կարող են դիմել նաև այն օտարերկրացիները, ովքեր վիզայի կարիք
չունեն:
105 Սա առանձին փաստաթուղթ է աշխատանքի թույլատրման համար:
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նաև Ռումինիայի ներգաղթի հարցերով գրասենյակի կարծիքը:106
Այս կարծիքը պաշտոնապես համարվում է միայն առաջարկություն, սակայն,
կարելի է նշել, որ բացասական կարծիքն ամենայն հավանականությամբ
կհանգեցնի վիզայի տրա
մա
դրման մերժման: Ռումինիայի ներ
գաղթի
հարցերով գրասենյակը պետք է հրապարակի իր կարծիքը Արտաքին գործերի
նախարարության դիմումը ստանալուց հետո 30-օրյա ժամկետում: Այնուհետև,
վիզա տրա
մա
դրվում է միայն այն դեպքում, եթե տրա
մա
դրման պահին
դիմումը հաստատելու պահանջները շարունակում են բավարարվել: Այս կերպ,
դիվանագիտական առաքելությունները և հյուպատոսական գրասենյակները
ապահովում են լրացուցիչ հսկողություն։

2.2.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Ռումինիայի մուտքի վիզայի համար դիմելիս, օտար
երկ
րա
ցիները պետք է
անձամբ ներկայանան վիզայի տրամադրման համար իրավասու մարմիններ:
Ինչպես կարճ ժամանակով, այնպես էլ երկար ժամանակով երկրում գտնվելու
վիզաների դեպքում գանձվում է 25 ԱՄՆ դոլար (17 Եվրո)՝ մեկանգամյա
մուտքի համար և 60 ԱՄՆ դոլար (42 Եվրո)՝ մի քանի անգամ երկիր մուտք
գործելու համար: Վճարը չի ներառում վիզայի արժեքը, որը պետք է վճարվի
առանձին և տատանվում է 35-ից 70 ԱՄՆ դոլարի (24-ից 47 եվրո) սահ
մաններում:
Հիմնականում Ռումինիա մուտք գործելու համար երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիներից պա
հանջվում է վիզա, ինչպես նա
խա
տես
ված է 2001 թվականի
մարտի 15-ի 539/2001/ԵՀ Խորհրդի կա
նո
նա
կարգով, որում սահ
մանված է
այն երկրների ցանկը, որոնց քաղաքացիները արտաքին սահմանը հատելու
համար պետք է ունենան վիզա, ինչպես նաև այն երկրների ցանկը, որոնց քա
ղաքացիները ազատված են այդ պահանջից (Արտակարգ հրամանագրի 30–րդ
հոդված)։
Այն երկրների քա
ղա
քա
ցիները, որոնց հետ Ռումինիան հա
մա
ձայնագրեր է
կնքել այս առնչությամբ, ազատված են վիզա ունենալու պահանջից` այդ հա
մա
ձայնագրերում սահ
մանված պայ
ման
ներով և երկրում գտնվելու տևո
ղու
թյունից կախված: Բացի դրանից, կա
ռա
վա
րու
թյունը կարող է ըն
դու
նել որոշումներ, որոնցով որոշ երկրների քա
ղա
քա
ցիներ միակողմանիորեն
ազատվում են վիզա ունենալու պահանջից:
106 Այս կարծիքը վերաբերում է մուտքի համար սահ
մանված պայ
ման
ներին՝ արդյոք առկա
է սահ
մանը հատելու իրա
վունք վերապահող փաստաթուղթ, արդյոք կիրառվել է Ռումինիա
կամ Շենգենյան գոտի մուտք գործելու արգելք, արդյոք օտար
երկ
րա
ցին վտանգ սպառնում է
երկրի պաշտպանությանը կամ անվտանգությանը, կամ հանրային կարգին, առողջությանը
կամ բարոյականությանը, արդյոք օտար
երկ
րա
ցին իրավախախ
տում կա
տա
րած անձ է կամ
հավանական է, որ նա իրավախախ
տում կկատարի, և արդյոք պատճառ կա կասկածելու, որ
վիզան հայցվում է անկանոն միգրացիայի նպատակով: Դրանում կարող են հաշվի առնվել նաև
վիզայի առանձին տեսակների համար սահմանված որոշակի պայմաններ:
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Մուտքը Ռումինիայի տարածք կարող է թույլատրվել, եթե օտար
երկ
րա
ցին բավարարում է հետևյալ պա
հանջները` ունի Ռումինիայում ճանաչվող
երկրի սահմանը հատելու իրավունք վերապահող վավեր փաստաթուղթ, ունի
Ռումինիայի վիզա՝ տրված հաշվի առնելով օրենքի սահմանափակումները կամ,
որոշ դեպքերում՝ երկրում գտնվելու վավեր թույլտվություն, եթե այլ բան նախա
տեսված չէ միջազգային համաձայնագրերով, ներկայացրել է փաստաթղթեր,
որոնք հիմնավորում են երկրում գտնվելու նպատակը և պայմանները և որոնք
վկայում են հա
մա
պա
տաս
խան միջոցների առկայության մասին թե երկրում
գտնվելու ընթացքում իրեն ապահովելու, և թե ծագման երկիր վերադառնալու
հետ կապված ծախսերը հոգալու համար, ինչպես նաև մեկ այլ երկիր
տարանցելու համար, որտեղ նրա մուտքը վստահաբար կթույլատրվի:
Բացի դրանից, մուտքի թույլ
տվու
թյուն հայցող օտար
երկ
րա
ցիները պետք է
ընդգրկված չլինեն այն օտար
երկ
րա
ցիների ցուցակում, որոնց նկատմամբ
կիրառվել է արգելք կամ որոնց մուտքը ճանաչվել է անցանկալի: Օտարերկ
րա
ցիները պետք է անհիմն կերպով հրաժարված չլինեն հայցվող վիզայի
համար հայտարարված նպա
տակից, ոչ էլ պետք է փորձած լինեն մուտք
գործել Ռումինիա կեղծ փաստաթղթերով: Շենգենյան տեղեկատվական
համակարգով տվյալ անձի վերաբերյալ ահազանգ պետք է ստացված չլինի, և
օտարերկրացին որևէ վտանգ պետք է չներկայացնի երկրի պաշտպանությանը
կամ անվտանգությանը, կամ հանրային կարգին, առողջությանը կամ
բարոյականությանը:
Օտարերկրացու մուտքը Ռումինիայի տարածք մերժվում է, եթե նա չի
բավարարում մուտքի համար սահ
մանված պա
հանջները, եթե մի
ջազ
գա
յին
կազմակերպությունների կողմից, որոնց Ռումինիան անդամակցում է, ինչպես
նաև ահաբեկչության դեմ պայքարում մասնագիտացված հաստատությունների
կողմից նա ճանաչվել է անձ, ով ֆի
նան
սա
կան, կազմակերպչական կամ
ցանկացած այլ աջակցություն է ցուցաբերում ահաբեկչական գոր
ծու
նեու
թյանը, եթե կան կասկածներ, որ նա անդրազգային բնույթի կազմակերպված
հանցավոր խմբավորումների անդամ է կամ ցանկացած միջոցներով աջակցում
է այդպիսի խմբավորումների գործունեությանը, եթե կան լուրջ պատճառներ
կարծելու, որ նա քրեական իրավախախտումներ է կատարել կամ մասնակցել
է խաղաղության և մարդկության դեմ քրեական իրավախախտումների կատա
րմանը կամ պատերազմական հանցագործությունների կամ մարդկության դեմ
հանցագործությունների կատարմանը` համաձայն միջազգային կոնվենցիա
ների, որոնց Ռումինիան կողմ է (Արտակարգ հրամանագրի 8–րդ հոդված):
Ռումինիայի վիզա չի տրվում, եթե Ռումինիա մուտք գործելու համար սահ
մանված պայ
ման
ները չեն բավարարվում կամ առկա են մուտքը երկիր
արգելելու պատճառներ: Վիզա տրվում է միայն այն դեպքում, եթե չկան բացա
սական նշումներ Միգրացիայի, ապաստանի և վիզաների տեղեկատվական
համակարգում, չկան Եվրոպական միու
թյան և ԵՏՀ-ի կողմից սահ
մանված
պատճառներ` դիմողի մուտքը Շենգենյան երկրների տարածք, ինչպես նաև
սահմանային հսկողությունը վերացնելու վերաբերյալ Համաձայնագիրը (Շեն
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Ռումինիա

գենյան համաձայնագիր) ստորագրած երկրների տարածք մերժելու համար,
չկան հիմքեր կարծելու, որ վիզան հայցվում է անօրինական ներգաղթի նպա
տակով, և օտարերկրացին դատարանի վերջնական որոշմամբ արտերկրում
չի դատապարտվել հանցագործություններ կա
տա
րելու համար, որոնք
անհամատեղելի են այն նպա
տակի հետ, որի համար նա վիզա ստա
նալու
դիմում է ներկայացրել:
Սահմանային ոստիկանությունը կարող է նաև մերժել օտարերկրացու մուտքը
Ռումինիայի տարածք, եթե օտար
երկ
րա
ցին քրեական իրավախախ
տումներ
է կատարել նախկինում Ռումինիայում գտնվելու ժամանակ կամ արտասահ
մանում, եթե նա դեմ է Ռումինիայի պետությանը կամ Ռումինիայի քաղաքա
ցիներին, կամ այն դեպքերում, եթե օտարերկրացին անկանոն ձևով մուտք է
գործել Ռումինիա կամ փորձել է աջակցել այլ օտարերկրացիներին անկանոն
ձևով Ռումինիայի տարածք մուտք գործելու գործում: Ավելին, օտարերկրացու
մուտքը կարող է մերժվել, եթե նա նախկինում չի պահպանել վիզա ստանալու
համար հայտարարված նպատակը, կամ տառապում է հիվանդությամբ, որը
կարող է լրջորեն վտանգել հանրային անվտանգությունը, ինչպես սահմանված
է Առողջապահության նախարարի հրամանով:

2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Ռումինիայի ներգաղթի օրենսդրությունը չի նախատեսում ընթացակարգային
կանոններ բողոքների ներ
կա
յացման կամ բողոքարկման համար: Սակայն,
կիրառվում են 554/2004 օրենքով սահմանված վարչական իրավասության վե
րա
բեր
յալ ընդհանուր կանոնները: Պարտադիր և նախնական վարչական
ըն
թա
ցա
կարգից հետո (բողոք), հայց կարող է ներ
կա
յացվել իրավասու
վարչական դատարան: Դատարանը կարող է անվավեր ճանաչել վարչական
ակտը (ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն) և կարող է պարտավորեցնել
պետական մարմնին փոփոխել այն կամ տալ վկայական կամ ցանկացած այլ
փաստաթուղթ:

2.3 Երկրում գտնվելու և բնակության/կացության կանոնները
2.3.1 Ներգաղթի կատեգորիայով չպայմանավորված ընդհանուր
կանոնները
2.3.1.1Իրավասու մարմինները
Ռումինիայի ներգաղթի հարցերով գրասենյակը կամ դրա տարածքային ստո
րա
բա
ժանումները կարող են երկարաձգել այն օտար
երկ
րա
ցիների երկրում
ժամանակավորապես գտնվելու իրավունքը, որոնք մուտք են գործել Ռումինիա
երկար ժա
մա
նակով երկրում գտնվելու վիզայի հիման վրա, ինչպես նաև
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այն օտարերկրացիներին, ովքեր ազատված են երկար ժամանակով երկրում
գտնվելու վիզա ձեռք բերելու պարտավորությունից՝ օրենքով սահ
մանված
պայմաններով: Հատուկ ընթացակարգային կանոններ են սահմանվել երկրում
մշտապես գտնվելու իրավունք ձեռք բերելու համար, որոնք հաստատվել են
Ռումինիայի ներգաղթի հարցերով գրասենյակի ղեկավարի կողմից հատուկ
հանձնաժողովի առաջարկով:

2.3.1.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Ներգաղթի համար սահմանված պայմանները կախված են երկրում գտնվելու
հայցվող թույլտվության տեսակից: Այ
նուա
մե
նայ
նիվ, հիմնականում դիմողը
պետք է ունենա առողջության ապահովագրություն, համապատասխան
կացարան և բավարար ֆինանսական միջոցներ, ինչպես նաև վտանգ չներկա
յացնի հանրային կարգի կամ ազգային անվտանգության տեսանկյունից:

2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Երկրում ժամանակավորապես գտնվելու իրավունքի երկարաձգումը մերժելու
որոշումը կարող է բողոքարկվել Բուխարեստի վերաքննիչ դա
տա
րանում՝
Ռումինիայի ներգաղթի հարցերով գրասենյակի կողմից այդ մասին դիմողին
տեղեկացնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում:
Երկրում մշտապես գտնվելու իրա
վունքի մերժումը և մերժման դրդապատ
ճառները նույնպես կարող են բողոքարկվել Բուխարեստի վերաքննիչ դատա
րանում:

2.3.2 Պայմանները՝ ելնելով երկրում գտնվելու տևողության
2.3.2.1 Ժամանակավոր բնակությունը/կացությունը
Ռումինիայի ներգաղթի հարցերով գրասենյակը կամ դրա տարածքային ստո
րա
բա
ժանումները կարող են երկարաձգել այն օտար
երկ
րա
ցիների երկրում
ժամանակավորապես գտնվելու իրավունքը, որոնք մուտք են գործել Ռումինիա
երկարաժամկետ վիզայի հիման վրա, ինչպես նաև այն օտարերկրացիներինը,
որոնք ազատված են երկար ժա
մա
նակով երկրում գտնվելու վիզա ձեռք
բերելու պարտավորությունից: Երկրում գտնվելու իրավունք ունեցող օտարերկ
րացիներին տրվում է որոշակի նպատակով ժամանակավոր թույլտվություն,
որի գործողության ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ տարով այն դեպքում,
եթե երկրում գտնվելու պայմանները շարունակվում են բավարարվել: Երկար
ժա
մա
նակով երկրում գտնվելու վիզայի տրա
մա
դրումը և հետագայում դրա
գործողության ժամկետի երկարաձգումը կախված է որոշակի պայմաններից՝
ելնելով ներգաղթի նպատակից:
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Պահանջվում է նաև, որ Ռումինիայի տարածքում գտնվելու ընթացքում
գրանցված չլինի օտարերկրացու մուտքը Ռումինիայի տարածք արգելելու
ոչ մի պատճառ: Օտար
երկ
րա
ցին պետք է ունենա վավեր ճամփորդական
փաստաթուղթ107 և դիմի Ռումինիայի տարածքում գտնվելու իրավունք ստա
նալու կամ այն երկարաձգելու համար այն նույն հիմքով, որի համար նրան
նախկինում տրվել է վիզա, երկրում գտնվելու իրավունք կամ երկարաձգվել է
երկրում գտնվելու իրավունքը:
Երկրում գտնվելու իրավունքի երկարաձգման համար ներկայացվող լրացուցիչ
պա
հանջները ներառում են՝ օտարերկրացու՝ երկրում գտնվելու նպա
տակը հա
մա
պա
տաս
խանել է այն նպա
տակին, որի համար նրան տրվել է
Ռումինիայի տարածքում գտնվելու իրա
վունք և, բացառությամբ այն օտար
երկրացիների, որոնց ընտանիքի անդամները Ռումինիայի քաղաքացիներ են,
տվյալ անձն ունի համապատասխան կացարան: Նման դեպքում, Ռումինիայի
քաղաքացու՝ օտարերկրացուն կացարանով ապահովելու առաջարկի մասին
հայտարարությունը բավարար կլինի: Օտարերկրացին պետք է նաև ներկա
յացնի երկրում գտնվելու ողջ ժամանակահատվածի ընթացքում առողջության
ապահովագրություն ունենալու մասին ապացույց:
Երկրում գտնվելու թույլտվության գործողության ժամ
կետը կարող է
երկարաձգվել մեկ տարուց ավելի ժամկետով՝ օրենքի համաձայն կամ փոխհա
մաձայնության հիման վրա: Անհրաժեշտության դեպքում, դիմողը կհրավիրվի
հարցազրույցի:
Ծախսերը ներառում են 70 եվրո հյուպատոսական գանձումների համար և 120
եվրո՝ թույլտվության տրամադրման համար:

2.3.2.2 Մշտական բնակությունը/կացությունը
Երկրում մշտապես գտնվելու թույլ
տվու
թյուն տրվում է այն օտար
երկ
րա
ցիներին, ովքեր ունեն երկրում մշտապես գտնվելու իրավունք, և այն պետք է
երկարացվի յուրաքանչյուր հինգ տարին մեկ:
Օտարերկրացիներին կարող է տրվել Ռումինիայում մշտապես գտնվելու իրա
վունք, եթե նրանք դիմումը ներկայացնելուց առաջ 5 տարվա ընթացքում ժա
մա
նակավորապես, սակայն շարունակաբար և օրինական ձևով գտնվել են
երկրում:108 Բացի դրանից, մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան համար պա
107 Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ փաստաթղթի վավերականության ժամ
կետը լրացել
է Ռումինիա մուտք գործելուց հետո, և օտարերկրացու կամքից անկախ պատճառներով
փաստաթղթի վավերականության ժամ
կ ետը չի կարող երկարաձգվել:
108 Համարվում է, որ օտարերկրացին երկրում գտնվել է շարունակաբար, եթե նա Ռումինիայի
տարածքից չի բացակայել ավելի, քան վեց հաջորդական ամիս և ավելի, քան տասն ամիս՝
ողջ ժա
մա
նակահատվածի ընթացքում: Համարվում է, որ օտար
երկ
րա
ցին երկրում գտնվել է
օրինականորեն, եթե այդ ընթացքում օտարերկրացուն արտաքսելու պատճառ չի գրանցվել:
Երկրում շարունակաբար և օրինականորեն գտնվելու ժա
մա
նակահատվածը հաշվարկելիս
դրա միայն կեսը կարող է լինել ուսման նպա
տակով, իսկ դի
վա
նա
գի
տա
կան վիզայի կամ
սեզոնային աշխատանք կատարելու համար տրված վիզայի հիման վրա երկրում գտնվելու ժամա
նակահատվածը հաշվի չի առնվում:
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հանջվում է, որ օտարերկրացին ապացուցի, որ նա ունի ապրուստի բավարար
միջոցներ՝ օրենքով նախատեսված չափով, բացառությամբ այն օտարերկրա
ցիների, ովքեր Ռումինիայի քա
ղա
քա
ցիների ըն
տա
նիքի անդամ են: Օտար
երկրացիները պետք է ներկայացնեն նաև առողջության ապահովագրություն
ունենալու ապացույց՝ օրենքի համաձայն, ինչպես նաև օրինական ձևով հա
մապատասխան կացարան ունենալու մասին ապացույց: Նա պետք է ունենա
ռումիներենի բավարար իմացություն109 և պետք է վտանգ չներ
կա
յաց
նի
հանրային կարգի կամ ազգային անվտանգության տեսանկյունից:
Ռումինական ծագում ունեցող կամ Ռումինիայում ծնված երրորդ երկրի քա
ղաքացիներին, ինչպես նաև նրանց, ում երկրում գտնվելը բխում է Ռումինիայի
շահերից, կարող է տրվել երկրում մշտապես գտնվելու իրա
վունք՝ առանց
վերոնշյալ պայմանները բավարարելու պահանջ ներկայացնելու:
Երկրում մշտապես գտնվելու իրա
վունքի վե
րա
բեր
յալ որոշումը պետք է
կայացվի դիմումը ներկայացնելուց հետո վեց ամսվա ընթացքում: Օբյեկտիվ
պատճառների առկայության դեպքում Ռումինիայի ներգաղթի հարցերով գրա
սե
նյակի ղեկավարը կարող է երկարաձգել այս ժամ
կետը ևս երեք ամսով,
սակայն դիմողը պետք է տեղեկացվի դրա մասին:
Երկրում մշտապես գտնվելու իրա
վունք ստացած օտար
երկ
րա
ցիներն ունեն
նույն հնարավորությունները, ինչ Ռումինիայի քաղաքացիները աշխատա
շու
կա մուտք գործելու տեսանկյունից (օրենքի հա
մա
ձայն)՝ պայ
մանով, որ
իրականացվող գոր
ծու
նեու
թյունը չի ենթադրի, նույնիսկ երբեմն, պետական
մարմինների տրամադրած արտոնություններից օգտվելու հնարավորություն:
Այն գործառույթները, որոնք ենթադրում են պետական մարմինների տրամա
դրած արտոնություններից օգտվելու հնարավորություն հասանելի չեն օտար
երկրացիներին: Կրթության և մասնագիտական վերապատրաստման բոլոր
ձևերը, ներառյալ՝ կրթաթոշակները, նույնպես հավասարապես հասանելի
են նրանց համար, ինչպես սոցիալական ապահովությունը, սոցիալական
օգնությունը և առողջապահությունը, սո
ցիա
լա
կան պաշտպանությունը և
բժշկական օգնությունը:
Երկրում մշտապես գտնվելու իրավունքը չի կարող տրվել երրորդ երկրի քաղա
քացիների հետևյալ կատեգորիաներին` ուսման նպատակով երկրում ժամա
նակավորապես գտնվելու իրավունք ունեցողներին, ապաստան հայցողներին,
ժամանակավոր մարդասիրական պաշտպանության կամ ժամանակավոր
պաշտպանության ենթակա անձանց և դիվանագիտական կամ պաշտոնական
վիզաներ ունեցողներին (Արտակարգ հրամանագրի 69–րդ հոդված):
Ծախսերը ներառում են հյուպատոսական գանձումները՝ 170 եվրո, և երկրում
մշտապես գտնվելու թույլտվության վճարը:

109 Դիմումն անձամբ ներ
կա
յաց
նելիս, դիմողները կմասնակցեն հարցազրույցի, որպեսզի
ապացուցեն Ռումիներեն լեզվի իրենց իմացությունը:
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2.3.3 Ներգաղթի հատուկ տեսակների համար գործող
պայմանները
2.3.3.1 Ընտանիքի վերամիավորումը
Հետևյալ կատեգորիայի օտարերկրացիները կարող են հայցել վիզա
Ռումինիայի քաղաքացու հետ ընտանիքի վերամիավորման նպատակով`
ամուսինը, չամուսնացած օտարերկրացին, ով հանդիսանում է նրա կողակիցը,
եթե նրանք ունեն առնվազն մեկ ընդհանուր երեխա, հովանավորի կամ նրա
ամուսնու, կամ կողակցի երեխաները, այդ թվում՝ որդեգրված երեխաները,
որոնց 21 տարեկանը չի լրացել, երեխաները, այդ թվում՝ որդեգրված
երեխաները կամ այլ օտար
երկ
րա
ցիներ, որոնք աջակցություն են ստանում
հովանավորի կամ նրա ամուսնու կամ կողակցի կողմից, և հովանավորի կամ
նրա ամուսնու կամ կողակցի հետ առաջին աստիճանի ազգակցական կապ
ունեցող անձինք՝ ուղիղ վերընթաց գծով: Երկրում ժա
մա
նակավորապես
կամ մշտապես գտնվելու թույլտվություն ունեցող օտարերկրացիները կարող
են դիմել ընտանիքի վերամիավորման համար` ամուսնու, անչափահաս,
չամուսնացած երեխաների, հովանավորի կամ նրա ամուսնու հետ առաջին
աստիճանի ազգակցական կապ ունեցող անձանց հետ՝ ուղիղ վերընթաց գծով,
այն դեպքում, եթե նրանք չեն կարող հոգ տանել իրենց մասին, և հովանավորի
կամ նրա ամուսնու չափահաս չամուսնացած երեխաների հետ, այն դեպքում,
եթե նրանք չեն կարող հոգ տանել իրենց մասին առողջական պատճառներից
ելնելով: Ուսման նպատակով երկրում գտնվելու իրավունք ունեցող օտարերկ
րացիները կարող են դիմել ամուսնու և անչափահաս երեխաների հետ ընտա
նիքի վերամիավորման համար այն դեպքում, եթե ամուսնությունը գրանցվել է
նախքան երկրում գտնվելու իրավունք ձեռք բերելը:
Ստանդարտ դիմումին կցվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝ ամուս
նու
թյան
վկայական կամ ազգակցական կապերի մասին վկայող այլ փաստաթղթեր՝
ըստ անհրաժեշտության, դիմողի հայտարարությունը, որով նա հաստատում
է, որ ապրելու է ըն
տա
նիքի անդամների հետ միասին, երկրում գտնվելու
թույլտվության պատճեն, հա
մա
պա
տաս
խան բնակելի տարածք ունենալու
մասին ապացույց (ներկայումս սահմանված է 12 քմ ընտանիքի յուրաքանչյուր
անդամի համար), ապացույց ապրուստի միջոցներ ունենալու մասին՝
համարժեք Ռումինիայում սահմանած նվազագույն զուտ աշխատավարձին ըն
տանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար, և ապացույց այն մասին, որ դիմողն
ունի բժշկական ապա
հո
վա
գրու
թյուն: Այն դեպքերում, երբ կասկածներ կան
ազգակցական կապերի վե
րա
բեր
յալ, Ռումինիայի ներ
գաղթի հարցերով
գրասենյակը կարող է պահանջել լրացուցիչ ապացույցներ: Բազմակնության
դեպքում ընտանիքի վերամիավորում չի թույլատրվում:
Դիմումի վերաբերյալ սովորաբար որոշում է կայացվում այն ներկայացնելուց
հետո երեք ամսվա ընթացքում: Մերժման դեպքում, մերժման պատճառների
մասին երրորդ երկրի քաղաքացուն տեղեկացնում են գրավոր: Վիզան տրվում
է Ռումինիայի դիվանագիտական առաքելությունների կամ հյուպատոսական
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գրա
սե
նյակների կողմից՝ տեղակայված այն երկրում, որտեղ ըն
տա
նիքի
անդամները բնակվում են:
Վիզան հիմնականում տրվում է 90-օրյա ժամկետով: Երկրում գտնվելու իրա
վունքը հնա
րա
վոր է երկարաձգել հովանավորի՝ երկրում գտնվելու թույլ
տվության գործողության ժամկետին համապատասխանեցնելու համար կամ
Ռումինիայի քաղաքացու ընտանիքի անդամների դեպքում՝ մինչև հինգ տարի
ժամկետով:
Ընտանիքի վերամիավորման նպատակով երկրում գտնվելու իրավունք
ունեցող օտար
երկ
րա
ցիները կարող են հովանավորից անկախ երկարաձգել
իրենց երկրում գտնվելու իրավունքը, եթե նրանք հասնում են չափահասության
կամ եթե ընտանիքի վերամիավորման համար դիմում ներկայացրած անձը
մահանում է կամ եթե ամուսնությունը, որի հիման վրա տեղի է ունեցել վերա
միա
վորումը, ավարտվում է ամուսնալուծությամբ կամ չեղյալ է համարվում:
Ռումինիայի քաղաքացու ըն
տա
նիքի անդամների դեպքում թույլ
տվու
թյունը
կարող է երկարաձգվել, եթե օտարերկրացու 21 տարին լրանում է, Ռումինիայի
քաղաքացին մահանում է կամ ամուսնությունը դադարում է: Երկրում գտնվելու
իրավունքը երկարաձգվում է առավելագույնը վեց ամիս ժամկետով:

2.3.3.2 Աշխատանքը
Վարձու աշխատանքը
Վարձու աշ
խա
տանքի նպա
տակով երկար ժա
մա
նակով երկրում գտնվելու
վիզա շնորհվում է Ռումինիայի ներ
գաղթի հարցերով գրա
սե
նյակի կողմից
տրված աշ
խա
տանքի թույլտվության հիման վրա, որը տրա
մա
դրվում է
գործատուի խնդրանքով: Գործատուն պետք է ապացույց ներ
կա
յաց
նի այն
մասին, որ ինքն օրինական գործունեությամբ է զբաղվում Ռումինիայում, որ
պարտքեր չունի և կատարել է պոտենցիալ երրորդ երկրի քաղաքացի աշխա
տողների օրինական ընտրություն:
Նախապայման է այն, որ տվյալ աշխատատեղը չի կարող համալրվել Ռումի
նիայի քաղաքացու, ԵՏՏ անդամ երկրի քաղաքացու կամ երկրում մշտապես
գտնվելու թույլ
տվու
թյուն ունեցող օտարերկրացու կողմից: Աշխա
տանքի
թույլատրություն հայցող գործատուն պետք է ներ
կա
յաց
նի նաև հետևյալ
փաստաթղթերը՝ Աշխատուժի հարցերով գոր
ծա
կա
լու
թյան կողմից տրված
վկայական՝ տարածքում առկա աշխատուժի վե
րա
բեր
յալ, մեծ տպաքանակ
ունեցող թերթում նախկինում տրված թափուր աշխատատեղի մասին
հայտարարություն և գրություն՝ ընտրության ընթացակարգերի առնչությամբ
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գործատուի կատարած աշխատանքների մասին:
Բացի դրանից, գործատուն պետք է ներ
կա
յաց
նի փաստաթղթեր, որոնք
վկայում են օտարերկրացու մասնագիտական որակավորումների և մասնագի
տական փորձի մասին: Ավելին, պետք է տրամադրվի ապացույց այն մասին,
որ օտարերկրացին չունի առողջական խնդիրներ, որոնք համապատասխան
գործունեությունն իրականացնելու խոչընդոտ կհանդիսանան: Օտարերկրա
ցին պետք է ունենա ռումիներենի նվա
զա
գույն իմացություն։ Բացի դրանից
պետք է առկա լինի քվոտայով նախատեսված տեղ, որը յուրաքանչյուր տարի
Կառավարության կողմից հաստատվում է աշ
խա
տանքի թույլ
տվու
թյունների
համար: Ներկայումս քվոտային համակարգը կար
գա
վորվում է 56/2007
արտակարգ հրամանագրով: Քվոտաներն առաջարկվում են Աշխատանքի,
ընտանիքի և հավասար հնարավորությունների հարցերով նախարարության
կողմից՝ հիմնվելով աշխատուժի միգրացիայի ոլորտում Ռումինիայի քաղաքա
կանության և աշխատաշուկայում առկա իրավիճակի վրա: Կառավարությունը
1910/2006 որոշմամբ սահ
մանել է աշ
խա
տանքի թույլ
տվու
թյունների քանակը
2007 թվականի համար՝ 12 000 թույլտվություն:
Վիզայի դիմումին պետք է կցվեն հետևյալ փաստաթղթերը՝ Ռումինիայի ներ
գաղթի հարցերով գրասենյակի կողմից տրված աշխատանքի թույլտվություն,
ապացույց՝ վիզայի վավերականության ընթացքում ապրուստը հոգալու համար
ֆինանսական միջոցների առկայության մասին՝ առնվազն համարժեք երկրում
սահմանած նվազագույն երաշխավորված աշխատավարձին, դատվածության
մասին տեղեկանք կամ նույն իրավական արժեքն ունեցող այլ փաստաթուղթ՝
տրված բնակության երկրի կամ բնակավայրի համապատասխան մարմինների
կողմից, և ապացույց բժշկական ապահովագրության մասին՝ վավեր այնքան
ժամանակ, որքան վիզան է։
Վարձու աշ
խա
տանքի նպա
տակով երկար ժա
մա
նակով երկրում գտնվելու
վիզա տրվում է այն օտար
երկ
րա
ցիներին, ովքեր միջսահ
մանային աշ
խա
տողներ են Ռումինիայում և այն մարզիկներին, որոնք վարձվել են աշ
խա
տանքային պայմանագրով Ռումինիայի խմբերում խաղալու համար: Վարձու
աշխատանքի նպատակով երկար ժամանակով երկրում գտնվելու վիզաներ չեն
տրվում այն անձանց, ովքեր վերջին երկու տարիների ընթացքում ունեցել են
երկրում գտնվելու թույլտվություն՝ առևտրային գործունեության նպատակով և
չեն իրագործել իրենց բիզնես պլանը:
Ինչպես աշխատանքի թույլատրությունը, այնպես էլ աշխատանքի նպատակով
երկրում գտնվելու թույլ
տվու
թյունը տրվում են մեկ տարի ժամ
կետով: Եթե
երկրում գտնվելու թույլտվության գործողության ժամ
կետը երկարաձգվում
է, աշ
խա
տանքի թույլտվության գործողության ժամ
կետն ինքնաբերաբար
երկարաձգվում է ևս մեկ տարով: Եթե աշխատանքի պայմանագիրը լուծվում
է, աշխատանքի թույլտվությունը չեղյալ է համարվում, և նոր աշխատանքային
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պայ
մանագիր կնքելու դեպքում պետք է դիմել մեկ այլ աշ
խա
տանքի
թույլտվության համար: Երկրում գտնվելու թույլ
տվու
թյունը չի տրվում մեկ
գործատուի մոտ, որոշակի շրջանում կամ որոշակի տեսակի աշխատանք կա
տարելու համար:

Ոչ վարձու աշխատանքը
Տնտեսական գործունեությամբ զբաղվելու, անհատական մասնագիտական
գործունեություն և առևտրային գործունեություն իրականացնելու նպատակով
երկար ժամանակով երկրում գտնվելու վիզան կարող է տրվել երրորդ երկրի
այն քաղաքացիներին, ովքեր պատրաստվում են զբաղվել այդպիսի գործու
նեությամբ՝ համապատասխան իրավական դրույթների համաձայն:
Ինչ վերաբերում է այս կա
տե
գո
րիայի առաջին տեսակի վիզային, ապա
թույլատրվող տնտեսական գործունեությունը տարբերվում է մասնագի
տա
կան և առևտրային գոր
ծու
նեու
թյունից, հետևաբար, այս տեսակի վիզա
կարող է տրվել այն օտարերկրացիներին, ովքեր պատրաստվում են զբաղվել
անկախ տնտեսական գործունեությամբ կամ տնտեսական գործունեությամբ
ընտանեկան ընկերակցություններում: Օտարերկրացիների վերաբերյալ կա
նոնակարգի և այս տեսակի բիզնես գործունեության վերաբերյալ հատուկ
կա
նո
նա
կարգի (300/2004 օրենք) միջև գոյություն ունի հակասություն: Սույն
օրենքի հա
մա
ձայն` Ռումինիայում այդպիսի գոր
ծու
նեու
թյամբ կարող են
զբաղվել միայն ԵՄ-ի և ԵՏՏ անդամ երկրների քաղաքացիները: Իսկ մասնա
գիտական գործունեություն իրականացնելու նպատակով տրվող երկար ժա
մանակով երկրում գտնվելու վիզան, տեսականորեն վերաբերում է այնպիսի
մասնագետներին, ինչպիսիք են` աուդիտորները, փաստաբանները, բարձր
որակավորում ունեցող հաշվապահները, թարգմանիչները, և այլն:
Այս երկու տեսակի վիզաները կարող են տրվել այն դիմողներին, ովքեր
բավարարում են հետևյալ պայմանները` տրամադրում են համապատաս
խան տնտեսական գործունեության կամ մասնագիտական գործունեության
իրականացմանը վերաբերող պայ
ման
ների բավարարման մասին ապա
ցույցներ, եթե մտադիր են զբաղվել մասնագիտական գործունեությամբ, տրա
մադրում են ապացույց առ այն, որ իրենց ծագման երկրում աշխատել են նույն
մասնագիտությամբ, որով պատրաստվում են զբաղվել Ռումինիայում, ունեն
առողջության ապահովագրություն՝ վիզայի վավերականության ընթացքում,
ներկայացնում են դատվածության մասին տեղեկանք կամ նույն իրավական
արժեքն ունեցող այլ փաստաթղթեր։
Առևտրային գործունեություն իրականացնելու նպատակով երկար ժամա
նակով երկրում գտնվելու վիզա տրվում է երրորդ երկրի այն քաղաքացիներին,
ովքեր հանդիսանում են կամ կհանդիսանան Ռումինիայում գրանցված
առևտրային ըն
կերությունների բաժնետերեր կամ մասնակիցներ և ունեն
պար
տա
կա
նու
թյուններ դրանց կառավարման և ղեկավարման առումով:
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Ռումինիա

Այս տեսակի վիզա տրամադրվում է Օտարերկրյա ներդրումների հարցերով
Ռումինիայի գոր
ծա
կա
լու
թյան հաստատմամբ, որը տրվում է այն օտար
երկ
րացիներին, ովքեր բավարարում են հետևյալ պայմանները` ներկայացնում
են բիզնես պլան, որում առկա են տեղեկություններ համապատասխան գոր
ծունեության բնույթի, իրականացման վայրի, տևողության և աշխատուժի պա
հանջարկի գնահատման վերաբերյալ, ինչպես նաև տվյալներ ներդրումների
ամորտիզացիայի ընթացքում ֆինանսական գործունեության վերաբերյալ, ներ
կայացնում են հաշվի քաղվածք, որով հաստատվում է գործունեությունն իրա
կանացնելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայությունը՝
առնվազն 100 000 եվրո, եթե օտարերկրացին դառնալու է բաժնետեր, կամ
70 000 եվրո, եթե նա դառնալու է Ռումինիայում գրանցված սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության մասնակից, նախատեսվող ներդրումը
կապիտալ և տեխնոլոգիական ներդրումների տեսքով է՝ նվազագույնը 70 000
եվրոյի չափով սահ
մանափակ պատասխանատվությամբ ըն
կերությունների
դեպքում և 100 000 եվրոյի չափով բաժնետիրական առևտրային ընկերություն
ների դեպքում, և ստեղծվում է նվա
զա
գույնը տասն աշխատատեղ սահ
մա
նափակ պատասխանատվությամբ ըն
կերությունների դեպքում և տասնհինգ
աշխատատեղ՝ բաժնետիրական առևտրային ընկերությունների դեպքում:
Նախկինում որոշակի գործունեության համար հաստատում ստացած երրորդ
երկրի քաղաքացիները կարող են դիմել մեկ այլ հաստատման համար միայն
այն դեպքում, եթե նրանք ապացուցեն, որ նախորդ նախագծի իրականացումը
ձախողվել է օբյեկտիվ պատճառներով։ Օտարերկրյա ներդրումների հար
ցերով Ռումինիայի գործակալության հաստատումը տրվում է վեց ամիս ժամ
կետով և վկայում է տեխնիկական և տնտեսական միջոցներին ներկայացվող
պահանջներին օտարերկրացու կողմից իրականացվելիք գործունեության հա
մապատասխանության մասին:
Վիզայի դիմումին պետք է կցվեն հետևյալ փաստաթղթերը`Օտարերկրյա
ներդրումների հարցերով Ռումինիայի գործակալության հաստատումը,
դատվածության մասին տեղեկանք կամ նույն իրավական արժեքն ունեցող այլ
փաստաթուղթ, և վիզայի վավերականության ընթացքում բժշկական ապահո
վագրություն ունենալու ապացույց:

Սեզոնային աշխատանքը
Սեզոնային աշխատողների վերաբերյալ կարգավորումները ներառված են
56/2007 արտակարգ հրամանագրում: Սեզոնային աշ
խա
տողն այն անձն է,
ով սեզոնային բնույթի գործունեության ոլորտում աշխատում է Ռումինիայում
սահ
մանված ժամ
կետով՝ առա
վե
լա
գույնը վեց ամիս տասներկու ամսվա
ընթացքում` անհատական աշ
խա
տանքային պայ
մանագրի հիման վրա:
Նրանից պա
հանջվում է աշ
խա
տանքի թույլ
տվու
թյուն, որը տրվում է
գործատուի դիմումի հիման վրա Ռումինիայի ներգաղթի հարցերով գրասե
նյակի կողմից և, որի գործողության ժամկետը չի կարող երկարաձգվել մեկ այլ
տեսակի աշխատանքով զբաղվելու համար:
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2.3.3.3 Ուսումը և վերապատրաստումը
Ուսման նպա
տակով երկար ժա
մա
նակով երկրում գտնվելու վիզա տրվում
է երրորդ երկրի այն քաղաքացիներին, ովքեր ցանկանում են մուտք գործել
Ռումինիա` ավագ դպրոց հաճախելու, բակալավրիատի կամ հետբուհական
կրթու
թյուն ստա
նալու համար, ինչպես նաև երկրում կամ օրենքի հա
մա
ձայն հավատարմագրված մասնավոր հաստատությունում գիտական կոչում
ստա
նալու նպա
տակով: Դիմումի հիման վրա ուսման նպա
տակով երկար
ժա
մա
նակով երկրում գտնվելու վիզա կարող է տրվել այն օտար
երկ
րա
ցիներին, ովքեր ուսանողներ կամ ուսանողների փոխանակման ծրագրերի
մասնակիցներ են: Օտար
երկ
րա
ցիները համարվում են ուսանողներ, եթե
նրանք, գործող օրենս
դրու
թյան հա
մա
ձայն, ուսման նպա
տակով` ներառյալ
հետբուհական ուսումը, ընդունվել են հավատարմագրված ռումինական դպրոց
կամ հաստատություն:
Ուսանողների դեպքում երկար ժա
մա
նակով երկրում գտնվելու վիզայի դի
մումին պետք է կցվեն` Կրթության և հետազոտությունների նախարարության
կողմից տրված ուսումնական հաստատություն ընդունվելու մասին վկայական,
ապացույց ուսման վարձի վճարման մասին, ապացույց ապրուստը հոգալու
միջոցների առկայության մասին՝ առնվազն համարժեք նվա
զա
գույն ամսա
կան աշխատավարձին վիզայի վավերականության ողջ ընթացքում, դատ
վածության մասին տեղեկանք կամ միևնույն իրավական արժեքն ունեցող այլ
փաստաթուղթ, բժշկական ապահովագրության մասին ապացույց, ծնողների
կամ օրինական խնամակալի թույլտվությունը, եթե դիմողը անչափահաս է:
Երրորդ երկրի այն քաղաքացիներից, ում Ռումինիայում պետության կողմից
կրթաթոշակ է տրամադրվում, ինչպես նաև նրանցից, ում նախնիները ունեցել
են կամ ունեն Ռումինիայի քաղաքացիություն, չի պահանջվում ներկայացնել
ֆինանսական միջոցների առկայության մասին ապացույց:
55/2007 արտակարգ հրամանագրով, որը փոխատեղում է 2005 թվականի
հոկտեմբերի 12-ի «Գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման նպա
տակով երրորդ երկրի քաղաքացիներին ընդունելու հատուկ ընթացակարգի
մասին» Խորհրդի 2005/71/ԵՀ հրա
հանգը, ստեղծվել է երկար ժա
մա
նակով
երկրում գտնվելու վիզայի մի նոր տեսակ հետազոտության նպա
տակով:
Այս տեսակի վիզան տրվում է Գիտական հետազոտությունների հարցերով
ազգային մարմնի հաստատմամբ, հետազոտական ինստիտուտի դիմումի և
Ռումինիայի ներգաղթի հարցերով գրասենյակի հաստատման հիման վրա:
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3. Անդամ պետությունում գործող պայմանների
համեմատությունը ԵՄ և միջազգային մակարդակով
սահմանված պայմանների հետ
Ռումինիան միգրացիայի վերաբերյալ Եվրոպական օրենսդրությունը փոխա
տեղել է ազգային իրա
վունք: Սակայն փոխատեղումն իրականացվել է
մեխանիկորեն՝ հիմնականում խիստ ժամ
կետների պատճառով. օրենս
դրու
թյունն ընդունվել է կա
ռա
վա
րու
թյան կողմից և հետո միայն այն (մաս
նա
կիորեն) հաստատվել է խորհրդարանի կողմից: Դեռևս ազգային մակարդա
կով փորձի պակաս է նկատվում ներգաղթին վերաբերող որոշակի հարցերում:

4. Գործնականում ներգաղթի վրա ներգաղթի վերա
բերյալ օրենսդրության իրական ազդեցությունը
Ազգային օրենս
դրու
թյան ճիշտ կիրառումը դժվար խնդիր է, քանի որ այն
պարբերաբար փո
փո
խու
թյունների է ենթարկվում, և քանի որ կա
նո
նա
կարգերի կիրառման համար պատասխանատու են գործադիր կառույց
ներ:
Միգրացիայի հարցերով զբաղվող նոր գործադիր կառույցը՝ Ռումինիայի
միգրացիայի հարցերով գրասենյակը, գործում է, սակայն վերակազմակերպ
ման գործընթացը բարդ է: Բարդությունների մասին է վկայում այն, որ 2007
թվականի հունիսի 19-ին, վերջերս փակված Աշխատուժի միգրացիայի
հար
ցերով գրա
սե
նյակի նախկին տնօրենը բողոք է ստորագրել՝ ուղղված
վարչապետին՝ խնդրելով չեղյալ համարել միգրացիայի հարցերով զբաղվող
վարչական կառույցների վերաբերյալ նոր կանոնակարգը:
Բացի դրանից, ներ
գաղթի համար սահ
մանված պայ
ման
ները (երկար ժա
մա
նակով երկրում գտնվելու վիզաների տրա
մա
դրման և երկրում ժա
մա
նակավորապես գտնվելու իրա
վունքի երկարաձգման հետ կապված)
անհստակ են կամ որոշ դեպքերում՝ սուբյեկտիվ:

5. Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը
Համագործակցությունը երրորդ երկրների՝ հատկապես Մոլդովայի Հանրապե
տու
թյան հետ, կարևոր է Ռումինիայի համար։ Ռումինիայի և Մոլդովայի
Հանրապետության կառավարությունների կողմից ստորագրված՝ քաղա
քացիների փոխադարձ ուղևորությունների վերաբերյալ համաձայնությամբ
հատուկ կարգավիճակ է շնորհվում Մոլդովայի քաղաքացիներին. օրինակ,
նրանք ստիպված չեն վճարել վիզայի ձևակերպման հետ կապված վճարները:
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Նախորդ տարիներին ստեղծվեց PHARE/TACIS Հարևանության ծրագիրը, որի
հիմքում ընկած էր 2003 թվականի Հանձնաժողովի՝ «Ընդլայնված ԵվրոպաՀարևանություն. արևելյան և հարավային հարևանների հետ հա
րա
բե
րու
թյունների նոր շրջանակ» հաղորդագրությունը՝ ըստ որի «Եվրոպական միու
թյան նպա
տակը պետք է լինի ստեղծել բարեկեցության և բարեկա
մական
հարևանության գոտի [...], որոնց հետ Եվրոպական միու
թյունն ունի սերտ,
խաղաղ և համագործակցության հարաբերություններ»:
Գերմանառումինական ծրագիրը, որում ներգրավված են մասնակից երկրների
պետական մարմինները, սկսվել է 2007 թվականի մայիսին և ներկայումս
շարունակվում է: Այս ծրագրի նպա
տակն է՝ ապաստանի և միգրացիայի
ոլորտներում խթանել կայուն զարգացումը Մոլդովայի Հանրապետությունում:
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Այլ աղբյուրներ
«Ներգաղթի ոլորտում ազգային ռազմավարությունը հաստատելու մասին»
կառավարության 616/2004 որոշում. այս որոշումը ուժը կորցրել է 2007
թվականի հոկտեմբերի 3–ին, երբ կառավարությունն ընդունեց ներգաղթի նոր
ռազմավարություն 2007-2010 թվականների համար (Կառավարության որոշում
616/2004).
«Ռումինիայի ներ
գաղթի հարցերով գրա
սե
նյակի կառուցվածքի և գործա
ռույթների մասին» կառավարության 639/2007 որոշում (Կառավարության
որոշում 639/2007)։
306/2005 օրենքով ըն
դուն
ված 113/2005 արտակարգ հրամանագիր՝ վերջերս
փոփոխված 55/2007 արտակարգ հրամանագրով (Արտակարգ հրամանագիր)։
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1. Ներգաղթի ընդհանուր քաղաքականությունը և
միտումները
Ավանդաբար Սլովակիան եղել է ավելի շատ արտագաղթի երկիր, քան՝ ներ
գաղթի։ Այ
նուա
մե
նայ
նիվ, կոմունիզմի փլուզումից հետո արմատական փո
փոխություններ տեղի ունեցան միգրացիոն հոսքերի ուղղություններում։ Այժմ
Սլովակիան տարանցման երկիր է շատ միգրանտների համար, իսկ նրանցից
ոմանց համար նույնիսկ դարձել է նպա
տակակետ երկիր, հատկապես 2004
թվականին Սլովակիայի՝ ԵՄ–ին անդամակցելուց հետո (Divinsky 2006)։ 2005
թվականի հունվարին Սլովակիայի կառավարությունն ընդունեց «Սլովակիայի
Հանրապետության միգրացիոն քաղաքականության հայեցակարգը», որն
իրենից ներ
կա
յաց
նում է միգրացիայի կառավարման համապարփակ շրջա
նակ։ Փաստաթղթում ընդհանուր կերպով նկարագրվում են մի
ջազ
գա
յին
համա
գործակցության ուղղությունները, օրինական միգրացիայի և ներ
գաղ
թող
ների ինտեգրման, ապաստանի, փաստաթղթային խնդիրներով միգրա
ցիայի, մարդու իրավունքների պաշտպանության և այլատյացության, անհան
դուրժողականության և խտրականության կանխման հետ կապված հարցերը։
2006 թվականին Սլովակիայում բնակվում էին 32 153 ներ
գաղ
թողներ,
որոնք կազմում էին երկրի ընդհանուր բնակչության 0.6 տոկոսը։ Մինչև
2004 թվականը նրանց կոնկրետ թիվը մնում էր անփոփոխ, սակայն 2004
թվականին Սլովակիայի` ԵՄ անդամակցությունից հետո ներ
գաղ
թողների
թիվն էականորեն աճեց շնորհիվ առավել պարզեցված պայմանների, որոնք
վերաբերում են ԵՄ անդամ պետություններից քաղաքացիների և նրանց ըն
տա
նիքի անդամների տեղաշարժին։ Հարևան երկրներից (օրինակ՝ Ուկրաի
նայից, Լեհաստանից և Հունգարիայից) եկող ներգաղթյալները բավականին
մեծ մաս են կազմում Սլովակիայում բնակվող օտարերկրացիների մեջ, որտեղ
չեխերը կազմում են երկրում բնակվող բոլոր օտարերկրացի բնակության/կա
ցության կարգավիճակ ունեցող անձանց 16 տոկոսը։ Սա հավանաբար պայ
մանավորված է այն փաստով, որ նախքան երկիր մտնելը նրանք կարող են
հարազատներ և աշխատանքային կապեր ունենալ տվյալ երկրում։ Այս ներ
գաղ
թողները գլխավորապես ներգրավվում են վարձու աշ
խա
տանքում կամ
իրականացնում են ձեռնարկատիրական գործունեություն տնտեսության
տարբեր ոլորտներում, չնայած շատերը ժամանում են ընտանիքի վերամիա
վորման նպատակով (Divinsky, forthcoming).
Ներգաղթողների մեկ այլ ենթախումբ բաղկացած է Սլովակիայում պատմա
կանորեն զարգացած համայնքներ ունեցող երկրներից կամ ազգությամբ
սլովակ
ներից բաղկացած համայնքներ ունեցող երկրներից եկող անձանցից
(օրինակ՝ Ռուսաստան, Սերբիա, Ռումինիա, Բուլղարիա և Խորվաթիա)։ Այս
երկրների քաղաքացիներն աշխատում, ուսում են ստանում և ընտանիքներ են
ստեղծում Սլովակիայում և աստիճանաբար միանում են երկրի ներսում իրենց
ազգային փոքրամասնություններին։ Կարելի է նշել նաև, որ Սլովակիայում նոր
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միտում է ձևավորվում Ասիայից եկող ներգաղթողների ավելացող ներհոսքի
միջոցով։
Վերջապես, 2004 թվականից ի վեր միգ
րանտների ամենադինամիկ մասն
են կազմում ԵՄ առաջին 15 պետություններից եկող օտարերկրյա քաղաքա
ցիները։ 2006 թվականին այս ներ
գաղ
թողները կազմում էին Սլովակիայում
օտար
երկ
րա
ցիների ընդհանուր թվի 21.5 տոկոսը՝ համեմատած 2003
թվականի դրությամբ արձանագրված 9.8 տոկոսի հետ։ Այս ենթախմբի
միգ
րանտները հիմնականում ներգրավված են տնտեսական գոր
ծու
նեու
թյան իրականացման մեջ տնտեսության դասակարգման երրորդային և
չորրորդային կա
տե
գո
րիայի ճյուղերում՝ որպես բարձր որակավորման
հմտություններ ունեցող մասնագետներ, ներկայացուցիչներ, խորհրդատուներ,
դասախոսներ, գիտահետազոտական աշ
խա
տողներ և այլ մասնագետներ։
Այս խմբի համար առավել քիչ բնորոշ է ընտանիքի վերամիավորումը, քանի որ
նրանց աշխատանքը հիմնականում ժամանակավոր բնույթ է կրում (Divinsky,
forthcoming)։
Սլովակիայում օտարերկրացիներին տրամադրվող բնակության/կացության
թույլ
տվու
թյունների թվի աճը (2000 թվականին արձանագրված 4622–ից՝
2006 թվականին հասնելով 12 631–ի) վկայում է այն փաստի մասին, որ ԵՄ-ին
անդամակցելը հիմք է հանդիսացել ներ
գաղթի միտումներում արմատական
փո
փո
խու
թյունների առաջացման և Սլովակիայի՝ որպես նպա
տակակետ
երկրի հանդեպ միգ
րանտների հետաքրքրվածության ավելացման համար.
նրանց ներհոսքն ավելանում է համարյա երկրաչափական պրոգրեսիայով։

2. Ներգաղթը կարգավորող օրենքները և
պայմանները
2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը
Ներգաղթողները կարող են օրինականորեն մուտք գործել Սլովակիայի
տարածք և գտնվել այնտեղ ըն
տա
նիքի վե
րա
միա
վորման, վարձու աշ
խա
տանքի, ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման, սեզոնային
աշխատանքի կատարման, ուսման և վերապատրաստման, գիտահետա
զոտական աշխատանքների իրականացման, հատուկ գործունեության նպա
տակներով (դասախոսական, գեղարվեստական և սպորտային բնույթի աշ
խատանքներ) կամ զինված ուժերի քաղաքացիական միավորումների կողմից
ծառայողական պարտականությունների իրականացման նպատակներով (ASA
2002, Art. 18)։
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2.2 Ընդունման կանոնները. վիզային քաղաքականությունը
2.2.1 Իրավասու մարմինները
Վիզաների համար դիմումները ներկայացվում են արտերկրում Սլովակիայի
Հանրապետության դիվանագիտական առաքելություններում կամ հյուպա
տոսություններում։110 Օտարերկրյա առաքելությունը կարող է վիզա տրա
մա
դրել միայն Ներքին գործերի նախարարության հա
մա
ձայնությամբ, որը
պարտադիր է օտարերկրյա առաքելության համար։ Այնուամենայնիվ, Սլովա
կիայի Հանրապե
տու
թյան Ներքին գործերի նախարարությունը և Արտաքին
գործերի նախարարությունը կարող են համաձայնության գալ այն հարցերում,
թե որ դեպքերում կարող է օտարերկրյա առաքելությունը վիզա տրամադրել
առանց Ներքին գործերի նախարարության համաձայնության։

2.2.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Սլովակիայի օրենսդրության համաձայն՝ օտարերկրացուն կարող է շնորհվել
օդով տարանցման վիզա, տարանցման վիզա, կարճաժամ
կետ վիզա
կամ երկարաժամ
կետ վիզա։ Կարճաժամ
կետ վիզայով օտարերկրացուն
տրվում է մեկ կամ մի քանի մուտքի իրա
վունք՝ վեց ամսվա ընթացքում 90
օրը չգերազանցող ժամ
կետով գտնվելու համար։ Երկարաժամ
կետ վիզա
յով օտարերկրացուն տրվում է մուտքի և վեց ամսվա ընթացքում 90 օրվանից
ավելի ժամ
կետով երկրում գտնվելու իրա
վունք՝ պայ
մանով, որ դա անհրա
ժեշտ է Սլովակիայի Հանրապետության՝ միջազգային պայմանագրերից բխող
պարտավորությունների կատարման համար։
Վիզա ստանալու համար օտարերկրացին պետք է համապատասխան մարմին
ներ
կա
յաց
նի ճամփորդական փաստաթուղթ և տվյալ ժա
մա
նակում արված
լուսանկար։ Նման պահանջի դեպքում օտարերկրացին, բացի դրանից, պետք
է ներկայացնի նաև հետևյալ փաստաթղթերը. գտնվելու նախորոշված նպա
տակի մասին ապացույց. իր գտնվելու համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման
մասին վկայող ապացույց (պա
հանջվող նվա
զա
գույն աշխատավարձի չափը
կազմում է 8100 սլովակյան կրոն (25 եվրո)). ծագման երկիր վերադառնալու
համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների վերաբերյալ ապացույց և
առողջության ապա
հո
վա
գրու
թյան մասին տեղեկանք, որով ծածկվում են
ցանկացած այն ծախսերը, որոնք կարող են առաջանալ հիվանդության
պատճառով նրա հայրենադարձման կամ Սլովակիայի Հանրապետությունում
անհապաղ բժշկական ծառայության տրամադրման դեպքում (առնվազն 30 000
110 «ASA 2002» ակտով բացառություն է նախատեսվում, որի համաձայն՝ տարանցման վիզան,
ինչպես նաև կարճաժամ
կետ վիզան կարող են սահ
մանային անցակետում տրա
մա
դրվել
ոստիկանության վարչության կողմից՝ հիմք ըն
դու
նելով մարդասիրական նկատառումները,
եթե օտար
երկ
րա
ցին ապացուցում է, որ իր մուտքը պայ
մանավորված է անհետաձգելի հան
գա
մանքներով և նա չէր կարող դա կանխատեսել, կամ եթե վիզայի տրա
մա
դրումը բխում է
Սլովակիայի Հանրապետության շահերից. նման վիզայի վավերականության առավելագույն ժամ
կետը 15 օր է։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

եվրոյի չափով)։ Նաև, պահանջի դեպքում, օտարերկրացին պետք է անձամբ
ներկայանա հարցազրույցի։ Վիզայի տրամադրման համար կարող են հաշվի
առնվել այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են՝ ոստիկանության վարչության
կողմից հաստատված հրավերը,111 դրամական ավանդը՝ այն ծախսերի
չափով, որոնք անհրաժեշտ են ծագման երկիր վերադառնալու համար, կամ
հետադարձի տոմսը ներկայացնելը։
Վիզայի դիմումին ընթացք տալիս օտարերկրյա առաքելությունը պետք է
հաշվի առնի հետևյալը. պե
տու
թյան անվտանգությունը, պետական քա
ղա
քա
կանությունը, այլոց առողջության պահպանությունը կամ այլ անձանց
իրա
վունքների և ազատությունների պաշտպանությունը, նախորոշված
տարածքներում՝ նաև բնապահպանության շահերը, գտնվելու նախանշված
նպատակը, նախկինում օտարերկրացու կողմից երկրում գտնվելու դեպքերը և
Սլովակիայի Հանրապետության շահերը։
Վիզայի համար ներկայացված դիմումի վերաբերյալ օտարերկրյա առաքելու
թյունը որոշում է կայացնում դիմումը ստանալուց հետո 30 օրվա ընթացքում։

2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Վարչական կամ դատական վերահսկողությունը չի կար
գա
վորվում Սլովա
կիայի օրենսդրությամբ։

2.3 Երկրում գտնվելու և բնակության/կացության կանոնները
2.3.1 Ներգաղթի կատեգորիայով չպայմանավորված ընդհանուր
կանոնները
2.3.1.1 Իրավասու մարմինները
Բնակության/կացության թույլտվության համար ներկայացված դիմումի վերա
բերյալ որոշում կայացնող իրավասու մարմինը Օտարերկրացիների հարցերով
ոստիկանության հա
մա
պա
տաս
խան վարչությունն է՝ ըստ Սլովակիայում
օտարերկրացու բնակության/կացության վայրի կամ բնակության/կացության
ենթադրվող վայրի («ASA 2002» ակտի 80(1) հոդված)։

111 Հրավերը պետք է ներ
կա
յացվի պաշտոնական ձևաթղթով, որը պարունակում է
տեղեկություններ հրավիրող անձի և հրավիրվող օտարերկրացու, Սլովակիայի Հանրապե
տու
թյուն հրավիրվող օտարերկրացու գալու նպա
տակի և հրավիրվող օտարերկրացու գտնվելու և
մեկնելու հետ կապված ծախսերը հոգալու առնչությամբ հրավիրող անձի պարտավորվածության
վերաբերյալ։ Հրավիրող անձը պարտավոր է ապացուցել, որ նա ի վիճակի է կատարել վերը նշված
պարտավորությունը։
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Սլովակիա

2.3.1.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Երկրում գտնվելու թույլտվության դիմումների համար պա
հանջվում են
հետևյալ լրացուցիչ փաստաթղթերը. վավերական ճամփորդական փաստա
թուղթ (մեծ մասամբ), տվյալ ժա
մա
նակում արված երկու լուսանկար, բնա
կության/կա
ցու
թյան նպա
տակը հաստատող փաստաթուղթ, գտնվելու հետ
կապված ծախսերի ֆինանսավորումը հավաստող ապացույց (որը հավասար
է առնվազն նվա
զա
գույն աշխատավարձի չափին, որը տվյալ պահին սահ
մանված է ամսական 8100 սլովակյան կրոնի (25 եվրոյի) չափով), կացարանով
ապահովվածության մասին ապացույց,112 փաստաթուղթ, որով հավաստվում է
գտնվելու ժամկետի ամբողջ ընթացքի համար առողջության ապահովագրու
թյունը, ինչպես նաև փաստաթուղթ, որով հավաստվում է, որ օտարերկրացին
չի տառապում այնպիսի հիվանդությամբ, որը կարող է վտանգել հանրության
առողջությունը, և փաստաթուղթ, որով հավաստվում է, որ օտարերկրացին բեռ
չի դառնա Սլովակիայի սոցիալական ապահովության համակարգի համար։
Թույլտվությունների համար վճարները տարբեր են՝ պայ
մանավորված
գտնվելու տևողությամբ և նպատակով, սակայն ընդհանուր թվերը հետևյալն
են՝ 7000 սլովակյան կրոն (210 եվրո) ոչ վարձու աշխատանքի կամ ձեռնար
կատիրական գործունեությամբ զբաղվելու նպատակների համար. 5000
սլովակյան կրոն (150 եվրո) վարձու աշ
խա
տանքի նպա
տակի համար. 1000
սլովակյան կրոն (30 եվրո) սեզոնային աշխատանքի նպատակի համար. 3000
սլովակյան կրոն (90 եվրո) ուսման և հատուկ գործունեության նպատակների
համար. և 4000 սլովակյան կրոն (120 եվրո) ընտանիքի վերամիավորման նպա
տակի համար։
Դիմումն ուսումնասիրելիս ոստիկանության վարչությունը հաշվի է առնում
հետևյալը. պետական շահերը, հատկապես՝ կապված պետական անվտան
գության և հանրության առողջության հետ. Սլովակիայի Հանրապե
տու
թյան
տնտեսական կարիքները, հատկապես ուշադրություն դարձնելով Սլովակիայի
Հանրապետության տնտեսության մեջ օտարերկրացու ձեռնարկատիրական
գործունեության ներդրումը. օտարերկրացու անձնական և ընտանեկան կար
գավիճակը, ներառյալ՝ նրա անչափահաս երեխաների շահերը, եթե նա ունի.
նրա ֆինանսական վիճակը և երկրում գտնվելու տևողությունը։
Ոստիկանության վարչությունը մերժում է դիմումը հետևյալ հան
գա
մանք
ներում. օտարերկրացին անցանկալի անձ է. ողջամիտ կասկածներ կան այն
մասին, որ իր գտնվելու ժամանակ օտարերկրացին կվտանգի պետության
անվտանգությունը. դա բխում է պետական քա
ղա
քա
կանության շահերից,
112 Սա չի կիրառվում հետևյալ օտարերկրացիների դեպքում. օտարերկրացու, ով պարբերաբար
հատում է պետական սահ
մանը հարևան երկրից աշ
խա
տանքի գալու կամ դպրոց հաճախելու
համար. օտարերկրացու, ում տրվել է ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվություն
բարձրագույն ուսում
նա
կան հաստատությունում ուսանելու նպա
տակով. կամ օտարերկրացու,
ում տրվել է ժա
մա
նակավոր բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն և նա աշխատում է
գիտահետազոտական կամ նախագծային աշխատանքների ոլորտում։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

հանրային առողջության նկատառումներից կամ այլոց իրա
վունքներից ու
ազատություններից, իսկ սահմանված տարածքներում՝ նաև բնապահպանա
կան նկատառումներից. կարելի է ենթադրել, որ օտարերկրացին բեռ կդառնա
Սլովակիայի Հանրապետության սոցիալական ապահովության և առող
ջապահական համակարգի համար. ողջամիտ կասկածներ կան այն մասին, որ
օտարերկրացին ամուսնություն է կնքել երկրում գտնվելու թույլտվություն ստա
նալու համար. կամ օտարերկրացին դիտավորյալ նշել է կեղծ կամ մոլորեցնող
տեղեկություններ կամ ներկայացրել է կեղծ կամ փոփոխված փաստաթղթեր։
Ոստիկանության վարչությունը հաստատում է դիմումի ստացումը՝ դրա
մուտքագրման օրը։ Այնուհետև վարչությունը երկրում գտնվելու թույլտվության
համար դիմումի վերաբերյալ որոշում է կայացնում դիմումը ներկայացնելուց
հետո 90 օրվա ընթացքում։ Հատկապես բարդ դեպքերում այս ժամ
կետը
կարող է երկարաձգվել առավելագույնը ևս 90 օրով։

2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Մարմինը, որն իրավասու է թույլտվության մերժման դեմ բողոքարկելու վե
րա
բեր
յալ որոշում կայացնելու համար՝ Ոստիկանության տնօրինության՝
Օտար
երկ
րա
ցիների
հարցերով
ոստիկանության
վարչությունն
է
(Վարչական դատավարության օրենսգիրք, հոդված 58)։ Ըստ Վարչական
դատավարության օրենսգրքի՝ որոշման դեմ բողոքը պետք է ներ
կա
յացվի
այն իրավասու մարմին, որը կայացրել է որոշումը, որոշման հրապարակումից
հետո 15 օրվա ընթացքում (Վարչական դատավարության օրենսգիրք,
հոդված 54(1), հոդված 54(2))։ Սահմանված ժամ
կետում ներ
կա
յացված
բողոքն ունի որոշումը կասեցնող ազդեցություն, եթե այն չի մերժվում «ASA
2002» ակտի հատուկ դրույթների հա
մա
ձայն։ Վերադաս մարմինը կարող է
փոխել կամ բեկանել առաջին ատյանի մարմնի որոշումը կամ կարող է մերժել
բողոքարկման դիմումը և որոշումը թողնել ուժի մեջ։ Վերաքննիչ մարմնի
որոշումը վճռորոշ է առանց հետագա վարչական բողոքարկման համար նա
խատեսված իրավական հնարավորության։
Եթե բողոքը չի բավարարվում և որոշումն ուժի մեջ է մտնում, ապա առկա է
իրավական հնա
րա
վորու
թյուն բողոքարկելու որոշումը՝ տվյալ մարմնի
տարածքի համար իրավասու Տարածքային դատարան քաղաքացիական
հայց ներկայացնելու միջոցով։ Շատ դեպքերում, հայցը չի ունենում կասեցնող
ազդեցություն113 և պետք է ներ
կա
յացվի վերջին ատյանի մարմնի որոշումը
կայացվելուց հետո երկու ամսվա ընթացքում։

113 Դատարանը կարող է կասեցնել որոշման կիրարկումը՝ մասնակցի դիմումի հիման վրա, եթե
առկա է որոշման կատարմամբ լուրջ վնաս պատճառվելու ռիսկ։
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Սլովակիա

2.3.2 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևողության
2.3.2.1 Ժամանակավոր բնակությունը/կացությունը
Ժամանակավոր
բնակության/կացության
թույլտվությունը
կարող
է
օտարերկրացուն տրվել ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականաց
նելու, վարձու աշ
խա
տանքում ներգրավվելու, ուսման, հատուկ գոր
ծու
նեու
թյան,114 ընտանիքի վերամիավորման կամ զինված ուժերի քաղաքացիական
միավորումների կողմից ծառայողական պարտականությունների կատարման
նպատակներով («ASA 2002» ակտ, հոդված 18)։
Շատ դեպքերում ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվություն
ստա
նալու համար սկզբնական դիմումը ներ
կա
յացվում է ծագման երկրում
Սլովակիայի Հանրապետության դիվանագիտական կամ հյուպատոսական
գրասենյակ։ 115
Ժամանակավոր բնակության/կացության սկզբնական թույլտվությունները
կարող են տրվել առավելագույնը երկու տարի ժամկետով և միայն մեկ նպա
տակի համար։ Եթե օտարերկրացին որոշում է իրականացնել տրամադրված
ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվությամբ նախատեսված գոր
ծունեությունից բացի այլ գործունեություն, ապա նա պետք է նոր դիմում ներ
կա
յաց
նի։ Եթե երկրում գտնվելու նպա
տակը մնում է անփոփոխ, և օտար
երկրացին պահպանում է բնակության/կացության պայմանները, ապա բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյունը կարող է երկարաձգվել ևս երեք տարի
ժամկետով։

2.3.2.2 Մշտական բնակությունը/կացությունը
Սկզբունքորեն մշտական բնակության/կացության թույլտվություն ստանալու
համար սկզբնական դիմումը ներկայացվում է ծագման երկրում Սլովակիայի
Հանրապետության դիվանագիտական կամ հյուպատոսական գրասենյակ։ Այ
նուամենայնիվ, եթե դիմողն արդեն բնակվում է Սլովակիայում, ապա դիմումը
114 Հատուկ գործունեության տեսակները ներառում են դասախոսական գործունեությունը,
գեղարվեստական գործունեությունը և սպորտային գործունեությունը։
115 Գոյություն ունեն այս սկզբունքի որոշակի բացառություններ, որոնց հա
մա
ձայն օտար
երկ
րա
ցին կարող է ժա
մա
նակավոր բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվության սկզբնական դիմումը
ներ
կա
յաց
նել Սլովակիայի Հանրապե
տու
թյան տարածքում այն դեպքերում, երբ վիզա չի պա
հանջվում. օտարերկրացու ժամանակավոր բնակությունը/կացությունը վարձու աշխատանքում
ներգրավվելու նպա
տակով է, որի համար թույլ
տվու
թյուն տրվում է անկախ աշ
խա
տա
շու
կայում
տիրող իրավիճակից. օտարերկրացու ժամանակավոր բնակության/կացության նպատակը
դասվում է այն կատեգորիաներից որևէ մեկին, որոնք նախատեսված են հատուկ գործունեության
(դասախոսական, գեղարվեստական կամ սպորտային գործունեություն), զինված ուժերի քաղաքա
ցիական միավորումների կողմից ծառայողական պարտականությունների կատարման կամ ընտա
նիքի վերամիավորման համար. օտարերկրացին ապաստանի իրավունք ստացած անձի ամուսինն
է կամ եթե դա նախատեսված է միջազգային պայմանագրով։ Նման դեպքերում օտարերկրացին
կարող է Սլովակիայի Հանրապետության տարածքում ոստիկանության վարչություն դիմում ներ
կայացնել երկրում ժամանակավոր գտնվելու թույլտվություն ստանալու համար։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

կարող է ներկայացվել անմիջապես իրավասու մարմին (Օտարերկրացիների
հարցերով ոստիկանության վարչություն)։
Մշտական բնակության/կացության սկզբնական թույլտվությունը կարող է
տրվել հինգ տարի ժամ
կետով։ Այս սկզբնական թույլտվության հիման վրա
Սլովակիայում հինգ տարի բնակվելուց հետո օտարերկրացին կարող է դիմել
ոստիկանության վարչություն իրեն անսահ
մանափակ ժամ
կետով մշտական
բնակության/կացության թույլտվություն տրամադրելու խնդրանքով։
Առաջին թույլտվությունը կարող է տրամադրվել օտարերկրացուն, ով՝ Սլովա
կիայի քաղաքացու ամուսինն է կամ ուղղակիորեն Սլովակիայի քաղա
քացու
խնամքի տակ գտնվող ազգականը. 18 տարին չլրացած չամուսնացած երեխան
է, որը հանձնվել է Սլովակիայի քաղաքացու ամուսինը հանդիսացող անձի
անձնական խնամակալությանը. մշտական բնակության/կացության թույլտվու
թյուն ունեցող օտարերկրացու չամուսնացած երեխան է (18 տարին չլրացած)
կամ 18 տարին չլրացած երեխան է, ով հանձնվել է բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն ունեցող օտարերկրացու խնամակալությանը. մշտական
բնակության/կացության թույլտվություն ունեցող օտարերկրացու 18 տարին
լրացած խնամքի տակ գտնվող երեխան է. կամ եթե դա բխում է Սլովակիայի
Հանրապետության շահերից։
Ոստիկանության վարչությունը կարող է հաջորդ (անսահ
մանափակ ժամ
կետով) թույլտվություն տրամադրել օտարերկրացուն, որին տրվել է առաջին
թույլտվությունը. որն ունի ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվու
թյուն վարձու աշխատանքի, ձեռնարկատիրական գործունեության իրակա
նացման կամ ընտանիքի վերամիավորման նպատակներով. որն ունի մշտա
կան բնակության/կացության թույլտվություն, որի տևողությունը կազմել է
առնվազն հինգ տարի նախքան հաջորդ դիմումը ներկայացնելը. կամ որը հա
ջորդ թույլտվությունն ունեցող օտարերկրացու 18 տարին չլրացած երեխան է։
Դիմումն ուսումնասիրելիս ոստիկանության վարչությունը ընդհանուր պա
հանջներից բացի (տե՛ս 2.3.1.2 բաժինը) հաշվի է առնում օտարերկրացու՝
սլովակյան հասարակությունում ինտեգրման մակարդակը։116

2.3.3 Ներգաղթի հատուկ տեսակների համար գործող
պայմանները
2.3.3.1 Ընտանիքի վերամիավորումը
Ընտանիքի անդամներին՝ կախված նրանց իրավիճակից և հովանավորի կար
գավիճակից, տրվում է կամ ժամանակավոր, կամ մշտական բնակության/կա
ցության թույլտվություն։
116 Օրենսդրությամբ մանրամասն չի նախատեսվում, թե ինչ է նշանակում ինտեգրման մակար
դակ հասկացությունը. այն կարող է, ի թիվս այլոց, ներառել սլովակերենի իմացության մակար
դակը։
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Սլովակիա

Ընտանիքի վերամիավորման նպատակով մշտական բնակության/կացու
թյան թույլտվություն ստանալու համար կարող են դիմել հետևյալ օտարերկ
րացիները. ժամանակավոր կամ մշտական բնակության/կացության թույլ
տվու
թյուն ունեցող օտարերկրացու ամուսինը, եթե ամուսիններն առնվազն
18 տարեկան են. ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվություններ
ունեցող օտարերկրացիների, ժամանակավոր բնակության/կացության թույլ
տվություն ունեցող օտարերկրացու կամ նրա ամուսնու, կամ ապաստանի իրա
վունք ստացած անձի կամ նրա ամուսնու 18 տարին չլրացած չամուսնացած
երեխան, և այն անձը, ով խնամում է երեխային օրենքի կամ իրավասու մարմնի
որոշման հիման վրա. ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվություն
ունեցող օտարերկրացու կամ նրա ամուսնու խնամքի տակ գտնվող 18 տարին
լրացած երեխան (բայց առա
վե
լա
գույնը 25 տարեկան սովորող երեխայի
համար). ապաստան ստացած անձի ուղղակի ազգականը, որի 18 տարին չի
լրացել. ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման կամ վարձու աշ
խատանքի կատարման նպատակով ժամանակավոր բնակության/կացության
թույլտվություն ունեցող օտարերկրացու խնամքի տակ գտնվող կամ մշտական
բնակության/կացության թույլտվություն ունեցող օտարերկրացու խնամքի տակ
գտնվող միայնակ ծնողը. և, միջազգային պայմանագրի համաձայն, խնամքի
տակ գտնվող անձը («ASA 2002» ակտի 23–րդ հոդված)։
Ոստիկանության վարչությունը մերժում է ժա
մա
նակավոր բնա
կության/կա
ցության թույլտվության երկարաձգման մասին դիմումը, եթե ժամանակավոր
բնակության/կացության թույլտվությունը տրվել է ընտանիքի վերամիավորման
նպատակով, իսկ ամուսինը և կինը համատեղ ընտանեկան կյանք չեն վարում
(«ASA 2002» ակտ, հոդված 27(6))։ Ընտանիքի վերամիավորման նպատակով
ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվություն ստացած օտարերկրա
ցին չի կարող դիմում ներկայացնել բնակության/կացության նպատակի փոփո
խության համար։
Մշտական բնակության/կացության թույլտվությունը՝ ընտանեկան կապերի
հիման վրա, կարող է տրվել օտարերկրացուն՝ որը Սլովակիայի Հանրապե
տության քաղաքացու ամուսինն է. որը սովորաբար Սլովակիայի Հանրապե
տության տարածքում բնակվող Սլովակիայի Հանրապետության քաղաքացու
ուղղակի խնամքի տակ գտնվող ազգականն է. որը սովորաբար Սլովակիայի
Հանրապետության տարածքում բնակվող Սլովակիայի Հանրապետության
քաղաքացու ամուսինը հանդիսացող օտարերկրացու խնամքին հանձնված՝ 18
տարին չլրացած երեխա է. որը մշտական բնակության/կացության թույլտվու
թյուն ունեցող օտարերկրացու 18 տարին չլրացած չամուսնացած երեխա է կամ
որը մշտական բնակության/կացության թույլտվություն ունեցող օտարերկրացու
խնամքին հանձնված 18 տարին չլրացած երեխա է. որը մշտական բնակության/
կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն ունեցող օտարերկրացու խնամքի տակ գտնվող
18 տարին լրացած երեխա է (բայց առա
վե
լա
գույնը 25 տարեկան սովորող
երեխայի համար). կամ եթե դա բխում է Սլովակիայի Հանրապե
տու
թյան
շահերից (օրինակ՝ սպորտսմենի դեպքում) («ASA 2002» ակտ, հոդված 35)։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Ընտանիքի վե
րա
միա
վորման նպա
տակով Սլովակիայում մնալու թույլ
տվու
թյուն հայցող անձինք պետք է, բացի դիմելու համար անհրաժեշտ այլ
ընդհանուր պահանջներից, ներկայացնեն Ծնունդների գրանցման ռեգիստրի
կողմից տրված փաստաթուղթ, որով հավաստվում են ընտանեկան համապա
տասխան կապերը։ Եթե ընտանիքի վերամիավորման համար անհրաժեշտ է
նաև երեխային ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվության տրա
մադրումը, ապա պետք է ներկայացվի նաև ցանկացած ծնողի կողմից տրված
հա
մա
ձայնությունը, որը երեխայի խնամակալը չէ, բայց որն իրա
վունք ունի
հանդիպել նրա հետ։
Ընտանիքի վերամիավորման հիմքերով Սլովակիայի Հանրապետության
տարածքում օրինականորեն գտնվող օտարերկրացին կարող է ուսում ստանալ
և (կամ) ներգրավվել վարձու աշխատանքում առանց աշխատանքի (մշտական
կամ ժամանակավոր) թույլտվություն ստանալու անհրաժեշտության։

2.3.3.2 Աշխատանքը
Վարձու աշխատանքը
Շատ դեպքերում վարձու աշ
խա
տանքում ներգրավվելու համար ժա
մա
նա
կավոր բնակության/կացության թույլտվությունը կարող է տրվել օտարերկրա
ցուն միայն աշխատանքի թույլտվությունը ներկայացնելու հիման վրա կամ
գործատուի կողմից տրված հաստատումը ներկայացնելու հիման վրա, որով
հավաստվում է, որ օտարերկրացին իրականացնելու է աշխատանքի թույլտվու
թյուն չպահանջող գործունեություն։
Օտարերկրացին կարող է անձամբ դիմել աշխատանքի թույլտվության համար,
կամ դիմումը կարող է ներկայացվել ապագա գործատուի կողմից։ Դիմումը
ներկայացվում է Աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և ընտանիքի հարցերով
իրավասու գրասենյակ՝ ըստ գործատուի տեղակայման վայրի։ Աշխատանքի
թույլտվության համար տրված դիմումի գլխավոր բաղադրիչը օտարերկրացուն
աշխատանքի վերցնելու գործատուի խոստումն է։ Բացի դրանից, դիմումին կից
ներկայացվող փաստաթղթերը ներառում են՝ աշխատանքի պայմանագիրը.
տեղեկանք Աշխատանքի, սո
ցիա
լա
կան հարցերի և ըն
տա
նիքի հարցերով
իրավասու գրա
սե
նյակից, որով հավաստվում է, որ պաշտոնը չի կարող
զբաղեցվել Սլովակիայի քաղաքացու կողմից. տեղեկանք գործատուից, որում
բացատրվում են օտարերկրացուն աշ
խա
տանքի վերցնելու պատճառները.
կրթու
թյունը հավաստող փաստաթղթի հաստատված պատճենը՝ սլովակե
րենով պաշտոնական թարգմանությամբ. Օտարերկրացու անձնագրի պատ
ճենը. և քաղվածք Սլովակիայի Հանրապե
տու
թյան դատվածությունների
գրանցման ռեգիստրից։
Աշխատանքի հարցերով գրասենյակի համար 30 օր է նախատեսվում աշխա
տանքի թույլ
տվու
թյունը տալու համար։ Շատ դեպքերում Աշխատանքի, սո
ցիալական հարցերի և ընտանիքի հարցերով իրավասու գրասենյակը պետք
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Սլովակիա

է ուսումնասիրի աշխատաշուկայում տիրող իրավիճակը։117 Աշխատանքի թույլ
տվու
թյունը կարող է տրա
մա
դրվել օտարերկրացուն միայն այն դեպքում,
երբ թափուր աշխատատեղը չի կարող համալրվել գոր
ծա
զուրկ աշ
խա
տանք փնտրողների ռեգիստրում գրանցված դիմողի կողմից։ Աշխատանքի
թույլ
տվու
թյունը գործում է միայն կոնկրետ տեսակի աշ
խա
տանքի և
աշխատավայրի համար, որի համար օտարերկրացին դիմել է։ Աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և ընտանիքի հարցերով համապատասխան գրա
սենյակից աշխատանքի թույլտվությունը ստանալուց հետո օտարերկրացին
Սլովակիայի Հանրապետության օտարերկրյա առաքելությունում դիմում է ներ
կայացնում վարձու աշխատանքի հիման վրա ժամանակավոր բնակության/
կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն ստա
նալու համար։ Դա պետք է արվի հնա
րա
վորինս արագ, քանի որ ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվու
թյունը չի տրամադրվի, եթե աշխատանքի թույլտվությունը երեք ամսից ավելի
վաղեմություն ունենա։
Գոյություն ունի քվոտային համակարգ, որի համաձայն յուրաքանչյուր երկրում
միայն սահմանափակ թվով օտարերկրացիներ կարող են աշխատանքի թույլ
տվու
թյուն ստա
նալ։ Օտար
երկ
րա
ցիների թիվը, որոնք կարող են մուտք
գործել Սլովակիայի աշխատաշուկա, որոշվում է Սլովակիայի Հանրապետու
թյան և համապատասխան երկրի միջև երկկողմ համաձայնագրի հիման վրա։
Նման համաձայնագրի բացակայության դեպքում քվոտային համակարգը չի
կիրառվում. ներկայումս որևէ գործող երկկողմ համաձայնագիր չկա։
Աշխատանքի թույլտվություն չի պահանջվում այն օտարերկրացուց, որն ունի
Սլովակիայի Հանրապետության տարածքում մշտական բնակության/կացու
թյան թույլտվություն. որին տրվել է ժամանակավոր բնակության/կացության
թույլտվություն ընտանիքի վերամիավորման նպատակով և նա իրավունք
ունի աշխատանքային հարաբերությունների մեջ մտնել. որին տրվել է ժամա
նակավոր բնակության/կացության թույլտվություն ուսման նպատակով, և նրա
աշ
խա
տանքը չի գերազանցելու շաբաթական տասը ժամը. որը սլովակյան
117 Աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և ընտանիքի հարցերով իրավասու գրասենյակը
առանց ուսումնասիրելու աշխատաշուկայում առկա իրավիճակը աշխատանքի թույլտվություն
է տալիս օտարերկրացուն, եթե դա նախատեսված է պարտադիր ուժ ունեցող միջազգային պայ
մանագրով, կամ այն անձին, որն աշ
խա
տանքի է վերցվելու որոշակի ժամ
կ ետով (առա
վե
լա
գույնը մեկ տարի) իր որակավորման բարձրացման նպատակով. որի տարիքը 26-ից բարձր չէ, որը
երբեմն կամ սահմանափակ ժամ
կ ետով աշխատանքի է վերցվում կրթական հաստատությունների
միջև փոխանակման ծրագրի կամ երիտասարդական ծրագրերի շրջանակներում, որոնցում
մասնակցում է Սլովակիայի Հանրապետությունը. շարունակաբար ներգրավվում է կրթական կամ
գիտահետազոտական աշ
խա
տանքներում որպես մանկավարժական ոլորտի աշ
խա
տող կամ
որպես բարձրագույն ուսում
նական հաստատության պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամ
կամ որպես հետազոտական աշխատանքներում ներգրավված գիտնական, գիտահետազոտական
աշխատող կամ նախագծող. որը ներգրավվում է եկեղեցական գործունեության մեջ գրանցված
եկեղեցիների կամ կրոնական կազ
մա
կեր
պու
թյունների թույլատրությամբ. որին տրա
մա
դրվել է
լրացուցիչ պաշտպանություն «ASA 2002» ակտի համաձայն. որի «հանդուրժելի կացության» թույլ
տվությունը երկարաձգվել է այն հիմքով, որ օտարերկրացին մարդկանց թրաֆիքինգին առնչվող
քրեական հանցագործության զոհ է. կամ որին տրամադրվել է «հանդուրժելի կացության» թույլ
տվություն իր մասնավոր և ընտանեկան կյանքի հետ կապված հիմքերով («Զբաղվածության ծա
ռայությունների մասին» ակտ, բաժին 22/5)։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

ծագմամբ օտարերկրացի է. որի աշխատանքը Սլովակիայի Հանրապետու
թյան տարածքում չի գերազանցել յոթ անընդմեջ օրացուցային օրը կամ մեկ
օրացուցային տարվա ընթացքում ընդհանուրը 30 օրացուցային օրը և որը
ներգրավված է մանկավարժական աշ
խա
տանքում, բարձրագույն ուսում
նա
կան հաստատությունում պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամ
է, գիտնական է, գիտահետազոտական աշ
խա
տող է կամ նախագծող է,
որը մասնակցում է մասնագիտական գործունեությանն առնչվող հատուկ
միջոցառմանը, գեղարվեստական միջոցառմանը մասնակցող արվեստագետ
է կամ անձ է, որը Սլովակիայի Հանրապե
տու
թյունում ապահովում է ապ
րանքների առաքում և ծա
ռա
յու
թյունների մատուցում առևտրային պայ
մանագրի կամ նորոգման երաշ
խիքների հիման վրա. որը ներգրավվել
է վարձու աշ
խա
տանքում՝ հիմնված պարտադիր ուժ ունեցող մի
ջազ
գա
յին պայ
մանագրի վրա, որով նա
խա
տես
վում է, որ օտարերկրացուն
աշխատանքի վերցնելու համար աշխատանքի թույլտվություն չի պա
հանջվում. կամ որը ստանձնում է իր աշ
խա
տանքը մաս
նա
գի
տության գծով
շարունակական ուսուցման հետ համատեղ և ուսուցումը կազմակերպվում
է ճանաչված դպրոցների կամ ուսում
նա
կան հաստատությունների կողմից
(«Զբաղվածության ծառայությունների մասին» ակտ, բաժին 22/7)։118

Ոչ վարձու աշխատանքը
Առևտրային օրենսգրքի համաձայն՝ գործարարն այն անձն է, որը նախատես
ված է Առևտրային օրենսգրքով. որը ձեռնարկատիրական գործունեություն
է իրականացնում առևտրային գործունեության լիցենզիայի համաձայն. որը
ձեռնարկատիրական գործունեություն է իրականացնում, առևտրային գործու
նեության լիցենզիայից բացի, այլ լիցենզիայի համաձայն կամ որն իրականաց
նում է գյուղատնտեսական արտադրության գոր
ծու
նեու
թյուն և գրանցված է
ռեգիստրում հատուկ կանոնակարգի համաձայն։ Սլովակիայի Հանրապետու
թյան տարածքում ձեռնարկատիրական գործունեություն հնարավոր է իրա
կանացնել կա՛մ որպես անհատ ձեռնարկատեր, կա՛մ որպես իրավաբանական
անձ, օրինակ՝ որպես առևտրային ընկերություն, կոոպերատիվ, հիմնադրամ
կամ ասոցիացիա։
«ASA 2002» ակտի համաձայն՝ «ձեռնարկատիրական գործունեությունը»
կարող է որպես հիմք ծառայել ժամանակավոր բնակության/կացության թույլ
տվություն տրամադրելու համար։ Ժամանակավոր բնակության/կացության
թույլտվության դիմումը ներ
կա
յացվում է Սլովակիայի Հանրապե
տու
թյան
տարածքից դուրս։ Առևտրային գոր
ծու
նեու
թյան լիցենզիան տրվում է ժա
մանակավոր բնակության/կացության թույլտվության տրամադրումից հետո։
Ձեռնարկատիրական գոր
ծու
նեու
թյան իրականացման հիմքով տրված ժա
մանակավոր բնակության/կացության թույլտվության ժամկետի ընթացքում
118 Սրանք աշխատանքի թույլտվության պահանջների բացառություններից ընդամենը մի քանիսն
են, ամբողջական ցանկի համար տե՛ս «Զբաղվածության ծառայությունների մասին» ակտի 22/7
բաժինը։
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իրավատերը չի կարող աշխատանքային հարաբերությունների կամ վարձու
աշխատանքի հետ կապված նմանատիպ այլ հարաբերությունների մեջ մտնել։
Օտարերկրացին պարտավոր է ձեռնարկատիրական գործունեություն սկսելու
նպատակով ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվության ժամկետի
երկարաձգման դիմումին կից ներկայացնել փաստաթուղթ, որով հավաստվում
է, որ նա կա
տա
րել է իր հարկային և մաքսային պարտավորությունները և
վճարել է առողջության ապահովագրության վճարը, սոցիալական ապա
հո
վա
գրու
թյան վճարը և ծերության կենսաթոշակային ֆոնդ կա
տա
րվող
վճարումները։ Եթե օտարերկրացին հարկատու չէ կամ եթե նա պարտավոր
չէ վճարել առողջության ապահովագրության վճարը կամ սոցիալական ապա
հո
վա
գրու
թյան վճարը, ապա կից ներ
կա
յաց
նում է այդ փաստը հավաստող
փաստաթուղթ։ Նա նաև պարտավոր է ապացուցել, որ ի վիճակի է հոգալ իր,
ինչպես նաև իր ընտանիքի ապրուստը այդ ձեռնարկատիրական գործունեու
թյունից ստացվող հարկվող եկամտի միջոցով։

Սեզոնային աշխատանքը
Սեզոնային աշխատանքի նպատակով ժամանակավոր բնակության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյունը, որի առա
վե
լա
գույն ժամ
կետը կազմում է 180 օր
յուրաքանչյուր օրացուցային տարվա ընթացքում, կարող է օտարերկրացուն
տրամադրվել միայն աշխատանքի թույլտվությունը ներկայացնելու հիման վրա։
Սեզոնային աշխատանքի համար աշխատանքի թույլտվության տրամադրման
համար տե՛ս «Վարձու աշ
խա
տանք» բաժինը, քանի որ ըն
թա
ցա
կարգային
քայլերը նույնն են։
Սեզոնային աշխատանքի նպատակով ժամանակավոր բնակության/կացու
թյան թույլտվություն ստացած օտարերկրացին չի կարող դիմում ներկայաց
նել երկրում գտնվելու նպատակի փոփոխության համար։ Այնուամենայնիվ,
ոստիկանության վարչությունը կարող է երկարաձգել սեզոնային աշխատանքի
նպատակով երկրում ժամանակավորապես գտնվելու թույլտվության ժամկետը
առավելագույնը 180 օրով, եթե այն տրվել է 180 օրից պակաս ժամկետով, և աշ
խատանքն ավարտելու համար հարկավոր է լրացուցիչ ժամանակով գտնվել
երկրում։

2.3.3.3 Ուսումը և վերապատրաստումը
Ուսման նպատակով ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվու
թյունը տրվում է ոստիկանության վարչության կողմից այն օտարերկրացուն,
որը սովորող է կամ ուսում է ստանում Սլովակիայի Հանրապետության որևէ
բարձրագույն ուսում
նա
կան հաստատությունում։ Ի լրումն դիմելու համար
անհրաժեշտ ընդհանուր պահանջների (տե՛ս 2.3.1.2 բաժինը), դիմողը պետք է
ներկայացնի պետական կառավարման համապատասխան մարմնի, դպրոցի
կամ ուսումնական այլ հաստատության կողմից տրված փաստաթուղթ, որով
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

հավաստվում է օտարերկրացու՝ ուսում ստանալու նպատակով ընդունելության
փաստը։ Ուսման հիման վրա երկրում ժամանակավոր գտնվելու թույլտվության
դիմումը ոստիկանության վարչության կողմից ուսում
նա
սի
րության է
ենթարկվում դիմումը ոստիկանության վարչություն ներկայացվելուց հետո 30
օրվա ընթացքում։
Երկրում ժամանակավոր գտնվելու թույլտվություն ստացած օտարերկրա
ցին չի կարող գտնվելու նպատակի փոփոխության համար դիմում ներկայաց
նել ոստիկանության վարչություն։ Միակ բացառությունը նախատեսվում է այն
օտարերկրացու համար, որն ավարտել է ուսումը և դիմել է ժա
մանակավոր
բնակության/կացության թույլտվության համար այն մասնագիտությամբ
վարձու աշ
խա
տանքի նպա
տակով, որի համար նա պատրաստվում էր իր
ուսման ընթացքում։
Օտարերկրացի ուսանողներին թույլատրվում է աշխատել շաբաթական տասը
ժամ առանց աշխատանքի թույլտվություն ձեռք բերելու անհրաժեշտության։

3. Անդամ պետությունում գործող պայմանների
համեմատությունը ԵՄ և միջազգային մակարդակով
սահմանված պայմանների հետ
Սլովակիայի Հանրապե
տու
թյունը Եվրոպական համայնքների երկրորդային
օրենսդրության ակտերը փոխատեղում է իր իրավական համակարգ։ Երրորդ
երկրի քաղաքացիների ուսումը և վերապատրաստումը, ինչպես նաև ընտա
նիքի վերամիավորման դեպքերը կարգավորվում են Սլովակիայի Հանրապե
տու
թյան տարածքում՝ «Երկրում օտար
երկ
րա
ցիների գտնվելու մասին» թիվ
48/2002 Coll. փոփոխված ակտով։ «Ուսման, աշակերտների փոխանակման,
առանց վարձատրության վերապատրաստման կամ կամավոր աշխատանքի
նպատակով երրորդ երկրի քաղաքացիների մուտքի թույլտվության պայման
ների մասին» Խորհրդի 2004/114/ԵՀ հրա
հանգը փոխատեղվել է ազգային
օրենսդրություն «ASA 2002» ակտի թիվ 693/2006 Coll. փոփոխությամբ, որն
ուժի մեջ է մտել 2007 թվականի հունվարի 1–ից։ «Գիտահետազոտական աշ
խատանքների կատարման նպատակով երրորդ երկրի քաղաքացիների
մուտքի թույլատրման հատուկ ընթացակարգի մասին» Խորհրդի 2005/71/ԵՀ
հրահանգը փոխատեղվել է ազգային օրենսդրություն «ASA 2002» ակտի թիվ
693/2006 Coll. փոփոխությամբ, որն ուժի մեջ է մտել 2007 թվականի հունվարի
1–ից։
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4. Գործնականում ներգաղթի վրա ներգաղթի վերա
բերյալ օրենսդրության իրական ազդեցությունը
Սլովակիայում մինչ այժմ բավարար չափով ուշադրություն չի դարձվել օրինա
կան միգրացիայի և ներգաղթողների երևույթին, քանի որ ուշադրության առա
վե
լա
գույն մասը նվիրվում էր փաստաթղթային խնդիրներով միգրացիայի,
սահ
մանների պաշտպանության և ապաստանի հետ կապված հարցերին
(Divinsky 2005)։
Ինչպես արդեն նշվել է, Եվրոպական տնտեսական տարածքից եկող ներգաղ
թողները որոշակի բացառություն են կազմում. այս անձանց համապատասխան
իրավական նորմերում և ամենօրյա պրակտիկայում տրամադրվել է արտոնյալ
կարգավիճակ և նրանք սովորաբար աշխատանքի են վերցվում որպես բարձր
որա
կավորման հմտություններ ունեցող աշ
խա
տողներ բավականին լավ
վար
ձատրվող աշխատատեղերում։ Նրանց ներկայությունը Սլովակիայում
ողջունելի է, սակայն շատ այլ ներգաղթողներ բողոքում են իրենց կենսամա
կարդակի և կարիքների նկատմամբ որոշ անտարբերությունից։
Մասնավորապես, ասիական, աֆրիկյան և միջին արևելյան երկրներից եկող
որոշ ներգաղթողներ բավականին լուրջ մարտահրավերների են հանդիպում։
Այդ համայնքները բողոքում են անարդարացի վերաբերմունքի դեմ, որը
դրսևորվում է իրենց բնակության/կացության և աշխատանքի թույլտվություն
ներ տալու հարցում իրավասու մարմինների դժկամությամբ, որոնք հարցի
լուծման համար ստեղծում են հաղթահարման ենթակա այնպիսի արհեստա
կան խոչընդոտներ, ինչպիսիք են՝ նախքան թույլտվության տրա
մա
դրումը
վիզայի, առողջության վերաբերյալ տեղեկանքների և ընտանիքի անդամների
համար նախատեսված հրավերների հետ կապված խնդիրները։ Բացի դրա
նից, այդ ներգաղթողները ամենօրյա կյանքում բնիկ ազգաբնակչության կող
մից արժանանում են խտրական վերաբերմունքի, ինչպես նաև անհան
դուր
ժողականության և այլատյացության դրսևորումների (Divinsky 2007)։
Նույն կերպ, ակնհայտ է, որ Սլովակիայում դեռ բավականին շատ բարեփո
խումներ պետք է արվեն սլովակյան հասարակությունում ներգաղթողների
ինտեգրմանը նպաստելու համար։ Սլովակիայի միգրացիայի գծով փորձա
գետների կարծիքով, երկրում առկա է ինտեգրման և հպատակագրման քա
ղա
քա
կանության ծայրահեղ պակաս։ Նմանապես, աշ
խա
տանքային ներ
գաղթի հետ կապված հարցերին դեռ բավարար չափով ուշադրություն չի
հատկացվում, իրականում թողնելով դրանք գրեթե առանց որևէ վերլուծության
(Divinsky 2007, Divinsky 2005a)։ Աշխատանքի, սո
ցիա
լա
կան հարցերի և
ընտանիքի հարցերի նախարարության համակարգում ներգաղթողների
ինտեգրման հարցերով նոր վարչության ստեղծումը, որն ակնկալվում է այս
տարի, զգալի ներդրում կունենա ներկա իրավիճակի բարելավման հարցում։
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Միգրանտների շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող ինստիտուտների
համակարգը Սլովակիայում դեռ լիարժեք չէ, մասնատված է և ոչ հա
մախմբված։ Այս ինստիտուտները շատ քիչ թիվ են կազմում և անկայուն
են (օրինակ գործում են ՀԿ ոլորտում) կամ ենթակա են հաճախակի
կազմակերպական վերափոխումների (օրինակ պետական կազ
մա
կեր
պու
թյունները), և նրանք փոխհամագործակցությունն արդյունավետ հիմքերի
վրա չի դրված։ Այնուամենայնիվ, նախատեսվում է 2010 թվականին երկրում
ստեղծել մեկ կենտրոնական պետական մարմին, որը կունենա հստակ
լիազորություններ և գործառույթներ։ Նույն կերպ, ավելի ու ավելի է որպես
թերացում ընկալվում այն փաստը, որ գոյություն չունի Օտար
երկ
րա
ցիների
(միգ
րանտների) հարցերով խորհրդարանական կամ կառավարական
հանձնաժողով, որը կզբաղվի համապատասխան իրավական և քաղաքական
հարցերով։ (Divinsky, forthcoming)։

5. Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը
Երկարաժամկետ տեսանկյունից Սլովակիան՝ որպես ԵՄ անդամ պետություն,
կատարում է Հաագայի ծրագրով և դրան համապատասխան ընդունված
գործողությունների պլանով նա
խա
տես
ված նպա
տակները, որով մեծապես
կարևորվում է, ի թիվս այլոց, երրորդ երկրների հետ համագործակցության
և գործընկերությունների զարգացման անհրաժեշտությունը։ Այս ոլորտին
առնչվող բոլոր համապատասխան ԵՄ իրավական նորմերն ու դիրքորոշում
ները աստիճանաբար ընդունվում, փոխատեղվում և մոտարկվում են պետու
թյան կողմից։ Նմանապես, ԵՄ համապատասխան կոմիտեներում, Եվրոպայի
Խորհրդում, ՄԱԿ–ում և համաշխարհային այլ կառույցներում Սլովակիայի
կողմից կա
տա
րվող աշ
խա
տանքներն իրականացվում են ի նպաստ այս
գաղափարի։119
Գոյություն չունեն դեպի ծագման երկրների դրամական փոխանցումների
իրականացումը դյուրացնող որևէ հատուկ մեխանիզմներ։ Ուստի, ենթադրվում
է, որ դրամական փոխանցումները հայրենի երկրներ են ուղարկվում երկու
ճանապարհով՝ պաշտոնական ուղիներով և ոչ պաշտոնական եղանակներով։
Այս պահին տվյալ թեմայի վե
րա
բեր
յալ որևէ այլ մանրամասն տեղե
կու
թյուններ չկան։
Սլովակիայի Հանրապե
տու
թյունը ջանքեր է գործադրում Զարգացման
պաշտոնական աջակցության (ԶՊԱ), ինչպես նաև ԵՄ շրջանակներում և
դրանից դուրս զարգացմանն ուղղված այլ օժանդակությունների գծով իր
պարտավորությունների կա
տա
րման համար։ 2006 թվականին Սլովակիայի
կողմից տրա
մա
դրված ԶՊԱ–ն կազմել է 1638 միլիոն սլովակյան կրոն (49
119 Սա կարևորվել է նաև վերջին համաժողովի ժամանակ՝ «Միգրացիա և զարգացում» թեմայով,
որն անցկացվել է Բրատիսլավայում 2007 թվականի ապրիլի 3–ին և կազմակերպվել է ՄՄԿ–ի և
Սլովակիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից։
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միլիոն եվրո)՝ ՀՆԱ–ի մոտ 0.10 տոկոսը (MZV SR 2007)։ Այդուհանդերձ, այս
ցուցանիշը մի քանի անգամ ավելի քիչ է, քան ԵՄ առաջին 15 անդամ պետու
թյունների կողմից արված ներդրումների չափը։ Չնայած միտումները պետք է
ուղղված լինեն դեպի վեր, ըստ որոնց՝ 0.17 տոկոս և 0.33 տոկոս սլովակյան
ՀՆԱ է նա
խա
տես
ված 2010 և 2015 թվականների համար հա
մա
պա
տաս
խանաբար, սակայն Արտաքին գործերի նախարարության փորձագետները
գտնում են, որ այս ցուցանիշները անիրատեսական են։ ԶՊԱ–ն գլխավորապես
հատկացվում է բալկանյան ընտրված երկրներին և քիչ զարգացած երկրներին,
երկու դեպքում էլ այդ տարածքներից դեպի Սլովակիա ներգաղթը աննշան թիվ
չի կազմում։
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Այլ աղբյուրներ
«Քաղաքացիական դատավարության մասին» Սլովակիայի Հանրապետության
Ազգային խորհրդի թիվ 99/1963 Coll. ակտ։
«Վարչական դատավարության մասին» Սլովակիայի Հանրապե
տու
թյան
Ազգային խորհրդի թիվ 71/1967 Coll. ակտ, փոփոխված՝ թիվ 238/2000 ակտով
(Քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք)։
«Տարրական և միջնակարգ դպրոցների համակարգի մասին» Սլովակիայի
Հանրապետության Ազգային խորհրդի թիվ 29/1984 Coll. ակտ։
Սլովակիայի Հանրապե
տու
թյան Ազգային խորհրդի թիվ 513/1991 Coll. ակտ։
Առևտրային օրենսգիրք։ (Առևտրային օրենսգիրք)։
«Վարչական տուրքերի և վճարների մասին» Սլովակիայի Հանրապետության
Ազգային խորհրդի թիվ 145/1995 Coll. ակտ (փոփոխված)։
«Երկրում օտարերկրացիների գտնվելու և որոշ ակտերում փոփոխություններ
կա
տա
րելու մասին» Սլովակիայի Հանրապե
տու
թյան Ազգային խորհրդի թիվ
48/2002 ակտ («ASA 2002» ակտ)։
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«Զբաղվածության ծառայությունների մասին» Սլովակիայի Հանրապետության
Ազգային խորհրդի թիվ 5/2004 Coll. ակտ («Զբաղվածության ծառայությունների
մասին» ակտ)։
«Երկրում օտարերկրացիների գտնվելու մասին» թիվ 48/2002 ակտի՝ փոփոխու
թյուններով ու լրացումներով կոնսոլիդացված տարբերակի մասին Սլովակիայի
Հանրապետության Ազգային խորհրդի թիվ 463/2006 Coll. ակտ։
«Երկրում օտարերկրացիների գտնվելու մասին» թիվ 48/2002 ակտը փոփոխող
և լրացնող՝ Սլովակիայի Հանրապետության Ազգային խորհրդի թիվ 693/2006
Coll. ակտ՝ փոփոխություններով և լրացումներով։
Սլովակիայի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն։ Տե՛ս http://
www.minv.sk Օտարերկրացիների հարցերով ոստիկանության վարչություն։ Տե՛ս
http://www.minv.sk/uhcp/new/
Աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և ընտանիքի հարցերի նախարարություն։
Տե՛ս http://www.employment.gov.sk Կրթության նախարարություն։ Տե՛ս http://
www.minedu.sk/
Միգրացիայի տեղեկատվական կենտրոն։ Տե՛ս http://www.domavsr.sk
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1. Ներգաղթի ընդհանուր քաղաքականությունը և
միտումները
Որպես նախկին Հարավսլավիայի մաս կազմող տարածք՝ Սլովենիայում
հիմնականում գերակայել է ար
տա
գաղթը մինչև 1960–ական թվականները,
որից հետո ներ
գաղթը սկսել է ավելի մեծ թափ ստա
նալ՝ առաջ անցնելով
ար
տա
գաղթի ծավալներից։ (Kavkler 2002)։ Ներգաղթողների ամենամեծ
ներհոսքը եղել է 1970–ականներին և վաղ 1980–ականներին, որի ծավալները
հասնում էին տարեկան մոտ 5000 անձի, իսկ տասնամյակի ընթացքում
նվազեցին՝ հասնելով տարեկան մոտ 3000 անձի (Lavtar 2006)։ Ներգաղթի
միտումն ընդհատվել է 1990 և 1991 թվականների միջև ընկած ժա
մա
նակահատվածում, երբ Հարավսլավիայի այլ հանրապե
տու
թյուններից միգ
րանտ աշ
խա
տողները և հարավսլավական ազգային բանակի անդամները
հեռացան երկրից՝ ի պատասխան Սլովենիայի անկախությանը (Kavkler 2002)։
Դեպի Սլովենիա վերջին ժա
մա
նակներում արձանագրված ներ
գաղթային
հոսքերը սկզբունքորեն կարող են բաժանվել երեք փուլերի։ Առաջին փուլում,
որն ընկնում է 1992 թվականի և 1998 թվականի միջև, Սլովենիան մեծ թվով
փախս
տա
կան
ներ է ըն
դու
նել Բոսնիայից և Հերցեգովինայից։ Երկրորդ
փուլում, որն ընկնում է 1999 թվականի և 2004 թվականի միջև, Սլովենիայում
արձանագրվել է անօրինական միգրացիայի բարձր մա
կար
դակ։ Երրորդ
փուլը ներառում է 2004 թվականին Սլովենիայի՝ Եվրոպական միու
թյանն
անդամակցելու պահից մինչ այժմ ընկած ժամանակահատվածը։ Այս ժամա
նակահատվածի ընթացքում Սլովենիայում ներգաղթի քաղաքականության
ուղղությունների արդյունքում ուժեղացվել է սահմանային վերահսկողությունը
և առավել կարևորվել անօրինական ներ
գաղթի կառավարումը։ Այդ
ընթացքում նաև ավելացել են դեպի Սլովենիա և Սլովենիայից դուրս
օրինական տեղաշարժի ծավալները։ 2005 թվականին 15 000 նոր ներ
գաղ
թողներ են եկել երկիր, մինչդեռ նույն տարում Սլովենիայից հեռացել են 8600
անձինք։
Միգրանտների մեծ մասը Սլովենիա է տեղափոխվում վարձու աշխատանքի
նպատակներով (2005 թվականին նրանք կազմել են 42 տոկոս), այնուհետև՝
սեզոնային աշխատանքի, ընտանիքի վերամիավորման, ուսման և այլ նպա
տակներով։ 2005 թվականին բոլոր միգ
րանտների մեկ երրորդը Բոսնիա և
Հերցեգովինայից էին, մեկ քառորդը՝ Սերբիայից և Մոնտենեգրոյից, 7 տոկոսը՝
Խորվաթիայից, 13 տոկոսը՝ ԵՄ անդամ պե
տու
թյուններից, և 20 տոկոսը՝
եվրոպական այլ երկրներից (Lavtar 2006)։
Ամփոփելով՝ կարելի է ասել, որ Սլովենիայի ներգաղթի քաղաքականության
վրա մեծապես ազդեցություն են ունեցել Խորվաթիայից, Բոսնիա և
Հերցեգովինայից, Սերբիայից և Մոնտենեգրոյից ներգաղթողների հոսքի մեծ
ծավալները, ինչպես նաև եվրոպական ինտեգրման գործընթացները (Zavratnik
Zimic 2003)։
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Օտարերկրացիների մուտքը և արտագաղթածների վերադարձը կարգա
վորող, ինչպես նաև ինտեգրումը խթանող ազգային առաջնային օրենսդրու
թյան ակտերն են՝ «Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» 2006 թվականի ակտը և
Ներգաղթային քաղաքականության վերաբերյալ երկու որոշումները, որոնք
ընդունվել են Ազգային ժողովի կողմից 1999 թվականին (Որոշում 40/1999) և
2002 թվականին (Որոշում 106/2002)։ Միգրացիայի վե
րա
բեր
յալ Սլովենիայի
ամբողջ օրենսդրությունը մշակվել է ըստ ԵՄ կանոնագրքի։

2 Ներգաղթը կարգավորող օրենքները և
պայմանները
2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը
Սլովենիա մուտք գործող և այնտեղ բնակվող օտարերկրացիները կարող են
դասվել երեք ընդհանուր կա
տե
գո
րիաներից որևէ մեկին՝ ըստ բնա
կության/
կա
ցու
թյան նպա
տակի և երկրում գտնվելու տևո
ղու
թյան։ Կարգավիճակի
այս տեսակները տարբերակվում են ըստ տրված փաստաթղթի, որը կարող
է լինել վիզա, ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվություն կամ
մշտական բնակության/կացության թույլտվություն։120 Բնակության/կացու
թյան թույլ
տվու
թյունն անհրաժեշտ է ցանկացած օտարերկրացու համար,
որը ցանկանում է բնակվել Սլովենիայում ավելի երկար ժամ
կետով, քան
թույլատրվում է վիզայով կամ որը ցանկանում է մուտք գործել Սլովենիա և
բնակվել այնտեղ այլ պատճառներով, քան այն պատճառները, որոնց համար
կարող է վիզա տրա
մա
դրվել («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտ, հոդված
25(1))։ Այն օտարերկրացուն տալիս է Սլովենիա մուտք գործելու և այնտեղ ժա
մա
նակավորապես բնակվելու թույլ
տվու
թյուն կոնկրետ հիմքով կամ նպա
տակով կամ մշտական հիմունքներով բնակվելու Սլովենիայում՝ կախված
թույլտվության տեսակից («Օտարերկրացիների մասին» ակտ, հոդված 25(2))։
Ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվությունը կարող է տրա
մա
դրվել միայն հատուկ նպա
տակի համար («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին»
ակտ, հոդված 26(2)), որոնցից են, օրինակ՝ աշխատանքը կամ վարձու աշխա
տանքը, ոչ վարձու աշխատանքը, սեզոնային աշխատանքը, ընտանիքի վերա
միավորումը, գիտահետազոտական աշխատանքները, ուսումը, կրթությունը,
մասնագիտացումը և մասնագիտական վերապատրաստումը, ինչպես նաև
մի
ջազ
գա
յին կամավոր փոխանակման ծրագրերում կամ ֆորմալ կրթու
թյան
համակարգի մաս չհանդիսացող այլ ծրագրերում մասնակցությունը կամ նման
ծրագրերին հաճախելը։ («Օտարերկրացիների մասին» ակտ, հոդված 30(1))։
120 Տրամադրված վիզան կամ բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյունը և վավեր անձնագիրը
պարտադիր չէ, որ բավարար լինեն Սլովենիայի Հանրապե
տու
թյուն մուտք գործելու համար։
Այսինքն՝ նույնիսկ եթե օտար
երկ
րա
ցին բավարարում է այս երկու պա
հանջները, միևնույն է,
նրա մուտքը կարող է մերժվել «Շենգենյան սահմանների մասին» օրենսգրքում նախատեսված
պատճառներով՝ «Օտարերկրացիների մասին» ակտի 9(1) հոդվածի համաձայն։
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Կարելի է նշել նաև, որ Սլովենիայի քաղաքացու՝ մինչև չորրորդ աստիճանի
արյունակցական կապի ուղիղ վարընթաց գծով ազ
գա
կանն իրա
վունք ունի
ստանալու ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվություն։

2.2 Ընդունման կանոնները. վիզային քաղաքականությունը
2.2.1 Իրավասու մարմինները
Վիզաները տրա
մա
դրվում են արտերկրում Սլովենիայի Հանրապե
տու
թյան
դեսպանությունների և հյուպատոսությունների կողմից, և պետք է ձեռք բերվեն
նախքան պետություն օտարերկրացու մուտք գործելը։

2.2.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Որոշ երկրների քաղաքացիների դեպքում, ինչպես սահմանված է ԵՄ օրենս
դրությամբ, Սլովենիա մուտք գործելու համար վիզա է պահանջվում («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտ, հոդված 8(2))։ Այն երկրներից եկող օտար
երկ
րա
ցիները, որոնց համար վիզա չի պա
հանջվում, կարող են մուտք գործել
Սլովենիա և բնակվել նրա տարածքում վեցամսյա ժա
մա
նակահատվածում
առավելագույնը 90 օր՝ սկսած առաջին մուտքի օրվանից։ Մեկ այլ ԵՄ անդամ
պետությունում ԵՀ երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվություն
ունեցող՝ երրորդ երկրի քաղաքացիները կարող են մուտք գործել Սլովենիա,
եթե ունեն վավեր անձնագիր, և ըստ «Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտի
որևէ պատճառ չկա նրանց մուտքն արգելելու համար։ Նրանք կարող են մնալ
Սլովենիայում առա
վե
լա
գույնը երեք ամիս կամ մինչև այլ անդամ պե
տու
թյունում ԵՀ երկարաժամ
կետ բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվության ժամ
կետի լրանալը։
Վիզաները կարող են ձեռք բերվել հետևյալ նպատակներով. օդով տարանցիկ
փոխադրում («A» տեսակի վիզա), պե
տու
թյան տարածքով տարանցման
վիզա («B» տեսակի վիզա), զբոսաշրջության, անձնական կամ գործնական
այցի նպա
տակներով վեցամսյա ժա
մա
նակահատվածում 90 օր ժամ
կետով
կարճաժամ
կետ բնա
կություն/կա
ցու
թյուն («C» տեսակի վիզա) և վեցամսյա
ժամանակահատվածում 90 օրվանից ավելի ժամկետով բնակություն/կացու
թյուն («D» տեսակի վիզա)։ Այն դեպքերում, երբ տրվում է «D» տեսակի վիզա,
բավարարման ենթակա պայմանները, նման վիզայի վավերականությունը և
գործողության դադարեցման պատճառները պետք է սահ
մանվեն կա
ռա
վա
րու
թյան որոշմամբ («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտ, հոդված 17). նման
որոշում դեռևս չի ընդունվել։ Վիզաները օտարերկրացուն չեն տալիս վարձու
աշխատանքի և աշխատանքային գործունեության իրավունք («Օտարերկրա
ցիների մասին» ակտ, հոդված 14(5))։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Վիզայի համար դիմող բոլոր անձինք պետք է ներկայացնեն վավեր անձնագիր
և գունավոր լուսանկար, ինչպես նաև կատարեն վարչական տուրքի վճարումը
35 կամ 60 եվրոյի չափով (կախված ծագման երկրից)։ Կից ներ
կա
յացման
ենթակա այլ փաստաթղթերը կախված են Սլովենիայի Հանրապետությունում
գտնվելու պատճառներից (օրինակ՝ երաշ
խա
վորագիր անձնական նպա
տակներով այցի համար կամ հրավեր գործնական այցի համար)։ Կարող է
առաջանալ հյուպատոսության ներ
կա
յացուցչի հետ անմիջական հարցա
զրույցի անհրաժեշտություն («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտ, հոդված
19)։ Վիզայի դիմումը մերժվում է, եթե պատճառներ կան մուտքի արգելման
համար՝ եթե անձնագիրը կամ այլ փաստաթղթերը կից ներ
կա
յացված չեն
դիմումի հետ, կամ եթե օտարերկրացին անձամբ չի այցելում հյուպատոսական
ներ
կա
յացուցչությունում տեղի ունեցող հանդիպմանը՝ իրենց ներ
կա
յացված
նման պահանջի դեպքում («Օտարերկրացիների մասին» ակտ, հոդված 20(1))։
Վիզայի տրամադրման ընթացակարգը կախված է հյուպատոսական ներկա
յացուցչությունից, սակայն այն սովո
րաբար տևում է մի քանի օր։ Ինչպես և
մնացած բոլոր վարչական մարմինների դեպքում, հյուպատոսական ներ
կա
յացուցչությունը պետք է որոշում կայացնի երկամսյա ժամ
կետի ընթացքում,
ինչպես սահ
մանված է «Վարչական ընդհանուր ըն
թա
ցա
կարգերի մասին»
ակտի 222–րդ հոդվածով։
Տրամադրած վիզան պարտադիր չէ, որ բավարար լինի Սլովենիայի Հանրապե
տություն մուտք գործելու համար։ Մուտքի թույլատրումը կարող է մերժվել, եթե
երրորդ երկրի քաղաքացին վտանգ է ներկայացնում հանրային կարգի կամ պե
տության անվտանգության կամ Սլովենիայի Հանրապետության միջազգային
հարաբերությունների համար։ Նման վտանգ առկա է հետևյալ դեպքերում.
-

Եթե օտարերկրացին քրեական հետապնդման է ենթարկվել Սլովենիայի
Հանրապետությունում այնպիսի հանցագործության համար, որի համար
որպես պատիժ նա
խա
տես
վում է առնվազն երկու տարի ժամ
կետով
ազատազրկում.

-

Եթե առկա է հիմնավորված կասկած այն մասին, որ Սլովենիայում բնա
կության/կացության ընթացքում օտարերկրացին իրականացնելու է
բռնի գործողություններ կամ այլ կերպ սպառնալիք է ներ
կա
յաց
նելու
հանրային կարգի համար.

-

Եթե առկա է հիմնավորված կասկած այն մասին, որ օտարերկրացին
կօգտագործի Սլովենիայում իր բնակությունը/կացությունը մեկ այլ պե
տություն անօրինական մուտք գործելու համար.

-

Եթե վերջին երկու տարիների ընթացքում հանրային կարգի դեմ
ուղղված հան
ցագործությունների առն
չու
թյամբ կամ պետական սահ
մանին կամ օտարերկրացիներին վերաբերող օրենքների համաձայն
դատավարական ընթացակարգեր սկսելու երկու կամ ավելի միջնոր
դություն է ներ
կա
յացվել Սլովենիայի Հանրապե
տու
թյունում՝ կապված
տվյալ օտարերկրացու հետ։
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2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Սլովենիայի Հանրապետության հյուպատոսական ներկայացուցչությունը,
վիզայի դիմումը մերժելիս, կարող է չնշել մերժման պատճառները, և նման
որոշումը ենթակա չէ վարչական կամ դատական վերահսկողության։

2.3 Երկրում գտնվելու և բնակության/կացության կանոնները
2.3.1 Ներգաղթի կատեգորիայով չպայմանավորված ընդհանուր
կանոնները
2.3.1.1 Իրավասու մարմինները
Բնակության/կացության թույլտվությունների համար դիմումի ընթացա
կարգերը տարբերվում են՝ կախված դիմելու նպա
տակից և դիմումի՝
սկզբնական լինելու կամ չլինելու կամ թույլտվության երկարաձգման համար
ներկայացված լինելու հանգամանքից։ Շատ դեպքերում բնակության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյունը պետք է օտարերկրացուն տրա
մա
դրվի նախքան
Սլովենիա նրա մուտք գործելը։ Օտար
երկ
րա
ցին կարող է մուտք գործել
երկիր միայն ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվությունից հետո։
Ընդհանուր կարգից բացառությունները կիրառվում են բնակության/կացության
թույլտվության ժամկետի երկարաձգման դեպքում կամ մշտական բնակության/
կացության համար դիմելու որոշ դեպքերում, ինչպես նաև այն դեպքերում, երբ
բնակության/կացության համար դիմողները նաև վիզա ունեցողներ են։
Բնակության/կացության թույլտվությունը տրամադրվում է կամ դրա տրամա
դրումը մերժվում է Սլովենիայում համապատասխան վարչական ստորաբա
ժանման կողմից (ըստ գտնվելու նախորոշված վայրի)։ Վարչական ստորաբա
ժանման կողմից տրամադրված բնակության/կացության թույլտվություններն
այնուհետև հանձնվում են տվյալ պահին բնա
կության/կա
ցու
թյան երկրում
գտնվող Սլովենիայի դեսպանության կամ հյուպատոսության կողմից՝ նախքան
Սլովենիա մուտք գործելը։
Սլովենիայի ներսում բնակության/կացության թույլտվությունների համար դիմող
օտարերկրացիների դեպքում դիմումները կարող են անմիջապես ներկայացվել
գտնվելու նախորոշված վայրի տարածքային վարչական ստորաբաժանում։

2.3.1.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Երկիր մուտք գործելու նպա
տակով օտար
երկ
րա
ցիների համար բժշկական
որևէ հետազոտություն չի պահանջվում։ Այնուամենայնիվ, օտարերկրա
ցին պարտավոր է ունենալ առողջության պատշաճ ապա
հո
վա
գրու
թյուն
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Սլովենիայում իր բնակության/կացության ժամանակահատվածի
(«Օտարերկրացիների մասին» ակտ, հոդված 27(3))։

համար

Այն օտար
երկ
րա
ցին, որը ցանկանում է բնակվել Սլովենիայում, պետք է
ապացուցի, որ ունի բավարար չափով ապրուստի միջոցներ երկրում բնա
կության/կա
ցու
թյան ժա
մա
նակահատվածի համար կամ որ ապրուստի
միջոցները իր համար երաշ
խա
վորված են այլ անձի կամ հաստատության
կողմից («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտ, հոդված 27(3))։ Ձեռք բերված
միջոցները պետք է քիչ չլինեն նվա
զա
գույն ամսական այն աշխատավարձի
չափից, որի իրավունքն ունեն Սլովենիայի քաղաքացիները։
Առկա չեն լեզվի, Սլովենիայի մշակույթի կամ պատմության իմացության,
ինչպես նաև Սլովենիայի հասարակությանն ինտեգրվելու կարողության վերա
բերյալ հայտարարությունների կամ ապացույցների պահանջներ։
Ժամանակավոր բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվության դիմումի համար
պետք է վճարվի տուրք 31.90 եվրոյի չափով՝ «Վարչական տուրքերի մասին»
ակտին համապատասխան, իսկ մշտական բնակության/կացության համար
դիմումի դեպքում տուրքի չափը կազմում է 74.45 եվրո։

2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Վարչական ստորաբաժանումը պետք է ժամանակավոր կամ մշտական բնա
կության/կացության թույլտվության համար երրորդ երկրի քաղաքացու դիմումի
վերաբերյալ որոշում կայացնի և այն ներկայացնի երկու ամսվա ընթացքում
(«Վարչական ընդհանուր ըն
թա
ցա
կարգերի մասին» ակտ, հոդված 222(1))։
Եթե սահմանված ժամկետում որոշում չի կայացվում, դիմողն իրավունք ունի
բողոք ներկայացնելու Ներքին գործերի նախարարություն այն կարգով, որով
կներկայացվեր բացասական որոշման դեպքում («Վարչական ընդհանուր ըն
թացակարգերի մասին» ակտ, հոդված 222(4))։
Բողոք չի թույլատրվում ներկայացնել բնակության/կացության բոլոր տեսակի
թույլտվությունների հետ կապված ընթացակարգերի դեպքում, բացառությամբ
միայն այն օտար
երկ
րա
ցիների, որոնք մերժում են ստացել ուսման, ըն
տա
նիքի վերամիավորման, ԵՄ մեկ այլ անդամ պետությունում ԵՀ երկարաժամ
կետ բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն ունենալու հիման վրա կամ
որպես սլովենական ծագում ունեցող օտարերկրացիներ ներկայացրած ժամա
նակավոր բնակության/կացության իրենց դիմումի համար։ Բացի դրանից, այն
օտարերկրացին, որն արդեն ժամանակավորապես բնակվել է Սլովենիայում,
նույնպես իրավունք ունի բողոքարկելու ժամանակավոր բնակության/կացու
թյան թույլտվության երկարաձգման համար ներ
կա
յացված դիմումը մերժող
որոշումը («Օտարերկրացիների մասին» ակտ, հոդված 31(4))։ Բողոքը կարող
է ներկայացվել նաև այն օտարերկրացիների կողմից, որոնց ներկայացրած՝
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Սլովենիա

մշտական բնակության/կացության մասին դիմումը մերժվել է։121 Բողոքարկման
վե
րա
բեր
յալ որոշումը կայացվում է Ներքին գործերի նախարարության
կողմից՝ որպես երկրորդ ատյանի վարչական մարմին։
Երկրորդ ատյանի վարչական որոշման նկատմամբ դատական վերահսկողու
թյունն իրականացվում է Սլովենիայի Հանրապե
տու
թյան վարչական դա
տա
րանի կողմից։ Վարչական դատարանի վճռի դեմ բողոքը կարող է ներկայացվել
Գերագույն դատարան («Վարչական վեճերի մասին» ակտ, հոդված 73(3))։

2.3.2 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևողության
2.3.2.1 Ժամանակավոր բնակությունը/կացությունը
Ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվությունները տրամադրվում
են միայն որոշակի ժամ
կետի համար122 և կարող են տրա
մա
դրվել միայն
կոնկրետ նպա
տակի համար («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտ, հոդված
26(2)), որոնցից են, օրինակ՝ աշ
խա
տանքը կամ վարձու աշ
խա
տանքը, ոչ
վարձու աշխատանքը, սեզոնային աշխատանքը, ընտանիքի վերամիավորումը,
գիտահետազոտական աշխատանքները, ուսումը, կրթությունը, մասնագի
տացումը և մասնագիտական վերապատրաստումը, ինչպես նաև միջազգային
կամավոր փոխանակման ծրագրերում կամ ֆորմալ կրթու
թյան համակարգի
մաս չհանդիսացող այլ ծրագրերում մասնակցությունը կամ նման ծրագրերին
հաճախելը («Օտարերկրացիների մասին» ակտ, հոդված 30(1))։
Ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվություն չի տրամադրվում,
եթե առկա է հետևյալ հան
գա
մանքներից որևէ մեկը («Օտար
երկ
րա
ցիների
մասին» ակտ, հոդված 43(1)).
-

Դիմողը մերժում է ստացել պետություն մուտք գործելու համար.

-

Հիմքեր կան ենթադրելու, որ բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվության
ժամկետի ավարտից հետո դիմողը ինքնակամ չի հեռանա երկրից.

-

Հիմքեր կան կասկածելու, որ դիմողը կարող է վտանգ ներ
կա
յաց
նել
հանրային կարգի և պե
տու
թյան անվտանգության կամ Սլովենիայի
Հանրապետության միջազգային հարաբերությունների համար.

-

Հաստատվել է, որ դիմողը գալիս է այնպիսի տարածքներից, որտեղ
առկա են համաճարակի վտանգ ներ
կա
յաց
նող վարակիչ հիվան
դու
թյուններ (որոնք նշված են Առողջապահության համաշ
խարհային
կազմակերպության
առողջապահական
միջազգային
կանոնա

121 Բոլոր նման դեպքերում իրավասու մարմինը (այսինքն՝ վարչական ստո
րա
բա
ժանումը)
պարտավոր է ներ
կա
յաց
նել իր որոշման համար հիմք հանդիսացող պատճառները։ Մնացած
դեպքերում, երբ բողոքարկում չի թույլատրվում, առաջին ատյանի մարմինը պարտավոր չէ ներկա
յացնել նման պատճառաբանություն («Օտարերկրացիների մասին» ակտ, հոդված 65(3))։
122 Ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվությունները սովորաբար տրամադրվում են
առավելագույնը մեկ տարի ժամ
կ ետով, եթե այլ բան չի նախատեսվում օրենքով, ինչպես սահ
մանված է «Օտարերկրացիների մասին» ակտի 28(4) հոդվածում։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

կարգերում) կամ այնպիսի տարածքներից, որտեղ առկա են այնպիսի
վա
րակիչ հիվանդություններ, որոնք կարող են վտանգել մարդկանց
առողջությունը և որոնց համար, օրենքի հա
մա
ձայն, պա
հանջվում է
հատուկ միջոցների ձեռնարկում.
-

Հիմքեր կան ենթադրելու, որ դիմողը չի պահպանելու Սլովենիայի
օրենսդրության պահանջները.

-

Բնակության/կացության
առաջին
թույլտվությունը
տրամադրելու
գործընթացի ժա
մա
նակ պարզվել է, որ դիմողն արդեն բնակվում է
Սլովենիայում.

-

Վերջին երեք ամիսների ընթացքում դիմողի ներկայացրած՝ վիզա ստա
նալու դիմումն արդեն մերժում է ստացել, հանրային կարգի կամ պետու
թյան անվտանգության, ինչպես նաև Սլովենիայի Հանրապետության մի
ջազգային հարաբերությունների համար վտանգ ներկայացնելու հիմքով։

Ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվությունը տրամադրվում է
այնքան ժամանակով, որքան անհրաժեշտ է նշված նպատակի համար՝ առա
վելագույնը մեկ տարի ժամկետով, եթե այլ բան չի նախատեսվում օրենքով։
Երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցին Սլովենիայում կարող է բնակվել միայն մինչև
ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվության ժամկետի ավարտը
և միայն դրանով նախատեսված նպատակի համար («Օտարերկրացիների
մասին» ակտ, հոդված 30(4), հոդված 30(5))։
Ժամանակավոր
բնակության/կացության
թույլտվությունը
կարող
է
երկարաձգվել նույն պայմաններով, որոնցով այն տրամադրվել էր։ Դիմումի
մեջ կարող է նշվել նաև Սլովենիայում բնա
կության/կա
ցու
թյան նպա
տակը,
որը տարբերվում է այն նպա
տակից, որի համար տրվել էր նախորդ թույլ
տվու
թյունը («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտ, հոդված 31(2))։ Օրինակ,
եթե Սլովենիայում բնա
կության/կա
ցու
թյան օտարերկրացու սկզբնական
նպատակը եղել է վարձու աշխատանքը կամ ընտանիքի վերամիավորումը,
ապա նա կարող է ներգրավվել բուհական ծրագրում և դիմել ուսման նպա
տակով ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվության համար։
Ուստի ժամանակավոր բնակության/կացության մեկ տեսակի թույլտվությունը
մեկ այլ տեսակի թույլտվությամբ փոխարինելը հնա
րա
վոր է, սակայն՝ որոշ
բացառություններով։123

2.3.2.2 Մշտական բնակությունը/կացությունը
Սլովենիայի Հանրապետությունում ժամանակավոր բնակության/կացության
թույլտվության հիման վրա հինգ տարի անընդմեջ բնակվելուց հետո օտարերկ
րացուն կարող է տրամադրվել մշտական բնակության/կացության թույլտվու
թյուն, եթե նա բավարարում է «Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտով սահ
123 Օրինակ՝ սեզոնային աշ
խա
տողի դեպքում հնա
րա
վոր չէ երկարաձգել նրա ժա
մա
նակավոր
բնակության/կացության թույլտվության ժամ
կ ետը ընտանիքի վերամիավորման կամ ուսման
նպատակով («Օտարերկրացիների մասին» ակտ, հոդված 34(4))։
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Սլովենիա

մանված ընդհանուր պայմանները։ Մշտական բնակության/կացության թույլ
տվություն չի տրամադրվում այն օտարերկրացուն, որը վերջին երեք տարի
ների ընթացքում դատապարտվել է ազատազրկման ընդհանուր հաշվով մեկ
տարի ժամկետով։
Հինգ տարի ժամկետով բնակության/կացության վերաբերյալ պայմանը
համարվում է բավարարված, եթե օտարերկրացին Սլովենիայից բացակայել է
վեց ամիսը չգերազանցող ժամկետներով և եթե այդ ժամանակահատվածներն
ընդհանուր հաշվով չեն գերազանցում տասը ամիսը («Օտար
երկ
րա
ցիների
մասին» ակտ, հոդված 41(1)). Այնուամենայնիվ, ուսման կամ մասնագիտա
կան վերապատրաստման նպատակով տրված ժամանակավոր բնակության/
կացության ժամկետներից ցանկացածի միայն կեսն է հաշվվում հօգուտ հինգ
տարվա բնակության/կացության ժամկետի պայմանի բավարարման։ Ավելին,
մշտական բնակության/կացության թույլտվություն չի տրամադրվում այն
օտարերկրացուն, որն իր դիմումի քննության ժամանակ արդեն ունի ժամա
նակավոր բնակության/կացության թույլտվություն ուսման, մասնագիտական
վերապատրաստման կամ սեզոնային աշխատանքի նպատակով կամ որպես
ուղեգրված աշխատող անձ կամ օրավարձով աշխատող միգրանտ («Օտար
երկրացիների մասին» ակտ, հոդված 41(4))։ Այս դրույթի նպատակը երկրում
մշտական բնակության/կացության թույլտվություններ ստանալու կանխումն
է այն օտար
երկ
րա
ցիների կողմից, որոնք որևէ իրական կապեր չունեն
Սլովենիայի Հանրապետության հետ։
Մշտական բնակության/կացության թույլտվություն ստացած օտարերկրացին
ձեռք է բերում Սլովենիայում երկարաժամ
կետ բնակության/կացության կար
գավիճակ ունեցող անձի կարգավիճակ, ինչի մասին նշվում է թույլտվության
վրա փակցվող թերթիկի միջոցով («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտ,
հոդված 26(4))։ Մշտական բնակության/կացության թույլտվությունները միշտ
տրամադրվում են օտարերկրացու բնակության/կացության տվյալ տարածքի
վարչական ստորաբաժանման կողմից («Օտարերկրացիների մասին» ակտ,
հոդված 42(2))։

2.3.3 Ներգաղթի հատուկ տեսակների համար գործող պայմանները
2.3.3.1 Ընտանիքի վերամիավորումը
Ընտանիքի վերամիավորման իրավունքն իրավաբանորեն սահմանվել է
Սլովենիայի քաղաքացիների, ԵՄ քաղաքացիների և Սլովենիայում առնվազն
մեկ տարի տևողությամբ մշտական բնակության/կացության կամ ժամա
նակավոր բնակության/կացության թույլտվություն ունեցող՝ երրորդ երկրի
քաղաքացիների ընտանիքի մերձավոր անդամների համար («Օտարերկրա
ցիների մասին» ակտ, հոդված 93«ի»(8))։ Այս սահմանման մեջ ներառվող ըն
տանիքի անդամներն են՝ ամուսինները. հովանավորի կամ նրա ամուսնու 18
տարին չլրացած չամուսնացած երեխաները. ծնողները (հովանավորի՝ անչա
փահաս լինելու դեպքում). և օրինականորեն հովանավորի կամ նրա ամուսնու
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

խնամքի տակ գտնվող չափահաս չամուսնացած երեխաները կամ ծնողները
(«Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտ, հոդված 36(3))։ Բազմամուս
նա
կան ըն
տանիքի դեպքում ընտանիքի վերամիավորման հիմքով ժամանակավոր բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյունը կարող է տրվել միայն մեկ ամուսնուն
(«Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտ, հոդված 36(4))։ Հովանավորի ըն
տա
նիքի այլ անդամները կարող են համարվել ըն
տա
նիքի անդամներ միայն
բացառության կարգով, եթե դա պա
հանջվում է հան
գա
մանքների բերումով
(«Օտարերկրացիների մասին» ակտ, հոդված 36(1), հոդված 93«ի»(1))։
Ընտանիքի անդամին բնակության/կացության թույլտվության տրամադրման
համար հովանավորը պետք է ապացույցներ ներ
կա
յաց
նի այն մասին, որ
բավարար չափով ֆի
նան
սա
կան միջոցներ ունի Սլովենիայում բնակվելու
մտադրություն ունեցող ըն
տա
նիքի անդամների ապրուստի ապահովման
համար («Օտարերկրացիների մասին» ակտ, հոդված 36(5))։ Ընտանիքի վե
րամիավորման համար դիմումը ներկայացվում է Սլովենիայում նախորոշված
բնակության/կացության վայրի վարչական ստորաբաժանում («Օտարերկրա
ցիների մասին» ակտ, հոդված 36(2))։
Ընտանիքի վերամիավորման նպատակով բնակության/կացության թույլ
տվության գործողության վավերականության և ժամկետի երկարաձգման հա
մար գոյություն ունեն մի շարք հատուկ դրույթներ, հաշվի առնելով այն հանգա
մանքը, որ ընտանիքի անդամների բնակության/կացության թույլտվությունները
պայմանավորված են այն երրորդ երկրի քաղաքացի հանդիսացող անձի բնա
կության/կացության թույլտվությամբ, որի հետ մտադիր են միավորվել։ Երրորդ
երկրի քաղաքացու ընտանիքի անդամի համար բնակության/կացության
սկզբնական թույլտվության տրա
մա
դրումը հնա
րա
վոր է միայն այն դեպքում,
եթե հովանավորի բնակության/կացության թույլտվությունն ունի առնվազն մեկ
տարվա վավերականություն։ Այնուամենայնիվ, նույնիսկ եթե հովանավորի բնա
կության/կացության թույլտվությունն ունի մեկ տարվանից ավելի քիչ ժամկետով
վավերականություն, ընթացիկ բնակության/կացության թույլտվության ժամկետը
կարող է երկարաձգվել ընտանիքի վերամիավորման նպատակով («Օտարերկ
րա
ցիների մասին» ակտ, հոդված 36(6))։ Ընտանիքի մերձավոր անդամների
ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվության վավերականությունը
սկզբունքորեն նույնն է, ինչ տրա
մա
դրվել է հովանավորին, որը, սակայն,
չի կարող գերազանցել մեկ տարի ժամ
կետը։ Թույլտվությունը կարող է
երկարաձգվել միևնույն ժամկետներով, որքան երկարաձգվում է հովանավորի
թույլ
տվու
թյունը, սակայն նման երկա
րաձգումների վավերականության ժամ
կետը չի կարող գերազանցել երկու տարին։ Ընտանիքի անդամները կարող են
երկարաձգել ժամանակավոր բնակության/կացության իրենց թույլտվությունների
ժամ
կետները մեկ տարով, նույնիսկ եթե նրանց հովանավորը մահանում է
կամ նրանք ամուսնալուծվում են, եթե Սլովենիայում բնա
կության/կա
ցու
թյան
ընթացքում ամուսնությունը տևել է առնվազն երեք տարի («Օտարերկրացիների
մասին» ակտ, հոդված 36(9))։
Սլովենիայում բնակության/կացության թույլտվություն ստացած ընտանիքի
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Սլովենիա

անդամներն իրավունք ունեն աշխատել. նրանք պարտավորված չեն ստանալ
աշխատանքի թույլտվություն և սահմանափակված չեն քվոտաներով։

2.3.3.2 Աշխատանքը
Վարձու աշխատանքը
Եթե օտար
երկ
րա
ցին ցանկանում է բնակվել Սլովենիայում վարձու աշ
խա
տանքի նպա
տակով, ապա գործատուն պետք է նրա համար հա
մա
պա
տաս
խան դիմումը ներ
կա
յաց
նի արտերկրում գտնվող Սլովենիայի դեսպա
նությունում կամ հյուպատոսությունում կամ Սլովենիայում գտնվող վարչական
ստորաբաժանումում («Օտարերկրացիների մասին» ակտ, հոդված 34(3))։
Արտերկրում տեղակայված օտարերկրյա ըն
կերության կողմից աշ
խա
տանքի
վերցված աշ
խա
տողների դեպքում (ուղեգրված աշ
խա
տողներ) դիմումը ներ
կայացվում է թե՛ գործատուի, և թե՛ ուղեգրված աշխատողի օրինական ներկա
յացուցչի կողմից («Օտարերկրացիների մասին» ակտ, հոդված 34(7))։ Մեկ այլ
անդամ պետությունում ԵՀ երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլ
տվու
թյուն ունեցող՝ երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիների դեպքում բնա
կության/
կացության համար դիմումը պետք է ներկայացվի այն անդամ պետությունում
գտնվող Սլովենիայի դեսպանություն կամ հյուպատոսություն, որտեղ տվյալ
պա
հին բնակվում է դիմողը («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտ, հոդված
37(3))։
Օտար
երկ
րա
ցին կարող է Սլովենիայում աշ
խա
տանք ստա
նալ, եթե նրան
տրամադրվել է աշխատանքի թույլտվություն և նա գործատուի կողմից գրանց
վել է Զբաղվածության հարցերով գրասենյակում («Օտարերկրացիների զբաղ
վածության և աշ
խա
տանքի մասին» ակտ, հոդված 4(3))։ Աշխատելու նպա
տակով Սլովենիայում բնակվելու ցանկություն ունեցող օտար
երկ
րա
ցիներին
տարեկան կտրվածքով տրամադրվող աշխատանքի թույլտվությունների
թիվը սահ
մանափակված է քվոտայով, որը սահ
մանվում է Միգրացիոն քա
ղաքականության ուղղությունների վերաբերյալ Ազգային ժողովի կողմից
ընդունվող ամենամյա որոշմամբ («Օտար
երկ
րա
ցիների զբաղվածության և
աշ
խա
տանքի մասին» ակտ, հոդված 5(1))։ Քվոտան ներառում է ենթաքվո
տաներ, որոնք վերաբերում են վարձու աշ
խա
տանքի վերցված աշ
խա
տող
ներին, ուղեգրված աշ
խա
տողներին, մաս
նա
գի
տա
կան և այլ տեսակի վե
րապատրաստում անցնող աշխատողներին, սեզոնային աշխատողներին և
անհատական ծառայություններ մատուցող աշխատողներին («Օտարերկ
րա
ցիների զբաղվածության և աշ
խա
տանքի մասին» ակտ, հոդված 5(4))։124
124 Քվոտաներն, այ
նուա
մե
նայ
նիվ, չեն տարածվում՝ այն աշ
խա
տողների վրա, որոնք, մի
ջազ
գային համաձայնագրի համաձայն, Սլովենիայի քաղաքացիների հետ հավասար դիրքերում են
(ինչպես օրինակ՝ ԵՄ քաղաքացիները և որպես փախստական ճանաչված անձինք). այն աշխա
տողների վրա, որոնց համար աշխատանքի թույլտվություններ չեն պահանջվում (ինչպես օրինակ՝
օրինական կերպով բնակվող օտարերկրացիների և Սլովենիայի քաղաքացիների ընտանիքի
մերձավոր անդամները, հավատարմագրված լրագրողները և արվեստի գործիչները). աշ
խա
տանքի անհատական թույլ
տվու
թյուն ունեցող օտար
երկ
րա
ցիների վրա ինչպես նաև այն ներ
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Տարեցտարի քվոտան տարբեր է լինում, սակայն ընդհանուր առմամբ այն չի
կարող գերազանցել Սլովենիայի աշ
խա
տանքային տարիքի բնակչության
հինգ տոկոսը, ինչպես սահ
մանված է Վիճակագրության հարցերով գրա
սե
նյակի կողմից («Օտարերկրացիների զբաղվածության և աշխատանքի մասին»
ակտ, հոդված 5(6))։ 2007 թվականի համար նախատեսված աշխատանքի թույլ
տվությունների քվոտայով սահմանափակվել է աշխատանքի թույլտվություն
ստացած օտարերկրացիների թիվը՝ կազմելով 18 500 մարդ։
Բացի քվոտաներ սահ
մանելուց, հանրային շահերից ելնելով, կա
ռա
վա
րու
թյունը կարող է նաև սահ
մանափակել կամ արգելել երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիներին աշ
խա
տանքի վերցնելը տնտեսության ոլորտներում, ըն
կերություններում և որոշակի մասնագիտություններով, կամ սահմանափակել
ընդհանրապես բոլոր աշխատողների կամ որոշակի տարածաշրջաններից
եկող աշխատողների ներհոսքը («Օտարերկրացիների զբաղվածության և աշ
խատանքի մասին» ակտ, հոդված 5(7))։ Նման հանգամանքները կարող են
ներառել, օրինակ՝ գործազրկության բարձր ցուցանիշները։
Ինչպես արդեն նշվել է օտարերկրացին կարող է միայն աշխատանքի անցնել
Սլովենիայում, եթե ունի աշխատանքի թույլտվություն։ «Օտարերկրացիների
զբաղվածության և աշ
խատանքի մասին» ակտի հա
մաձայն, առկա են երեք
տեսակի թույլտվություններ. 1) աշխատանքի անհատական թույլտվություն,
2) վարձու աշխատանքի թույլտվություն, և 3) աշխատանքի թույլտվություն
(«Օտարերկրացիների զբաղվածության և աշխատանքի մասին» ակտ, հոդված
8(2))։ Միայն աշխատանքի անհատական թույլտվությունները կարող են տրա
մադրվել անսահմանափակ ժամկետով։ Աշխատանքի անհատական թույլտվու
թյունը օտարերկրացուն տալիս է աշխատաշուկայի ազատ ու անսահմանափակ
մատչելիության հնա
րա
վորու
թյուն (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ
թույլտվությունը տրամադրվում է մեկ տարի գործողության ժամկետով), և այդ
թույլտվությունների վրա չեն տարածվում տարեկան կտրվածքով սահմանվող
քվոտաները («Օտարերկրացիների զբաղվածության և աշխատանքի մասին»
ակտ, հոդված 10(1))։ Վարձու աշխատանքի թույլտվությունը պայմանավորված
է գործատուի պահանջներով, ուստի թույլտվության գործողության ընթացքում
երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցին կարող է աշ
խա
տանքի անցնել միայն այն
գործատուի մոտ, որը դիմել է թույլտվության համար։ Այդ տեսակի թույլ
տվությունը սովորաբար տրամադրվում է այն դեպքում, երբ տվյալ պաշտոնի
համար հարմար թեկնածու հնարավոր չէ գտնել ներպետական աշխատուժի
շրջանակներում («Օտարերկրացիների զբաղվածության և աշխատանքի
մասին» ակտ, հոդված 11(1), հոդված 11(3))։ Եվ վերջինը՝ աշխատանքի թույլ
տվությունը, սահմանափակ ժամկետով տրամադրվում է սեզոնային աշխա
տողներին, ուղեգրված աշխատողներին, մասնագիտական և այլ վերապատ
րաստում անցնող աշխատողներին և առանձին ծառայություններ տրամա
դրող աշխատողներին («Օտարերկրացիների զբաղվածության և աշխատանքի
մասին» ակտ, հոդված 12(1), հոդված 12(2))։
կայացուցիչների ու ուղեգրված աշխատողների վրա, որոնք Սլովենիայում լրացուցիչ վերապատ
րաստում են անցնում։
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Սլովենիա

Համապատասխանաբար, Սլովենիայում բնակվելու ցանկություն ունեցող
օտար
երկ
րա
ցիները պարտավոր են ձեռք բերել թե՛ բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն, և թե՛ աշ
խա
տանքի թույլ
տվու
թյուն։ Այս երկու թույլ
տվությունները սերտորեն փոխկապակցված են. բնակության/կացության
թույլտվության վավերականության ժամկետը պետք է համապատասխանի
աշ
խա
տանքի թույլտվության վավերականության ժամ
կետին, սակայն այն
չի կարող տրա
մա
դրվել մեկ տարին գերազանցող ժամ
կետով («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտ, հոդված 32(2))։ Բնակության/կա
ցու
թյան թույլ
տվությունները կարող են երկարաձգվել առավելագույնը երկու տարով, եթե
օտարերկրացին դեռևս ունի աշխատանքի վավեր թույլտվություն («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտ, հոդված 32(3))։ Այ
նուա
մե
նայ
նիվ, եթե օտար
երկրացին բնակվում է Սլովենիայում ժամանակավոր բնակության/կացու
թյան թույլտվության հիման վրա, որն ունի երեք տարվա վավերականության
ժամ
կետ, ապա այդ ժամ
կետի ավարտից հետո թույլ
տվու
թյունը կարող է
երկարաձգվել ավելի քան երկու տարով («Օտարերկրացիների մասին» ակտ,
հոդված 32(4))։

Ոչ վարձու աշխատանքը
«Ընկերությունների մասին» ակտին համապատասխան ընկերություն
հիմնադրելու և որպես դրա ներ
կա
յացուցիչը գործելու ցանկություն ունեցող
օտարերկրացիները կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գործունեություն
իրականացնելու ցանկություն ունեցող օտարերկրացիները պետք է ստանան
ոչ վարձու աշխատանք կատարելու համար աշխատանքի անհատական
թույլտվություն՝ մեկ տարի վավերականության ժամկետով («Օտարերկրա
ցիների զբաղվածության և աշ
խա
տանքի մասին» ակտ, հոդված 10(4))։ Ինչ
վերաբերում է բիզնես գործունեության այն տեսակին, որը մտադրված են իրա
կանացնել օտարերկրացիները, ապա դրա համար գործում են նույն պայման
ները, որոնք գործում են Սլովենիայի քա
ղա
քա
ցիների նկատմամբ։ Բիզնես
պլանի հատուկ ուսումնասիրություն չի կատարվում, սակայն օտարերկրա
ցիները պետք է բավարարեն «Ընկերությունների մասին» ակտով սահմանված
պայմանները, և նրանց վրա տարածվում է անվճարունակության մասին օրենս
դրությունը։ Օտարերկրյա աշխատողների ոչ վարձու աշխատանքն, ընդհանուր
առմամբ, չի սահմանափակվում տարեկան քվոտաներով։125

Սեզոնային աշխատանքը
Աշխատանքի թույլ
տվու
թյունն այնպիսի տեսակի թույլ
տվու
թյուն է, որը
սահմանափակ ժամկետով տրամադրվում է սեզոնային աշխատողներին,
125 Սակայն, եթե ոչ վարձու աշ
խա
տանքի սահ
մանափակումների բացակայությամբ պայ
մանավորված գոր
ծա
զրկության ցուցանիշներն աճում են, պե
տու
թյունն իրավասու է սահ
մանափակել օտարերկրացիների ոչ վարձու աշխատանքը («Օտարերկրացիների զբաղվածության
և աշխատանքի մասին» ակտ, հոդված 5(9))։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

ուղեգրված աշխատողներին, մասնագիտական և այլ վերապատրաստում
անցնող աշխատողներին և առանձին ծառայություններ տրամադրող աշխա
տողներին («Օտարերկրացիների զբաղվածության և աշխատանքի մասին»
ակտ, հոդված 5(9))։ Սեզոնային աշ
խա
տանքի համար տրա
մա
դրվող թույլ
տվությունների թիվը որոշվում է տարեկան քվոտաների հիման վրա (ինչպես
արդեն քննարկվել է զբաղվածության վե
րա
բեր
յալ նախորդ բաժնում)։
Սեզոնային աշխատանքի նպատակով ժամանակավոր բնակության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն ստա
նալու համար դիմում կարող է ներ
կա
յացվել
երրորդ երկրի քաղաքացու կամ գործատուի կողմից։ Նման թույլտվության
վավերականության առա
վե
լա
գույն ժամ
կետը վեց ամիս է կամ՝ բացառիկ
դեպքերում, ինն ամիս այն ոլորտների համար, որոնցում պահանջվում է ժամ
կետի այդ չափը («Օտարերկրացիների մասին» ակտ, հոդված 34(1))։

2.3.3.3 Ուսումը և վերապատրաստումը
Ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվությունը կարող է տրա
մա
դրվել օտարերկրյա ուսանողին կամ վե
րա
պատ
րաստվողին, որն
ընդգրկվել է բուհական ծրագրում կամ կրթական այլ ծրագրում, մաս
նա
գիտացման, մասնագիտական վերապատրաստման կամ գործնական վե
րա
պատ
րաստման ծրագրում, կամ որը համագործակցում է մի
ջազ
գա
յին
կրթական փոխանակման ծրագրերի կամ ֆորմալ կրթական համակարգի
մաս չկազմող այլ ծրագրերի շրջանակներում։ Ի լրումն արդեն քննարկված
ընդհանուր պայմանների, նման դեպքերում ժամանակավոր բնակության/կա
ցու
թյան ստա
նալու դիմումին կից պետք է ներ
կա
յացվի ընդգրկված լինելու
մասին վկայող ապացույց («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտ, հոդված
33(1))։ Թույլտվությունը տրա
մա
դրվում է այնքան ժա
մա
նակով, որքան որ
անհրաժեշտ է ուսումը կամ վե
րա
պատ
րաստումն ավարտելու համար, բայց
առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով։ Եթե ուսման տևողությունը մեկ տարուց
ավելի է, ապա թույլտվությունը կարող է երկարաձգվել տարեկան կտրվածքով
(«Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտ, հոդված 33(2))։ Նման թույլ
տվու
թյուն
ունեցող օտարերկրացին կարող է ուսումնառության ընթացքում անցնել աշխա
տանքի կամ վարձու աշխատանքի՝ «Օտարերկրացիների զբաղվածության և
աշխատանքի մասին» ակտին համապատասխան՝ այն հաշվով, որ նա պետք
է ձեռք բերի աշխատանքի թույլտվություն («Օտարերկրացիների մասին»
ակտ, հոդված 33(5))։ Օտարերկրյա ուսանողը կարող է վարձու աշխատանքի
անցնել նաև ուսումնառության ծրագիրն ավարտելուց հետո։ Այնուամենայնիվ,
գործընթացն իրականացվում է նույն պայմաններով, որպիսիք սահմանված են
երրորդ երկրի այլ քաղաքացիների համար, ինչը քննարկվել է 2.3.3.2 բաժնում։

278

Սլովենիա

3. Անդամ պետությունում առկա պայմանների
համեմատությունը ԵՄ և միջազգային մակարդակով
սահմանված պայմանների հետ
Ընդհանուր առմամբ, միգրացիայի և օտարերկրացիների օրինական կարգա
վիճակի կարգավորման վերաբերյալ Սլովենիայի Հանրապետության ազգային
օրենսդրությունը բավականին ընդարձակ է և համահունչ է ԵՄ համապատաս
խան օրենսդրությանը։
Մտահոգություն է առաջանում այն դեպքերում, երբ երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիներին մերժվում է մուտք գործել Սլովենիա։ «Շենգենյան սահ
մանների
մասին» օրենսգրքի համաձայն, օտարերկրացին կարող է բողոք ներկայաց
նել, սակայն որևէ կասեցնող հետևանքի բացակայության պատճառով անձը
պետք է որոշումը կայացնելուն սպասի Սլովենիայի տարածքից դուրս («Օտար
երկրացիների մասին» ակտ, հոդված 9)։ Ավելին, ըստ «Օտարերկրացիների
մասին» ակտի, հնարավոր չէ բողոքարկել բացասական որոշումը՝ վարձու աշ
խատանքի կամ աշխատանքի նպատակով վիզայի կամ ժամանակավոր բնա
կության/կացության թույլտվության համար դիմումի վերաբերյալ («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտ, հոդված 65(3))։ Նման դեպքերում իրավասու
մարմինը նույնիսկ պարտավոր չէ ներկայացնել դիմումի մերժման համար հիմք
հանդիսացող պատճառները։ Քանի որ աշխատանքը և վարձու աշխատանքն
այն գլխավոր հիմքերն են, որոնց պատճառով մարդիկ դիմում են միգրացիայի
և դիմում ներկայացնում բնակության/կացության թույլտվությունների համար
իրենց ծագման երկրի սահ
մաններից դուրս, ապա հարցականի տակ է
դրվում այն հարցը, թե արդյո՞ք պահպանվում է իրավական պաշտպանության
արդյունավետ միջոցներից օգտվելու իրա
վունքը, ինչպես սահ
մանված է
ՄԻԵԿ–ի 13–րդ հոդվածով։
Եվ վերջում, մար
դու իրա
վունքների մեկ այլ հնա
րա
վոր խախտման դեպք
կարող է առաջանալ այն դրույթների բացակայությունից, որոնցով սահմանվում
է գրանցված միասեռական զույգերի՝ ըն
տա
նիքի վե
րա
միա
վորման իրա
վունք ունենալ կամ չունենալը։ Այս հարցի վե
րա
բեր
յալ հստակ դրույթների
բացակայության պատճառով որոշ դիմողներ ստանում են բնակության/կացու
թյան թույլտվություն ընտանիքի վերամիավորման հիմքով, իսկ մյուսները՝ ոչ։

4. Գործնականում ներգաղթի վրա ներգաղթի վերա
բերյալ օրենսդրության իրական ազդեցությունը
Ինտեգրման քա
ղա
քա
կանության և լեզվի ուսուցման դասընթացների
բացակայության պատճառով Սլովենիայում միգրանտների մեծամասնությունն
առաջանում է նախկին Հարավսլավիայի այլ հանրապե
տու
թյուններից։
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Ինտեգրման առավել կատարելագործված քաղաքականության ուղղություն
ները կարող են խթանել՝ Սլովենիայում միգ
րանտների ծագման երկրների
բազմազանությունը, հատկապես աշ
խա
տանքի կամ կրթու
թյան նպա
տակով
ժամանող միգրանտների դեպքում։

5. Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը
Իրենց ծագման երկիրը վերադառնալուց հետո միգ
րանտները կարող են
օգտվել սոցիալական ապահովության և կենսաթոշակային իրենց իրա
վունքներից, եթե նրանց ծագման երկրները և Սլովենիան կնքել են «Սո
ցիալական ապահովության մասին» համաձայնագիր։ Մինչև 2007
թվականի մայիս ամիսը Սլովենիան նման հա
մա
ձայնագրեր է կնքել միայն
Խորվաթիայի և Մակեդոնիայի հետ։ Նախատեսվում էր, որ մինչև 2007
թվականի վերջը Ազգային ժողովը վավերացնելու է նաև Բոսնիայի և
Հերցեգովինայի հետ կնքված նման հա
մա
ձայնագիրը, որը ստորագրվել է
2007 թվականի փետրվարի 19–ին (Աշխատանքի, ընտանիքի և սոցիալական
հարցերի նախարարություն, 2007թ.)։ Այդ հա
մա
ձայնագրերի արդյունավետ
իրականացումն ապահովելու համար պայմանավորվող կողմերը սահմանել են
նաև վարչական համաձայնագրեր (այսինքն՝ կիրարկումն ապահովող ակտեր)։
Առկա չեն համապատասխան միջոցներ, որոնք հնարավորություն կտային
խթանելու «ուղեղների շրջանառությունը»՝ Համայնքի նախապատվության
սկզբունքը կիրառելով այն անձանց նկատմամբ, որոնք արդեն մի քանի տարի
աշխատել են ԵՄ–ում նախքան իրենց ծագման երկիր վերադառնալը։
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Ընտրված գրականություն
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(2003) Vienna, International Organization for Migration (Zavratnik Zimic 2003).

Այլ աղբյուրներ
«Վարչական տուրքերի մասին» ակտ (կոնսոլիդացված տեքստ), Պաշտոնա
կան տեղեկագիր ՍՀ թիվ 114/2005, 2005 թվականի դեկտեմբերի 19
(«Վարչական տուրքների մասին» ակտ)։
«Օտարերկրացիների զբաղվածության և աշխատանքի մասին» ակտ
(կոնսոլիդացված տեքստ), Պաշտոնական տեղեկագիր ՍՀ թիվ 4/2006, 2006
թվականի հունվարի 13 («Օտարերկրացիների զբաղվածության և աշխատանքի
մասին» ակտ)։
«Վարչական ընդհանուր ըն
թա
ցա
կարգերի մասին» ակտ (կոնսոլիդացված
տեքստ), Պաշտոնական տեղեկագիր ՍՀ թիվ 24/2006, 2006 թվականի մարտի 7
(«Վարչական ընդհանուր ընթացակարգերի մասին» ակտ)։
«Ընկերությունների մասին» ակտ, Պաշտոնական տեղեկագիր ՍՀ թիվ
42/2006, 2006 թվականի ապրիլի 19 («Ընկերությունների մասին» ակտ)։
«Վարչական վեճերի մասին» ակտ, Պաշտոնական տեղեկագիր ՍՀ թիվ
105/2006, 2006 թվականի հոկտեմբերի 12 («Վարչական վեճերի մասին» ակտ)։
«Օտարերկրացիների մասին» ակտ (կոնսոլիդացված տեքստ), Պաշտոնական
տեղեկագիր ՍՀ թիվ 107/2006, 2006 թվականի հոկտեմբերի 17 («Օտարերկրա
ցիների մասին» ակտ)։
Սլովակիայի Հանրապետության ներգաղթի քաղաքականության վերաբերյալ
որոշում, Պաշտոնական տեղեկագիր ՍՀ թիվ 40/1999 (Որոշում 40/1999)։
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Սլովակիայի Հանրապետության ներգաղթի քաղաքականության վերաբերյալ
որոշում, Պաշտոնական տեղեկագիր ՍՀ թիվ 106/2002, 2002 թվականի մայիսի
12 (Որոշում 106/2002)։
Բնակության/կա
ցու
թյան թույլտվության բովանդակության, ձևաչափի, դրա
տրա
մա
դրման ու դրանից զրկելու և (կամ) ժամ
կետը լրանալու կարգի վե
րա
բեր
յալ ցուցումներ, Պաշտոնական տեղեկագիր ՍՀ թիվ 45/2000, 2000
թվականի մայիսի 27, և Ցուցումներում կա
տա
րված փո
փո
խու
թյուններ,
Պաշտոնական տեղեկագիր ՍՀ թիվ 43/2004, 2004 թվականի ապրիլի 26։
Աշխատանքի, ընտանիքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն մամլո
հա
ղոր
դա
գրու
թյուն, 2007 թվականի մարտի 22 (Աշխատանքի, ըն
տա
նիքի և
սոցիալական հարցերի նախարարություն, 2007թ.)։ Առցանց մատչելի է՝ http://
www.mddsz.gov.si/si/splosno/novice/novica/Article/1939/5427/?cHash=14899ce9de

Հարցազրույց անցած անձինք
Պարոն Միհա Սեպեկ, Սլովենիայի Հանրապե
տու
թյան «Զբաղվածու
թյան
հարցերով գրասենյակ», 2007 թվականի մայիսի 7։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

1. Ներգաղթի ընդհանուր քաղաքականությունը և
միտումները
Ավանդաբար Ֆին
լան
դիան եղել է ար
տա
գաղթի երկիր։ Ներկայումս մոտ
1.3 միլիոն ֆիններ ապրում են արտերկրում (Forsander 2002)։ Ավանդաբար
չափազանց խիստ ներգաղթի քաղաքականությամբ պայմանավորված
ներ
գաղթի ցածր ցուցանիշները հանգեցրեցին երկրում միգ
րանտների
ներկայության ցածր մակարդակի (Sandlund 2004, էջ 5)։
Մինչև 2006 թվականի վերջը Ֆին
լան
դիայում ապրում էին 121 739 օտար
երկ
րա
ցիներ, որոնք կազմում էին բնակչության 2.3 տոկոսը (Ազգային
վիճակագրական ինստիտուտ, 2006թ.)։ 2006 թվականին ներգաղթողների մի
զգալի հատված դիմել է Ֆինլանդիա մուտք գործելու համար՝ ընտանիքի վե
րամիավորման նպատակով. Ներգաղթի հարցերով տնօրինություն է ներկա
յացվել 5440 դիմում, որոնց 80 տոկոսը բավարարվել է (Ներգաղթի հարցերով
տնօրինություն, 2006թ., էջ 28)։ Տնօրինությունը ստացել է բնակության/կացու
թյան թույլտվությունների 15 900 դիմում, որոնցից վարձու աշխատանքի համար
ներկայացված բնակության/կացության թույլտվությունների թիվը հասնում է
մոտ 5 000–ի (Ներգաղթի հարցերով տնօրինություն, 2006թ., էջ 28)։
Սեզոնային աշխատողների կարգավիճակով Ֆինլանդիա մուտք գործող
մոտ 20 000 անձանցից մոտ 85 տոկոսը ռուսներ կամ էստոնացիներ են,
որոնք աշխատում են ֆերմերային և անտառային տնտեսության ոլորտներում
(Ներգաղթի հարցերով տնօրինություն, 2006թ.)։ Ֆին
լան
դիան ակտիվորեն
ջանում է գրավել ներ
գաղ
թողների, սակայն առայժմ չի կարողացել
հաղթահարել շարժունակության այն սահ
մանափակումները, որոնք սահ
մանվել են ազգային մակարդակով պաշտպանված ու ձևավորված աշխատա
շուկայում և վերահսկվում են աշխատողների և գործատուների հարցերով կազ
մակերպությունների կողմից (Ristikari 2006)։
«Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտը, որն ամբողջությամբ թարմացվել է
2004 թվականին, 1991 թվականից գործում է «Օտար
երկ
րա
ցիների մասին»
ակտի հին տարբերակի փոխարեն՝ նպատակ ունենալով կարգավորել օտար
երկրացիների իրավունքներին և պարտականություններին առնչվող բարդ
խնդիրները։ Ակտի 1–ին հոդվածին հա
մա
պա
տաս
խան՝ Ակտի նպա
տակն է
իրա
կա
նաց
նել ներ
գաղթի կառավարում և նպաստել դրա իրականացմանը,
ինչպես նաև միջազգային մակարդակով ապահովել մարդու իրավունքների
պաշտպանություն և հարգանք այդ իրա
վունքների նկատմամբ՝ բոլոր
գործողություններում հաշվի առնելով Ֆինլանդիայի միջազգային համա
ձայնագրերը։ Նախորդ գարնանից ի վեր «Օտար
երկ
րա
ցիների մասին»
ակտում մի քանի անգամ փոփոխություններ են կատարվել, և սույն զեկույցում
քննարկվող վերջին փո
փո
խու
թյուններն ուժի մեջ են մտել 2007 թվականի
սեպտեմբերի 1–ից։
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Վերջերս Կառավարությունը հաստատել է Ֆին
լան
դիայի Կառավարության
միգրացիոն քա
ղա
քա
կանության առաջին ծրագիրը (Կառավարության
2006 թվականի միգրացիոն քա
ղա
քա
կանություն)՝ հաշվի առնելով աշ
խա
տանքային ներ
գաղթի Ֆին
լան
դիայում առկա առավել մեծ պա
հանջարկը։
Ծրագրով պարզեցված ընթացակարգեր են նախատեսվում աշխատող
անձանց և նրանց ըն
տա
նիքների անդամների համար բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյունների առումով, իսկ ուսանողների համար կիրառվում է
դիմումների քննության դյուրացված ընթացակարգ՝ Ֆինլանդիայում իրենց
ուսումն ավարտելուց հետո թույլ
տվու
թյուններ ձեռք բերելու համար։ Ֆին
լանդիան նաև սկսել է մշակել ռազմավարություններ, որպեսզի օտարերկրա
ցի փորձագետները և բարձրորակ մասնագետները գան այդ երկիր և մնան
այնտեղ (Raunio 2005, էջ 28)։ Ֆինլանդիան նպատակ է հետապնդում խթանել
համագործակցությունը Շենգենյան տարածքում, որպեսզի ապագայում
աշխատանք ունեցող անձի համար բնակության/կացության թույլտվու
թյունների համար դիմումներ հնա
րա
վոր լինի ներ
կա
յաց
նել Շենգենյան
հյուպատոսությունում կամ դեսպանատանը։ (Կառավարության 2007
թվականի ծրագիր, էջ 22)։ Նոր Կառավարությունը նաև ներգաղթի հարցերի
հետ կապված պարտականությունները (մասնավորապես, ապաստանի
և փախստականի կար
գա
վի
ճակի և ինտեգրման հետ կապված հարցերը)
Աշխատանքի հարցերով նախարարությունից փոխանցել է Ներքին գործերի
նախարարությանը՝ երկու կառույցներին վերապահված գործառույթների
համընկնումից խուսափելու համար։ Այդ նպա
տակով Ներքին գործերի
նախարարությունում ստեղծվել է նոր՝ Միգրացիայի հարցերով նախարարի
պաշտոն (Կառավարության 2007 թվականի ծրագիր, էջ 70)։

2. Ներգաղթը կարգավորող օրենքները և
պայմանները
2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը
Ֆինլանդիայի իրավունքով նախատեսվում են ներգաղթի տարբեր կատե
գորիաներ` ընտանիքի վերամիավորում, ուսում կամ վերապատրաստում,
սեզոնային աշխատանք և վարձու կամ ոչ վարձու աշխատանք։ Հատուկ կար
գավիճակ է նախատեսվում նաև թրաֆիքինգից տուժած անձանց և ֆիննական
ծագում ունեցող՝ նախկին Խորհրդային միու
թյան քա
ղա
քա
ցիների համար,
որով նրանց կարող են տրամադրվել տևական բնակության/կացության թույլ
տվու
թյուններ։ Վերջին երկու կա
տե
գո
րիաները այլևս չեն քննարկվի այս
նյութում, քանի որ դրանք դուրս են այս ուսումնասիրության շրջանակից։
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2.2 Ընդունման կանոնները. վիզային քաղաքականությունը
2.2.1 Իրավասու մարմինները
Ֆինլանդիայում ներգաղթի խնդիրներով զբաղվում են տարբեր մարմիններ։
Դեսպանատները և հյուպատոսությունները, որոնք գործում են Արտաքին
գործերի նախարարության ենթակայության ներքո, կարևոր դեր ունեն
վիզաների վերաբերյալ որոշումներ ընդունելու հարցում և բնակության/
կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյունների համար դիմումներ ընդունող առաջին
մարմիններն են։ Աշխատանքի հարցերով նախարարությունը մասնակցում
է աշխատանքի թույլտվությունների վերաբերյալ որոշումներ ընդունելու
գործընթացին՝ գնահատելով աշխատաշուկայի պահանջարկները, ինչպես
նաև պատասխանատվություն է կրում ինտեգրման որոշ միջոցառումների
համար։ Կառավարության նոր ծրագրով նա
խա
տես
վում են արմատական
փոփոխություններ՝ «Ներքին գործերի նախարարության կազմում կստեղծվի
միգրացիայի և ինտեգրման համար պատասխանատու ստո
րա
բա
ժանում։
Դրանում կընդգրկվեն դրա հովանու ներքո գործող Ներգաղթի հարցերով
վարչությունը և Ներգաղթի հարցերով տնօրինությունը։ Աշխատանքի
հարցերով նախարարությունից վերաբաշխվող այլ ստո
րա
բա
ժանումները
կներառեն՝ Քաղաքականության հարցերով վարչության՝ ներ
գաղթի քա
ղաքականությամբ զբաղվող թիմը, Աշխատաշուկայի քաղաքականության
իրականացման վարչության՝ ներ
գաղթի և աշ
խա
տանքի թույլ
տվու
թյունների հարցերով զբաղվող թիմը, Էթնիկական հա
րա
բե
րու
թյուն
ների հարցերով խորհրդատվական խորհուրդը, ընդունող կենտրոնները,
Փոքրամասնությունների հարցերով մար
դու իրա
վունքների պաշտպանի
գրա
սե
նյակը և Խտրականության հարցերով ազգային խորհուրդը։ Ինչ
վերաբերում է Ներքին գործերի նախարարության կազմում ստեղծվող նոր
մարմնին՝ կստեղծվի ինտեգրման հարցերով հատուկ ստո
րա
բա
ժանում,
որն իր պարտականությունները կատարելիս սերտորեն կհամագործակցի
Կրթության
նախարարության,
Առողջապահության
և
սո
ցիա
լա
կան
հարցերով նախարարության, նոր ստեղծվող՝ Աշխատանքի և ար
դյու
նա
բե
րության հարցերով նախարարության և Շրջակա միջավայրի հարցերով
նախարարության հետ։ Ստորաբաժանումը կաջակցի նախարարությանը՝
պատասխանատվություն ստանձնելով ինտեգրման խնդիրների և դրանց
առնչվող հարցերի համակարգման համար։ Աշխատանքային ներ
գաղթը
զարգացնելու նպա
տակով կա
տա
րվող բարեփոխումների իրականացման
գործում ընդգծվում է առանձին նախարարությունների միջև սահուն
համագործակցության կարևորությունը և այլն»։
Ներգաղթի հարցերով վարչությունը, ոստիկանությունը և սահմանապահները
նույնպես զբաղվում են օտար
երկ
րա
ցիների հետ կապված հարցերով։
Վարչությունը պատասխանատու է օտար
երկ
րա
ցիներին վերաբերող քա
ղա
քա
կանության ուղղությունների և օրենս
դրու
թյան, վարչական տարբեր
ստորաբաժանումների միջև աշխատանքի համակարգման և ներգաղթի
հարցերի առնչությամբ Ֆինլանդիան արտերկրում ներկայացնելու համար։
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Ֆինլանդիա

Վարչությունը զբաղվում է ներ
գաղթին առնչվող վարչական հարցերի
կառավարմամբ ու մշակմամբ և վերահսկում է Ներգաղթի հարցերով
տնօրինությանը, որն իր հերթին որոշում է կայացնում անհատական թույլ
տվությունների, ապաստանի, վտարման և հպատակագրման հարցերի շուրջ։
Ոստիկանության վարչությունը տրա
մա
դրում է լիցենզավորման ծա
ռա
յու
թյուններ և հաստատում է այդ երկրում օտար
երկ
րա
ցիների բնա
կության/
կա
ցու
թյան օրինականությունը։ Դա ներառում է իրավասության տարբեր
ոլորտներ, ինչպես, օրինակ՝ թույլտվության տրամադրման ծառայություններ
(վիզաների գործողության ժամ
կետների երկարաձգում, բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուններ, ապաստանի համար դիմումների ընդունում և
ԵՄ քաղաքացիների գրանցում), ինչպես նաև վտարումներ և անկանոն ներ
գաղթի ու թրաֆիքինգի կանխարգելում։ Սահմանապահների ծա
ռա
յու
թյան հիմնական պատասխանատվությունը միջազգային սահմաններին
անցագրային վերահսկողության իրականացումն է։

2.2.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Շենգենյան վիզաների տեսակներն են՝ մեկանգամյա մուտքի, բազմակի
մուտքի, տարանցման, օդով տարանցման և կրկնակի մուտքի վիզաները
(«Օտարերկրացիների մասին» ակտի 20–րդ հոդված)։ Մեկանգամյա մուտքի
վիզայի ժամկետն առավելագույնը երեք ամիս է, մինչդեռ բազմակի մուտքի
վիզան ենթադրում է բազմակի մուտքի թույլտվություն վեց ամսվա ընթացքում`
երկրում առա
վե
լա
գույնը երեք ամիս ժամ
կետով գտնվելու իրա
վունքով
(«Օտարերկրացիների մասին» ակտի 20(1) բաժին)։
Այն երկրների քա
ղա
քա
ցիները, որոնց նկատմամբ Ֆին
լան
դիան կիրառում
է վիզայի պահանջ, պետք է նախքան Ֆինլանդիա ժամանելը դիմեն Ֆինլան
դիայի մոտակա դեսպանատուն՝ վիզա ստանալու համար։ Օտարերկրացիները
կարող են մուտք գործել Ֆին
լան
դիա, եթե նրանք ունեն ճամփորդական
վավերական փաստաթուղթ, որն իրա
վունք է տալիս նրանց հատելու սահ
մանը, նրանք ունեն անհրաժեշտ վավերական վիզա, բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվություն, նրանք ապահովված են ապրուստի կայուն միջոցներով
կամ կարող են օրինական ճանապարհով ձեռք բերել այդպիսի միջոցներ,
նրանք կարող են (անհրաժեշտության դեպքում) ներկայացնել փաստաթղթեր,
որոնցում նշվում է նրանց երկրում գտնվելու նախանշված նպա
տակը և
հաստատվում է, որ վերը նշված պա
հանջները բավարարվել են, նրանց
մուտքը այդ երկիր չի արգելվել, նրանք չեն համարվում հանրային կարգին,
անվտանգությանը կամ հանրային առողջությանը կամ Ֆինլանդիայի միջազ
գային կապերին վտանգ ներկայացնող («Օտարերկրացիների մասին» ակտի
11–րդ հոդված)։
Թեև բոլոր պայ
ման
ները բավարարված լինելու դեպքում վիզան կարող է
տրամադրվել դեսպանատան կողմից, մուտքի պայմանները վերագնահատ
վում են ֆիննական սահման ժամանելու պահին։ Եթե անձը չի բավարարում
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վերը նշված պահանջները, նրա մուտքը այդ փուլում կարող է մերժվել։ Այն
երկրներից եկող և ոչ մշտական հիմունքներով երկրում մնացող օտար
երկ
րա
ցիները, որոնց նկատմամբ կիրառվում է վիզայի պա
հանջ, պետք է
ապացուցեն, որ իրենց կարիքները հոգալու և հետդարձի տոմսի համար
օրական կտրվածքով ապահովված են 30 եվրո գումարով։ Դիմողի մուտքը
երկիր նաև կարող է մերժվել, եթե հիմքեր կան կասկածելու, որ նա մտադիր
է գումար վաստակել անազնիվ միջոցներով կամ մատուցել սեռական բնույթի
ծառայություններ («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 148(1) բաժին)։
Միևնույն պայ
ման
ները կիրառվում են վիզայի հաստատման կամ մերժման
դեպքում։
Ընթացակարգի տևողությունը յոթից տասնհինգ օր է՝ պայմանավորված
դիմողի քա
ղա
քա
ցիությամբ (Դեսպանատան կայքի գլխավոր էջ)։ Վիզայի,
տարանցիկ վիզայի կամ օդով տարանցիկ վիզայի վճարը կազմում է 60 եվրո։126

2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Վիզայի մասին ընդունված որոշումները ենթակա չեն բողոքարկման («Օտար
երկրացիների մասին» ակտի 191(1) բաժին)։

2.3 Երկրում գտնվելու և բնակության/կացության կանոնները
2.3.1 Ներգաղթի կատեգորիայով չպայմանավորված ընդհանուր
կանոնները
2.3.1.1 Իրավասու մարմինները
Այդ թեմայի շուրջ մանրամասն քննարկումների մասին տե՛ս 2.2.1 բաժինը։

2.3.1.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Կացության թույլտվության (ժա
մա
նակավոր կամ մշտական) համար դիմող
յուրաքանչյուր օտարերկրացի պետք է ցույց տա, որ նա կարող է հոգալ իր և իր
խնամքի տակ գտնվող անձանց ապրուստը: Ընդհանուր առմամբ, չափահաս
դիմողը պետք է ցույց տա, որ նա ունի ամսական 900 եվրո. ուսանողի համար
այդ պա
հանջը կազմում է ամսական 500 եվրո (Ներգաղթի հարցերով
տնօրինության կողմից ներկայացված եկամտի պահանջ): Դիմողի քաղաքա
126 Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ալբանիայի, Բոսնիա և Հերցեգովինայի, Մակեդոնիայի
(Մակեդոնիայի Նախկին Հարավսլավական Հանրապե
տու
թյուն), Մոնտենեգրոյի, Սերբիայի և
Մոլդովայի քաղաքացիներից դեռևս կգանձվի 35 եվրո (համաձայն ԵՄ Խորհրդի 2006 թվականի
հունիսի 1-ի որոշման 2-րդ հոդվածի):
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Ֆինլանդիա

ցիությամբ պայմանավորված՝ կարող են պահանջվել նաև այլ փաստաթղթեր,
ինչպես, օրինակ՝ վավերական վկայականը կամ անձնագիրը:
Ներկայումս Ֆին
լան
դիայի մասին գիտելիքների և ֆիններեն լեզվի
իմացության պա
հանջ չի ներ
կա
յացվում: Այ
նուա
մե
նայ
նիվ, հարկ է նշել, որ
հյուրընկալող երկրի մասին գիտելիքների և լեզվի իմացության պահանջ ներ
կայացվում է ինգերական ֆինների համար նախատեսված հպատակագրման
արագացված գործընթացի դեպքում: Բացի դրանից, միջազգային ծրագրերի
համար դիմող ուսանողներից կարող է պա
հանջվել հաստատել անգլերեն
լեզվի գիտելիքները: Քաղաքապետարանները և Աշխատանքի հարցերով
նախարարությունն առաջարկում են ինտեգրման մի շարք դասընթացներ՝
ներառյալ լեզվի դասընթացները:
Ներգաղթողը պատասխանատվություն է կրում նախքան ժամանումը բոլոր
կարևոր փաստաթղթերի թարգմանությունը ապահովելու համար: Դրանք
ներառում են աշխատանքային փաստաթղթերը (վերջին աշխատավայրի և աշ
խա
տանքի դադարեցման պատճառի մասին մանրամասն տեղեկություններ
պարունակող), ծննդյան վկայականները և ամուսնության վկայականները:
Բնակության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյունը կարող է մերժվել, եթե դիմողը
համարվում է Ֆին
լան
դիայի հանրային կարգին, անվտանգությանը կամ
հանրային առողջությանը կամ Ֆինլանդիայի միջազգային հարաբերություն
ներին վտանգ ներկայացնող («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 11(1)-(2)
բաժին), կամ եթե հիմնավոր պատճառներ կան կասկածելու, որ նա մտադիր
է խուսափել երկիր մուտք գործելու կամ բնա
կության/կա
ցու
թյան մասին
դրույթներով սահմանված պահանջների կատարումից («Օտարերկրացիների
մասին» ակտի 148-րդ հոդված):
Թույլտվությունների համար սահ
մանված վճարների չափը տատանվում
է՝ ուսանողների կամ ան
չա
փա
հասների համար կա
ցու
թյան առաջին
թույլտվության համար սահմանված 55 եվրոյից մինչև կացության ստանդարտ
թույլտվության համար սահմանված 200 եվրոն:
Ներգաղթի հարցերով տնօրինությունը սահ
մանում է տարբեր տեսակների
թույլ
տվու
թյունների համար քննության գործընթացի միջին ժամ
կետները
(Ներգաղթի հարցերով տնօրինության կողմից սահմանված քննության ժամ
կետ): Օրինակ՝ վարձու աշ
խա
տանքով զբաղվող անձի համար կա
ցու
թյան
թույլտվության քննության ժամկետը հաշվարկվում է 1.7 ամիս, ոչ վարձու աշ
խա
տանքով զբաղվող անձի համար կա
ցու
թյան թույլտվության քննության
ժամկետը տևում է միջինը 2.4 ամիս, ուսանողի կացության թույլտվությունը՝
0.7 ամիս, իսկ ընտանեկան կապերի հիման վրա կացության թույլտվության
քննությունը տևում է 4.4 ամիս: Գործնականում, այ
նուա
մե
նայ
նիվ, Ֆին
լան
դիայում աշխատանքային պայմանագիր ունեցող անձի համար բնակության/
կա
ցու
թյան թույլտվության համար դիմումի քննության գործընթացը տևում
է մոտ երեք ամիս՝ կախված գործի բարդությունից (Հարցազրույց Forsander):
Մշտական բնակության/կացության թույլտվություն ունեցող անձի համար ըն
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

տանիքի վերամիավորման գործընթացը չի տևում ինն ամսից ավելի («Օտար
երկրացիների մասին» ակտի 69ա բաժին). 2006 թվականին արձանագրված
միջին ցուցանիշը եղել է 3.5 ամիս (Ներգաղթի հարցերով տնօրինություն,
2006թ., էջ 28):

2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Ներգաղթի հարցերով տնօրինության կողմից ընդունված որոշումները կարող
են բողոքարկվել Վարչական դատարան, այնուհետև՝ Գերագույն վարչական
դատարան:

2.3.2 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևողության
2.3.2.1 Ժամանակավոր բնակությունը/կացությունը
Բնակության/կացության թույլտվությունները լինում են որոշակի ժամկետով
կամ մշտական:127 Որոշակի ժամկետով բնակության/կացության թույլտվու
թյունները տրա
մա
դրվում են ժա
մա
նակավոր (նշված «B» տառով) կամ
տևական (նշված «A» տառով) բնույթի բնա
կության/կա
ցու
թյան համար:
Որոշակի ժամ
կետով առաջին թույլտվության («B» տեսակի թույլ
տվու
թյուն) վավերականության ժամկետը մեկ տարի է, եթե այն տրամադրվում է
իրավական ակտի, հանձնարարության կատարման կամ ուսման նպատակով,
որոնք ավարտվելու են սահմանված ժամկետում, թույլտվության գործողության
ժամ
կետը կարող է երկարաձգվել մինչև երկու տարի («Օտար
երկ
րա
ցիների
մասին» ակտի 53(1) բաժին, 53(3) բաժին):
Այդպիսի թույլտվություններ տրամադրվում են արտերկրում բնակվող անձանց
ժամանակավոր հիմունքներով աշխատելու, առևտրային գործունեություն իրա
կանացնելու, ուսման նպատակով կամ որևէ այլ հատուկ պատճառով, օրինակ՝
«А» տեսակի թույլտվություն ունեցող անձի հետ ընտանիքի վերամիավորման
նպատակով («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 45(1) հոդված):
«A» տեսակի թույլտվությունը շնորհվում է առավելագույնը չորս տարի ժամ
կետով («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտի 55(1) հոդված): Տևական բնա
կության/կացության թույլտվությունը տրամադրվում է այն դեպքերում, երբ
երկրում գտնվելու անհրաժեշտությունն ունի տևական բնույթ (օրինակ՝ ավելի
երկարաժամկետ աշխատանքային պայմանագիր, ընտանեկան կապերի
առկայություն և այլն), և այն դեպքերում, երբ «B» տեսակի թույլ
տվու
թյունը
չի կարող կիրառվել, սակայն մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն դեռևս չի կարող շնորհվել (օրինակ՝ քա
ղա
քա
ցիության համար
դիմող՝ ֆիննական ծագում ունեցող անձինք, ովքեր մշտապես ապրում են
127 Սկանդինավյան պետությունների քաղաքացիները և նրանց ընտանիքների անդամները բնա
կության/կացության թույլտվության անհրաժեշտություն չունեն:
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արտերկրում, ինչպես նաև նրանց ըն
տա
նիքի անդամները): «B» տեսակի
թույլտվություն ունեցող անձին տրվում է «А» տեսակի թույլտվություն Ֆինլան
դիայում 2 տարի անընդմեջ բնակությունից հետո, եթե դեռևս բավարարված
են թույլտվություն տալու համար սահմանված պահանջները: («Օտարերկրա
ցիների մասին» ակտի 55(3) հոդված):

2.3.2.2 Մշտական բնակությունը/կացությունը
Տևական բնակության/կացության թույլտվությամբ Ֆինլանդիայում չորս տարի
ապրող անձը, ով դեռևս բավարարում է թույլտվության համար սահմանված
հիմքերը, և նրա դիմումի մերժման որևէ հիմք գոյություն չունի, կստանա
մշտական բնակության/կացության թույլտվություն («P» տեսակի թույլտվու
թյուն): Ընտանեկան կապերի հիմքով «А» տեսակի՝ որոշակի ժամկետով թույլ
տվու
թյուն ստացած անձը կարող է ստա
նալ «P» տեսակի թույլ
տվու
թյուն,
նույնիսկ եթե նրա հովանավորը չի բավարարում «P» տեսակի թույլտվության
համար ներկայացվող պահանջները («Օտարերկրացիների մասին ակտի»
56(1) հոդված): Այդպիսի թույլ
տվու
թյունը վավերական է մինչև հետագա
ցուցումները:
Երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակ ունեցող անձի
ԵՀ բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն տրվում է երրորդ երկրի այն
քաղաքացուն, ով «A» տեսակի թույլտվություն ստանալուց հետո հինգ տարվա
ընթացքում օրինական կարգով բնակվել է այդ երկրում՝ դիմումը ներ
կա
յաց
նելուց անմիջապես առաջ («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտի 56ա(1)
հոդված՝ փոփոխված 258/2007 փաստաթղթով): Երկարաժամ
կետ բնա
կության/կացության կարգավիճակ ունեցող անձի ԵՀ բնակության/կացու
թյան թույլտվությունը, վավերականության ժամկետի առումով, համարվում է
մշտական բնակության/կացության թույլտվությանը համարժեք փաստաթուղթ
(«Օտարերկրացիների մասին» ակտի 33(3) հոդված):

2.3.3 Ներգաղթի որոշակի տեսակների համար գործող
պայմանները
2.3.3.1 Ընտանիքի վերամիավորումը
Ընտանիքի վերամիավորում հնարավոր է բնակության/կացության թույլտվու
թյուն ունեցող անձանց համար, եթե նրանք կարող են ապահովել միջոցներ
իրենց ըն
տա
նիքի ապրուստը հոգալու համար: Ներգաղթողի ըն
տա
նիքի
անդամը (դիմողը) կարող է դիմել բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվության
համար, եթե ներ
գաղ
թողը (նրա հովանավորը) արդեն ստացել է բնա
կության/կացության թույլտվություն, կամ հովանավորը կարող է նախաձեռնել
այդ գործընթացը՝ Տարածքային ոստիկանություն դիմում ներ
կա
յաց
նելու
միջոցով («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 62(1) հոդված): Ե՛վ դիմողը, և՛
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

հովանավորը պետք է ունենան իրենց կարծիքը հայտնելու հնարավորություն
(«Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտի 62(2) հոդված): Ներգաղթի հարցերով
տնօրինությունը և Տարածքային ոստիկանությունը կարող են ստա
նալ
կարծիքներ բնակության/կացության թույլտվությունների համար դիմումների
վերաբերյալ սոցիալական ապահովության և առողջապահության հարցերով
մարմինների կողմից: Սո
ցիա
լա
կան իրավիճակի մասին տեղեկությունների
պահանջ կարող է ներկայացվել, եթե հովանավորն առանց ուղեկցության ան
չափահաս է («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 63(1) հոդված): Ընտանեկան
կապերի մասին որևէ այլ պատշաճ վկայության բացակայության դեպքում
ազգակցական կապը կարող է ապացուցվել պե
տու
թյան կողմից վճարվող
ԴՆԹ հետազոտության միջոցով («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 65-66րդ հոդվածներ):
Ընտանիքի վե
րա
միա
վորման ծրագրից կարող են օգտվել ամուսինները, 18
տարեկանը չլրացած երեխաները կամ որդեգրված երեխաները, գրանցված
ամուսնական հարաբերություններում գտնվող զուգընկերները, ինչպես նաև
համատեղ բնակվող կողակիցները, որոնք նախքան Ֆին
լան
դիա ժամանելը
համատեղ բնակվել են արդեն առնվազն երկու տարի: Հովանավորի
ծնողները, այնուամենայնիվ, չունեն ընտանիքի վերամիավորման ծրագրի
ներքո Ֆինլանդիա մուտք գործելու իրավունք («Օտարերկրացիների մասին»
ակտի 37(1) հոդված):
Եթե Ֆին
լան
դիայում բնակվող անձն ան
չա
փա
հաս է, նրա խնամակալը
համարվում է ըն
տա
նիքի անդամ («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտի
37(1) հոդված): «Օտարերկրացիների մասին» ակտին համապատասխան՝
մինչև 18 տարեկան երեխայի մասին ընդունված ցանկացած որոշում պետք է
իրականացվի՝ ելնելով երեխայի շահերից: Երեխան ունի կարծիք հայտնելու
իրավունք, և նրա մտահոգությանը պետք է անհապաղ ընթացք տրվի («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտի 6(1)-(3) հոդված): Եթե առանց ուղեկցության
անչափահաս երեխան ստանում է բնակության/կացության թույլտվություն,
արտերկրում բնակվող նրա անչափահաս քույրերն ու եղբայրները նույնպես
ստանում են բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն, եթե նրանք ապրել են
միասին, և նրանց ծնողներն այլևս ողջ չեն (կամ ծնողների գտնվելու վայրն
անհայտ է), և այդ գործելակերպը բխում է երեխայի շահերից («Օտարերկրա
ցիների մասին» ակտի 52(4) հոդված):
Ընտանիքի անդամներն ընդհանրապես ստանում են բնա
կության/կա
ցու
թյան նույն թույլտվությունները, ինչ նրանց հովանավորները՝ ներառյալ աշխա
տանքի իրավունքը («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 45(3) հոդված, 47(3)
հոդված): Սովորաբար ընտանիքի անդամները պետք է որոշման սպասեն բնա
կության երկրում, սակայն արտակարգ հանգամանքներում կարող են արվել
բացառություններ: Որոշումը պետք է դիմողին տրամադրվի դիմումը ներկա
յացնելուց ոչ ուշ, քան ինն ամիս անց («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 69ա
հոդված):
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2.3.3.2 Աշխատանքը
Վարձու աշխատանքը
Ընդհանուր առմամբ, հնա
րա
վոր չէ Ֆին
լան
դիա գալ որպես աշ
խա
տանք
փնտրող. միայն Սկանդինավյան պետությունների և ԵՄ կամ համարժեք պե
տությունների քաղաքացիները կարող են աշխատանք փնտրելու համար մինչև
երեք ամիս գտնվել երկրում:
Վարձատրվող աշխատանքով զբաղվելու համար անձինք, ովքեր պահանջում
են աշխատանքի թույլտվություն, պետք է ձեռք բերեն բնակության/կացության
թույլ
տվու
թյուն աշ
խա
տող անձի համար: Անհատներին, որոնց նկատմամբ
կիրառվում է վիզայի պահանջ կամ որոնք ազատված են վիզայի պահանջից,
բնակության/կացության թույլտվություն կարող է տրամադրվել ժամանակավոր
կամ տևական աշխատանքի հիման վրա:
Վարձու աշխատողի դեպքում բնակության/կացության թույլտվության
համար դիմումը կարող է ներ
կա
յացվել օտարերկրացու կողմից կամ նրա
անունից՝ նրա գործատուի կողմից Ֆինլանդիայի առաքելության գրասենյակ,
Աշխատանքի հարցերով գրա
սե
նյակ կամ Տարածքային ոստիկանություն
(«Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտի 2(1) հոդված): Գործատուն պետք է
Աշխատանքի հարցերով գործակալություն դիմի օտարերկրացուն աշխա
տանքի վերցնելու թույլտվության խնդրանքով և պետք է տրամադրի գրավոր
տեղեկություններ աշխատանքի հիմնական պայմանների վերաբերյալ
(«Օտարերկրացիների մասին» ակտի 73(1) հոդված): Աշխատանքի հարցերով
գրասենյակում սահմանվում են և՛ աշխատանքին առնչվող քաղաքական
պա
հանջները, և՛ օտարերկրացու համար կենսաապահովման բավարար
միջոցների չափը («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտի 72 հոդված) (տե՛ս
2.3.1.3 բաժինը): Եթե Աշխատանքի հարցերով գոր
ծակալության նախնական
որոշումը դրական է, Ներգաղթի հարցերով տնօրինությունը կարող է աշ
խատողին տրամադրել բնակության/կացության առաջին թույլտվությունը
(«Օտարերկրացիների մասին» ակտի 83(2) հոդված):
Վարձու աշխատողին բնակության/կացության թույլտվություն շնորհվում
է մեկ կամ մի քանի մաս
նա
գի
տա
կան ոլորտներում աշխատելու համար,
սակայն դա չի խոչընդոտում, որպեսզի աշխատողն այդ ոլորտներում փոխի
իր գործատուին («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտի 77-րդ հոդված): Եթե
դիմողի՝ բնակության/կացության նոր թույլտվությունը նույն մասնագիտության
համար է, աշխատանքի հարցերով գրասենյակը ազգային պահանջարկի նոր
ուսումնասիրություն չի կատարում («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 83(3)
հոդված): Այդ բնակության/կացության թույլտվությունների գործողության
ժամ
կետի երկարաձգման համար դիմումներով զբաղվում է տեղական
ոստիկանությունը:
Օտարերկրացին ունի Ֆինլանդիայում աշխատելու անսահմանափակ իրա
վունք, եթե՝ նրան շնորհվել է մշտական կամ տևական բնակության/կացության
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

թույլ
տվու
թյուն վարձու աշ
խա
տանքից բացի, այլ հիմքերով, նրան շնորհվել
է որոշակի ժամկետով Ֆինլանդիայում բնակության/կացության թույլտվու
թյուն այն հիմքերով, որ նա աշխատում է որպես պրոֆեսիոնալ մարզիկ կամ
մարզիչ, նա աշխատում է կրոնական կամ շահույթ չհետապնդող միավորման
համար կամ որպես մասնագետ գիտության, մշակույթի կամ արվեստի
բնագավառներում, նա աշխատում է որպես ըն
կերության կառավարիչ կամ
միջին ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող անձ, կամ զբաղեցնում է փորձագետի
պաշտոն, որի համար անհրաժեշտ են հատուկ հմտություններ, կամ
զանգվածային հաղորդակցության ոլորտում իրականացնում է մասնագիտա
կան գործունեություն («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 79–րդ հոդված):
Օտարերկրացին ունի աշխատանքի սահմանափակ իրավունք (շաբաթական
միջինը 25 ժամ), եթե՝ նրան շնորհվել է ուսումնական բնակության/կացության
թույլտվություն կամ բնակության/կացության թույլտվություն դասավանդման,
դասախոսական և գիտական տարբեր հանձնարարությունների համար,
նա ժամանել է Ֆին
լան
դիա որևէ սարքի կամ սարքավորման առաքման
մասին պայ
մանագրի հետ կապված աշ
խա
տանք իրա
կա
նաց
նելու համար և
բնակվում է առավելագույնը վեց ամիս, նա մասնակցում է միջպետական հա
մաձայնագրով նախատեսված ծրագրի, ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող՝ ուսում
նա
կան հաստատությունների և ուսանողական միավորումների ծրագրերի,
միջազգային աշխատանքային ճամբարների գործողություններին կամ իրա
կանացնում է այլ համարժեք աշխատանք կամ մասնակցում է գործնական վե
րապատրաստման դասընթացների, որոնց տևողությունը առավելագույնը մեկ
տարի է կամ աշխատում է «au pair» ծրագրով:
Օտարերկրացիներն ունեն առանց բնակության/կացության թույլտվության
վարձատրվող աշխատանքի իրավունք, եթե նրանք երկիր են ժամանում առա
վե
լա
գույնը երեք ամսով՝ որպես բանավոր թարգմանիչներ, ուսուցիչներ,
մարզիկներ, պրոֆեսիոնալ արվեստագետներ, արբիտրաժային միջնորդներ,
փորձագետներ և այլն աշխատելու, կամ առա
վե
լա
գույնը 18 ամսով
փոխանակման ծրագրով՝ վերապատրաստման դասընթացների մասնակցելու
հրավերի կամ հա
մա
ձայնագրի հիման վրա («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին»
ակտի 80(1) հոդված): Վարձու աշ
խա
տողներին ներ
կա
յացվող բնա
կության/
կա
ցու
թյան թույլտվության պա
հանջից այլ բացառություններ են կիրառվում
հետևյալ անձանց նկատմամբ՝ պրոֆեսիոնալ արվեստագետներ կամ
մարզիկներ, նավաստիներ, որոնք աշխատում են այնպիսի նավի վրա, որը,
որպես միջազգային փոխադրումներ իրականացնող կամ օտարերկրյա
նավահանգիստների միջև նավարկող նավ, ընդգրկված է առևտրային նավերի
ցանկում, և ԵՄ կամ ԵՏՏ այլ երկրում գործող ընկերության մշտական աշխա
տողներ, որոնք Ֆին
լան
դիայում ժա
մա
նակավորապես գնումներ են կա
տա
րում կամ իրականացնում են ենթապայմանագրային աշխատանք, քանի դեռ
օտարերկրացին մյուս երկրում ունի բնակության/կացության և աշխատանքի
վավերական ու համապատասխան թույլտվություններ («Օտարերկրացիների
մասին» ակտի 81(1)-(3) հոդված):
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Ֆինլանդիա

Ոչ վարձու աշխատանքը
Երրորդ երկրի քաղաքացիներից պահանջվում է ձեռք բերել ոչ վարձու աշխա
տողների համար նախատեսված կացության թույլտվություն՝ Ֆինլանդիայում
ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու համար: Ոչ վարձու աշխա
տողի դեպքում բնակության/կացության թույլտվության համար դիմում կարող
է ներկայացվել Ֆինլանդիայի առաքելության գրասենյակ կամ Տարածքային
ոստիկանություն («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 82(2) հոդված): Նշված
տեսակի թույլտվությունը ստանալու համար տվյալ ձեռնարկատիրական գոր
ծունեությունը պետք է լինի եկամտաբեր: Եկամտաբերությունը գնահատվում է
Զբաղվածության և տնտեսական զարգացման կենտրոնի կողմից նախապես
ստացված տարբեր զեկույցների՝ օրինակ բիզնես պլանի կամ պարտադիր ուժ
ունեցող նախնական պայմանագրերի և ֆինանսավորման համաձայնագրերի
հիման վրա («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 84(1) հոդված): Ոչ վարձու
աշխատողը պետք է ունենա ապրուստի երաշխավորված միջոցներ, և բացի
դրանից, նա պետք է ունենա կանոնավոր եկամուտ, որը պետք է գերազանցի
հիմնական կարիքները բավարարող եկամտի շեմը (ձեռ
նար
կա
տի
րական
գոր
ծու
նեու
թյունից, անձնական միջոցներից մասհանումներ և այլն) բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվության վավերականության ամբողջ ժա
մա
նակահատվածում: Եթե օտարերկրացին արդեն ունի բնակության/կացու
թյան թույլտվություն, Տարածքային ոստիկանությունը տրամադրում է նրան ոչ
վարձու աշխատողի համար նախատեսված բնակության/կացության նոր թույլ
տվություն, հակառակ դեպքում, Ներգաղթի հարցերով տնօրինությունը տրա
մադրում է առաջին թույլտվությունը («Օտարերկրացիների մասին» ակտի 84(3)
հոդված):

Սեզոնային աշխատանքը
Բնակության/կացության թույլտվության պահանջից ազատված են այն օտար
երկ
րա
ցիները, որոնք երկիր են ժամանում առա
վե
լա
գույնը երեք ամսով՝
հատապտուղների, մրգերի, հատուկ մշակաբույսերի, արմատապտուղների և
բանջարեղենի այլ տեսակների բերքահավաք կա
տա
րելու կամ մորթի ստա
նալու համար նա
խա
տես
ված անասնաբուծական ֆերմաներում աշխատելու
համար:

Արձակուրդային համաձայնագիրը
Ֆինլանդիան երկկողմ համաձայնագիր (այսպես կոչված Արձակուրդային հա
մաձայնագիր) է կնքել Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի հետ, որի համաձայն
այդ երկրների քաղաքացիները կարող են դիմել մեկ տարի ժամկետով վիզայի
համար, որի հիմնական նպատակը այդ երկրում արձակուրդն անցկացնելն է:
Նշված տեսակի վիզա ստանալու համար դիմողը պետք է ապահովի հետևյալ
պայ
ման
ները՝ դիմողի հիմնական նպա
տակը պետք է լինի Ֆին
լան
դիայում
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արձակուրդ անցկացնելը, դիմումի ներկայացման պահին պետք է լինի 18-30
տարեկան, նրան չպետք է ուղեկցեն իր խնամքի տակ գտնվող երեխաները,
նա նախկինում չպետք է ստացած լինի արձակուրդի հետ աշ
խա
տանքը
համատեղելու թույլ
տվու
թյուն, պետք է ունենա վավերական անձնագիր և
հետդարձի տոմս (կամ տոմս գնելու համար բավարար միջոցներ), Ֆին
լան
դիայում գտնվելու ընթացքում պետք է ապահովված լինի կենսաապահովման
բավարար միջոցներով, ինչպես նաև պետք է լինի առողջ և ունենա պատշաճ
անցյալ այդպիսի վիզայի իրա
վունք ստա
նալու համար (Համաձայնագիր
Նոր Զելանդիայի հետ, 2004 թվական, Հուշագիր Ավստրալիայի հետ, 2002
թվական):

2.3.3.3 Ուսումը և վերապատրաստումը
Երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիները կարող են մուտք գործել Ֆին
լան
դիա կա՛մ
կայացած փոխանակման ծրագրերի միջոցով, կա՛մ դիմելով անմիջապես
Ֆին
լան
դիայի որևէ համալսարան: Նրանք պետք է հոգ տանեն, որպեսզի
ժամանման պահին ունենան անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը: Համալսա
րաններ դիմելու դեպքում հավանական ուսանողը կարող է ստիպված լինել
մասնակցելու ըն
դու
նելության քննությանը Ֆին
լան
դիայում, որի համար նա,
անհրաժեշտության դեպքում, կարող է դիմել կարճաժամկետ վիզայի համար:
Նրանք նաև պետք է ցույց տան, որ ունեն հա
մա
պա
տաս
խան միջոցներ
(տե՛ս 2.3.1.3 բաժինը) և առողջության ապահովագրություն Ֆինլանդիայում
գտնվելու ժամանակահատվածի համար, ինչպես նաև բնակության/կացության
թույլտվության դիմում ներկայացնեն Ֆինլանդիայի մոտակա դեսպանատուն
կամ հյուպատոսություն՝ նախքան երկիր ժամանելը: Առավելագույնը երեք
ամիս տևողությամբ ուսումնական ծրագրերի համար թույլտվության պահանջ
չի ներկայացվում:
Ուսանողներն ունեն վարձու աշ
խա
տանքով զբաղվելու սահ
մանափակ իրա
վունք, որով ուսանողը կարող է կատարել վարձու աշխատանք, եթե այդ աշխա
տանքը նրա որակավորման համար պա
հանջվող վե
րա
պատ
րաստման մաս
է, և եթե աշխատանքային ժամերը չեն գերազանցում շաբաթական 25 ժամը,
կամ եթե աշխատանքն (կես դրույքով կամ ամբողջ դրույքով) իրականացվում
է դասերից ազատ ժա
մա
նակ (ներառյալ՝ աշ
խա
տանքներն արձակուրդի
ընթացքում) («Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտի 80(1) հոդված): Ֆին
լան
դիայի ուսումնական հաստատությունում իր կոչումը ստանալուց հետո օտար
երկրացին կարող է մեկ անգամ ստանալ ժամանակավոր բնակության/կացու
թյան թույլտվություն վեց ամիս ժամկետով՝ աշխատանք փնտրելու նպատակով:
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Ֆինլանդիա

3 Անդամ պետությունում գործող պայմանների
համեմատությունը ԵՄ և միջազգային մակարդակով
սահմանված պայմանների հետ
Ի տարբերություն ԵՄ որոշ այլ անդամ պե
տու
թյունների՝ Ֆին
լան
դիայում
ըն
դուն
ված սահ
մանմամբ՝ ըն
տա
նիքի անդամներ նշանակում է միայն
հովանավորի ամուսինը (կամ զուգ
ըն
կերը) և երեխաները կամ որդեգրած
երեխաները (ինչպես նաև ամուսնու կամ զուգ
ըն
կերոջ երեխաները կամ
որդեգրած երեխաները)՝ չներառելով հովանավորի ծնողներին:

4 Գործնականում ներգաղթի վրա ներգաղթի վերա
բերյալ օրենսդրության իրական ազդեցությունը
Ներգաղթի հարցերով տնօրինությունը լայնորեն քննադատվել է ներ
գաղթի
խնդիրների լուծման չափազանց խիստ և շփոթեցնող վերաբերմունքի համար:
Այդ շփոթմունքը շատ դեպքերում պայ
մանավորված է հայեցողության լայն
շրջանակով, որը Տնօրինությանը վերապահվում է «Օտար
երկ
րա
ցիների
մասին» ակտով և է՛լ ավելի է ընդարձակվում Տնօրինության անձնակազմի ոչ
բավարար համալրվածությամբ:
Եթե նույնիսկ Ներգաղթի հարցերով տնօրինության անձնակազմը համալրվել
է վերջին բարեփոխումների ընթացքում, դա չի կարող բավարար լինել
դիմումների բավականին արագ քննություն իրականացնելու համար: Հավա
նաբար, այդ խնդրի պատճառը Ֆինլանդիայի օրենսդրության մեջ դիմումների
քննության ժամկետների վերաբերյալ կանոնակարգի բացակայությունն է:
Սահմանված ժամկետների սահմանափակումները բխում են միայն ԵՄ հրա
հանգներից և համեմատաբար երկար են:
Ներգաղթի դանդաղ և սահմանափակող միջոցների համար մասամբ պետք
է մեղադրել նաև Ֆինլանդիայի փոխհամաձայնության քաղաքականությանը,
քանի որ բոլոր կողմերը՝ Կառավարությունը, գործատուների և աշխա
տող
ների կազմակերպությունները, պետք է համաձայնության գան շուկաների
ընդլայնման և վերակազմակերպման շուրջ, նույնիսկ այն մաս
նա
գի
տու
թյունների ոլորտներում, որտեղ կա արտերկրից անհապաղ վերա
կանգ
նման անհրաժեշտություն: Բարձրորակ աշխատուժ ներգրավելու բարդության
մեկ այլ պատճառ կարող է լինել այն քաղաքականությունը, որով սահմանա
փակվում է աշխատողների իրավունքը՝ կապված իրենց ընտանիքներն ավտո
մատ կերպով իրենց մոտ տեղափոխելու հետ: Այս առումով՝ «Օտարերկրա
ցիների մասին» ակտում արդեն մասամբ կատարվել են որոշակի ճշգրտումներ:
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Բացի դրանից, թեև Ֆին
լանդիային անհրաժեշտ է բարձրորակ աշխատուժի
ներհոսք, այն չունի ներ
գաղթին առնչվող համապարփակ մոտեցում և
ազգային տնտեսության վրա դրա ազդեցության խորը ուսում
նա
սի
րություն:
Համակարգը քննադատության է ենթարկվել չափազանց բարդ լինելու և
դյուրըմբռնելի չլինելու պատճառով: Գործատուները դժգոհել են օտարերկրյա
աշ
խա
տողներ վարձելու դժվարություններից և դիմել են Ներգաղթի
հարցերով տնօրինությանը՝ գործընթացը դյուրացնելու խնդրանքով: Մի քանի
գործընկերներ գնահատել են, որ ավելի արդյունավետ կլինի մշակել «Օտար
երկ
րա
ցիների մասին» ակտի բոլորովին նոր տարբերակ, քան պարզապես
փոփոխություններ կատարել դրանում: Գործընթացը պարզեցնելու և
առավել դյուրըմբռնելի դարձնելու այդ միտումը կարող է նկատվել նաև
պաշտոնական քաղաքականությանը վերաբերող մի շարք փաստաթղթերում:
Կառավարության միգրացիոն քաղաքականության ծրագրի քաղաքա
կանության չորրորդ ուղեցույցում սահմանվում է աշխատանքային ներգաղթի
համար թույլտվությունների ռեժիմի պարզեցման անհրաժեշտությունը, մինչդեռ
Քաղաքականության հինգերորդ ուղեցույցում նշվում է օտարերկրացի աշխա
տողների՝ Ֆինլանդիա գալու և աշխատանք փնտրելու հնարավորությունը
մեծացնելու անհրաժեշտությունը:
Որոշ մեկնաբանների կարծիքով՝ անհրաժեշտ է պարտադիր դարձնել բոլոր
աշխատողների գրանցումը, որպեսզի հնա
րավոր լինի խուսափել ենթապայ
մանագրերից, որոնք կարող են խախտել Ֆին
լան
դիայի օրենս
դրու
թյունը:
Ներկայումս բազմաթիվ փոքր ընկերություններ ձգտում են աշխատանքի ըն
դու
նել մարդկանց կարճաժամ
կետ հիմունքներով՝ չտեղեկացնելով նրանց
իրենց իրավունքների մասին: Աշխատողները ճամփորդում են Ֆինլանդիայից
իրենց ծագման երկիր և հակառակը՝ որպես Ֆինլանդիայի փաստացի բնա
կության/կացության կարգավիճակ ունեցող անձինք, սակայն չունենալով որևէ
իրա
վունք (Հարցազրույց Թումաինենի հետ (Tuomainen), Էստոնացի աշ
խա
տողների մասին հարցազրույց Ֆորսանդերի հետ (Forsander), Հարցազրույց
Մարիուսի հետ (Marius)):
Ըստ էության, խտրական գործելակերպեր չեն իրականացվում, բացառությամբ
դիմողի քա
ղա
քա
ցիության հիմքով խտրական դրսևորումների: Որոշ պաշ
տոնյաներ նշել են, որ ամենահայտնի դեպքերն առնչվում են Թուրքիայի քա
ղաքացիներին, որոնց մի մասը, ինչպես բացահայտվել է, նախկինում խախտել
են ռեժիմը իրենց ազ
գա
կաններին Թուրքիայից Ֆին
լան
դիա տեղափոխելու
համար:
Ֆին
լան
դիան կիրարկել է Եվրոպական միու
թյան հակառասիստական հրա
հանգ
ները Խտրականության բացառման մասին 2004 թվականի ակտի
միջոցով (Խտրականության բացառման մասին ակտ): Սույն Ակտի գոր
ծողության շրջանակը ավելի լայն, քան նշված հրա
հանգների գործողու
թյան շրջանակը, և դրանով արդյունավետ իրավական հիմք է ապահովվում
և՛ զբաղվածության, և՛ ծառայությունների ոլորտներում խտրականության դեմ
պայքարի համար: Այնուամենայնիվ, ֆիննական Helsingin Sanomat շաբաթա
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թերթի կողմից վերջերս անցկացված հարցումների արդյունքում պարզվել է,
որ հարցվողների մոտ 40 տոկոսը այն կարծիքին էր, որ Ֆինլանդիան չպետք է
այլևս վարձի օտարերկրացիների (Mashaire):
Այդ վերաբերմունքը չափազանց մեծ վտանգ է ներ
կա
յաց
նում ներ
գաղթի
միջոցով աշխատողների հավաքագրման քաղաքականության արդյունա
վետությանը:

5 Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը
Ֆին
լան
դիայում գործում է ծերության կենսաթոշակի երկու համակարգ՝
աշ
խա
տանքային կենսաթոշակները, որոնց համար հիմք են ընդունվում
վարձատրվող բոլոր աշ
խա
տանքները, որոնք հաշվարկվում են աշխատած
տարիների և ստացված աշխատավարձի հիման վրա, և ազգային կենսաթո
շակը: Գործատուի պարտականությունն է աշխատողի համար նախա
տեսել կենսաթոշակային ապահովություն՝ աշխատանքային կենսաթոշակի
համակարգի ներքո:
Եթե կենսաթոշակ ստացողն ապրում է արտերկրում, այն, թե նա կարող է
արդյոք ստանալ կենսաթոշակը, կախված է այն հանգամանքից, թե որ երկրում
է նա բնակվում: Աշխատավարձի հետ կապված աշ
խա
տանքային կենսա
թոշակը արտերկրում վճարվում է բոլոր երկրներում՝ անկախ անձի քա
ղա
քացիությունից, մինչդեռ գործազրկության և կես դրույքով կենսաթոշակները
վճարվում են միայն ԵՄ և ԵՏՏ երկրներում:
Ի վերջո, «Ֆին
լան
դիայում այն կարծիքին են, որ երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիները, ովքեր ժա
մա
նակավորապես դուրս են եկել ԵՄ աշ
խա
տա
շու
կայից,
պետք է ապահովված լինեն աշխատաշուկա վերադառնալու հնարավորու
թյամբ: Երրորդ երկրի քաղաքացիների՝ իրենց ծագման երկրի և իրենց աշխա
տանքի երկրի միջև տեղաշարժվելու հնարավորությունը ոչ միայն խթանում է
«ուղեղների շրջանառությունը», այլ նաև նպաստում է այն ջանքերին, որոնք
ուղղված են դեպի ԵՄ նրանց միգրացիայի հետևանքով ծագման երկրների
կրած բացասական ազդեցություններից խուսափելուն»: (ԵՄ մոտեցման
մասին կանաչ փաստաթղթի վերաբերյալ Ֆինլանդիայի կողմից ներկայացված
պատասխանները):
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Ընտրված գրականություն
Գրականություն
Finnish Government, Government Programme of the Prime Minister Matti
Vanhanen S second cabinet (2007) (Govt. Programme 2007)։ Առցանց մատչելի է՝
http://www.vn.fi/hallitus/hallitusohielma/pdf/en.pdf
Finnish League for Human Rights, Analytical Report on Legislation (2004).
Finnish Ministry of Labour, Finland’s Responses on Green Paper on an EU approach
to managing economic migration (2005) (Finland’s Responses on Green Paper on EU
approach).
Forsander, A., Luottamuksen ehdot - Maahanmuuttajat 1990-luvun suomalaisilla
tyomarkkinoilla (Conditions of thrust - immigrants in the Finnish labour market in
the 1990s) (2002) Helsinki, Vaestoliitto (Forsander 2002).
Jaakkola, M., Salonen, A. and Villa, S. (eds.), Rasimi ja etinen syrijinta Suomessa
2005 (Racism and ethnic discriminations in Finland 2005) (2006) Helsinki,
Ihmisoikeusliitto.
Mashaire, P., “Maahanmuuton vastustus on tabu” (“Opposing immigration is a
taboo”), 2 Monitori (2007).
Raunio, M.., Aivovuodosta verenkiertoon. Huippuosaajat talouden voimavarana
(From braindrain to bloodstream. First-rate talents as a resource for the economy)
(2005) Helsinki, EVA-julkaisuja, Yliopistopaino (Raunio 2005).
Ristikari, T., “Immigration and European Trade Unions: A comparative analysis
of the British and Finnish trade union response to immigration and immigrant
workers”, Web Reports No. 20 Siirtolaisinstituutti (2006) (Ristikari 2006).
Sandlund, T., “Introduction” in Sandlund, T. (ed.), GLOCALMIG: Minorities,
Migrants belonging and citizenship: the case of Finland (2004) Bergen, BRIC
Publishers (Sandlund 2004).

Այլ աղբյուրներ
Ֆինլանդիայի 731/1999 Սահմանադրություն, 1999 թվականի հունիսի 11, ուժի
մեջ է մտել 2000 թվականի մարտի 1–ից Առցանց մատչելի է՝ http://www.finlex.
fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf
«Վարչական դատավարության մասին» 586/1996 ակտ՝ ներառյալ ակտի փո
փոխությունները մինչև 435/2003 (Վարչական դատավարության ակտ)։
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«Ինտեգրման մասին» 493/1999 ակտ, 1999 թվականի ապրիլի 9, ուժի մեջ
է մտել 1999 թվականի մայիսի 1–ից, վերջին փոփոխություններն ուժի մեջ են
մտել 2006 թվականի դեկտեմբերի 22–ից («Ինտեգրման մասին» ակտ)։
«Խտրականության բացառման մասին» 21/2004 ակտ, 2004 թվականի
փետրվարի 1, փոփոխվել է 50/2006 ակտով։
«Օտարերկրացիների մասին» 301/2004 ակտ, ուժի մեջ է մտել 2004 թվականի
մայիսի 1–ից՝ ներառյալ ակտի փոփոխությունները մինչև 619/2007, վերջին փո
փոխություններն ուժի մեջ են մտել 2007 թվականի սեպտեմբերի 1–ից («Օտար
երկրացիների մասին» ակտ):
«Աշխատանքի համատեղությամբ արձակուրդ անցկացնողների վերաբերյալ»
փոխըմբռնման հուշագիր Ֆին
լան
դիայի Կառավարության և Ավստրալիայի
Կառավարության միջև, 2002 թվականի ապրիլի 29 (Ավստրալիայի հետ
հուշագիր)։ Առցանց մատչելի է՝ http://formin.finland.fi/public/?contentid=56902&
contentlan=2&culture=en-US
«Աշխատանքի հետ համատեղությամբ արձակուրդի ռեժիմի մասին»
փոխըմբռնման հուշագիր Ֆինլանդիայի Կառավարության և Նոր Զելանդիայի
Կառավարության միջև, 2004 թվականի ապրիլի 29 (Նոր Զելանդիայի հետ
2004 թվականի համաձայնագիր)։ Առցանց մատչելի է՝ http://formin.finland.fi/pu
blic/?contentid=50905&contentlan=2&culture=en-US
Ներգաղթի հարցերով տնօրինություն Եկամտի պահանջ (2007թ.) (Ներգաղթի
հարցերով տնօրինության կողմից ներկայացված եկամտի պահանջ)։ Առցանց
մատչելի է՝ http://www.uvi.fi/netcomm/content.asp?path=8,2472,2612
Ներգաղթի
հարցերով
տնօրինություն,
Ներգաղթի
հարցերով
տնօրինությունում դիմումների քննության ժամկետներ (2006թ.)Processing times
for applications at the Directorate of Immigration (2006) (Ներգաղթի հարցերով
տնօրինության կողմից սահմանված քննության ժամկետ)։ Առցանց մատչելի է՝
http://www.uvi.fi/netcomm/content.asp?article=2588
Ներգաղթի հարցերով տնօրինություն, 2006 թվականի ամենամյա զեկույց
(2006թ.) (Ներգաղթի հարցերով տնօրինություն, 2006թ.)։
Ֆինլանդիայի Կառավարություն, Միգրացիոն քաղաքականության 2006
թվականի ծրագիր (2006թ.) (Կառավարության 2006 թվականի միգրացիոն քա
ղա
քա
կանություն)։ Առցանց մատչելի է՝ http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_
tyoministerio/06_julkaisut/10_muut/mamu_ohjelma19102006.pdf
Ֆին
լան
դիայի Արտաքին գործերի նախարարություն, Վիզաները և բնա
կության/կացության
թույլտվությունները
Ֆինլանդիայում
(2007թ.)
(Դեսպանատան կայքի գլխավոր էջ)։ Առցանց մատչելի է՝ http://www.finland.
or.tz/public/default.aspx?nodeid=31645&contentlan=2&culture=en-US
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Վիճակագրության ազգային ինստիտուտ, Ֆինլանդիայի բնակչությունը 2006
թվականին(2006թ.) (Վիճակագրության ազգային ինստիտուտ, 2006թ)։ 2006.
Առցանց մատչելի է՝ http://www.stat.fi/til//vaerak/2006/vaerak 2006 2007-03-23
tie_001_en.html
Հարցազրույցի մասնակիցները
Ա. Ֆորսանդեր, Ներգաղթի հարցերով Հելսինկիի գրասենյակ, 2007 թվականի
մայիս։
KELA, Կենսաթոշակների հարցերով մաս
նա
գի
տացած անձի հետ անանուն
քննարկում, 2007 թվականի օգոստոս։ Մ. Մարիուս, Գործատու շինարարական
կայքերում, 2007 թվականի օգոստոս։
Թ. Թումաինեն, Ներգաղթի հարցերով տնօրինություն, 2007 թվականի մայիս։

302

Ֆրանսիա

Ֆրանսիա
1. Ներգաղթի ընդհանուր քաղաքականությունը և միտումները........... 304
2. Ներգաղթը կարգավորող օրենքները և պայմանները....................... 305
2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը...................................305
2.2 Ընդունման կանոնները. վիզային քաղաքականությունը.........................306
2.2.1 Իրավասու մարմինները...............................................................306
2.2.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները...............................................................................306
2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը.....................................................................307
2.3 Երկրում մնալու և կացության կանոնները...............................................307
2.3.1

Ներգաղթի կատեգորիայով չպայմանավորված ընդհանուր
կանոնները..................................................................................307
2.3.1.1 Իրավասու մարմինները..........................................................307
2.3.1.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները..........................................................................308
2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը................................................................309

2.3.2 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևողության.......................309
2.3.2.1 Ժամանակավոր բնակություն/կացություն................................309
2.3.2.2 Մշտական բնակությունը/կացությունը...................................... 310

2.3.3 Ներգաղթի հատուկ տեսակների համար գործող պայմանները.... 312
2.3.3.1 Ընտանիքի վերամիավորումը................................................. 312
2.3.3.2 Աշխատանքը.......................................................................... 314
2.3.3.3 Ուսումը և վերապատրաստումը............................................... 318

3. Անդամ պետությունում գործող պայմանների համեմատությունը ԵՄ
և միջազգային մակարդակով սահմանված պայմանների հետ...........319
4. Գործնականում ներգաղթի վրա ներգաղթի վերաբերյալ
օրենսդրության իրական ազդեցությունը........................................... 320
5. Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը.................................. 321
Ընտրված գրականություն.........................................................................322

303

ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

1. Ներգաղթի ընդհանուր քաղաքականությունը և
միտումները
Ըստ վերջին վիճակագրական տվյալների՝ 2004 թվականին Ֆրան
սիայում
բնակվել են 4.3 միլիոն ներգաղթողներ, այդ թվում՝ 2.9 միլիոն օտարերկրացի
ներգաղթողներ:128 1950-ական և 1960-ական թվականներին դեպի Ֆրանսիա
միգրացիոն հոսքերը հիմնականում բաղկացած էին հարավային Եվրոպայի
և Մաղրեբի երկրների քաղաքացիներից: 1975 թվականից ի վեր հարավային
Եվրոպայի երկրներից ներ
գաղթն անընդհատ նվազում էր, մինչդեռ սկսած
1950-ական թվականներից Մաղրեբի երկրներից ներգաղթի ծավալներն աճում
էին, նույնիսկ եթե 1990 թվականից ի վեր ավելի դանդաղ են: Ներգաղթի նոր
հոսքերը հիմնականում այն երկրներից էին, որոնք կապեր ունեին Ֆրանսիայի
հետ, որոնցում սակայն միայն վերջերս էին առաջացել միգրացիոն երևույթներ՝
հաճախ քաղաքական անկայության հետևանքով (օրինակ՝ Աֆրիկյան երկրնե
րը, ինչպես օրինակ՝ Կոտ դ’Իվուարը և Կոնգոն): Ի վերջո, ներգաղթի մակար
դակը զարգացած երկրներից ցածր է եղել, փոքրաթիվ են եղել նաև Արևելյան
Եվրոպայի երկրներից ներգաղթողները (Barou, 2006թ., 107-112 էջեր)։
Ֆրանսիայի «Օտարերկրացիների մասին» ժամանակակից օրենքի սկզբնաղ
բյուրը կարող է համարվել 1945 թվականի նոյեմբերի 2-ի հրամանագիրը, որի
նպատակն էր կազմակերպել ներգաղթի հոսքերը, որոնք լայնորեն ընդունվում
էին որպես անհրաժեշտություն՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից
հետո առաջացած իրավիճակը հաղթահարելու համար: Վաղ 1970-ական
թվականներից սկսած՝ Ֆրանսիայի ներգաղթի քաղաքականությունը զարգա
նում էր՝ անցում կատարելով դեպի ավելի խիստ իրավական ռեժիմ, իսկ 1974
թվականին որոշում ընդունվեց դադարեցնել օտարերկրյա վարձատրվող
աշխատուժի հոսքերը: 1980 թվականին հաջորդող երկու տասնամյակների
ընթացքում նկատվում է օտարերկրացիների նկատմամբ առավել խիստ օրենս
դրություն կիրառելու ընդհանուր միտում:
2004 թվականին 1945 թվականի նոյեմբերի 2-ի հրամանագիրը փոխարինվել
է «Ֆրան
սիա մուտքի, Ֆրան
սիայում բնա
կության/կա
ցու
թյան և ապաստանի
մասին» օրենսգրքով, որի տեքստն առավել պարզ էր ու համակարգված:
2006 թվականին ընդունվել է մի կարևոր օրենք՝ «Ներգաղթի և ինտեգրման
մասին» 2006 թվականի հուլիսի 24-ի օրենքը: Դրա նպատակն էր վերաբացել
սահ
մանները վարձատրվող աշ
խա
տանքի համար՝ ընտրության հիման վրա
և առանց ընտրության իրականացվող ներ
գաղթի միջև առկա գաղափա
րաբանական տարբերակմամբ: Այլ խոսքերով, դրա նպատակն էր նպաստել
ներ
գաղթի այն հոսքերին, որոնք շահավետ են Ֆրան
սիայի տնտեսության
համար և սահմանափակել ներգաղթի մյուս տեսակները, ինչպես օրինակ՝ ըն
տանիքի վերամիավորման նպատակով ներգաղթը:
128 Տե՛ս Բորրել, 2006թ.։ Կարելի է նկատել, որ ըստ Վիճակագրական և տնտեսական ուսում
ն ա
սիրությունների ազգային ինստիտուտի (INSEE), ներգաղթողն այն անձն է, որը բնակվում է Ֆրան
սիայում, սակայն ծնվել է արտերկրում որպես օտարերկրացի։ Հետևաբար, բոլոր ներգաղթողներն
օտարերկրացիներ չեն, և որոշ օտարերկրացիներ ներգաղթողներ չեն համարվում։
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2007 թվականի մայիսի 6-ի նախագահական ընտրություններից հետո
ստեղծվել է Ներգաղթի, ինտեգրման, ազգային ինքնության և համատեղ
զարգացման հարցերով նախարարություն՝ ներգաղթի քաղաքականության
ուղղությունների համար պատասխանատու բոլոր վարչական մարմինների
գործունեությունը վերահսկելու համար: Այս նորաստեղծ վարչական կառույցն
իր աշխատանքը պետք է մեկնարկի ընթացիկ տարվա սկզբին (Mariani, 2007,
էջ 30): Նորանշանակ Նախարարի նպա
տակները կենտրոնացված են վեց
առաջնահերթությունների շուրջ՝ ներ
գաղթի տարբեր տեսակների համար
տարեկան ներգաղթի քվոտաների սահմանում՝ ներգաղթի հոսքերի շրջանում
տնտեսական միգրացիայի 50 տոկոսի նպատակին հասնելու համար, ընտա
նիքի վե
րա
միա
վորման հսկողություն, ինտեգրման առավել արդյունավետ և
խիստ ընթացակարգերի մշակում, վարչական ընթացակարգերի պարզեցում,
պայքար անկանոն միգրացիայի դեմ և համատեղ զարգացման առավել
դինամիկ քա
ղա
քա
կանության մշակում (Առաքելության կողմից նամակ,
2007թ.):
Նշված ծրագրի իրականացումը սկզբնապես կապահովվի «Ներգաղթի և
ինտեգրման մասին» 2006 թվականի օրենքի կիրառմամբ: Ընտանիքի վերա
միավորման և ինտեգրման ոլորտներում ընդունվող առավել խիստ միջոցների
կապակցությամբ՝ 2007 թվականի նոյեմբերի 20-ին ընդունվել է նոր օրենք ներ
գաղթի, ինտեգրման և ապաստանի գործընթացների հսկողության վերաբեր
յալ («Ինտեգրման մասին» 2007 թվականի օրենք), որը կարող է համարվել
«Ներգաղթի և ինտեգրման մասին» 2006 թվականի օրենքի շարունակություն:

2. Ներգաղթը կարգավորող օրենքները և
պայմանները
2.1 Ներգաղթի տեսակների ընդհանուր նկարագիրը
Չնայած դրա բարդությանը՝ Ֆրան
սիայի իրավական համակարգը
կենտրոնացված է երկրում գտնվելու թույլ
տվու
թյունների երկու հիմնական
տեսակների վրա. երկրում գտնվելու ժամանակավոր թույլտվություն, այսինքն՝
թույլտվություն, որը շնորհվում է առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով և որը
նույնականացնում է օտարերկրացուն՝ ելնելով նրա կոնկրետ դրությունից, և
բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլ
տվու
թյուն, որը շնորհվում է տասը տարի ժամ
կետով՝ ժամկետի երկարաձգման իրավունքով։ Այս երկկողմ տարբերակման
միջոցով են կառավարվում դեպի Ֆրան
սիա ուղղվող ներ
գաղթի տարբեր
հոսքերը (օրինակ`ըն
տա
նիքի անդամները, աշ
խա
տողները և ուսանողները)։
Ավելին, օտար
երկ
րա
ցիների նկատմամբ մուտքի հսկողությունը սերտորեն
կապված է ներ
գաղթի քա
ղա
քա
կանության հետ, քանի որ, ընդհանուր
առմամբ, դեպի Ֆրան
սիա ներ
գաղթը պայ
մանավորված է երկարաժամ
կետ
վիզայի շնորհմամբ։
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2.2 Ընդունման կանոնները. վիզային քաղաքականությունը
2.2.1 Իրավասու մարմինները
Վիզաների տրա
մա
դրումը գտնվում է Հյուպատոսի իրավասության
շրջանակում, ով իր պարտականություններն իրականացնում է Արտաքին
գործերի նախարարի ցուցումներին հա
մա
պա
տաս
խան (1947 թվականի
հունվարի 13–ի հրամանագրի 4–րդ հոդված)։

2.2.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Հիմնականում կարելի է տարբերակում կատարել կարճաժամկետ վիզաների
և երկարաժամկետ վիզաների միջև։ Առաջինը, որը հիմնականում ներառում է
Շենգենյան վիզաները, ինքնին չի կարգավորում ներգաղթի հարցերը, ուստի
հետագայում դրան այլևս չենք անդրադառնա։ Վերջինը, որը հայտնի է նաև
որպես ներ
գաղթի կամ բնա
կություն հաստատելու վիզա, ուղարկվում է այն
օտար
երկ
րա
ցիներին, որոնք ցանկություն են հայտնում գտնվել Ֆրան
սիայի
տարածքում երեք ամսից երկար ժամանակահատվածով (C. Foreigners, L 311-7
հոդված)։
Սկզբունքորեն, ներգաղթի դեպքում ներկայումս պահանջվում է երկարաժամ
կետ վիզայի տրամադրում։
Գոյություն ունեն մի քանի երկարաժամկետ վիզաներ, որոնց համար դիմում է
ներկայացվում, և որոնք շնորհվում են հստակ իրավական ռեժիմների ներքո՝
այցելության վիզաներ129, ուսանողական վիզաներ130, մասնագիտական գոր
ծունեությամբ հիմնավորված վիզաներ131, ընտանեկան պատճառներով
հիմնավորված վիզաներ132։
129 Այցելության վիզայի ձեռքբերման համար դիմողը պետք է ապացուցի բավարար ֆինանսական
միջոցների առկայությունը, նա պետք է համաձայնություն տա, որ չի իրականացնի թույլատրություն
պահանջող մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև պետք է ներկայացնի համապա
տասխան բնակարանային պայմաններով ապահովված լինելու և բժշկական ապահովագրության
առկայության մասին ապացույց (C. Foreigners, L 313-6 հոդված)։
130 Ուսանողական վիզայի տրամադրումը պայմանավորված է ուսում
ն ական հաստատությունում
կանոնավոր գրանցմամբ և բավարար ֆինանսական միջոցների առկայությամբ (C. Foreigners, L
313-7 հոդված, 2002 թվականի մարտի 26–ի շրջաբերական)։
131 Մասնագիտական գոր
ծու
նեու
թյան հետ կապված վիզայի տրա
մա
դրումն իրականացվում է
միայն Միգրացիայի հարցերով միջազգային գրասենյակի կողմից աշխատանքի թույլատրության
հաստատումից և հա
մա
պա
տաս
խան վարչական մարմնի կողմից մակագրված բժշկական
տեղեկանքի և աշխատանքային պայմանագրի ներկայացումից հետո (Աշխատանքային օրենսգրքի
341-2 հոդված, 341-4 հոդված, 2002 թվականի հունվարի 16–ի շրջաբերական)։
132 Ընտանեկան պատճառներով հիմնավորված վիզաների կա
պակ
ցու
թյամբ կարող են
տարբերակվել մի քանի իրավիճակներ՝ ընտանիքի վերամիավորման իրավունքի հիմքով շնորհվող
վիզաներ, Ֆրանսիայի քաղաքացու խնամքի տակ գտնվող ուղիղ վերընթաց գծով ազգականներին
շնորհվող վիզաներ, ծնունդով ֆրանսիացի երեխաների ծնողներին շնորհվող վիզաներ, Ֆրան
սիայի քաղաքացու ան
չա
փա
հաս երեխաներին կամ նրա խնամքի տակ գտնվող երեխաներին
շնորհվող վիզաներ և Ֆրանսիայի քաղաքացիների ամուսիններին շնորհվող վիզաներ։
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Ֆրանսիա

Հյուպատոսական մարմիններից պա
հանջվում է ստուգել երկրում գտնվելու
նախանշված նպա
տակը և դիմողի ինքնությունը՝ ապահովելու համար այն
պայ
մանը, որ տվյալ անձը միգրացիոն վտանգ չի ներ
կա
յաց
նում կամ չի
սպառնում պետական իշխանությանը։
Շեղում կա
տա
րելով 1979 թվականի հուլիսի 11–ի օրենքի դրույթներից և
Եվրոպական հանձնաժողովի կամքին հակառակ (Ներգաղթի և ապաստանի
իրա
վունքի մասին հակընդդեմ զեկույց, 2006թ., էջ 6)՝ վիզա ստա
նալու
համար դիմումի մերժման պատճառները կարող են չնշվել (C. Foreigners, L
211-2 հոդված)։ Ավելին, նույնիսկ եթե այդ սկզբունքից կարող են կատարվել
բացառություններ133, դեռևս բազմաթիվ են այն պատճառները, որոնցով կարող
է արդարացվել դիմումի մերժումը։
Վիզայի տրամադրման կամ մերժման ընթացակարգի տևողության կա
պակցությամբ՝ Ֆրանսիայի օրենսդրությամբ չի սահմանվում ընդհանուր
պարտավորություն։134

2.2.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Հնարավոր չէ վիզա ստա
նալու համար դիմումի մերժման դեմ անմիջական
հայց ներ
կա
յաց
նել վարչական դա
տա
րան (2000 թվականի նոյեմբերի 10–ի
հրամանագիր)։ Ընթացակարգային առաջին քայլով անհրաժեշտ է բողոքը ներ
կա
յաց
նել Բողոքարկման հանձնաժողով, որի որոշումն այնուհետև կարող է
վիճարկվել Պետական խորհրդում։ Հիերարխիկ կարգով հայց կարող է ներկա
յացվել նաև Արտաքին գործերի նախարարին։

2.3 Երկրում մնալու և կացության կանոնները
2.3.1 Ներգաղթի կատեգորիայով չպայմանավորված ընդհանուր
կանոնները
2.3.1.1 Իրավասու մարմինները
Երկրում մնալու թույլտվության տրա
մա
դրումը գտնվում է Պրեֆեկտի
իրավասության շրջանակներում (C. Foreigners, R 311-10 հոդված)։ Այնուամե
133 Բացառություններ են կիրառվում ԵՄ կամ ԵՏՏ քաղաքացու ըն
տա
նիքի օտար
երկ
րա
ցի անդամների, ամուսինների, մինչև 21 տարեկան երեխաների կամ Ֆրան
սիայի քաղաքացու
խնամքի տակ գտնվող անձանց, ինչպես նաև ուղիղ վերընթաց գծով ազգականների, միջազգային
որդեգրման կարգով որդեգրված անչափահաս երեխաների, ընտանիքի վերամիավորման իրա
վունքից օգտվող շահառուների, Ֆրանսիայում մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու
թույլտվություն ունեցող օտարերկրացիների և Շենգենյան տեղեկատվական համակարգի ներքո
բնութագրված օտարերկրացիների նկատմամբ (C. Foreigners, L 211-2 հոդված)։
134 Միակ բացառությունը կիրառվում է Ֆրանսիայի քաղաքացիների ամուսինների նկատմամբ։
Համաձայն «Ներգաղթի և ինտեգրման մասին» 2006 թվականի օրենքի՝ այդ որոշումները
կայացվում են հնարավորինս շուտ (C. Foreigners, L 211-2-1 հոդված)։
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նայնիվ, Պրեֆեկտի հետ զուգահեռ՝ երկրում մնալու և կացության թույլտվու
թյունների ուղարկման ընթացակարգում ներգրավված են նաև այլ վարչական
մարմիններ։135

2.3.1.2 Ընթացակարգային քայլերը. բավարարման ենթակա
պայմանները
Սկզբունքորեն, 18 տարին լրացած յուրաքանչյուր օտարերկրացի, որ մտադիր
է Ֆրանսիայում մնալ երեք ամսից ավելի, պետք է ունենա կացության թույլ
տվություն (C. Foreigners, L 311-1 հոդված)։ Երկրում մնալու թույլտվություն ստա
նալու համար առաջին դիմումը պետք է ներկայացվի Ֆրանսիայում գտնվելու
առաջին երկու ամիսների ընթացքում (C. Foreigners, L 311-1 հոդված)։
Բոլոր դեպքերում, դիմողը պետք է տեղեկություններ տրամադրի իր քաղաքա
ցիական կարգավիճակի մասին, ինչպես նաև ներկայացնի բնակության/կացու
թյան վայրի մասին հիմնավորումներ, անձը հաստատող լուսանկարներ և իր
անձնագիրը (C. Foreigners, R 313-1 հոդված; R 313-2 հոդված; R 313-3 հոդված)։
Առաջին դիմումի դեպքում՝ օտարերկրացիները ենթարկվում են առողջության
գնահատման, որը կազմակերպվում է Օտար
երկ
րա
ցիների ընդունման և
136
միգրացիայի գործակալության կողմից։
Երկրում մնալու թույլ
տվու
թյուն
շնորհելու համար չպետք է լինի նաև հանրային կարգին սպառնացող որևէ
վտանգ. վերջին հասկացությունը մեկնաբանվում է լայն իմաստով։137
Չափահաս նորեկները և 16-18 տարեկան օտար
երկ
րա
ցիները, որոնք
հաճախ մուտք են գործում Ֆրան
սիայի տարածք և ակնկալում են ստա
նալ
երկարաժամ
կետ բնա
կություն, պետք է կնքեն «ընդունման և ինտեգրման
մասին պայ
մանագիր» (C. Foreigners, L 311-9 հոդված):138 Սույն պայ
մանագրի գործողության շրջանակում օտար
երկ
րա
ցին կմասնակցի քա
ղա
135 Օտարերկրացիների
ընդունման
և
միգրացիայի
գործակալությունը
հիմնականում
պատասխանատու է նոր ժամանած ներ
գաղ
թողների ընդունման համար։ Կախված շնորհված
ներ
գաղթի կար
գա
վի
ճակի տեսակից՝ դերակատարում կարող են ունենալ տարբեր վարչական
մարմիններ, ինչպես, օրինակ՝ Զբաղվածության ազգային գոր
ծա
կա
լու
թյունը և Աշխատանքի,
զբաղվածության և մասնագիտական վերապատրաստման հարցերով տնօրինությունը, Ֆրան
սիայի հյուպատոսությունները և այլն։
136 Ընդհանուր կլինիկական հետազոտությունը և կրծքավանդակի ռենտգենաբանական
հետազոտությունը պարտադիր են . որոշ դեպքերում պա
հանջվում է կա
տա
րել մեզի անալիզ։
Առողջության գնահատման հետևանքով կարող է առաջանալ բնա
կության/կա
ցու
թյան
թույլտվության մերժում հետևյալ իրավիճակներում՝ Մի
ջազ
գա
յին առողջապահական (բժշկա–
սանիտարական կանոնների V բաժնում նշված հիվանդության առկայություն, պրոգրեսիվ և
զարգացող տուբերկուլյոզ, ծանր հոգեկան հիվանդություն կամ երկրում գտնվելու նպա
տակի
հետ առողջության անհամատեղելիություն։ Այ
նուա
մեն
այ
նիվ, գործնականում դիմումները շատ
հազվադեպ են մերժվում բժշկական հիմքերով։
137 Հանրային կարգին սպառնացող վտանգի գնահատում կա
տա
րելիս հաշվի են առնվում
այն բոլոր փաստական և իրավական տարրերը, որոնցով նկարագրվում է օտարերկրացու
վարքագիծը։ Որպես այդպիսին, դատվածության առկայությունը դեռ չի ենթադրում, որ այդ
վարքագիծը վտանգ է ներկայացնում հանրային կարգին։
138 Սույն պա
հանջը չի կիրառվում Ֆրան
սիայում բնա
կություն հաստատելու մտադրություն
չունեցող օտար
երկ
րա
ցիների, ինչպես, օրինակ՝ ուսանողների կամ սեզոնային աշ
խա
տողների,
ինչպես նաև այն օտար
երկ
րա
ցիների նկատմամբ, ովքեր սովորել են Ֆրան
սիայի միջնակարգ
դպրոցում առնվազն երեք տարի։
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Ֆրանսիա

քացիական իրավունքի վերաբերյալ վերապատրաստման դասընթացների,
և անհրաժեշտության դեպքում, կանցնի լեզվի դասընթացներ։ Սույն պայ
մանագրի նպատակն է ամուր կապ ստեղծել ինտեգրման և բնակության/կա
ցության միջև։
Նոր ներգաղթային իրավունքով լրացվում է «ընդունման և ինտեգրման մասին
պայմանագիրը»՝ կացության երկրում դիմողի ֆրանսերեն լեզվի և «Հանրապե
տության արժեքների» իմացությունը գնահատելու վերաբերյալ պահանջով։
Անհրաժեշտության
դեպքում,
կկազմակերպվեն
վերապատրաստման
դասընթացներ առավելագույնը երկու ամիս ժամկետով, որի ավարտից հետո
կանցկացվի նոր գնահատում։ Վիզայի տրա
մա
դրումը կկապվի վե
րա
պատ
րաստման դասընթացների մասնակցության հետ («Ներգաղթի մասին» 2007
թվականի օրենք, 1–ին հոդված)։

2.3.1.3 Որոշումների բողոքարկումը և վարչական կամ դատական
վերահսկողությունը
Որոշման մեջ պետք է նշվեն այն իրավական և փաստական հանգամանքները,
որոնց հիման վրա որոշում է կայացվել։ Երկրում գտնվելու թույլտվության
մերժման դեմ բողոքարկման առումով՝ հնա
րա
վոր է բողոք ներ
կա
յաց
նել
անմիջականորեն վարչական դա
տա
րան։ Կարելի է նաև վարչական հայց
ներկայացնել Պրեֆեկտին կամ հիերարխիկ կարգով հայց՝ Ներքին գործերի
նախարարին։

2.3.2 Պայմանները՝ ըստ երկրում գտնվելու տևողության
2.3.2.1 Ժամանակավոր բնակություն/կացություն
Երկրում ժա
մա
նակավորապես մնալու քարտն ընդհանրապես ուղարկվում
է մեկ տարին չգերազանցող ժամ
կետով և, ցանկացած դեպքում, չի կարող
գերազանցել Ֆրան
սիայում մնալուն առնչվող փաստաթղթերի կամ
վիզաների վավերականության ժամկետը (C. Foreigners, L 3 1 3-1 հոդված):139
Ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվության առանձնահատ
կու
թյունը Ֆրան
սիայում դրա դասակարգումն է՝ ելնելով երկրում գտնվելու
տեսակից։ Այսպիսով, գոյություն ունեն ժա
մա
նակավոր բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվության մի քանի տեսակներ հետևյալ անվանումներով՝
այցելության, ուսանողական, վարձատրվող աշ
խա
տանքի, գիտնականի,
դերասանական և մշակութային գործունեության, անձնական և ընտանեկան
կյանքի, առևտրային, արհեստագործական, ֆերմերային և այլն (C. Foreigners,
L 313-1 հոդվածից L 313-13 հոդված; R 313-1 հոդվածից R 313-36 հոդված)։
139 Օրինակ՝ աշխատողին, ուսանողին կամ արտադրական պրակտիկա անցնող անձին տրամա
դրվող քարտի վավերականությունը չի կարող գերազանցել աշխատանքի թույլատրության ժամ
կետը կամ դասընթացների կամ արտադրական պրակտիկայի ժամ
կ ետը։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Ժամանակավոր բնա
կության/կա
ցու
թյան առաջին թույլտվության շնորհումը
պայ
մանավորված է Օտար
երկ
րա
ցիների ընդունման և միգրացիայի գոր
ծա
կալությանը տուրքի վճարմամբ։ Նշված տուրքի գումարի չափը պետք է սահ
մանվի հաջորդ որոշմամբ 160 և 200 եվրոյի սահմաններում (իսկ ուսանողների
համար՝ 50 և 70 եվրոյի չափով)։
Տարբեր
խմբերի
համար
ժամանակավոր
բնակության/կացության
թույլտվության տրա
մա
դրման որոշ պայ
ման
ներ միևնույնն են՝ կանոնավոր
մուտքը Ֆրան
սիայի ամբողջ տարածք, ինչպես հաստատված է հա
մա
պա
տաս
խան ճամփորդական փաստաթղթերով, երկրում կանոնավոր գտնվելը
դիմումի ներ
կա
յացման ժա
մա
նակ և հանրային կարգին սպառնացող որևէ
վտանգի բացակայությունը (C. Foreigners, L 313-3 հոդված)։
Երկրում գտնվելու քարտի տրամադրման ընթացակարգի կապակցու
թյամբ կիրառվում է վերը նկարագրված ընդհանուր ռեժիմը (տե՛ս նաև 2.3.1.2
բաժինը)։
«Հմուտների և շնորհալիների քարտ» կարող է տրամադրվել առավելագույնը
երեք տարի վավերականության ժամ
կետով։ Համապատասխան ռեժիմը
կուսումնասիրվի ստորև (տե՛ս 2.3.3.2 բաժինը)։

2.3.2.2 Մշտական բնակությունը/կացությունը
Երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվությունը վավերական է
տասը տարի ժամկետով՝ գործողության ժամկետի երկարաձգման ավտոմատ
իրավունքով (C. Foreigners, L 314-1 հոդված)։ Դրանով նաև տրվում է աշխա
տաշուկա մուտքի լիարժեք հնարավորություն։ Այդպիսի թույլտվության տրա
մադրման պայմանները վերջին տարիների ընթացքում ենթարկվել են կարևոր
սահմանափակումների:140
Երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվության ընդհանուր կարգով
տրա
մա
դրման ռեժիմով կիրարկվում է «Երկարաժամ
կետ բնակության/կա
ցու
թյան կար
գա
վի
ճակ ունեցող անձ հանդիսացող երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիների կարգավիճակի վերաբերյալ» Խորհրդի 2003 թվականի նոյեմբերի 25-ի
2003/109/ԵՀ հրա
հանգը։ Թույլտվությունն ստացել է «երկարաժամ
կետ բնա
կության/կա
ցու
թյան կար
գա
վի
ճակ ունեցող անձ՝ ԵՀ» անվանումը։ Դիմողը
պետք է դիմումը ներ
կա
յաց
նելուն նախորդող հինգ տարիների ընթացքում
ապահովի իր կանոնավոր ներկայությունը Ֆրան
սիայում (ուսանողի կամ
սեզոնային աշխատողի կարգավիճակում Ֆրանսիայում մնացող օտարերկ
րա
ցիներն ազատված են սույն դրույթի պա
հանջից) (C. Foreigners, L 3148
140 Սկզբնապես թույլտվության տրա
մա
դրման իրա
վունքից ընդհանուր կարգով օգտվում էին
որոշ խմբերի պատկանող օտարերկրացիներ, որոնք ցանկանում էին տևականորեն բնակություն
հաստատել Ֆրանսիայում։ Արդյունքում, նրանց շնորհվում էր կայուն կարգավիճակ (Ներգաղթի և
ապաստանի իրավունքի մասին հակընդդեմ զեկույց), 2006, էջ 25-26). Այս մոտեցումը փոփոխվել է
«Ներգաղթի և ինտեգրման մասին» 2006 թվականի օրենքի ընդունմամբ։ Բազմաթիվ դեպքերում,
դրա տրա
մա
դրումն այժմ կախված է մի շարք պայ
ման
ներից՝ Պրեֆեկտի հայեցողության
շրջանակներում (Permanent dictionary, էջ 333):
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Ֆրանսիա

հոդված)։ Ավելին, դիմողը պետք է ապացուցի, որ ունի կայուն ու բավարար
ֆինանսական միջոցներ, ինչպես նաև բժշկական ապահովագրություն։
Երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվությունների առավել նոր և
կարևոր պահանջն առնչվում է է դիմողի ինտեգրմանը ֆրանսիական հասա
րակությանը։ Այդ պահանջը հիմնականում գնահատվում է անձի՝ Ֆրանսիայի
Հանրապետության ղեկավար սկզբունքների նկատմամբ ունեցած հարգանքի
և ֆրանսերեն լեզվի բավարար գիտելիքների հիման վրա։ Ինտեգրման
գնահատում իրականացնելիս հաշվի է առնվում նաև այն, թե կնքվել է արդյոք
«ընդունման և ինտեգրման մասին պայ
մանագիրը», և պահպանվում են
արդյոք դրա դրույթները։
Ֆրանսիայում ընտանեկան կապեր ունեցող օտարերկրացիների որոշ խմբեր
օգտվում են փոքր-ինչ ավելի մեղմ իրավական ռեժիմից։141 Այդ դեպքերում
դիմողը ստիպված չէ նշել Ֆրան
սիայում տևականորեն բնա
կություն
հաստատելու իր ցանկության մասին կամ ապացույցներ տրամադրել իր ֆի
նանսական միջոցների վերաբերյալ (Permament dictionary, էջ 335)։
Չնայած երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվություն ստանալու
իրավունքի խիստ սահմանափակումներին՝ այն դեռևս կիրառելի է օտարերկ
րա
ցիների որոշ խմբերի նկատմամբ, հիմնականում՝ Ֆրան
սիայի քա
ղա
քա
ցիների օտարերկրացի երեխաները, որոնց 21 տարեկանը չի լրացել կամ որոնք
գտնվում են իրենց ծնողների խնամքի տակ կամ Ֆրան
սիայի քաղաքացու
կամ նրա ամուսնու խնամքի տակ գտնվող ուղիղ վերընթաց գծով ազ
գա
կանները (C. Foreigners, L 314-11 հոդված)։ Այս իրավիճակում քարտի տրամա
դրման համար հիմք են ընդունվում հանրային կարգին սպառնացող վտանգի
բացակայությունը և Ֆրանսիայում գտնվելու ընթացքի կանոնավորությունը։
Տրամադրման ընթացակարգի կապակցությամբ կիրառվում է վերը նշված
ընդհանուր ռեժիմը (տե՛ս 2.3.1.2 բաժինը)։
Երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվության գործողության ժամ
կետն ավտոմատ կերպով երկարաձգվում է (C. Foreigners, L 314-1 հոդված)։
Այդ սկզբունքի հիմնական հետևանքներից մեկն այն է, որ նույնիսկ հանրային
կարգին սպառնացող վտանգի առկայության դեպքում թույլտվության
գործողության ժամկետի երկարաձգումը չի կարող մերժվել։ Այդ իրավիճակում
միակ օրինական ընթացակարգն արտաքսումն է։
«Ներգաղթի մասին» նոր օրենքով նախատեսվում է ստեղծել մշտական բնա
կության/կացության թույլտվություն, որը կտրամադրվի երկարաժամկետ բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվության վավերականության ժամ
կետը լրանալուց
հետո («Ներգաղթի մասին» 2007 թվականի օրենքի 17–րդ հոդված)։ Քանի որ
երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվության գործողության ժամ
կետը ենթակա է ավտոմատ երկարաձգման, ապա այդ նոր դրույթը կարող
141 Դրանք են՝ ընտանիքի անդամները, որոնք գալիս են միանալու ամուսնուն կամ ծնողին, ում
տրամադրվել է երկարաժամ
կ ետ բնակության/կացության թույլտվություն, ծնունդով ֆրանսիացի
երեխայի օտարերկրացի ծնողները և Ֆրանսիայի քաղաքացիների ամուսինները։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

է էական կարևորություն չունենալ։ Ըստ Կառավարության դիրքորոշման՝
այդ նոր թույլտվության նպա
տակն է «դյուրացնել այն օտար
երկ
րա
ցիների
կյանքը, որոնք երկար ժա
մա
նակ բնակվում են Ֆրան
սիայում, պահպանում
են [ֆրանսիական] արժեքները և այդպիսով անցել են ինտեգրման օրինակելի
ուղի» (Փոփոխություն թիվ 263)։

2.3.3 Ներգաղթի հատուկ տեսակների համար գործող
պայմանները
2.3.3.1 Ընտանիքի վերամիավորումը
Ընտանիքի վերամիավորումը
Համաձայն Ֆրանսիայի իրավունքի՝ ընտանիքի վերամիավորումը կարող է
սահ
մանվել որպես ըն
թա
ցա
կարգ, որով կազմակերպվում է Ֆրան
սիայում
ապրող օտարերկրացիների՝ իրենց ընտանիքի հետ միանալու իրավունքը։
Հարկ է նշել, որ օտարերկրացիների որոշակի խմբերի (օրինակ՝ ԵՄ քաղաքա
ցիները) նկատմամբ այս ռեժիմը չի կիրառվում, փոխարենը նրանք օգտվում
են այլընտրանքային, առավել բարենպաստ ռեժիմով նախատեսված պայման
ներից։
Ընտանիքի վերամիավորման իրավունքն իրականացնելու պայմանների առն
չու
թյամբ դիմողը, այսինքն՝ Ֆրան
սիայում ապրող օտար
երկ
րա
ցին պետք
է ունենա առնվազն մեկ տարի վավերականությամբ երկրում գտնվելու թույլ
տվու
թյուն (C. Foreigners, L 411-1 հոդված), նախքան դիմումը ներ
կա
յաց
նելը
առնվազն 18 ամիս պարբերաբար գտնվի Ֆրանսիայում, պետք է ունենա, կամ
հաստատի, որ կունենա նույն շրջանում ապրող նմանատիպ ընտանիքի համար
նորմալ համարվող կացարան (C. Foreigners, L 411-1 հոդված), պետք է ունենա
կայուն և բավարար ֆինանսական միջոցներ և հարգի Ֆրանսիայի Հանրապե
տության օրենքներով ընդունված հիմնարար սկզբունքները՝ ներառյալ սեռերի
միջև հավասարության սկզբունքը, հակակրոնականության (սեկուլյարիզմ)
սկզբունքը և ծագման հիմքով խտրականության բացառման սկզբունքը։
Ընտանիքի վերամիավորումը կիրառվում է դիմողի ամուսնու նկատմամբ, որը
պետք է լինի 18 կամ ավելի բարձր տարիքի անձ, ինչպես նաև զույգի անչափա
հաս երեխաների նկատմամբ (C. Foreigners, L 411-1 հոդվածից L 411-3 հոդված)։
Սկզբունքորեն, ընտանիքի վերամիավորումը պետք է լինի ամբողջական։142
Ընտանիքի անդամներին տրամադրվում է «անձնական և ընտանեկան կյանքի
ապահովման» նպա
տակով երկրում ժա
մա
նակավորապես գտնվելու թույլ
տվություն, որը տալիս է ցանկացած տեսակի մասնագիտական գործունեու
թյամբ զբաղվելու հնարավորություն (C. Foreigners, L 431-1 հոդված)։
142 341 Ընտանիքի մասնակի վե
րա
միա
վորում չի թույլատրվում, եթե այն պայ
մանավորված չէ
երեխայի շահերով (C. Foreigners, L 411-4 հոդված)։
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«Ներգաղթի մասին» նոր օրենքով սահ
մանվում է պա
հանջվող ֆի
նան
սա
կան միջոցների չափը՝ կախված հովանավորի ընտանիքի անդամների թվից
(«Ներգաղթի մասին» 2007 թվականի օրենքի 3–րդ հոդված)։ Ավելին, գործող
«ընդունման և ինտեգրման մասին պայմանագրից» բացի, ընտանիքի վերա
բերյալ մեկ այլ պայմանագիր է կնքվում այն երեխաների ծնողների կողմից,
ովքեր երկիր են մուտք գործել ընտանիքի վերամիավորման ընթացակարգով։
Նոր պայմանագրով գլխավորապես կպահանջվի, որ ծնողները մասնակցեն
Ֆրանսիայում ծնողների իրավունքների ու պարտականությունների վերա
բեր
յալ վե
րա
պատ
րաստման («Ներգաղթի մասին» 2007 թվականի օրենքի
6–րդ հոդված)։ Ավելին, պառլամենտն ընդունել է փոքր–ինչ վիճելի մի դրույթ,
որով նախատեսվում է ԴՆԹ հետազոտության հնարավորություն այն օտար
երկրացիների համար, որոնք ընտանեկան պատճառներով ներկայացնում
են վիզա ստա
նալու պա
հանջ՝ գրանցված չլինելով քա
ղա
քա
ցիական կա
ցու
թյան ակտերի գրանցամատյաններում, կամ եթե դրանց իսկության հետ
կապված լուրջ կասկածներ կան։ Այդպիսի հետազոտությունները պետք է
կազմակերպվեն՝ ըստ դիմողի կամքի, դրանց նկատմամբ հսկողություն պետք
է իրականացնի դատավորը, իսկ ֆինանսավորում՝ ֆրանսիական պետությունը
(«Ներգաղթի մասին» 2007 թվականի օրենքի 13–րդ հոդված)։

ԵՄ քաղաքացիների ընտանիքի անդամների՝ (երրորդ երկրի քաղաքա
ցիներ) երկրում գտնվելու համար ընդունումը143
Երկրում գտնվելու համար ընդունման իրա
վունքը կիրառվում է դիմողի
ամուսնու, նրա խնամքի տակ գտնվող՝ 21 տարեկանը չլրացած ուղիղ
վայրընթաց գծով բոլոր ազգականների և դիմողի կամ նրա ամուսնու խնամքի
տակ գտնվող ուղիղ վերընթաց գծով ազգականների նկատմամբ։
Դիմողը պետք է ունենա բավարար ֆի
նան
սա
կան միջոցներ իր և իր ըն
տա
նիքի ապրուստն ապահովելու համար։ Ընտանիքի անդամներին
տրա
մա
դրվում է «ԵՄ քաղաքացու ըն
տա
նիքի անդամի» համար նա
խա
տեսված՝ երկրում ժամանակավորապես գտնվելու թույլտվություն, որը
վավերականության ժամ
կետը հինգ տարի է կամ հա
մա
պա
տաս
խանում է
ԵՄ քաղաքացու՝ երկրում գտնվելու համար նախանշված ժամ
կետին, եթե
այդ ժամկետը հինգ տարուց պակաս է։144 Մասնագիտական գործունեությամբ
զբաղվելու համար ԵՄ քաղաքացու ամուսնուն և ուղիղ վայրընթաց գծով ազ
գականներին անհրաժեշտ չէ աշխատանքի թույլատրություն՝ ի տարբերություն
ուղիղ վերընթաց գծով ազգականների։

143 342 ԵՏՏ պե
տու
թյունների և Շվեյցարիայի քա
ղա
քա
ցիներն օգտվում են նույն իրավական
ռեժիմից։
144 Ֆրանսիայում վերջին հինգ տարիների ընթացքում օրինականորեն և առանց ընդհատումների
ապրած ընտանիքի անդամներին տրամադրվում է տասը տարի վավերականության ժամ
կ ետով
երկարաժամ
կ ետ բնակության/կացության թույլտվություն։
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

Ֆրանսիայի քաղաքացիների ընտանիքների օտարերկրացի
անդամների՝ երկրում գտնվելու համար մուտքի թույլատրումը
Ֆրան
սիայում մուտքի, բնա
կության/կա
ցու
թյան և ապաստանի հետ
կապված հարցերը կարգավորող օրենսգրքով նախատեսվում է երկրում ժա
մանակավորապես գտնվելու թույլտվության տրամադրում Ֆրանսիայի
քաղաքացու օտար
երկ
րա
ցի ամուսնուն՝ «անձնական և ընտանեկան կյանքի
ապահովման» նպա
տակով։ Այդպիսի թույլտվության տրա
մա
դրման համար
պայ
ման է համարվում ամուս
նա
կան դաշինքի շարունակականությունը՝
Ֆրանսիայի քաղաքականության պահպանմամբ և Ֆրանսիայի քաղաքա
ցիական կա
ցու
թյան ակտերի գրանցամատյանում այդ միու
թյան գրանցման
պահպանմամբ, եթե ամուս
նու
թյունը տեղի է ունեցել արտերկրում (C.
Foreigners, հոդված L 313-11, 4):145 Ամուսնության երեք տարին լրանալուց
հետո օտարերկրացի ամուսինը կարող է ներկայացնել երկարաժամկետ բնա
կության/կացության թույլտվություն տրամադրելու դիմում։
Ազգությամբ ֆրանսիացի երեխաների օտար
երկ
րա
ցի ծնողներն ունեն
«անձնական և ընտանեկան կյանքի ապահովման» նպատակով երկրում ժա
մանակավորապես գտնվելու թույլտվություն ստանալու իրավունք՝ պայմանով,
որ առնվազն երկու տարի նրանք գործուն կերպով նպաստել են երեխայի
կրթության գործընթացին (C. Foreigners, հոդված L 313-11)։
Ֆրանսիայի քաղաքացու օտարերկրացի երեխաները, որոնց 21 տարին չի լրացել,
կամ որոնք գտնվում են Ֆրան
սիայի քաղաքացու խնամքի տակ, իրա
վունք
ունեն դիմելու երկարաժամ
կետ բնա
կության/կա
ցու
թյան թույլտվության համար
երկարաժամկետ վիզա ստանալուն պես (C. Foreigners, հոդված L 314-11, 2)։
Երկարաժամկետ վիզա ստանալուն պես Ֆրանսիայի քաղաքացու կամ նրա
ամուսնու ուղիղ վերընթաց գծով օտար
երկ
րա
ցի ազ
գա
կանները ստանում
են երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվության իրավունք (C.
Foreigners, հոդված L 314-11, 2)։
«Ներգաղթի մասին» նոր օրենքը կիրառվում է Ֆրանսիայի քաղաքացիների
օտար
երկ
րա
ցի ամուսինների նկատմամբ՝ ներմուծելով ծագման երկրում
իրականացման ենթակա ինտեգրման նոր գործընթաց («Ներգաղթի մասին»
2007 թվականի օրենքի 10–րդ հոդված) (տե՛ս 2.3.1.2 բաժինը)։

2.3.3.2 Աշխատանքը
Չնայած 1974 թվականին ըն
դուն
ված՝ աշ
խա
տանքային ներ
գաղթի դադա
րեցման մասին պաշտոնական որոշմանը՝ այդ երևույթն ամբողջությամբ չի
վերացել։ Այնուամենայնիվ, բարդ և սահմանափակող իրավական ընթացա
145 Կարելի է նշել, որ Ֆրան
սիայի քա
ղա
քա
ցիների օտար
երկ
րա
ցի ամուսինների իրավական
կար
գա
վի
ճակը զգալիորեն վտանգվել է վերջին տասնամյակի ընթացքում՝ հիմնականում
երկարաժամ
կ ետ բնակության/կացության թույլտվության իրավունքից զրկելու և երկարաժամ
կ ետ
վիզա ստանալու համար դիմում ներկայացնելու պարտավորություն սահմանելու հետևանքով, ինչի
նպատակը հաշվենկատ ամուսնությունների դեմ պայքարն էր։
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կարգերի արդյունքում աշխատանքային ներգաղթի ծավալները, ըստ էության,
խիստ սահմանափակ են։ 2005 թվականին աշխատողների կատեգորիաների
ներքո Ֆրանսիա են մուտք գործել 11 400 անձինք, ինչը կազմում է դեպի Ֆրան
սիա ամբողջ միգրացիոն հոսքերի յոթ տոկոսը (Mariani 20062., էջ 241)։
Մի քանի տարիների ընթացքում բանավեճերի առարկա է դարձել հսկողու
թյան պայ
ման
ներում աշ
խա
տանքային միգրացիայի թույլատրումը, ավելի
կոնկրետ՝ ներգաղթի քվոտայի համակարգի ներմուծումը։ Այդ բանավեճերից
հետո «Ներգաղթի և ինտեգրման մասին» 2006 թվականի օրենքը թերևս
կարելի է համարել աշ
խա
տանքային միգրացիայի քա
ղա
քա
կանության կա
տա
րելագործում, եթե ոչ նորմատիվ, ապա գոնե գաղափարաբանական
տեսանկյունից։ Այս կարևոր փո
փո
խու
թյան համար հիմք էր ծառայել այն
փաստի ընդունումը, որ 1974 թվականից իրականացվող ներգաղթի քաղաքա
կանության արդյունքում գոր
ծա
զրկության բարձր ցուցանիշներին զուգահեռ
տնտեսական մի քանի ոլորտներում կարող էր առաջացած լինել աշ
խա
տողների պակաս։ Հիմք ըն
դու
նելով ներ
գաղթի՝ ընտրության հիման վրա և
առանց ընտրության իրականացվող տեսակների միջև առկա դիալեկտիկական
հակասությունը՝ Ֆրանսիայի կառավարությունն այն դիրքորոշումն է հայտնում,
որ ընտանեկան ներ
գաղթը նպաստավոր չէ Ֆրան
սիայի տնտեսության
համար։ Հետևաբար, դրա հիմքում ընկած է ներ
գաղթի և տնտեսական
պա
հան
ջարկների միջև սերտ կապ ստեղծելու գաղափարը։ Հավակնոտ
նախագծի146 արդյունքում էական իրավական փո
փո
խու
թյուններ տեղի չեն
ունեցել։
1984 թվականից ի վեր Ֆրան
սիայում գտնվելու և աշխատելու համար պա
հանջվում է միայն մեկ թույլտվություն։ Այնուամենայնիվ, ժամանակավոր աշ
խատողների որոշ խմբերի պետք է տրամադրվեն երկու տարբեր թույլտվու
թյուններ՝ երկրում գտնվելու ժամանակավոր թույլատրություն և աշխատանքի
ժամանակավոր թույլատրություն։

Վարձու աշխատանքը
«Անձնական և ընտանեկան կյանքի ապահովման» նպա
տակով տրա
մա
դրվող՝ երկրում ժամանակավորապես գտնվելու թույլտվությամբ, ինչպես նաև
բնակության/կացության թույլտվությամբ շնորհվում է մասնագիտական գոր
ծունեությամբ զբաղվելու իրավունք՝ առանց աշխատանքի թույլատրության
համար դիմելու անհրաժեշտության։ Այդ երկու թույլ
տվու
թյուններն առավել
մանրամասնորեն չեն քննարկվի։
Վարձատրվող գործունեության իրականացումը պայմանավորված է համալիր
և սահ
մանափակող ըն
թա
ցա
կարգով, որը մեկնարկում է պոտենցիալ միգ
146 Որքան էլ հավակնոտ թվա ծրագիրը, այն, այ
նուա
մե
նայ
նիվ, վիճահարույց է մար
դու իրա
վունքների տեսանկյունից՝ ըն
տա
նիքի վե
րա
միա
վորման առումով և բարոյական տեսանկյունից
այն առումով, որ միգրանտները դիտարկվում են միայն տնտեսական տեսանկյունից (Ներգաղթի և
ապաստանի իրավունքի մասին հակընդդեմ զեկույց, 2006թ., էջ 73-83):

315

ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

րանտի և գործատուի միջև կնքված աշ
խա
տանքային պայ
մանագրի
առկայությամբ։ Գործատուն պետք է Զբաղվածության ազգային գոր
ծա
կա
լու
թյուն ներ
կա
յաց
նի մի դոսյե, որում հրապարակվում է նմանատիպ աշ
խա
տանքի առաջարկ՝ ապահովելով այն պա
հանջը, որ տեղական աշ
խա
տա
շու
կայում չկա որևէ հարմար թեկնածու։ Վարչական մարմիններից պա
հանջվում է բարյացակամորեն ուսումնասիրել բարձր որակավորում ունեցող
աշխատողներին առնչվող աշխատանքի թույլատրության համար դիմումները
(Permanent dictionary, էջ 2251)։ Ավելին, «Ներգաղթի և ինտեգրման մասին»
2006 թվականի օրենքով նախատեսվում է աշխատաշուկայի ուսումնասի
րության կիրառման պահանջից ազատում մասնագիտական գործունեության
այն տեսակների կամ աշխարհագրական տարածքների դեպքում, որոնց առն
չությամբ նկատվում են աշխատուժի հավաքագրման դժվարություններ։
Աշխատանքի թույլատրությունը տալիս է Պրեֆեկտը՝ հետևյալ չափորոշիչների
հիման վրա՝ զբաղվածության իրավիճակը (և՛ ներկա, և՛ ակնկալվող) կապված
տվյալ մաս
նա
գի
տության և աշխարհագրական տարածքի հետ, գործատուի
կողմից աշխատանքային կանոնակարգերի պահպանումը, աշխատանքի
և վարձատրության պայ
ման
ների առումով ազգային աշ
խա
տողների հետ
հավասար վերաբերմունքի դրսևորումը, ինչպես նաև բնակարանային պայ
ման
ներով ապահովման նպա
տակով գործատուի կողմից՝ ի նպաստ օտար
երկ
րա
ցի աշ
խա
տողի ձեռնարկված միջոցները (Աշխատանքային օրենսգրքի
R 341-4 հոդված)։ Հիմնական չափորոշիչը, անկասկած, զբաղվածության
իրավիճակն է։
Երբ աշխատանքային պայմանագրի գործողության ժամկետը գերազանցում է
12 ամիսը, երկրում գտնվելու թույլտվության մեջ կատարվում է «վարձատրվող
աշխատանք» նշում, մինչդեռ ավելի կարճ ժամկետի դեպքում տրամադրվում է
«ժամանակավոր աշխատողի» թույլտվություն (C. Foreigners, հոդված L 313-10, 1)։
Հատուկ, ավելի բարենպաստ ռեժիմներ են կիրառվում օտար
երկ
րա
ցիների
մի քանի կա
տե
գո
րիաների նկատմամբ (ալժիրցիներ, անդորրացիներ,
մոնեգասկցիներ, թունիսցիներ, Կենտրոնական Աֆրիկայի, Գաբոնի և Տոգոյի
քաղաքացիներ)։ Այնուամենայնիվ, այդ հատուկ ռեժիմները մեկ ընդհանուր
օրինական ռեժիմի հետ համապատասխանեցնելու ընդհանուր միտում կա ։
«Ներգաղթի և ինտեգրման մասին» 2006 թվականի օրենքով ստեղծվում է
երկրում ժամանակավորապես գտնվելու քարտի նոր տեսակ «առաքելությամբ
աշ
խա
տողների» համար (Ֆրան
սիայից դուրս հիմնադրված ըն
կերության
147
կողմից գործուղված աշխատողներ):
147 Նախատեսվող վարձատրության չափը պետք է լինի Ֆրան
սիայի նվա
զա
գույն
աշխատավարձի 1.5–ապատիկը (SMIC)։ Թույլտվությունը տրամադրվում է երեք տարի ժամ
կ ետով
և գործողության ժամ
կ ետը ենթակա է երկարաձգման։ Այն թույլտվության իրավատիրոջը, որպես
«անձնական և ընտանեկան կյանքի ապահովման» միջոց, տալիս է առավելություն՝ ընձեռելով
ամուսնու կամ երեխաների համար երկրում ժամանակավորապես գտնվելու թույլտվության համար
դիմելու հնարավորություն՝ այն դեպքերում, եթե իրավատերը ավելի, քան վեց ամիս անընդմեջ
գտնվում է Ֆրանսիայում (C. Foreigners, հոդված L 313-10, 5)։
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Ֆրանսիա

«Ներգաղթի և ինտեգրման մասին» 2006 թվականի օրենքով կա
տա
րված
խոշոր նորարարություններից մեկը «Հմուտների և շնորհալիների քարտն» է,
որը կարող է տրամադրվել այն օտարերկրացիներին, որոնք զգալի և տևական
մասնակցություն ունեն և՛ Ֆրան
սիայի, և՛ ծագման երկրի տնտեսական
զարգացման և մտավոր, մշակութային, գիտական, մարդասիրական ու
սպորտի հետ կապված հարցերում (C. Foreigners, հոդված L 315-1)։ Այդ
հատուկ թույլտվությունը տրամադրվում է երեք տարի ժամկետով և կարող է
երկարաձգվել։ Դրանով թույլատրվում է իրականացնել ցանկացած մասնագի
տական գործունեություն՝ կապված այն ծրագրի հետ, որի հիման վրա տրամա
դրվում է թույլտվությունը, սակայն այն սովորաբար մասսայաբար չի տրամա
դրվում։

Ոչ վարձու աշխատանքը
Միասնական իրավական ռեժիմի ներքո՝ ոչ վարձու գոր
ծու
նեու
թյան
իրականացման համար հիմք են ընդունվում Օտար
երկ
րա
ցի առևտրականի
ինքնության քարտը (Առևտրային օրենսգրքի 122-1 հոդված) և իրականացվող
գործունեության համար երկրում ժամանակավորապես գտնվելու թույլ
տվու
թյունը (C. Foreigners, հոդված L 313-1, 2)։ Քարտի և թույլտվության
տրա
մա
դրման պայ
ման
ները հետևյալն են՝ դիմողի տարիքը պետք է լինի
18–ից բարձր, նա չպետք է ունենա դատվածություն, նրա նկատմամբ դա
տա
րանի կողմից չպետք է հայտարարված լինի որևէ հատուկ արգելք, նա
չպետք է զբաղվի առևտրականի որակավորման հետ անհամատեղելի մաս
նագիտությամբ և չպետք է ճանաչված լինի սնանկ։ Ավելին, դիմողը պետք է
հիմնավորի նախանշված գոր
ծու
նեու
թյան տնտեսական կենսունակությունը
և Ֆրանսիայում նրա գտնվելու օրինականությունը, ինչպես նաև ներկայացնի
իր ֆինանսական կարգավիճակին առնչվող բանկային փաստաթղթեր։ Նա
նաև պետք է բավարարի հատուկ պայմանների՝ կապված կոնկրետ իր մաս
նագիտության հետ։ Պրեֆեկտուրային ծառայության կողմից դիմումի ուսում
նա
սի
րությունը պետք է ավարտվի երեք ամսվա ընթացքում։ Օտար
երկ
րա
ցի առևտրականի ինքնության քարտը տրամադրվում է նույն ժամկետով, ինչ
երկրում ժամանակավորապես գտնվելու թույլտվությունը (մեկ տարի)։

Սեզոնային աշխատանքը
Սեզոնային աշ
խա
տողների դեպքում՝ «Ներգաղթի և ինտեգրման մասին»
2006 թվականի օրենքով ստեղծվում է «սեզոնային աշ
խա
տողի» համար
երկրում ժա
մա
նակավորապես գտնվելու հատուկ թույլ
տվու
թյուն։ Այդ թույլ
տվությունը տալիս է մեկ տարվա ընթացքում առավելագույնը վեց ամիս ժամ
կետով աշխատանքի իրականացման հնարավորություն։ Այն տրամադրվում է
առավելագույնը երեք տարի ժամկետով և գործողության ժամկետը ենթակա
է երկարաձգման (C. Foreigners, հոդված L 313-10, 4)։ Այդ քարտը ստեղծվել
է աշ
խա
տանքային պայ
մանագրի և երկրում գտնվելու թույլտվության միջև
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ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն

առկա անմիջական կապը թուլացնելու միջոցով սեզոնային աշ
խա
տողների
իրավունքների արդյունավետ պաշտպանություն իրականացնելու նպա
տակով (Mariani, 2006թ., էջ 97)։ Հետևաբար, սեզոնային աշխատողներն այլևս
կախման մեջ չեն լինի իրենց գործատուից այնպես, ինչպես դա կարող էր լինել
նրանց նախկին կարգավիճակի դեպքում։ Ընթացակարգային խնդիրները
նույնն են, ինչ ընդհանուր իրավական ընթացակարգային հարցերը, կիրառվում
է նաև աշխատաշուկայի ուսումնասիրման համակարգը։

2.3.3.3 Ուսումը և վերապատրաստումը
Օտարերկրացի ուսանողների Ֆրանսիայում գտնվելը պայմանավորված է
երկրում ժա
մա
նակավորապես գտնվելու «ուսանողական» թույլտվության
տրամադրմամբ։ Թույլտվության տրամադրման պայմանները հետևյալն
են՝ երկրում երկար ժամանակով գտնվելու վիզայի առկայություն, ուսումնա
կան հաստատությունում գրանցում148 և իր ապրուստը հոգալու բավարար
միջոցների առկայություն (C. Foreigners, հոդված L 313-7)։
Ընդհանուր իրավական ռեժիմից շեղում կա
տա
րելով և լավագույն
թեկնածուներին հավաքագրելու համար «Ներգաղթի և ինտեգրման մասին»
2006 թվականի օրենքով ստեղծվում է ավելի բարենպաստ ռեժիմ, որը
կիրառելի է իրենց ծագման երկրում ընտրված ուսանողների նկատմամբ։149
«Ներգաղթի և ինտեգրման մասին» 2006 թվականի օրենքով երկրում ժամա
նակավորապես գտնվելու «ուսանողական» թույլ
տվու
թյուն ունեցող անձանց
տրվում է տարեկան աշխատանքային ժամաքանակի 60 տոկոսի սահմանում
ոչ լրիվ աշխատաժամանակով վարձատրվող գործունեություն իրականացնելու
իրավունք (C. Foreigners, հոդված L 313-7)։
Կարգավիճակի փոփոխության և, հատկապես, մասնագիտական գործունեու
թյան իրականացման հետ կապված հարցերի առն
չու
թյամբ՝ սկզբունքորեն
ենթադրվում է, որ ուսանողները Ֆրան
սիայում իրենց ուսումն ավարտելուց
հետո պետք է վերադառնան իրենց ծագման երկիր։150 Այնուամենայնիվ,
148 Ուսումնական հաստատությունում գրանցումը կա
տա
րվում է երկու պայ
ման
ների հիման
վրա՝ նախ, դիմողը պետք է ունենա դիպլոմ, որով թույլատրվում է նախանշված դասընթացների
անցկացումը դիպլոմի ստացման երկրում (1971 թվականի մայիսի 13–ի որոշման 16–րդ հոդված)
և ապա՝ դիմողը պետք է ունենա ֆրանսերեն լեզվի բավարար գիտելիքներ և հանձնի հա
մա
պա
տաս
խան քննություն։ Գրանցման դիմում պետք է ներ
կա
յաց
նել նախընտրելի ուսում
նա
կան հաստատություն։ Համալսարանների ինքնավարության սկզբունքին համապատասխան՝
հաստատությունն ազատորեն կորոշի՝ ըն
դու
նել, թե մերժել գրանցման դիմումը՝ հա
մա
ձայն
այդ հաստատությունում գործող քա
ղա
քա
կանության և դիմորդների ընդունման հնա
րա
վորու
թյունների։
149 Ընտրությունը կկատարվի Ֆրան
սիայի Ուսումնական կենտրոնների կողմից (որոնք աստի
ճա
նաբար կստեղծվեն Ֆրան
սիայի դեսպանատներում) մի քանի չափորոշիչների հիման վրա՝
հետազոտության նախագիծ, անցած դասընթացների որակ, լեզվական հմտություններ, Ֆրան
սիայի և ծագման երկրի հետ ունեցած կապեր և ընդհանուր շահեր։ Ընտրված ուսանողներն
ավտոմատ կերպով կստանան երկրում ժամանակավորապես գտնվելու թույլտվություն։ Հետևա
բար, ուսանողը ստիպված չի լինի ներկայացնել սովորական փաստաթղթերը (ուսում
ն ական հաս
տատությունում գրանցման վկայական, ապրուստի միջոցների առկայության ապացույց և այլն)։
150 Հետևաբար, եթե չկա որևէ հանգամանք, որն արգելում է օտարերկրացի նախկին ուսանողին
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Ֆրանսիա

բարձր մասնագիտական հմտություններ ունեցող անձանց պահելուն միտված
քա
ղա
քա
կանության շրջանակում «Ներգաղթի և ինտեգրման մասին» 2006
թվականի օրենքով օտարերկրացի ուսանողներին որոշակի պայմանների
ներքո տրվում է աշխատաշուկա մուտք գործելու հնարավորություն։151

3. Անդամ պետությունում գործող պայմանների
համեմատությունը ԵՄ և միջազգային մակարդակով
սահմանված պայմանների հետ
«Ընտանիքի վերամիավորման իրավունքի մասին» Խորհրդի 2003/86/ԵՀ հրա
հանգի առնչությամբ՝ Ֆրանսիայի օրենսդրությունը ոչ միայն համապատաս
խանում է Եվրոպական իրավունքին, այլ առաջարկում է ավելի նպաստավոր
ռեժիմ, քան նախատեսված է հրահանգով։152
Ֆրան
սիան «Ներգաղթի և ինտեգրման մասին» 2006 թվականի օրենքով
փոխատեղել է նաև «Երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակ
ունեցող անձ համարվող երրորդ երկրի քաղաքացիների կարգավիճակի վերա
բերյալ» Խորհրդի 2003/109/ԵՀ հրահանգը։
«Ներգաղթի և ինտեգրման մասին» 2006 թվականի օրենքով փոխատեղվել
է «Ուսման, աշակերտների փոխանակման, չվարձատրվող վե
րա
պատ
րաստման կամ կամավոր ծա
ռա
յու
թյան նպա
տակներով երրորդ երկրի քա
ղաքացիների ընդունման պայմանների մասին» 2004/114/ԵՀ հրահանգը:
«Գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման նպատակով երրորդ
երկրի քաղաքացիների ընդունման հատուկ ընթացակարգի մասին» Խորհրդի
2005/71/ԵՀ հրահանգի փոխատեղումը, կարծես թե, կատարվել է մասամբ։
Երկրում գտնվելու նպատակով՝ ԵՄ քաղաքացիների ընտանիքի անդամների
(երրորդ երկրի քաղաքացիներ) ընդունման առնչությամբ՝ Ֆրանսիայի իրա
վունքում չեն հիշատակվում զուգ
ըն
կերները կամ գրանցված ամուս
նա
կան
հարաբերությունների մեջ գտնվող զուգընկերները։ Ինչպես միգրանտների
երկրորդ կատեգորիայի դեպքում, այս դեպքում ևս Ֆրանսիայի իրավունքում
խախտվում են «Միության քաղաքացիների և նրանց ընտանիքի անդամների՝
անդամ պե
տու
թյունների տարածքում ազատորեն տեղաշարժվելու և
դիմել աշ
խա
տանքի թույլատրության համար, ապա նրա նկատմամբ կցուցաբերվի նույն
վերաբերմունքը, ինչ ցանկացած այլ օտարերկրացու նկատմամբ, այսինքն՝ զբաղվածության
իրավիճակի հակադրելիության չափորոշչի ներքո։
151 Մագիստրոսի կոչումից ոչ ցածր կոչում ստանալուց հետո օտարերկրացի նախկին ուսանողին,
որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն մասնակցում է և՛ Ֆրանսիայի, և՛ ծագման երկրի տնտե
սական աճին, կարող է տրամադրվել վեց ամիս ժամ
կ ետով ժամանակավոր աշխատանքի թույլ
տվություն՝ նրա տեսական ուսուցումը նախնական մասնագիտական փորձով լրացնելու համար։ Եթե
օտարերկրացի նախկին ուսանողը գտնում է համապատասխան մասնագիտական աշխատատեղ,
ապա նրան տրվում է երկրում գտնվելու թույլտվություն (C.Foreigners, հոդված L 311-11):
152 Այնուամենայնիվ, Եվրոպական հրահանգը կարող էր հիմնավորում լինել այդ առումով առավել
խիստ ռեժիմ իրականացնելու համար։
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բնակվելու իրավունքի մասին» 2004/38/ԵՀ հրահանգի դրույթները։
Կապված Ֆրանսիայի քաղաքացիների ամուսինների հատուկ կարգավիճակի
հետ՝ երկարաժամկետ վիզաներին առնչվող պարտավորությամբ, որոշակի հան
գամանքներում, կարող է սահմանվել պահանջ, որի համաձայն ամուսինը պետք է
վերադառնա իր ծագման երկիր՝ վիզա ստանալու դիմում ներկայացնելու համար։
Այդ առումով, Ֆրանսիայի օրենսդրությունը թերևս հակասում է Եվրոպական ար
դարադատության դատարանի պրակտիկային (Weil, 2006թ., էջ 81)։
Ի վերջո, այն օտար
երկ
րա
ցիները, ովքեր չեն դասակարգվում ընտանեկան
ներ
գաղթի կա
տե
գո
րիաների ներքո, սակայն որոնց՝ Ֆրան
սիայում ունեցած
անձնական ու ընտանեկան ամուր կապերը ենթադրում են, որ երկրում
գտնվելու թույլտվության մերժումը կարող է անհամաչափորեն վտանգել
նրանց՝ անձնական ու ընտանեկան կյանքի նկատմամբ հարգանքի իրավունքը,
այդ անձինք կարող են վիճարկել դիմումի մերժումը (C. Foreigners, հոդված. L
313-11, 7)։ Այս դրույթը խստորեն է մեկնաբանվում Պետական խորհրդի կողմից,
որն ընդունում է դիմումի մերժումը այն փաստի հիման վրա, որ թեև դիմողը
կարող էր սկզբունքորեն օգտվել ընտանիքի վերամիավորման գործընթացից,
այն գործնականում հնա
րա
վոր չէ (Permanent dictionary, էջ 357-358)։ Այդ
մեկնաբանությունը կարող էր հակասել ՄԻԵԿ–ի 8–րդ հոդվածին, որը
վերաբերում է անձնական և ընտանեկան կյանքի իրավունքին։

4. Գործնականում ներգաղթի վրա ներգաղթի վերա
բերյալ օրենսդրության իրական ազդեցությունը
Որպես ընդհանուր գնահատական՝ կարելի է նշել, որ 1974 թվականից ի վեր
Ֆրանսիայում իրականացվող ներգաղթի քաղաքականությունը հանգեցրել
է աշխատանքային միգրացիայի կրճատման, որն իր հերթին փոխարինվել է
ընտանեկան վերամիավորմամբ։
Ֆրանսիայում օտարերկրացիների իրավական կարգավիճակը վերջին
երկու տասնամյակների ընթացքում աստիճանաբար վտանգվել է։ Օրինակ՝
երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվությունը, եթե նախկինում
ընդունվում էր որպես նորմ, ապա այժմ վերածվել է բացառության։
Ավելի կոնկրետ, օրենս
դրու
թյան որոշ մասերի կիրարկումը կարող է
վիճարկվել՝ պայ
մանավորված մարդկային ռեսուրսների բացակայությամբ,
հատկապես հյուպատոսություններում և դիվանագիտական առաքելություն
ներում։ Օրինակ՝ 2006 թվականին վիզա ստա
նալու համար դիմումի
մերժման հիմքերի առումով՝ որոշումներից միայն երեք տոկոսում են նշվել
այդպիսի վերջնական արդյունքի հիմքեր։ Այդ կապակցությամբ Եվրոպական
հանձնաժողովի կամքը հաշվի առնելու համար՝ անհրաժեշտ է աշխատանքի
ընդունել մի քանի հարյուր քաղաքացիական ծառայողների։
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5. Երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը
«Ներգաղթի և ինտեգրման մասին» 2006 թվականի օրենքով նախատեսվում
են մի շարք մեխանիզմներ, որոնք ենթադրում են մասնակցություն զարգացող
երկրներին օգնություն ցույց տալու հարցում։
Նախ, օրենքով ստեղծվում է զարգացման նպատակներով խնայողությունների
հաշիվ, որի վրա կկուտակվեն զարգացող երկրներից՝ մաս
նա
գի
տա
կան
գործունեություն իրականացնելու համար երկրում գտնվելու թույլտվու
թյուն ունեցող միգ
րանտների խնայողությունները։ Այդ խնայողությունների
հաշվի ստեղծման նպա
տակն է ֆինանսավորել միգ
րանտի ծագման երկրի
տնտեսական զարգացման համար նպաստավոր ներդրումները։
Երկրորդ, բարձր մասնագիտական հմտություններ ունեցող աշխա
տողներին և օտար
երկ
րա
ցի լավագույն ուսանողներին գրավելու և պահելու
համար ըն
դուն
ված իրավական դրույթները զուգորդվում են զարգացող
երկրներին աջակցելու համար նա
խա
տես
ված միջոցների հետ։ «Հմուտների
և շնորհալիների քարտի» տրա
մա
դրումը պայ
մանավորված է Ֆրան
սիայի և ծագման երկրի տնտեսական զարգացման և ներգործության
հարցում նշանակալից ներդրմամբ։ Ավելին, «Հմուտների և շնորհալիների
քարտը» սկզբունքորեն չի կարող տրա
մա
դրվել այն երկրների քա
ղա
քա
ցիներին, որոնք ընդգրկված են առաջնահերթ համերաշխության գոտում։
Առնվազն մագիստրոսի կոչում ունեցող ուսանողների դեպքում՝ օտար
երկ
րա
ցի ուսանողին կարող է տրա
մա
դրվել վեց ամիս ժամ
կետով ժա
մա
նակավոր աշխատանքի թույլատրություն՝ առաջին մասնագիտական փորձը
ձեռք բերելու հնա
րա
վորու
թյուն տալու նպա
տակով, ինչն ուղղակիորեն կամ
անուղղակիորեն նպաստում է և՛ Ֆրանսիայի, և՛ ծագման երկրի տնտեսական
աճին։ Հետևաբար, «Ներգաղթի և ինտեգրման մասին» 2006 թվականի
օրենքով սահ
մանվում են «ուղեղների արտահոսքը» սահ
մանափակող որոշ
միջոցներ։ Այնուամենայնիվ, օրենքի հիմնական նպատակը ամենագիտակ
միգ
րանտներին գրավելն է. ծագման երկրների տնտեսական զարգացումը
պարզապես երկրորդական նպատակ է։
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Այլ աղբյուրներ
Առևտրային օրենսգիրք (Առևտրային օրենսգիրք)։
Աշխատանքային օրենսգիրք (Աշխատանքային օրենսգիրք)։
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օրենսգիրք (C. Foreigners)։
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«Վարչական ակտերի վերաբերյալ հիմքեր ներկայացնելու պահանջի և
վարչական մարմինների ու հասարակության միջև հարաբերությունները
բարելավելու մասին» թիվ 79-587 օրենք, 1979 թվականի հուլիսի 11 (1979
թվականի հուլիսի 11–ի օրենք)։
«Ներգաղթի և ինտեգրման մասին» թիվ 2006-911 օրենք, 2006 թվականի
հուլիսի 26 («Ներգաղթի և ինտեգրման մասին» 2006 թվականի օրենք)։
«Ներգաղթի հսկողության, ինտեգրման և ապաստանի մասին» թիվ 2007-1631
օրենք («Ներգաղթի մասին» 2007 թվականի օրենք)։
«Վիզաների առն
չու
թյամբ հյուպատոսական հիմնարկների ղեկավարների
իրավասությունների մասին» թիվ 47-77 որոշում, 1947 թվականի հունվարի 13
(1947 թվականի հունվարի 13–ի որոշում)։
«Համալսարաններում և այլ գիտական ու մշակութային պետական
հաստատություններում ուսանողների գրանցման մասին» թիվ 71-376 որոշում,
1971 թվականի մայիսի 13 (1971 թվականի մայիսի 13–ի որոշում)։
«Ֆրանսիա մուտք գործելու վիզաների տրամադրման մերժումների հարցերով
զբաղվող բողոքարկման հանձնաժողով ստեղծելու մասին» թիվ 20001093 որոշում, 2000 թվականի նոյեմբերի 10 (2000 թվականի նոյեմբերի 10–ի
որոշում)։
«Աշխատանքի թույլատրության համար դիմումների քննության մասին» թիվ
2002-26 2002 շրջաբերական, 2002 թվականի հունվարի 16 (2002 թվականի
հունվարի 16–ի շրջաբերական)։
Կառավարության
կողմից
ներ
կա
յացված
«Ներգաղթի
հսկողության,
ինտեգրման և ապաստանի մասին» օրենքի նախագծի թիվ 263 փոփոխություն,
2007 թվականի սեպտեմբերի 17 (թիվ 263 փոփոխություն)։
Ֆրան
սիայի Հանրապե
տու
թյան Նախագահ պրն Նիկոլա Սարկոզիի
հանձնարարական–նամակը Ներգաղթի, ինտեգրման, ազգային ինքնության
և համատեղ զարգացման հարցերով նախարար պրն Բրիս Օրթֆյոյին, 2007
թվականի հուլիսի 9 (2007 թվականի հանձնարարական–նամակ)։
Թ. Մարիանի, «Ներգաղթի և ինտեգրման մասին» օրենքի նախագծի վերա
բերյալ թիվ 3058 զեկույց՝ ներկայացված Ազգային ժողովին Հանրապետության
սահմանադրական իրավունքների, օրենսդրության և ընդհանուր կառավարման
հարցերով կոմիտեի կողմից (թիվ 2986), 2006 թվականի ապրիլի 26 (Մարիանի,
2006թ.)
Թ. Մարիանի, «Ներգաղթի և ինտեգրման մասին» օրենքի նախագծի վերա
բերյալ թիվ 160 զեկույց՝ ներկայացված Ազգային ժողովին Հանրապետության
սահ
մանադրական օրենքների, օրենս
դրու
թյան և ընդհանուր կառավարման
հարցերով կոմիտեի կողմից (թիվ 57), 2007 թվականի սեպտեմբերի 12
(Մարիանի, 2007թ.)
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Հավելվածներ

Աղյուսակ Ա. Օրինական ներգաղթի այլ կատեգորիաներ1
Այս աղյուսակում ներկայացված է օրինական ներգաղթի այլ կատեգորիաներ»
հասկացության ամփոփ նկարագրությունը՝ ի լրումն այն կա
տե
գո
րիաների,
որոնք սույն հետազոտության առանցքային թեման են (մասնավորապես՝ ըն
տանիքի վերամիավորում. աշխատանք՝ ներառյալ վարձու աշխատանքը, ոչ
վարձու աշխատանքը և սեզոնային աշխատանքը. ինչպես նաև ուսումնառու
թյուն և վերապատրաստում)։ Սույն աղյուսակում ներառված չեն որոշ երկրների
քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմի դյուրացման միջոցառումները։2
Օրինական ներգաղթի այլ կատեգորիաներ
• Գիտահետազոտական աշխատանք իրականացնողներ

Ավստրիա

•

Անձնական նպատակ (վարձու աշխատանքը բացառող՝
բնակություն հաստատելու թույլտվություն)

•

Դերասաններ

•

Երեխայի ծննդյանը հաջորդող 6 ամսվա ընթացքում
վիզա չի պահանջվում, եթե երեխայի մայրը կամ
խնամակալը օրինականորեն բնակվում է Ավստրիայում
Բելգիայի քաղաքացիություն ստանալու կամ այն
վերականգնելու հնարավորություն

•
Բելգիա

Բուլղարիա

Կիպրոս

Չեխիայի
Հանրապետություն

•
•

Լուրջ հիվանդություն
Բուժում

•

Կենսաթոշակի անցած երրորդ երկրի քաղաքացիներ

•
•

Շահույթ չհետապնդող գործունեություն
Մշտական բնակության/կացության կարգավիճակ տրա
մադրվում է Ներքին գործերի նախարարի կողմից, եթե
նախարարի կարծիքով երրորդ երկրի քաղաքացին հա
մապատասխանում է պահանջներին, և եթե հանրային
շահերին վնաս չի հասցվում։
Երրորդ երկրի քաղաքացիների նկատմամբ կդրսևորվի
հանդուրժողականություն, եթե՝

• նրանց հնարավոր չէ վտարել,
• նրանք հանդես են գալիս որպես վկա քրեական
վարույթում,
• նրանք բողոք են ներկայացրել ներգաղթի հարցերով
մարմնի որոշման դեմ։

1 Ա-Է համեմատական աղյուսակներում ներ
կա
յացված հիմնական տերմինները՝ «Առկա չէ»
նշանակում է՝ նման պայման, կատեգորիա և այլն գոյություն չունի։ «Կիրառելի չէ» նշանակում է՝
նման պայման, կատեգորիա և այլն կիրառելի չէ։ «Տեղեկություն առկա չէ» նշանակում է՝ այս կետի
վերաբերյալ տեղեկություն չի ստացվել։
2 Բացի այդ, հետազոտություն շրջանակում ներառված չէ պաշտպանության նպատակով ներ
գաղթը, ինչպես նաև ԵՄ քաղաքացիների ազատ տեղաշարժին վերաբերող ներգաղթը։
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• «Au pairs» ծրագրով որպես տնային դաստիարակչուհի
աշխատող անձինք
Դանիա

Էստոնիա
Ֆինլանդիա

•

Նախկին քաղաքացիները, որոնք իրավունք ունեն ստա
նալու բնակության/կացության թույլտվություն

•

Կրոնական բնույթի գործառույթներ իրականացնող
անձինք
Երրորդ երկրի քաղաքացիները, որոնք ունեն բավարար
միջոցներ
Նախկին Խորհրդային Միության քաղաքացիները կամ
ծագումով ֆին անձինք
Կենսաթոշակի անցած երրորդ երկրների քաղաքա
ցիները (որոնք նախկինում ունեցել են երկարաժամկետ
բնակության/կացության թույլտվություն)

•
•
•

Ֆրանսիա

•

Գիտնականները (ժամանակավորապես երկրում
գտնվելու քարտի հատուկ տեսակ)

•

Այցելուները՝ երրորդ երկրների քաղաքացիները, որոնք
մասնագիտական գործունեությամբ չեն զբաղվում, կամ
որոնք ազատված են աշխատանքի թույլտվության պա
հանջներից (ժամանակավորապես երկրում գտնվելու
քարտի հատուկ տեսակ)

•

Դերասանական և մշակութային մասնագիտություններ

•
•

Բուժում
Երրորդ երկրի քաղաքացիներ, որոնք պատկանում
են Արևելյան Եվրոպայի երկրների կամ նախկին
Խորհրդային Միության պետությունների էթնիկ
գերմանացիների խմբերին

•

Երրորդ երկրի քաղաքացիներ, որոնք տեղահանվել են
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ և
նրանց հետնորդները

•

Երրորդ երկրի քաղաքացիներ, որոնք ապրել են
Դաշնային տարածքում որպես անչափահասներ և
որոնք իրավունք ունեն վերադառնալու տևական
բացակայությունից հետո

Գերմանիա
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• Ֆինանսապես անկախ երրորդ երկրի քաղաքացիները

Հունաստան

Հունգարիա

Իռլանդիա

Իտալիա
Լատվիա
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•

Հունաստանում ծառայող դիվանագետների չափահաս
երեխաները և որպես «ծառայող անձնակազմի
անդամներ» աշխատող երրորդ երկրի քաղաքացիները
և դիվանագետների մոտ «մասնավոր ծառայություն
իրականացնողները»

•

Օտարերկրյա մամուլի աշխատակիցներ, լրագրողներ և
թղթակիցներ

•

Բոլոր ընդունված կրոնների հետևորդ
հոգևորականները

•

Աթոս լեռան «Աթոնիաս» կրոնական ակադեմիայի
ուսանողները

•

Երրորդ երկրի քաղաքացիները, որոնք ցանկանում են
վանական կյանքով ապրել Աթոս լեռան վրա

•

Էքսկուրսիոն խմբերի ղեկավարներ

•

Գիտահետազոտական աշխատանք իրականացնողներ

•
•

Հանրային շահ
Այցելուներ (հրավեր–նամակում նշված մասնագի
տությամբ)

•

Պաշտոնական այցելուներ

•

Բուժում

•

Կամավորներ

•
•

Հունգարական ծագում ունեցող անձինք
Այցելուներ

•

Գործնական հանդիպումներ

•

Բուժում

• Կենսաթոշակի անցած երրորդ երկրի քաղաքացիներ
• Բուժում
Տեղեկություն առկա չէ

Օրինական ներգաղթի այլ կատեգորիաներ
• Երրորդ երկրի քաղաքացիները, որոնք գտնվում
են Լիտվայի քաղաքացիություն ունեցող անձի
խնամակալության կամ Լիտվայի քաղաքացիություն
ունեցող անձի խնամքի տակ
Լիտվա

Լյուքսեմբուրգ
Մալթա

•

Լիտվայի քաղաքացիություն ունեցող անձի
խնամակալները կամ խնամք իրականացնողները

•

Չունի երկրից հեռանալու հնարավորություն

•

Լիտվայի քաղաքացիություն ունենալու իրավունքի
պահպանում

•
•
•
•

Լիտվական ծագում ունեցող անձինք
Գործող օրենսդրությամբ դրույթներ սահմանված չեն։
Կենսաթոշակի անցած երրորդ երկրի քաղաքացիներ
Բուժում

•

«Au pairs» ծրագրով որպես տնային դաստիարակչուհի
աշխատող անձինք

•

Կրոնական կազմակերպությունների աշխատակիցները

•
•

Նիդեռլանդների նախկին քաղաքացիները
Խորհրդային Միության նախկին ասիական հանրապե
տությունների քաղաքացիություն ունեցող՝ լեհական
ծագում ունեցող անձանց հայրենադարձություն

•

Կայացած և հայտնի դերասաններ

•

•

Ընդհանուր դրույթ՝ անձինք կարող են դիմել բնա
կության/կացության թույլտվություն ստանալու համար,
եթե կան հիմքեր հիմնավորելու նրանց՝ Լեհաստանում
գտնվելը 3 ամիսը գերազանցող ժամանակով, օրինակ՝
անձինք, որոնք դպրոց են հաճախում, բուժում են
ստանում, կամ ընտանիքի այն անդամները, որոնք
չունեն ընտանիքի վերամիավորման իրավունք (ամուս
նական հարաբերությունների մեջ չգտնվող զուգըն
կերներ, չափահաս երեխաներ, ծնողներ)
Սոցիալական, տնտեսական, մարզական, մշակութային
կամ գիտական ոլորտներում գործունեություն իրա
կանացնելու հետ կապված հանրային մտահոգության
առիթ հանդիսացող պատճառներ
Կրոնական գործունեություն

•

Բուժում

•

Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողներ

Նիդեռլանդներ

Լեհաստան

•
Պորտուգալիա

Ռումինիա
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Սլովակիա

Սլովենիա

Օրինական ներգաղթի այլ կատեգորիաներ
• Զինված ուժերի քաղաքացիական բաժանմունքների
աշխատակիցների կողմից աշխատանքային պարտա
կանությունների կատարում
• Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողներ
•

Սլովենական ծագում ունեցող օտարերկրացիները

•

Երրորդ երկրի քաղաքացիների երեխաները, որոնք
ծնվել են Սլովենիայում
Իսպանական ծագում ունեցող անձինք

•
Իսպանիա

Շվեդիա

•

•

Երրորդ երկրի քաղաքացիներ, որոնք համագործակցում
են հանցագործությունների դեմ պայքարի հարցերով
մարմինների հետ
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողներ

•

Այցելուներ

•

Մարզիկներ

•

Որդեգրում

•
•

Բուժում
Կենսաթոշակի անցած երրորդ երկրների քաղաքա
ցիները, որոնք ունեն անկախ միջոցներ

•

Զինված ուժերի նախկին ծառայողները

Մեծ Բրիտանիա
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• Ֆինանսական բեռը չի ընկնում
տարածքային մարմնի վրա
• Պատշաճ կացարանի
առկայություն
• Առողջության ապահովագրու
թյուն
• Բժշկական պահանջներ
առկա չեն՝ բացառությամբ,
եթե երրորդ երկրի քաղաքա
ցին համաճարակ ունեցող
տարածքից է
• Գերմաներեն լեզվի բազային
իմացություն
• Բնակությունը/կացությունը չի
հակասում հանրային շահերին
• Միջազգային հարաբերու
թյուններին վնաս չի հասցվում
• Կարող են պահանջվել
ներգաղթի պատճառները
հաստատող փաստաթղթեր

Բնակության/կացության
համար կիրառելի պայման
ները, անկախ ներգաղթի
կատեգորիայից

• Առանց վիզայի մուտքի և բնակության/
կացության թույլատրելի ժամա
նակահատվածը գերազանցելը

• Հաշվենկատ ամուսնություն կամ
հաշվենկատ որդեգրում

• Վերջին 12 ամսվա ընթացքում
արտաքսման մասին գործող հրաման

• Սահմանի հսկողությունից խուսափելու
կամ համապատասխան երկիր
անօրինական կերպով մուտք գործելու
համար դատվածություն վերջին 12 ամսվա
ընթացքում

• Բնակության/կացության արգելք՝ սահ
մանված Ավստրիայի կամ ԵՄ կամ ԵՏՏ
անդամ պետության կողմից

Մերժման հիմքերը

* Գումարները փոխարկվել են եվրոյի՝ 2007 թվականի հոկտեմբերի 17-ին սահմանված փոխարժեքով։

(Նահանգային
կառավարու
թյան ղեկավարը
9 նահանգներից
յուրաքանչյուրում )

Բնակության/ կա
ցության թույլտվու
թյուն տրամադրելու
իրավասություն
ունեցող մարմին
Նահանգապետը

• Հնարավոր է ստա
նալ դատական
պաշտպանություն
արտակարգ միջոցների
իրավունք՝ դիմելով
Վարչական դատարան
կամ Սահմանադրական
դատարան

• Նահանգապետի (կամ
լիազորված տարածքային
մարմինների) կողմից
կայացված որոշումների
դեմ ներկայացված
բողոքների վերաբերյալ
որոշումները կայացնում է
Ներքին գործերի դաշնային
նախարարը

Բողոքարկման իրավունքները

• Անսահմանափակ՝
150 եվրո

• Սահմանափակ՝
100 եվրո

Տուրքերը *

Սույն աղյուսակում ներկայացված է երրորդ երկրների բոլոր քաղաքացիների կողմից բավարարման ենթակա ընդհանուր պայ
մաններն անկախ նրանց ներգաղթի կատեգորիայից, որպեսզի նրանք բնակության/կացության նպատակով ընդունվեն որևէ ԵՄ
անդամ պետությունում, այսինքն՝ ստանան ժամանակավորապես կամ մշտապես գտնվելու բնակության/կացության թույլտվու
թյուն: Հատուկ պայմանները, որոնք պետք է լրացուցիչ կերպով բավարարվեն մշտական բնակության/կացության թույլտվություն
ձեռք բերելու համար, ներկայացված են «Բնակություն հաստատելը» աղյուսակում։ Աշխատանքի, ընտանիքի վերամիավորման
և ուսման ու վերապատրաստման առնչությամբ ներգաղթի կատեգորիաների դեպքում կիրառվող հատուկ պայմանները ներկա
յացված են համապատասխան աղյուսակներում։

Աղյուսակ Բ. Բնակության/կացության ընդհանուր պայմանները

Ավստրիա

Բելգիա

Բուլղարիա
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(Ներքին գործերի
նախարարություն)

Միգրացիայի
հարցերով
տնօրինություն տա
րածաշրջանային
գրասենյակների
հետ միասին

Բնակության/ կա
ցության թույլտվու
թյուն տրամադրելու
իրավասություն
ունեցող մարմին
Օտարերկրա
ցիների հարցերով
գրասենյակ
(Ներքին գործերի
նախարարություն)

• Հանցավոր խմբում կամ հանցավոր գոր
ծունեությանը ներգրավվելը
• Բուլղարիայի աշխատանքային կամ
հարկային օրենսդրության խախտում
նախկինում

• Տեղի մշակույթի կամ լեզվի
իմացության առնչությամբ
պայման առկա չէ

• Սահմանվել է վարչական արգելք
Բուլղարիա մուտք գործելու համար

• Վերջին 10 տարվա ընթացքում
արտաքսված է եղել Բուլղարիայից

• Բեռ սոցիալական համակարգի համար

• Կեղծ փաստաթղթերի գործածում

• Ընդհանուր բժշկական պա
հանջներ առկա չեն

• Հանրային կարգին, ազգային
անվտանգությանը կամ հանրային
առողջությանը սպառնացող վտանգ

• Պատշաճ կացարանի բացակայություն

• Բավարար ֆինանսական միջոցների
բացակայություն

• Վերջին 10 տարվա ընթացքում
արտաքսված է եղել Բելգիայից

• Ազգային անվտանգությանը, հանրային
կարգին, հանրային առողջությանը կամ
միջազգային հարաբերություններին
սպառնացող վտանգ

Մերժման հիմքերը

• Առողջության ապահովա
գրություն

• Պատշաճ կացարանի
առկայություն

• Հանրային
կարգին, հանրային
անվտանգությանը կամ
հանրային առողջությանը
սպառնացող վտանգ առկա
չէ

• Բավարար ֆինանսական
միջոցների առկայության
մասին ապացույց

Բնակության/կացության
համար կիրառելի պայման
ները, անկախ ներգաղթի
կատեգորիայից

• Նախարարների կողմից
ընդունված վարչական
ակտերը կարող են
ուղղակիորեն վիճարկվել
Գերագույն վարչական դա
տարանում

• Դատական վերանայումը
հնարավոր է իրականաց
նել վարչական դատական
համակարգի միջոցով

• Սկզբունքորեն՝ կատարումը
կասեցնող ազդեցության
բացակայություն, սակայն
հնարավոր է ներկայացնել
կատարումը կասեցնելու
մասին հայց
• Որոշումը կարող
է վիճարկվել
անմիջականորեն վերադաս
վարչական մարմնում

• Կարճաժամկետ՝
60 եվրո

• Վարչական մարմնի
կողմից ընդունված
որոշումները կարող են
բողոքարկվել Օտարերկրա
ցիների բողոքարկումների
հարցերով խորհուրդ
(կոնկրետ սահ
մանված վարչական
իրավազորությամբ) 30
օրվա ընթացքում։

• Անորոշ ժամկետով
բնակության/կա
ցության թույլտվու
թյուն 500 եվրո

• 1 տարվա թույլ
տվություն՝ 250
եվրո

• 6 ամսվա թույլ
տվություն՝ 100
եվրո

• Երկարաժամկետ՝
90 եվրո

Տուրքերը *
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Կիպրոս

(Ներքին գործերի
նախարարություն)

Բնակության/ կա
ցության թույլտվու
թյուն տրամադրելու
իրավասություն
ունեցող մարմին
Քաղաքացիական
գրանցման և
միգրացիայի
հարցերով
վարչություն

• Կարող են պահանջվել
ներգաղթի նպատակը
հաստատող հատուկ
փաստաթղթեր

• Տեղի մշակույթի կամ լեզվի
իմացության առնչությամբ
պայման առկա չէ

• Կարող է պահանջվել
բժշկական զննում, եթե
առկա են վարակիչ
հիվանդության
առկայության մասին
կասկածներ։

• Պետք է տրամա
դրվեն եկամտի մասին
տեղեկություններ

Բնակության/կացության
համար կիրառելի պայման
ները, անկախ ներգաղթի
կատեգորիայից

• Կարող է հանրային բեռ դառնալ

• Մարմնավաճառները կամ մարմնավա
ճառության եկամուտներից օգտվող
անձինք

• Սպանության կամ ազատազրկմամբ
պատժելի որևէ այլ հանցագործության
համար դատապարտված լինելը

• Հետախուզման մեջ չի գտնվում որևէ
օտարերկրյա պետության կառավարու
թյան կամ այլ հավաստի աղբյուրի կողմից

• Հոգեկան հիվանդություն ունեցող անձ

• Հանրային առողջությանը սպառնացող
վտանգ

Մերժման հիմքերը

• Բնակության/
կացության
ույլտվության
համար տուրքը
տատանվում է
34 եվրոյից մինչև
426 եվրոյի սահ
մաններում

• Կարող է հետպահանջի
իրավունքով ներկայացվել
Գերագույն դատարան
• Հնարավոր է, որ
նախարարը կամ նրա ներ
կայացուցիչը անհատական
լսում անցկացնի

Տուրքերը *

Բողոքարկման իրավունքները
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(Փախստական
ների, ներգաղթի
և ինտեգրման
հարցերով
նախարարություն)

Ներգաղթի ծառա
յություն

(Ներքին գործերի
նախարարություն)

Բնակության/ կա
ցության թույլտվու
թյուն տրամադրելու
իրավասություն
ունեցող մարմին
Օտարերկրա
ցիների և սահ
մանային հարցերով
ոստիկանություն

• Ներգաղթի նպա
տակը հաստատող
փաստաթղթեր, եթե պա
հանջվում են

• Նորեկների հետ
ինտեգրման պայ
մանագիր (նախատես
վում են դանիերեն լեզվի
դասընթացներ)

• Ֆինանսական բավարար
միջոցների առկայության
մասին ապացույց կամ
երրորդ երկրի քաղաքացու՝
երկրում գտնվելու և նրա
վերադարձի ծախսերը
հոգալու համաձայնություն
ներառող հրավեր
• Կացարանով ապահովված
լինելու մասին ապացույց
• Առողջության ապահովա
գրություն
• Կարող է պահանջվել
բժշկական տեղեկանք,
եթե կասկածներ կան լուրջ
հիվանդության մասին
• Դատվածության
բացակայության մասին
տեղեկանքի տրամադրում
• Փաստաթղթերը պետք է
թարգմանվեն չեխերեն
• Բժշկական պահանջներ
առկա չեն

Բնակության/կացության
համար կիրառելի պայման
ները, անկախ ներգաղթի
կատեգորիայից

• • Վճարները
գանձվում են ըստ
ժամերի, սակայն
ոչ ավելի, քան
երկու ժամվա
համար
• (98 եվրո մեկ ժամի
համար)

• Ներգաղթի, ինտեգրման
և փախստական
ների հարցերով
նախարարություն կարելի
է բողոքարկել 14 օրվա
ընթացքում
• Բողոքն ունի կասեցնող
ազդեցություն

• Ազգային անվտանգությանը, հանրային
կարգին կամ հանրային առողջությանը
սպառնացող վտանգ
• Գրանցված է

• Արտաքսում ենթադրող դատարանի վճիռ

• Հայտարարվել է անցանկալի անձ (լատ.
persona non grata)

• Դրանից հետ
բողոքարկման հնարա
վորություն Վարչական
դատարան 2 ամսվա
ընթացքում

• Պահանջվող փաստաթղթերը չեն ներկա
յացվել

• Երկրում գտնվելու
թույլտվություն՝
36 եվրո (15
տարեկանից
փոքրերի դեպքում՝
18 եվրո)

Տուրքերը *

• Բողոքարկում Գերագույն
վարչական մարմին 15
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Էստոնիա

(Ներքին գործերի
նախարարություն)

Բնակության/ կա
ցության թույլտվու
թյուն տրամադրելու
իրավասություն
ունեցող մարմին
Քաղաքացիության
և միգրացիայի
հարցերով
խորհուրդ

• Ազգաբնակչության
ռեգիստրում գրանցվելու
պարտավորություն

• Առողջության ապահովա
գրություն

• Տեղեկությունների ներ
կայացում կացարանով
ապահովված լինելու վե
րաբերյալ (չափը և այլն).
բացառություն են կազմում
երրորդ երկրների այն
քաղաքացիները, որոնք
դիմում են բիզնես գործու
նեության, աշխատանքի
կամ կարճաժամկետ աշ
խատանքի նպատակով
բնակության/կացության
թույլտվություն ստանալու
համար

• Բավարար ֆինանսական
միջոցների առկայության
մասին ապացույց

Բնակության/կացության
համար կիրառելի պայման
ները, անկախ ներգաղթի
կատեգորիայից
• Կեղծ տեղեկությունների տրամադրում
դիմում ներկայացնելու ընթացքում
• Չեն պահպանվել Էստոնիայի սահ
մանադրական կարգը և օրենքները
(չափորոշիչներ սահմանված չեն)
• Ներգրավված է Էստոնիայի պետու
թյան և դրա անվտանգության դեմ
գործողություններում
• Ռասայական, կրոնական կամ քաղաքա
կան ատելության կամ բռնությունների
հրահրում
• Գործուն կերպով ծառայում է կամ ծառայել
է օտարերկրյա պետության զինված ուժե
րում (բացառությամբ ՆԱՏՕ-ի անդամ
երկրի)
• Աշխատում կամ աշխատել է օտարերկրյա
պետության հետախուզական կամ
անվտանգության ծառայությունում
• Ստացել է դեսանտային
գործողությունների, կամ սաբոտաժային
կամ դիվերսիոն գործողությունների
հատուկ վերապատրաստում, կամ այլ
հատուկ վերապատրաստում, և եթե նման
վերապատրաստման ժամանակ ձեռք
բերված գիտելիքները և հմտությունները
կարող են ուղղակիորեն կիրառվել
ապօրինի զինված ուժերի ձևավորման
կամ դրանց վերապատրաստման գործում
• Կատարել է քրեական իրավախախտում
(դատապարտված է եղել ազատազրկման
1 տարուց ավելի ժամկետով)
• Պատժված է եղել կանխամտածված կեր
պով կատարված հանցանքի, մարդկության
դեմ ուղղված հանցագործությունների կամ
պատերազմական հանցագործությունների
համար նախատեսված քրեաիրավական
ընթացակարգով

Մերժման հիմքերը

• Այնուհետև դատական
կարգով բողոքարկում
Վարչական դատարան

• Վարչական բողոք՝
ուղղված որոշումը
կայացրած մարմնին

Բողոքարկման իրավունքները

• Վարձու աշ
խատանքի
նպատակով
ժամանակավոր
բնակության/կա
ցության թույլտվու
թյուն 96 եվրո,
բիզնես գործու
նեության նպա
տակով՝ 160 եվրո

• Ժամանակավոր
կամ երկարաժամ
կետ բնակության/
կացության թույլ
տվություն ստա
նալու համար
դիմում կամ
դրա ժամկետի
երկարաձգում 48
եվրո (22 եվրո՝ 1
տարուց պակաս
ժամկետով ժա
մանակավոր
թույլտվության
համար և մինչև
15 տարեկան
անձանց համար
երկարաժամ
կետ թույլտվու
թյունների համար)

Տուրքերը *

Էստոնիա
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(Ներքին գործերի
նախարարություն)

Տնօրինություն

Ներգաղթ

Բնակության/ կա
ցության թույլտվու
թյուն տրամադրելու
իրավասություն
ունեցող մարմին

• Կարող են պահանջվել այլ
փաստաթղթեր՝ կախված
երրորդ երկրի քաղաքացու
քաղաքացիությունից

• Առկա չեն առողջական
այնպիսի հանգամանքներ,
որոնք կարող են վտանգել
հանրային առողջությունը

• Բավարար ֆինանսական
միջոցների առկայության
մասին ապացույց

Բնակության/կացության
համար կիրառելի պայման
ները, անկախ ներգաղթի
կատեգորիայից

• Հիմնավոր պատճառներ ներգաղթի պա
հանջներից խուսափելու մտադրություն
ունենալու մեջ կասկածելու համար

• Մասնակցություն քաղաքա
ցիական բնակչության դեմ պատժիչ
գործողություններին
• Հանրային անվտանգությանը կամ
հանրային կարգին սպառնացող վտանգ

• Մասնակցություն հանցավոր կամ
ահաբեկչական կազմակերպության,
փողերի լվացման գործողությունների
կամ թմրանյութերի, հոգեմետ նյութերի
կամ անձանց սահմանով անօրինական
տեղափոխման գործում

Մերժման հիմքերը

• Բողոքարկում Վարչական
դատարան, այնուհետև՝
Գերագույն վարչական դա
տարան

Բողոքարկման իրավունքները

• Թույլտվության
համար տուրքերը
տատանվում
են 55 եվրոյից
(ուսանողներին
կամ անչափա
հասներին տրվող
բնակության/կա
ցության թույլտվու
թյուններ) մինչև
200 եվրոյի (բնա
կության/կացու
թյան ստանդարտ
թույլտվություններ)
սահմաններում
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Ֆրանսիա

(Պետության ներ
կայացուցիչը
վարչությունում)

Բնակության/ կա
ցության թույլտվու
թյուն տրամադրելու
իրավասություն
ունեցող մարմին
Պրեֆեկտ

• Քաղաքացիական կար
գավիճակի, ինչպես նաև
հիմնական բնակության/
կացության վայրի մասին
ապացույց

• «Երկիր ընդունելու և
ինտեգրման մասին» պայ
մանագիր Ֆրանսիայի
տարածք հաճախ մուտք
գործող և երկարաժամ
կետ բնակություն/կացու
թյուն հայցող՝ չափահաս
նորեկների և երրորդ
երկրների 16–ից 18
տարեկան քաղաքացիների
համար

• Առաջին դիմումի դեպքում
պահանջվում է բժշկական
զննում

Բնակության/կացության
համար կիրառելի պայման
ները, անկախ ներգաղթի
կատեգորիայից
• Հանրային կարգին սպառնացող վտանգ

Մերժման հիմքերը

• Կարելի է վարչական
հայց ներկայացնել
նաև Պրեֆեկտին կամ
հիերարխիկ կարգով
հայց՝ Ներքին գործերի
նախարարին

• Վարչական դատարան
բողոքարկելու հնարա
վորություն

Բողոքարկման իրավունքները

• Թույլտվու
թյունների
համար տուրքերը
տատանվում
են 55 եվրոյից
(ուսանողների
համար) մինչև
275 եվրոյի (այլ
տեսակի թույլ
տվությունների
համար) սահ
մաններում:
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Գերմանիա

(Դաշնային պետու
թյան համապա
տասխան մարմնի
իրավասության
ներքո գործող)

Բնակության/ կա
ցության թույլտվու
թյուն տրամադրելու
իրավասություն
ունեցող մարմին
Օտարերկրա
ցիների հարցերով
տարածքային գրա
սենյակներ

• Պետք է կիրառելի չլինի
արտաքսման որևէ հիմք

• Այլ փաստաթղթեր, որոնք
անհրաժեշտ են ներգաղթի
նպատակը ապացուցելու
համար

• Երրորդ երկրների
քաղաքացիները
պետք է ստորագրեն
հայտարարագիր այն
մասին, որ իրենք տեղյակ
են, որ թույլտվությունը
կարող է մերժվել և կարող
է արձակվել արտաքսման
մասին կարգադրություն,
եթե ներկայացվեն կեղծ
տեղեկություններ։

• Գերմաներեն լեզվի
բազային իմացություն

• Առողջության ապահովա
գրություն

• Բավարար ֆինանսական
միջոցների առկայության
մասին ապացույց

Բնակության/կացության
համար կիրառելի պայման
ները, անկախ ներգաղթի
կատեգորիայից
• Հնարավոր է բողոք ներկա
յացնել

• Դատապարտվել է ազատազրկման 2 կամ
ավելի տարի ժամկետով

• Այնպիսի կազմակերպության
ղեկավարության անդամ է, որի գոր
ծունեությունն արգելված է, որովհետև
այն իր գործունեությամբ խախտել է
քրեական իրավունքը, կամ այդ անձը
հանդիսանում է երրորդ երկրի քաղաքա
ցի, որը չի ընդունում սահմանադրական
կարգը կամ միջազգայնորեն ընդունելի
հայեցակարգերը

• Անձի նկատմամբ կիրառվել է հարկադիր
արտաքսման մասին կարգադրություն

• Ներկայացվել են կեղծ կամ թերի
տեղեկություններ՝ ահաբեկչական
խնդիրների առնչությամբ կապերի մասին

• Վտանգում է ազգային անվտանգությունը

• Պատկանում է ահաբեկչությանը աջակցող
կազմակերպության

• Մարդկանց կամ սեփականության
դեմ բռնության գործողություններում
մասնակցություն, որը վտանգում է
հանրային անվտանգությունը

• Դատապարտվել է մարդկանց
թրաֆիքինգի կամ թմրանյութերի
ապօրինի շրջանառության համար

Բողոքարկման իրավունքները

Մերժման հիմքերը

• Բնակության/
կացության
թույլտվության
երկարաձգում՝ 15
եվրո

• Երկարաժամկետ
բնակության/կա
ցության թույլտվու
թյուն (1 տարուց
ավելի ժամ
կետով)՝ 60 եվրո

• Բնակության/
կացության թույլ
տվություն (մինչև 1
տարի)` 50 եվրո
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Հունաս–տան

(վերջնական
որոշումը
ընդունվում է
Տարածաշրջանի
գլխավոր
քարտուղարի
կողմից)

Բնակության/ կա
ցության թույլտվու
թյուն տրամադրելու
իրավասություն
ունեցող մարմին
Օտարերկ
րացիների և
միգրացիայի
հարցերով տա
րածաշրջանային
տնօրինություն

• Առողջության ապահովա
գրություն

• Հունաստանի հանրային
հիվանդանոցի կողմից
տրված բժշկական
տեղեկանք

• Հանրային
կարգին, հանրային
անվտանգությանը կամ
հանրային առողջությանը
սպառնացող վտանգ առկա
չէ

• Բավարար միջոցների
առկայության մասին
ապացույց, որի մեջ
ընդգրկվում են նաև
ծագման երկիր
վերադառնալու ծախսերը

Բնակության/կացության
համար կիրառելի պայման
ները, անկախ ներգաղթի
կատեգորիայից

• Բավարար ֆինանսական միջոցների
բացակայություն

• Առողջության լրիվ ապահովագրություն
չունենալը

• Հանրային կարգին, հանրային
անվտանգությանը կամ հանրային
առողջությանը սպառնացող վտանգ

Մերժման հիմքերը

• Անորոշ ժամ
կետով թույլտվու
թյուն կամ երրորդ
երկրների այն
քաղաքացիների
համար թույլ
տվություն, որոնք
ձեռք են բերել
երկարաժամկետ
կացության կար
գավիճակ՝ 900
եվրո

• Մինչև 1 տարի
ժամկետով տրա
մադրվող թույլ
տվություններ՝
150 եվրո, մինչև 2
տարի ժամկետով՝
300 եվրո, մինչև 3
տարի ժամկետով՝
450 եվրո

• Բնակության/կացության
թույլտվությունների մասով
վարչական որոշումների
դատական կարգով
վերանայումը հնարա
վոր է առաջին ատյանի
Վարչական դատարանի
կողմից
• Վարչական դատարանի
որոշումներն այնուհետև
կարող են բողոքարկվել
Պետական խորհուրդ, որը
Հունաստանում գործող
ամենաբարձր ատյանի
վարչական դատարանն է
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Հունգարիա

(Արդարադատու
թյան և իրավապահ
գործունեության
նախարարություն)

Բնակության/ կա
ցության թույլտվու
թյուն տրամադրելու
իրավասություն
ունեցող մարմին
Ներգաղթի և
հպատակագրման
գրասենյակ

• Հանրային առողջությունը
վտանգելու պայման
ներ (սանիտարական
հարցերով մարմինը կարող
է պահանջել բժշկական
տեղեկանք)

• Պահանջվում է օրինական
և կայուն կացարանի
առկայություն, տարածքի
մասին որևէ չափորոշիչ
առկա չէ (բացառությամբ
բնակություն հաստատելու
դեպքում)

• Կենսապահովման
բավարար միջոցների
առկայության մասին
ապացույց (կայուն ձևով և
բնօրինակ փաստաթղթերով
հաստատված). միջոցներով
պետք է ծածկվի ընտանիքի
յուրաքանչյուր անդամի
ապրուստը։

Բնակության/կացության
համար կիրառելի պայման
ները, անկախ ներգաղթի
կատեգորիայից

• Գրանցված է

• Մերժվել է մուտքը կամ երկրում գտնվելը

• Ազգային անվտանգությանը, հանրային
կարգին կամ հանրային առողջությանը
սպառնացող վտանգ

Մերժման հիմքերը

• Վերջնական վարչական
որոշման դեմ կարելի
է նախաձեռնել
դատական կարգով
վերանայում (դատական
վերահսկողության
արդյունքում կարող
է պահանջվել
կրկնակի վարչական
դատավարություն)։

• Բնակության/կա
ցության թույլտվու
թյուն՝ 28 եվրո

• Հնարավոր է ներկայաց
նել վարչական բողոք
(անմիջապես ներկա
յացվում է բանավոր
կարգով, երբ տեղեկացվում
է որոշման մասին կամ
որոշումը ընդունելուց հետո
3 օրվա ընթացքում)։

• Բնակություն
հաստատելու
համար թույլտվու
թյուն՝ 20 եվրո

• Երկրում գտնվելու
համար վիզա՝ 50
եվրոյից 72 եվրո

Տուրքերը *
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Իռլանդիա

(Արդարա
դատության,
հավասարության
և իրավան
բարեփոխումների
վարչություն)

Բնակության/ կա
ցության թույլտվու
թյուն տրամադրելու
իրավասություն
ունեցող մարմին
Հպատակագրման
և ներգաղթի ծառա
յություն

• • Ընդհանուր պահանջներ
առկա չեն

Բնակության/կացության
համար կիրառելի պայման
ները, անկախ ներգաղթի
կատեգորիայից

• Մտադրություն ունի վարձու աշխա
տանքի անցնել առանց աշխատանքի
թույլտվության

• Պահանջվող վիզա կամ վավեր անձնագիր
չունի

• Անձի նկատմամբ կիրառվել է վտարման
կարգադրություն

• Դատապարտվել է 1 տարի կամ ավելի
ժամկետով ազատազրկման պատժելի
հանցանքի համար

• Անկարող է հոգալ իր և իրեն ուղեկցող
ու իր խնամքի տակ գտնվող անձանց
ապրուստը

• Հանրային բարօրության, ազգային
անվտանգության, հանրային քաղաքա
կանության կամ հանրային առողջության
հետ կապված պատճառներ

Մերժման հիմքերը

• Բացասական որոշումները
կարող են ենթարկվել
դատական կարգով
վերանայման Բարձրագույն
դատարանում

• Բացասական որոշումները
չեն կարող բողոքարկվել
անկախ տրիբունալում

• Կարող է պահանջվել
ներքին վերանայում
Հպատակագրման և ներ
գաղթի ծառայության
առավել բարձրաստիճան
աշխատակցի կողմից

Բողոքարկման իրավունքները

• Կախված ներ
գաղթի կա
տեգորիայից
տատանվում է
500 եվրոյից մինչև
1500 եվրոյի սահ
մաններում
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Իտալիա

(կախված բնա
կության/կացության
թույլտվության
տեսակից. երկուսն
էլ ներկայացվում են
Ներքին գործերի
նախարարություն)

Բնակության/ կա
ցության թույլտվու
թյուն տրամադրելու
իրավասություն
ունեցող մարմին
Ոստիկանություն
կամ Միգրացիայի
հարցերով
տարածքային գրա
սենյակներ

• Առողջության ապահովա
գրություն

• Ներգաղթի հարցերով
գրասենյակը կարող է
գործընթացի ցանկացած
պահի կացարանով
ապահովված լինելու մասին
ապացույց պահանջել

• Բավարար ֆինանսական
միջոցների առկայության
մասին ապացույց, որի
մեջ ընդգրկվում են
նաև ծագման երկիր
վերադառնալու ծախսերը

Բնակության/կացության
համար կիրառելի պայման
ները, անկախ ներգաղթի
կատեգորիայից

• Դատապարտվել է որոշ
հանցագործությունների համար

• Վտանգ՝ ուղղված այն երկրներին,
որոնց հետ Իտալիան ունի երկկողմ կամ
բազմակողմ համաձայնագրեր սահ
մանային հսկողության նվազեցման մասին

• Հանրային կարգին կամ պետական
անվտանգությանը սպառնացող վտանգ

• Կացարանով ապահովված լինելու և ֆի
նանսական միջոցների առկայության (այդ
թվում՝ հայրենի երկիր վերադառնալու)
մասին ոչ բավարար ապացույցներ

Մերժման հիմքերը

• Բողոք կարող է ներ
կայացվել Պետական
խորհուրդ

• Բնակության/կացության
թույլտվության մերժումը
կարող է վիճարկվել
Վարչական դատարանում
(տարածքային դատարան)

Բողոքարկման իրավունքները
• 15 եվրո
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Լատվիա

(Ներքին գործերի
նախարարություն)

Բնակության/ կա
ցության թույլտվու
թյուն տրամադրելու
իրավասություն
ունեցող մարմին
Քաղաքացիության
և միգրացիայի
գործերով գրասե
նյակ

• Դատվածության
բացակայության մասին
տեղեկանք ներկայացնելու
պահանջ (14 տարեկան
և ավելի բարձր տարիքի
անձանց համար)

• Ժամանակավոր բնա
կության/կացության
թույլտվության համար
ինտեգրման պահանջների
բացակայություն

• Ռենտգենաբանական
հետազոտության
կամ ֆլուորոսկոպիկ
հետազոտություն

• Կացարանով ապահովված
լինելու մասին ապացույց

• Բավարար ֆինանսական
միջոցների առկայության
մասին ապացույց

Բնակության/կացության
համար կիրառելի պայման
ները, անկախ ներգաղթի
կատեգորիայից

• Բնակության երկրի հետ չունի իրական
կապ և անօրինական ներգաղթի վտանգ է
ներկայացնում

• Այն անձի խնամակալության կամ խնամքի
տակ է, որին մերժվել է Լատվիա մուտք
գործելու իրավունքը

• Օտարերկրյա զինվորական ծառայության
անդամ

• Դատապարտված է եղել այնպիսի
հանցագործությունների համար, որոնց
համար սահմանված է պատիժ 3 կամ
ավելի տարի ազատազրկման ձևով

• Հանրային առողջությանը կամ հանրային
անվտանգությանը սպառնացող վտանգ

Մերժման հիմքերը

• Բողոքարկման իրա
վունքը պատկանում է
Լատվիայում գտնվող
անձանց, որոնք հրավիրում
են երրորդ երկրների քա
ղաքացիներին, և երրորդ
երկրների քաղաքա
ցիներին, որոնց դեպքում
բնակության/կացության
թույլտվության դիմելու
համար հրավեր չի պա
հանջվում։

• Բողոք է ներկայացվում
Քաղաքացիության և
միգրացիայի գործերով
գրասենյակ 30 օրվա
ընթացքում. այդ մասին
որոշումը կարող է ենթակա
լինել դատական կարգով
վերանայման

Բողոքարկման իրավունքները

• 243 եվրո

• Բնակության/
կացության թույլ
տվություն (մինչև
90 օր)` 100 եվրոյից
մինչև

• Բնակության/
կացության թույլ
տվություն (մինչև
90 օր)` 14 եվրոյից
մինչև 43 եվրո
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Լիտվա

(Ներքին գործերի
նախարարություն)

Բնակության/ կա
ցության թույլտվու
թյուն տրամադրելու
իրավասություն
ունեցող մարմին
Միգրացիայի
հարցերով
վարչություն
• Բավարար ֆինանսական միջոցների
բացակայություն
• Առողջության ապահովագրության
բացակայություն
• Կացարանի բացակայություն

• Կացարանով ապահովված
լինելու մասին ապացույց

• Առողջության ապահովա
գրություն

• Կարող է պահանջվել այն
երկրների ցանկը, որտեղ
անձը գտնվել է և որոնք
այցելել է

• Այն ընտանեկան կապերը, որոնց հիման
վրա տրամադրվել է թույլտվությունը, այլևս
գոյություն չունեն։

• Պատշաճ ժամկետում չի տրամադրվել
տեղեկություն միգրացիայի հարցերով
ծառայությանը անձնական տվյալներում
կատարված փոփոխությունների մասին։

• Թույլտվության համար ներկա
յացված հիմքերի վերաբերյալ կեղծ
տեղեկությունների տրամադրում

• Պատասխանատու է մարդկության դեմ
ուղղված հանցագործությունների համար։

• Հանրային անվտանգությանը կամ
հանրային առողջությանը սպառնացող
վտանգ

Մերժման հիմքերը

• Բավարար ֆինանսական
միջոցների առկայության
մասին ապացույց

Բնակության/կացության
համար կիրառելի պայման
ները, անկախ ներգաղթի
կատեգորիայից

• Բողոքն ունի կասեցնող
ազդեցություն

• Դրա մասին որոշումը
կարող է բողոքարկվել
Գերագույն դատարան 14
օրվա ընթացքում

• Բնակության/կացության
թույլտվության դիմումների
մասին բացասական
որոշումները կարող են
բողոքարկվել Վիլնյուսի
տարածքային վարչական
դատարան 14 օրվա
ընթացքում

Բողոքարկման իրավունքները

• Երկրում
երկարաժամկետ
գտնվելու վիզա՝
60 եվրո (ժամա
նակավոր կամ
մշտական բնա
կություն/կացու
թյուն)

• Երկրում
կարճաժամկետ
գտնվելու վիզա՝
35 եվրո
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Լյուքսեմ–բուրգ

Մալթա

Արդարադա
տության և
ներքին գործերի
նախարարություն

(Ներքին գործերի
նախարարություն)

Տնօրինություն

Բնակության/ կա
ցության թույլտվու
թյուն տրամադրելու
իրավասություն
ունեցող մարմին
Ներգաղթի

• Բուժում (անհրաժեշտության դեպքում)
անցնելուց հրաժարում
• Կատարել է քրեական իրավախախ
տում, որը կարող էր հանգեցնել
արտահանձնման գործընթացի։

• Առողջության ապահովա
գրություն

• Դատվածության
բացակայություն

• Քաղաքացիական կար
գավիճակի մասին
տեղեկությունների տրա
մադրում

• Առողջության ապահովա
գրություն

• Բավարար ֆինանսական
միջոցների առկայության
մասին ապացույց

• Ազգային անվտանգությանը սպառնացող
վտանգ

• Առանց համապատասխան թույլտվության
մասնագիտական գործունեությամբ
զբաղվելու մտադրություն
• Հանրային կարգին սպառնացող վտանգ

• Քաղաքացիական կարգավիճակի,
դատվածության կամ բնակության/կա
ցության նախկին վայրերի մասին կեղծ
տեղեկությունների տրամադրում

• Համապատասխան ֆինանսական
միջոցների բացակայություն

• Կացարանով ապահովված
լինելու մասին ապացույց

• Քաղաքացիական կար
գավիճակի մասին
տեղեկությունների տրա
մադրում

• Ազգային անվտանգությանը, հանրային
կարգին կամ հանրային առողջությանը
սպառնացող վտանգ

Մերժման հիմքերը

• Բավարար ֆինանսական
միջոցների առկայության
մասին ապացույց

Բնակության/կացության
համար կիրառելի պայման
ները, անկախ ներգաղթի
կատեգորիայից

• • Հնարավոր է բողոքարկել
Ներգաղթի հարցերով
բողոքարկման խորհուրդ

• • Ազգային օրենս
դրությունում չի նշվում
բողոքարկման իրա
վունքների մասին

Բողոքարկման իրավունքները

• Երկրում
կարճաժամկետ
գտնվելու վիզա՝
60 եվրո

• Բնակության/կա
ցության թույլտվու
թյուն՝ 116 եվրո

• Երկրում
երկարաժամկետ
գտնվելու վիզա՝
50 եվրո

• Երկրում
կարճաժամկետ
գտնվելու վիզա՝
60 եվրո
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Նիդեռ–լանդներ

(Արդարա
դատության
նախարարություն)

վարչություն

հպատակագրման

Բնակության/ կա
ցության թույլտվու
թյուն տրամադրելու
իրավասություն
ունեցող մարմին
Ներգաղթի և

• Ներգաղթի նպա
տակը հավաստող
փաստաթղթերի տրամա
դրում

• Բժշկական ստուգումներ անցնելու
հարցում համագործակցությունից
հրաժարում՝ պահանջի դեպքում

• Որոշ բացառություններով,
16-ից 65 տարեկան անձինք
պետք է արտերկրում
հանձնեն քաղաքա
ցիական ինտեգրման թեստ
(բանավոր քննություն,
որը ներառում է լեզվի
իմացության թեստ և
հարցեր Նիդեռլանդների
հասարակության մասին)։

• Միգրանտը չի բավարարում բնակության/
կացության նպատակին առնչվող հատուկ
պահանջները

• Միգրանտը նախկինում աշխատել է
անօրինական ձևով։

• Միգրանտն ունի Նիդեռլանդների հասա
րակության մասին և լեզվի իմացության
շուրջ անբավարար գիտելիքներ։

• Հանրային կարգին կամ ազգային
անվտանգությանը սպառնացող վտանգ

• Դիմողը չունի “MW” (երկրում ժամա
նակավորապես գտնվելու թույլտվություն)՝
պահանջի դեպքում

• Բավարար ֆինանսական միջոցների
բացակայություն

Մերժման հիմքերը

• Ժամանումից հետո
տուբերկուլոզի թեստ

Բնակության/կացության
համար կիրառելի պայման
ները, անկախ ներգաղթի
կատեգորիայից

• Բողոքը կասեցնող
ազդեցություն չունի

• Մերժման դեպքում հնարա
վոր է բողոք ներկայացնել
Պետական խորհուրդ 4
շաբաթվա ընթացքում

• Բնակության/կացության
թույլտվության մերժումը
կարող է բողոքարկվել
Արդարադատության
նախարարություն 4
շաբաթվա ընթացքում

Բողոքարկման իրավունքները

• • Մեկ
թույլտվության
համար տուրքը
տատանվում
է 188 եվրոյից
մինչև 830 եվրոյի
սահմաններում
(կախված մի քանի
գործոններից)։
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Լեհաս–տան

(Շրջանի
կառավարիչ)

Բնակության/ կա
ցության թույլտվու
թյուն տրամադրելու
իրավասություն
ունեցող մարմին
Վոեվոդա

• Փաստաթղթերը պետք է
թարգմանվեն լեհերեն։

• Երկրում գտնվելու
նպատակը և պայ
մանները հավաստող
փաստաթղթերի տրամա
դրում

• Երրորդ երկրների քաղա
քացիները, որոնք չեն մնում
հյուրանոցում կամ աշխա
տանքի միջոցով տրամա
դրված կացարանում կամ
բուժման հետ կապված
վայրում, պետք է գրանցեն
իրենց բնակության/կացու
թյան վայրը ժամանումից
հետո 4 օրվա ընթացքում։

• Առողջության ապահովա
գրություն

• Կացարանով ապահովված
լինելու մասին ապացույց

• Բավարար ֆինանսական
միջոցների առկայության
մասին ապացույց

Բնակության/կացության
համար կիրառելի պայման
ները, անկախ ներգաղթի
կատեգորիայից

• Բողոքն ունի կասեցնող
ազդեցություն
• Այնուհետև երրորդ երկրի
քաղաքացին կարող է
բողոքարկել Տարածքային
վարչական դատարան,
որից հետո՝ Գերագույն
վարչական դատարան։

• Պետական անվտանգությանը կամ
հանրային կարգին սպառնացող վտանգ
• Տարածքում բնակությունը արձանագրվում
է անցանկալի օտարերկրացիների
գրանցամատյանում

• Լեհաստանի տարածքում անօրինական
բնակվելը

• Ֆինանսական պարտավորություններից
խուսափում

• Հաշվենկատ ամուսնություն

• Երկիր մուտք գործելու կամ բնակության/
կացության նպատակը տարբերվում է
հայտարարված նպատակից

• Ոչ ճիշտ կամ կեղծ տեղեկությունների,
փաստաթղթերի կամ վկայության տրա
մադրում

• Հայրենադարձության
և օտարերկրացիների
գործերով գրասենյակի
նախագահին բողոքի
ներկայացում 14 օրվա
ընթացքում

Բողոքարկման իրավունքները

• Հիվանդություն կամ վարակ, որի դեպքում
պետք է անպայման անցնել բուժում,
կամ նման հիվանդության կամ վարակի
առկայության մասին կասկած. երրորդ
երկրի քաղաքացին հրաժարվում է բուժում
անցնելուց։

Մերժման հիմքերը

• Երկարաժամկետ
բնակության/կա
ցության թույլտվու
թյուն՝ 172 եվրո

• Սահմանված
ժամկետով բնա
կության/կացու
թյան թույլտվու
թյուն՝ 92 եվրո
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Պորտու–գալիա

(Ներքին
վարչարարության
նախարարություն)

Բնակության/ կա
ցության թույլտվու
թյուն տրամադրելու
իրավասություն
ունեցող մարմին
Սահմանային
հսկողության և
օտարերկրացիների
հարցերով ծառա
յություն

• Նախկինում մուտքը
Պորտուգալիա չի արգելվել

• Կարող է պահանջվել
բժշկական զննում

• Առողջության ապահովա
գրություն

• Երկրում գտնվելու նպա
տակի և պայմանների
մասին ապացույց

• Բավարար ֆինանսական
միջոցների առկայության
մասին ապացույց

Բնակության/կացության
համար կիրառելի պայման
ները, անկախ ներգաղթի
կատեգորիայից

• Կատարել է քրեական իրավախախ
տում, որի համար սահմանված է
պատիժ՝ 1 տարուց ավելի ժամկետով
ազատազրկման ձևով

• Քրեական իրավախախտում կատա
րելու մտադրության մասին փաստերի
առկայություն

• Սահմանային հսկողության և օտար
երկրացիների հարցերով ծառայության
միասնական տեղեկատվական ծառայու
թյան շրջանակում տվյալներ առկա են

• Գրանցված է

• Հանրային առողջությանը, ազգային
անվտանգությանը, հանրային կարգին
կամ միջազգային հարաբերություններին
սպառնացող վտանգ

Մերժման հիմքերը
• • Հնարավոր է դատական
կարգով վերանայում
Վարչական դատարանում։

Բողոքարկման իրավունքները

• Մշտական բնա
կության/կացու
թյան թույլտվու
թյուն՝ 200 եվրո

• Ժամանակավոր
բնակության/կա
ցության թույլտվու
թյուն՝ 100 եվրո

• Կարճաժամկետ
վիզա՝ 50 եվրո
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Ռումինիա

Բնակության/ կա
ցության թույլտվու
թյուն տրամադրելու
իրավասություն
ունեցող մարմին
Ներգաղթի
հարցերով գրա
սենյակ (Ներքին
գործերի
նախարարություն)

• Երրորդ երկրի քաղա
քացին նախկինում չի
հայտարարվել որպես
անցանկալի անձ

• Երկրում գտնվելու
նպատակը և պայ
մանները հավաստող
փաստաթղթերի տրամա
դրում

• Բավարար ֆինանսական
միջոցների առկայության
մասին ապացույց

Բնակության/կացության
համար կիրառելի պայման
ները, անկախ ներգաղթի
կատեգորիայից

• 49 եվրոյի սահ
մաններում՝
ներառյալ
հյուպատոսական
հարկը՝ 17 եվրոյից
մինչև 43 եվրո

• Երկրում մշտական
հիմունքներով գտնվելը
մերժելու դեպքում՝
Բուխարեստի Վերաքննիչ
դատարաններ
բողոքարկելու իրավունք

• Նախկինում երկրում գտնվելու ընթացքում
կատարվել են քրեական իրավախախտում
կամ իրավախախտումներ Ռումինիայի
կամ դրա քաղաքացիների դեմ

• Հիմքեր կան կասկածելու համար, որ
անձն ունի անօրինական ներգաղթի
մտադրություն։

• Հիմքեր կան կասկածելու, որ երրորդ
երկրի քաղաքացին ներգրավված
է եղել քրեական իրավախախ
տումներում, ահաբեկչական
գործողություններում, կազմակերպված
հանցագործություններում,
պատերազմական
հանցագործություններում կամ
մարդկության դեմ ուղղված
հանցագործություններում։

• Գրանցված է

• • Տուրքերը
տատանվում են 24
եվրոյից

• Վարչական բողոք կարող
է ներկայացվել նախքան
բողոքարկումը

• Հանրային առողջությանը, ազգային
անվտանգությանը, հանրային կարգին
կամ էթիկայի սկզբունքներին սպառնացող
վտանգ

Տուրքերը *
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Սլովա–կիա

(Ներքին գործերի
նախարարություն)

Բնակության/ կա
ցության թույլտվու
թյուն տրամադրելու
իրավասություն
ունեցող մարմին
Օտարերկրա
ցիների հարցերով
ոստիկանության
վարչություն

• Սլովակիայի
անվտանգությանը կամ
տնտեսական զարգացմանը
սպառնացող վտանգի
բացակայություն

• Ներգաղթի նպա
տակը հավաստող
փաստաթղթերի տրա
մադրում (90 օրից ոչ
ավելի վաղեմությամբ
և սլովակերեն
թարգմանությամբ)

• Դատվածության
բացակայություն

• Հաստատում այն մասին,
որ երրորդ երկրի քա
ղաքացին չի տառապում
այնպիսի հիվանդությամբ,
որը կարող է վտանգել
հանրային առողջությունը

• Առողջության ապահովա
գրություն

• Կացարանով ապահովված
լինելու մասին ապացույց
(բացառությամբ
ուսանողների և
գիտահետազոտական աշ
խատանք կատարողների)

Բնակության/կացության
համար կիրառելի պայման
ները, անկախ ներգաղթի
կատեգորիայից

• Հաշվենկատ ամուսնություն

• Ժամանակավոր բնակության/կացության
թույլտվության տրամադրում հանրային
շահերին հակառակ

• Բնակության/կացության թույլտվության
պահանջները չեն բավարարվել

• Կեղծ կամ շփոթեցնող տվյալների կամ
փաստաթղթերի տրամադրում

• Անցանկալի անձ

• Պետական անվտանգությանը, հանրային
կարգին, հանրային առողջությանը,
այլ անձանց իրավունքներին և
ազատություններին կամ շրջակա
միջավայրին սպառնացող վտանգ

• Սոցիալական ապահովության
համակարգի կամ առողջապահական
համակարգի համար բեռ

Մերժման հիմքերը

• Որոշման դեմ կարող
է բողոք ներկայացվել
Տարածքային դատարան
2 ամսվա ընթացքում.
սկզբունքորեն կասեցնող
ազդեցություն չունի։

• Հնարավոր է ներկայաց
նել վարչական բողոք
Սահմանների և օտար
երկրացիների հարցերով
բյուրոյին. Սկզբունքորեն,
երկարաձգող ազդեցություն
չունի։

Բողոքարկման իրավունքները

• Ընտանիքի վերա
միավորում՝ 119
եվրո

• Ուսումնառություն
և հատուկ գործու
նեություն՝ 89 եվրո

• Վարձու աշխա
տանք՝ 148 եվրո,
սեզոնային աշխա
տանք՝ 30 եվրո

• Բիզնես գործու
նեության նպա
տակ՝ 208 եվրո
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Սլովենիա

(կենտրոնական
կառավարության
շրջանային գրասե
նյակները, այսինքն՝
Ներքին գործերի
նախարարության
ներքին վարչական
հարցերի
տնօրինություն)

Բնակության/ կա
ցության թույլտվու
թյուն տրամադրելու
իրավասություն
ունեցող մարմին
Վարչական ստո
րաբաժանումներ

• Ներգաղթի նպա
տակը հավաստող
փաստաթղթերի տրամա
դրում

• Սկզբունքորեն, երրորդ
երկրների քաղաքացիները
չպետք է գան վարակիչ
հիվանդությունների և հնա
րավոր համաճարակների
տարածման տարածքներից։

• Մուտքի մերժում

• Առողջության ապահովա
գրություն
• Հիմքեր կան կասկածելու, որ երրորդ
երկրի քաղաքացին չի լքի երկիրը
թույլտվության ժամկետի ավարտից հետո

• Հանրային կարգին, պետական
անվտանգությանը կամ միջազգային հա
րաբերություններին սպառնացող վտանգ

Մերժման հիմքերը

• Բավարար ֆինանսական
միջոցների առկայության
մասին ապացույց

Բնակության/կացության
համար կիրառելի պայման
ները, անկախ ներգաղթի
կատեգորիայից

• Վարչական դատարանի
որոշման դեմ բողոքը
կարող է ներկայացվել
Գերագույն դատարան 15
օրվա ընթացքում։

• Նախարարության որոշման
դատական կարգով
վերանայումը Վարչական
դատարանի կողմից կարող
է պահանջվել 30 օրվա
ընթացքում։

• Բողոք կարելի է ներկա
յացնել Ներքին գործերի
նախարարություն 15 օրվա
ընթացքում, սակայն միայն
ուսումնառության, ընտա
նիքի վերամիավորման,
երկարաժամկետ բնա
կության/կացության թույլ
տվությունների դեպքում,
կամ եթե երրորդ երկրի
քաղաքացուն նախկինում
տրված է եղել ժամա
նակավոր բնակության/
կացության թույլտվություն.
վարձու աշխատանքի թույլ
տվությունների համար
բողոքարկման իրա
վունքներ նախատեսված
չեն։

Բողոքարկման իրավունքները

• Մշտական բնա
կություն՝ 74 եվրո

• Ժամանակավոր
բնակություն/կա
ցություն՝ 32 եվրո
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Իսպանիա

Բնակության/ կա
ցության թույլտվու
թյուն տրամադրելու
իրավասություն
ունեցող մարմին
Տեղական կառա
վարություն

• Հարկերը կամ տուրքերը
վճարված են։

• Երկրում գտնվելու նպա
տակի և պայմանների
հիմնավորում

• Այն երկրներում, որոնց հետ
Իսպանիան ստորագրել
է համաձայնագիր, որևէ
արգելք չկա։

• Իսպանիայում
դատվածության
բացակայություն

• Առողջության ապահովա
գրություն

• Բավարար ֆինանսական
միջոցների առկայության
մասին ապացույց

Բնակության/կացության
համար կիրառելի պայման
ները, անկախ ներգաղթի
կատեգորիայից

• Մուտքը արգելված է միջազգային պայ
մանագրի հիման վրա։

• Երրորդ երկրի քաղաքացին վտարվել է
Իսպանիայից։

Մերժման հիմքերը

• Ընտանիքի վերամիա
վորման նպատակով
բնակության/կացության
թույլտվության մերժման
դեպքում կարելի է
բողոքարկել Օտարերկրա
ցիների հարցերով գրասե
նյակ բնակության/կացու
թյան վայրի նահանգում
կամ Աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի
նախարարություն՝ համա
պատասխան նահանգում։

• Առկա են վարչական
բողոքարկման ընդհանուր
ընթացակարգեր։

Բողոքարկման իրավունքները

• 60 եվրո՝ երկրում
կարճաժամկետ
կամ երկարաժամ
կետ գտնվելու
համար
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Շվեդիա

(գործում է Արդա
րադատության
նախարարության
ենթակայության
տակ)

Բնակության/ կա
ցության թույլտվու
թյուն տրամադրելու
իրավասություն
ունեցող մարմին
Միգրացիայի
հարցերով
խորհուրդ

• Կարող են պահանջվել
ներգաղթի նպատակին
վերաբերող լրացուցիչ
փաստաթղթեր և
դիպլոմներ։

• Կապված ներգաղթի կատե
գորիայից՝ կարող են պա
հանջվել գիտելիքներ երկրի
մասին։

• Երրորդ երկրի
քաղաքացուց պահանջվում
է հայտարարություն այն
մասին, որ ինքը կհեռանա
Շվեդիայից թույլտվության
ժամկետի ավարտից հետո։

• Գրանցված է

• Բժշկական պահանջներ
նախատեսված չեն
(բացառությամբ, եթե
երկրում գտնվելն ունի
բուժման նպատակ)։
• Նախկինում մերժվել է մուտքը երկիր։

• Քրեական իրավախախտում համար
դատապարտված է եղել Շվեդիայում։

• Ներքին անվտանգությանը կամ միջազ
գային հարաբերություններին սպառնացող
վտանգ։

Մերժման հիմքերը

• Բավարար ֆինանսական
միջոցների առկայության
մասին ապացույց

Բնակության/կացության
համար կիրառելի պայման
ները, անկախ ներգաղթի
կատեգորիայից

• Մշտական բնա
կության/կացու
թյան թույլտվու
թյուն՝ 110 եվրո (55
եվրո՝ երեխաների
դեպքում)

• Ընտանիքի վե
րամիավորում՝
60 եվրո (27 եվրո՝
երեխաների
համար)

• Այցելություններ,
աշխատանք,
ուսումնառու
թյուն՝ 110 եվրո (55
եվրո՝ երեխաների
դեպքում)

• Հնարավոր է բողոք ներկա
յացնել։
• Թույլտվությունների մասին
բոլոր որոշումները պետք է
հիմնավորվեն։
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Մեծ Բրիտանիա

(Ներքին գործերի
նախարարություն)

Բնակության/ կա
ցության թույլտվու
թյուն տրամադրելու
իրավասություն
ունեցող մարմին
Սահմանային
և ներգաղթի
հարցերի գործակա
լություն

• Երկրում 6 ամսից ավելի
ժամկետով գտնվելու
դեպքում բժշկական պա
հանջներ. սկզբունքորեն,
անձը պետք է ուղարկվի
բժշկական զննման։

• Բավարար ֆինանսական
միջոցների առկայության
մասին ապացույց

Բնակության/կացության
համար կիրառելի պայման
ները, անկախ ներգաղթի
կատեգորիայից

• Երկրում գտնվելու նախանշված տևո
ղության կամ նպատակի մասին
հայտարարագրի խախտում

• Հայտարարված է եղել անցանկալի անձ

• Երկրում գտնվելու համար
կենսապահովման միջոցների
ապահովման անկարողություն առանց
պետական ֆինանսավորման

• Ազգային անվտանգությանը սպառնացող
վտանգ

Մերժման հիմքերը

• Հնարավոր է դատական
կարգով վերանայում
Բարձրագույն դատարանի
կողմից

• Ուսանողների, ժամա
նակավոր աշխատանքի
կատեգորիայում, վարձու
աշխատանքի կատեգո
րիայում, բիզնես գործու
նեության կատեգորիայում
ընդգրկված անձանց
և անկախ միջոցներ
ունեցող թոշակառուների
բողոքարկման իրավունքը
չեղյալ է հայտարարվում
«Ապաստանի և քաղաքա
ցիության մասին» ակտով

• Բողոք հնարավոր է ներ
կայացնել Ապաստանի
և ներգաղթի հարցերով
տրիբունալ

• Ներքին կարգով
վերանայում սկզբնական
որոշում կայացրած մարմնի
կողմից

Բողոքարկման իրավունքները

• Անորոշ ժամկետով
երկրում գտնվելու
թույլտվություն
1078 եվրո

• Սահմանափակ
ժամկետով
երկրում գտնվելու
այլ թույլտվու
թյուն՝ 424 եվրոյից
մինչև 1078 եվրո
(կախված կատե
գորիայից)

• Վարձու աշխա
տանք 17 եվրոյից
575 եվրո
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Բնակություն
հաստատելու
թույլտվություն

Թույլտվություն

Կախված է
դիմողից և
թույլտվության
տեսակից

Բնակության/
կացության պա
հանջվող տևողու
թյունը

«Բնակության հաստատման թույլտվությունը»
մշտական հիմունքներով հաստատվելու համար է.
այն բաժանվում է հինգ ենթակատեգորիաների
1. Բնակություն հաստատելու թույլտվություն
– առանցքային աշխատողներ՝ տալիս է բնա
կություն հաստատելու և որոշակի աշխատանք
կատարելու սահմանափակ հնարավորություն
2. Բնակություն հաստատելու թույլտվություն –
անձնական նպատակով՝ տալիս է բնակություն
հաստատելու սահմանափակ հնարավորություն՝
առանց աշխատանք կատարելու իրավունքի
3. Բնակություն հաստատելու թույլտվություն
– առանց սահմանափակման, տալիս է բնա
կություն հաստատելու և վարձու կամ ոչ վարձու
հիմունքներով աշխատանք կատարելու սահ
մանափակ հնարավորություն
4. Բնակություն հաստատելու թույլտվություն
– սահմանափակ, տալիս է բնակություն
հաստատելու և, որպես ոչ վարձու աշխատող
կամ վարձու աշխատող որևէ գործունեությամբ
զբաղվելու սահմանափակ հնարավորություն,
որի դեպքում կիրառվում է թույլտվություն՝ հա
մաձայն «Օտարերկրացիների աշխատանքի
մասին» օրենքով

Պայմանները

Քաղաքացիական
գիտելիքների
տիրապետելը

«Ինտեգրման
Առկա չէ
համաձայնագրի»
պայմանները
կատարելու պար
տավորությունը
բաղկացած է
երկու մոդուլից՝
• Առաջինում
կարևորվում
է «կարդալու
և գրելու
կարողության
ձեռքբերումը»
• Երկրորդում
կարևորվում է
«գերմաներեն
լեզվի
իմացության
ձեռքբերումը»

Լեզվի իմացությունը

• «Ինտեգրման հա
մաձայնագրի»
երկրորդ մոդուլը
ներառում է «Ավս
տրիայում սոցիալա
կան, տնտեսական
և մշակութային
կյանքում
ներգրավվելու
կարողության
ձեռքբերման»
բաղադրիչ

Ինտեգրման հետ կապված
այլ պայմաններ

Ինտեգրման հետ կապված պայմանները

6 ամիս

Ընթացակարգի
տևողությունը

Սույն աղյուսակում դիտարկվում են ԵՄ անդամ պե
տու
թյուններում մշտական բնա
կության/կա
ցու
թյան (բնա
կություն
հաստատելու) տարբեր թույլ
տվու
թյունները և երրորդ երկրի քա
ղա
քա
ցիների կողմից կա
տա
րման ենթական պայ
ման
ները՝
մշտական բնակության/կացության թույլտվություն ստանալու համար:

Աղյուսակ Գ. Մշտական բնակությունը/կացությունը

Ավստրիա

Ավստրիա

Բելգիա

Բուլղարիա
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5 տարի
օրինական և
անընդմեջ բնա
կություն

Բնակություն
հաստատած
օտարերկրացի
Երկարաժամ
կետ բնա
կության/կացու
թյան թույլտվու
թյուն
Մշտական բնա
կության/կացու
թյան թույլտվու
թյուն

5 տարի
անընդմեջ բնա
կություն

Վերջին 5
տարվա
ընթացքում
մշտական
բնակություն է
հաստատել

Բնակության/
կացության պա
հանջվող տևողու
թյունը

ԵՀ
երկարաժամ
կետ բնա
կության /կացու
թյան թույլտվու
թյուն

Թույլտվություն

• Բելգիայում գտնվելու անսահմանափակ իրա
վունք
• Կայուն, կանոնավոր և բավարար ֆինանսական
միջոցներ
• Առողջության ապահովագրություն
• Մշտական բնակություն տալու հիմքերը
Առկա չէ
հաստատող փաստաթղթեր, ինչպես նաև
փաստաթղթեր, որոնցով հաստատվում է
ամուսնու, երեխայի կամ ծնողների մշտական
բնակության/կացության կարգավիճակը, և, եթե
նշվում է, ծննդյան վկայական
• Երկրում գտնվելու ընթացքում բավարար ֆի
նանսական միջոցների առկայություն
• Երկու ծնողների համաձայնության մասին
հայտարարագիր, եթե դիմողները մշտական
բնակության/կացության իրավունք ունեցող անձի
չամուսնացած անչափահաս երեխաներն են

Առկա չէ

Առկա չէ

Քաղաքացիական
գիտելիքների
տիրապետելը

Առկա չէ

Առկա չէ

Ինտեգրման հետ կապված
այլ պայմաններ

Ինտեգրման հետ կապված պայմանները
Լեզվի իմացությունը

5. Բնակության/կացության թույլտվություն – հարա
բերական, տալիս է բնակություն հաստատելու
սահմանափակ հնարավորություն՝ առանց աշ
խատանք կատարելու իրավունքի. որևէ աշխա
տանք կատարելը թույլատրվում է միայն նպա
տակի լրացուցիչ փոփոխման պայմանով, որի
դեպքում կիրառվում է քվոտայի պահանջը
• Վերջին 5 տարվա ընթացքում մշտական բնա
կություն է հաստատել
• Բնակության/կացության իրավունքների համար
ներկայացված ընդհանուր պահանջների կա
տարում
• Ինտեգրման համաձայնագրի պայմանների
բավարարում
• Բելգիայում գտնվելու անսահմանափակ իրա
Առկա չէ
վունք

Պայմանները

• 60–ից
180 օրվա
ընթացքում

• 4 ամիս,
հնարավոր է
երկարաձգել
ևս 3 ամսով

5 ամիս

Ընթացակարգի
տևողությունը
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Կիպրոս

Բնակության/
կացության պա
հանջվող տևողու
թյունը

1)–ի դեպքում՝ 15
տարի
2)–ի դեպքում՝
կիրառելի չէ

Թույլտվություն

Մշտական բնա
կության/կացու
թյան թույլտվու
թյուն
Առկա չէ

Քաղաքացիական
գիտելիքների
տիրապետելը

Առկա չէ

Ինտեգրման հետ կապված
այլ պայմաններ

Ինտեգրման հետ կապված պայմանները
Լեզվի իմացությունը

1) Երրորդ երկրի քաղաքացին 15 տարի անընդմեջ Առկա չէ
բնակվել է հանրապետությունում 1960 թվականի
օգոստոսի 16-ից անմիջապես առաջ
2) Երրորդ երկրի քաղաքացին իրավունք ունի
մուտք գործել հանրապետություն բնակության/
կացության թույլտվության հիման վրա. անձանց
հետևյալ կատեգորիաներն ունեն հանրապետու
թյունում մշտական բնակություն հաստատելու
համար ներգաղթի թույլտվություն ստանալու
իրավունք։
A) Գյուղատնտեսության կամ անասնաբուծության
ոլորտում ոչ վարձու աշխատանքով զբաղվել
ցանկացող անձինք
B) Հանքարդյունահանման ոլորտում ոչ վարձու
աշխատանքով զբաղվել ցանկացող անձինք
C) Բիզնես գործունեության ոլորտում ոչ վարձու
աշխատանքով զբաղվել ցանկացող անձինք
D) Ոչ ժամանակավոր բնույթի աշխատանքի
առաջարկ ընդունող անձինք
E) Տարեկան որոշակի եկամուտ ստացող անձինք
(պարտավորություններով չծանրաբեռնված)
F) Անձ, ով ստանում է պարտավորություններով
չծանրաբեռնված տարեկան եկամուտ 6493 եվրո
գումարի չափով, նրա կինը՝ 3075 եվրո և նրա
խնամքի տակ գտնվող յուրաքանչյուր անձը՝
3075 եվրո։

Պայմանները

• 6 ամիս,
հնարավոր է
երկարաձգել
ևս 6 ամսով
դիմումի
առկայության
դեպքում

Ընթացակարգի
տևողությունը
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Կիպրոս

Երկարաժամ
կետ բնա
կության/կացու
թյան թույլտվու
թյուն

Թույլտվություն

5 տարի
օրինական և
անընդմեջ բնա
կություն

Բնակության/
կացության պա
հանջվող տևողու
թյունը

Բոլոր կատեգորիաների համար՝
• Պահանջվում են բավարար ֆինանսական
միջոցներ (պահանջվող գումարի չափը կախված
է կատեգորիայից)։
• Ա-Ե կատեգորիաների դեպքում՝
• Պահանջվում են հավաստագրեր բիզնես գործու
նեությամբ զբաղվելու/աշխատանք կատարելու
ունակությունների և որակավորումների մասին։
• Պահանջվում է, որ բիզնես գործունեությունը/
աշխատանքը բացասաբար չանդրադառնա
ազգային տնտեսության վրա, և առկա լինի
երրորդ երկրի քաղաքացիներ հանդիսացող աշ
խատողների պահանջարկ։
• Կայուն և կանոնավոր ֆինանսական միջոցներ
• Առողջության ապահովագրություն
• Հանրային կարգին կամ անվտանգությանը
սպառնացող վտանգ չկա
• Հանրապետությունում բնակությունը չի ապահո
վել կեղծ փաստաթղթեր ներկայացնելու միջոցով
• Ներգաղթի որոշակի կատեգորիաների ներքո
5 տարի ժամկետով օրինական բնակություն
հաստատած երրորդ երկրի քաղաքացիները
չեն կարող դիմել, օրինակ՝ ուսումնառության,
մասնագիտական վերապատրաստման, ժամա
նակավոր պաշտպանության, փախստականի
կարգավիճակի, «au pairs» ծրագրից օգտվելու և
սեզոնային աշխատողի կարգավիճակի համար։

Պայմանները
Լեզվի իմացությունը

Քաղաքացիական
գիտելիքների
տիրապետելը
Ինտեգրման հետ կապված
այլ պայմաններ

Ինտեգրման հետ կապված պայմանները

• 4 ամիս,
հնարավոր է
երկարաձգել
ևս 3 ամսով

Ընթացակարգի
տևողությունը
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Չեխիայի Հանրապետություն

Երկարաժամ 5 տարի
կետ բնա
անընդմեջ բնա
կության/կացու կություն
թյան թույլտվու
թյուն

Մշտական բնա 5 տարի ժամա
կության/կացու նակավոր բնա
թյան թույլտվու կություն
թյուն

Թույլտվություն

Բնակության/
կացության պա
հանջվող տևողու
թյունը
Լեզվի իմացությունը

5 տարվա պահանջից բացառություններն են՝
• Քննարկման
• Չեխիայի քաղաքացիների կամ մշտական բնա
փուլում է
կության/կացության թույլտվություն ունեցող
երրորդ երկրների քաղաքացիների ընտանիքի
անդամները կարող են անմիջականորեն դիմել
մշտական բնակություն/կացություն ստանալու
համար։
• Ուսանողները պետք է ունենան 10 տարվա ժամա
նակավոր բնակության/կացության թույլտվություն
• Մշտական բնակության/կացության իրավունք
կարող է նաև տրամադրվել մարդասիրական
նկատառումներով կամ «ուշադրության արժանի
այլ պատճառներով», օրինակ՝ Չեխոսլովակիայի
նախկին քաղաքացիներին, Արևելյան
Եվրոպայից և Ասիայից նախկին էթնիկ չեխերին,
նշանավոր մազիկներին և այլն։
• Երրորդ երկրի քաղաքացին հանրային
• Քննարկման
կարգին զգալի վնաս չի հասցրել կամ չի
փուլում է
վտանգել Չեխիայի Հանրապետության կամ
որևէ այլ անդամ պետության պետական
անվտանգությունը։
• Բավարար ֆինանսական միջոցների
առկայության մասին ապացույց

Պայմանները

Առկա չէ

Առկա չէ

Քաղաքացիական
գիտելիքների
տիրապետելը

Առկա չէ

Առկա չէ

Ինտեգրման հետ կապված
այլ պայմաններ

Ինտեգրման հետ կապված պայմանները

60 օր

180 օր

Ընթացակարգի
տևողությունը
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Դանիա

Մշտական բնա
կության/կացու
թյան թույլտվու
թյուն

Թույլտվություն

7 տարի
ժամկետով
օրինական բնա
կություն (սակայն
որոշակի պայ
մանների ներքո,
5 տարի հետո)

Բնակության/
կացության պա
հանջվող տևողու
թյունը

7 տարի ժամկետով օրինական բնակություն/կա
ցություն՝
• Երրորդ երկրի քաղաքացուն տրվել է բնա
կության/կացության թույլտվություն միևնույն
հիմքով այդ ժամանակահատվածում
Առնվազն 5 տարի ժամկետով օրինական բնա
կություն/կացություն՝
• Երրորդ երկրի քաղաքացուն տրվել է բնա
կության/կացության թույլտվություն միևնույն
հիմքով այդ ժամանակահատվածում։
• Էական կապեր է ունեցել աշխատաշուկայում
որպես վարձու աշխատող կամ զբաղվել է ոչ
վարձու աշխատանքով Դանիայում վերջին 3
տարվա ընթացքում։
• Վերջին 3 տարվա ընթացքում օժանդակություն
չի ստացել՝ «Ակտիվ սոցիալական քաղաքա
կանության մասին» ակտի կամ «Ինտեգրման
մասին» ակտի համաձայն։
• «Լիակատար հավատարմությամբ» կապված է
Դանիայի հասարակության հետ

Պայմանները

• Պետք է հանձնի
դանիերենի
իմացության
թեստ

Լեզվի իմացությունը

Ինտեգրման հետ կապված
այլ պայմաններ

Ընթացակարգի
տևողությունը

• Չի պա
• Երրորդ երկրի քա
4-ից 7 ամիս
հանջվում. սակայն ղաքացին պետք
«Ինտեգրման
է ստորագրի
մասին» ակտում
ինտեգրման մասին
նշված անձինք
պայմանագիր
պետք է՝
(որը հատուկ է
ավարտած լինեն
յուրաքանչյուր երրորդ
իրենց ինտեգրման երկրի քաղաքացու
ծրագիրը,
դեպքում)։
որը կարող է
• Պահանջվում է
պարունակել քա
Դանիայի հասա
ղաքացիական
րակական կյանքում
գիտելիքների
ինտեգրման և ակտիվ
առկայությանն
քաղաքացիական
առնչվող տարրեր։
մասնակցության
մասին հայտարա
րագիր (հայտարա
րություն ինտեգրվելու
և Դանիայի ակտիվ
քաղաքացի լինելու
պատրաստակա
մության մասին)։

Քաղաքացիական
գիտելիքների
տիրապետելը

Ինտեգրման հետ կապված պայմանները
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Դանիա

Թույլտվություն

Բնակության/
կացության պա
հանջվող տևողու
թյունը
Պայմանները
Լեզվի իմացությունը

Քաղաքացիական
գիտելիքների
տիրապետելը

• Օտարերկրյա քա
ղաքացին պետք է
Դանիայի հասարա
կության նկատմամբ
ունենա «լիակատար
հավատարմության»
զգացում. «լիակա
տար հավատարմու
թյուն» նշանակում է,
որ օտարերկրյա քա
ղաքացին Դանիայի
հասարակության հետ
հաղորդակցության
բարձր մակարդակի
է հասել, որ օտար
երկրյա քաղաքա
ցին խթանում է իր
սեփական ինտե
գրումը գործունեու
թյան տարբեր ձևերի
միջոցով, կամ որ
օտարերկրյա քաղա
քացին երկարատև
կրթություն է ստացել
Դանիայում։

Ինտեգրման հետ կապված
այլ պայմաններ

Ինտեգրման հետ կապված պայմանները
Ընթացակարգի
տևողությունը

Էստոնիա

Ֆինլանդիա
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Մշտական բնա
կության/կացու
թյան ազգային
թույլտվություն
ԵՀ
երկարաժամ
կետ բնա
կության /կացու
թյան թույլտվու
թյուն
Երկարաժամ
կետ բնա
կության/
կացության
թույլտվություն
ԵՄ/ԵՏՏ քա
ղաքացիություն
ունեցող անձի
համար
Մշտական
բնակության/
կացության
թույլտվություն
(«P» տեսակի
թույլտվություն)
ԵՀ
երկարաժամ
կետ բնա
կության/կացու
թյան թույլտվու
թյուն

Թույլտվություն

• Բնակության/կացության թույլտվության հիմքերը Առկա չէ
բավարարված են։
• Բավարար ֆինանսական միջոցների
առկայություն
• Մերժման համար հիմքեր առկա չեն

4 տարի
անընդմեջ բնա
կություն

• Բավարար ֆինանսական միջոցների
5 տարի
ժամկետով
առկայություն
օրինական բնա
կություն

• Եթե ԵՀ երկարաժամկետ բնակության/կացու
Կիրառելի չէ
թյան իրավունք ունեցող անձը Էստոնիայում
ձեռք է բերում ԵՄ կամ ԵՏՏ անդամ պետության
քաղաքացիություն, ապա նրա բնակությունը/կա
ցությունը Էստոնիայում կարող է փոխակերպվել
ԵՄ/ԵՏՏ քաղաքացու մշտական բնակության/
կացության կարգավիճակի։

Կիրառելի չէ

Առկա չէ

Կիրառելի չէ

Բնակության/կացության վավեր թույլտվություն • Լեզվի բազային Առկա չէ
իմացության
Պահանջվում է գրանցում
Օրինական եկամուտ
պահանջ
Առողջության ապահովագրություն
Մերժման որևէ հիմքի առկա չէ
Ուսումնառության, ժամանակավոր աշխատանքի
կամ բացառիկ հիմքերով ժամանակավոր բնա
կության/կացության թույլտվություն ունեցող
անձինք չունեն (ազգային) մշտական բնա
կության/կացության իրավունք

Քաղաքացիական
գիտելիքների
տիրապետելը

Առկա չէ

Կիրառելի չէ

Առկա չէ

Ինտեգրման հետ կապված
այլ պայմաններ

Ինտեգրման հետ կապված պայմանները
Լեզվի իմացությունը

•
•
•
•
•
•

Պայմանները

5 տարի
անընդմեջ բնա
կություն

Բնակության/
կացության պա
հանջվող տևողու
թյունը

6 ամիս

3 ամիս

3 ամիս

Ընթացակարգի
տևողությունը
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Ֆրանսիա

ԵՀ
երկարաժամ
կետ բնա
կության /կացու
թյան թույլտվու
թյուն

Թույլտվություն

5 տարի
ժամկետով
կանոնավոր
ներկայություն

Բնակության/
կացության պա
հանջվող տևողու
թյունը

• Կայուն և բավարար ֆինանսական միջոցների
առկայություն
• Առողջության ապահովագրություն
• Ուսանողները և սեզոնային աշխատողները
իրավունք չունեն ստանալ ԵՀ երկարաժամկետ
բնակության/կացության թույլտվություն։
Ֆրանսիայում ընտանեկան կապեր ունեցող
երրորդ երկրի քաղաքացիների որոշ խմբեր
օգտվում են մի փոքր ավելի մեղմ իրավական
ռեժիմից։

Պայմանները

Քաղաքացիական
գիտելիքների
տիրապետելը

• Երկիր ըն
• «ԵՀ
դունելու և
երկարաժամկետ
ինտեգրման
բնակության/
մասին պայ
կացության
մանագրով, որը
իրավունք
ստորագրվում
ունեցող անձի
է բնակության/
թույլտվության»
կացության
համար պա
առաջին թույլ
հանջվում է քա
տվությունը
ղաքացիական
տրամադրելիս,
բավարար
երրորդ երկրի
գիտելիքների
քաղաքացուց
առկայություն։
պահանջվում է
անցնել լեզվի
դասընթացներ։
• «ԵՀ
երկարաժամ
կետ բնակու
թյան/կացու
թյան իրավունք
ունեցող անձի
թույլտվության»
համար պա
հանջվում է
ֆրանսերենի
բավարար
իմացություն։

Լեզվի իմացությունը

Երրորդ երկրի
քաղաքացու՝
«հանրապետական
մակարդակով
ինտեգրումը» Ֆրան
սիայի հասարակու
թյանը գնահատվում է
հետևյալի հիման վրա՝
• Հանրապետու
թյան ղեկավար
սկզբունքների
պահպանում և
• Ֆրանսերեն
լեզվի բավարար
իմացություն։

Ինտեգրման հետ կապված
այլ պայմաններ

Ինտեգրման հետ կապված պայմանները

• Վարչական
կառույցի
կողմից
դիմումը
ներկայաց
նելուց հետո
4 ամսվա
ընթացքում
ծանուցում
չկատարելը
նշանակում է
մերժում։

Ընթացակարգի
տևողությունը
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Գերմանիա

ԵՀ
երկարաժամ
կետ բնա
կության /կացու
թյան թույլտվու
թյուն

Բնակություն
հաստատելու
թույլտվություն

Թույլտվություն

5 տարի

Բնակության/
կացության պա
հանջվող տևողու
թյունը
Լեզվի իմացությունը

Քաղաքացիական
գիտելիքների
տիրապետելը

• Կայուն և կանոնավոր ֆինանսական միջոցներ • Գերմաներեն
• Պահանջվում է
• Առողջության ապահովագրություն
լեզվի բավարար Գերմանիայի
• Անձի և նրա ընտանիքի համար պատշաճ
իմացություն
իրավական
(Եվրոպական
և հանրային
կացարան
• 60 ամիս սոցիալական ապահովության վճարներ ընդհանուր
կարգի վե
կամ համարժեք պաշտպանություն ապահովող
հայեցակարգի
րաբերյալ
B1
մասնավոր ապահովագրություն
հիմնարար
• Օրինական վարձու աշխատանք կամ օրինական ստանդարտին
գիտելիքների
ոչ վարձու աշխատանք կամ աշխատանքի և ոչ
համապատաս
առկայություն։
վարձու աշխատանքի իրավունք
խան)։
• Վերջին 3 տարվա ընթացքում դիտավորությամբ • Հաստատվում
կատարված իրավախախտման համար չպետք է
է ինտեգրման
դատապարտված լինի ազատազրկման 6 ամիս
դասընթացին
կամ ավելի երկար ժամկետով կամ ենթարկված
հաջողությամբ
լինի 180 օր կամ ավելի երկար տևողությամբ
մասնակցելու
պատժի։
միջոցով
• 5 տարվա բնակության/կացության պահանջի
դեպքում հաշվի չեն առնվում մարդասիրական
հիմքով բնակության/կացության թույլտվության
համաձայն բնակության/կացության ժամա
նակահատվածները, հաշվի կարող է առնվել
ուսումնառության կամ մասնագիտական վերա
պատրաստման նպատակով բնակության/կացու
թյան ժամանակահատվածի միայն կեսը։
• Կայուն, կանոնավոր և բավարար ֆինանսական
միջոցների առկայություն
• Առողջության ապահովագրություն
• Վերջին 3 տարվա ընթացքում դիտավորությամբ
կատարված իրավախախտման համար չպետք է
դատապարտված լինի ազատազրկման 6 ամիս
կամ ավելի երկար ժամկետով կամ ենթարկված
լինի 180 օր կամ ավելի երկար տևողությամբ
պատժի։

Պայմանները

Առկա չէ

Ինտեգրման հետ կապված
այլ պայմաններ

Ինտեգրման հետ կապված պայմանները

• Գործնակա
նում կիրա
ռության բա
ցակայություն,
քանի որ նոր
օրենքը ուժի
մեջ է մտել
բոլորովին
վերջերս։

4 ամիս

Ընթացակարգի
տևողությունը
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Հունաստան

Պայմանները
Լեզվի իմացությունը

Քաղաքացիական
գիտելիքների
տիրապետելը

Առկա չէ

Ինտեգրման հետ կապված
այլ պայմաններ

Ինտեգրման հետ կապված պայմանները

Հունաստանի քաղաքացիների ընտանիքի
Առկա չէ
Առկա չէ
անդամները կամ մեկ այլ անդամ պետության
քաղաքացիները պետք է 5 տարի շարունակ
մշտապես բնակված լինեն Հունաստանում
վերոնշյալ անձանց հետ։
Մշտական բնա 10 տարի
Երրորդ երկրի քաղաքացի, որը թիվ 3386/2005
կության/կացու անընդմեջ և
ակտն ուժի մեջ մտնելու ժամանակ 10 տարի
թյան թույլտվու օրինական բնա
անընդմեջ և օրինական կերպով արդեն բնակվել
թյուն
կություն
է Հունաստանում, կարող է ստանալ բնա
կության/կացության թույլտվություն անորոշ
ժամկետով։
Երկարաժամ 5 տարի
• Բավարար տարեկան եկամուտ իրենց և իրենց • Հունարեն լեզվի • Պահանջվում է
օրինական և
կետ բնա
ընտանիքի անդամների ապրուստը հոգալու
բավարար
Հունաստանի
կության/կացու անընդմեջ բնա
համար
իմացություն
պատմության
թյան թույլտվու կություն
• Առողջության ապահովագրության լիարժեք
և հունական
թյուն
ծածկույթ պետական կազմակերպության
քաղաքակրթու
շրջանակում, որը տարածվում է նաև ընտանիքի
թյան տարրերի
անդամների վրա
մասին
• Կացարան, որը բավարարում է հիգիենայի
գիտելիքներ
կոնկրետ ստանդարտները

Բնակության/
կացության պա
հանջվող տևողու
թյունը

Մշտական բնա 5 տարի
կության/կացու անընդմեջ բնա
թյան թույլտվու կություն
թյուն

Թույլտվություն

• 6 ամիս
դիմումը
ներկայաց
նելուց հետո,
ենթակա է
երկարա
ձգման

Ընթացակարգի
տևողությունը

Հունգարիա

Հունգարիա
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ԵՀ
երկարաժամ
կետ բնա
կության /կացու
թյան թույլտվու
թյուն

Երկարաժամ
կետ բնա
կության /կացու
թյան ազգային
թույլտվություն

Թույլտվություն

0-ից 3 տարի
ժամկետով
բնակություն (0
տարի, օրինակ՝
Հունգարիայի
նախկին քա
ղաքացիների,
բնակության /
կացության
թույլտվություն
ունեցողների,
ընտանիքի
անդամների
որոշակի
խմբերի համար,
կառավարու
թյան կողմից
սահմանված
վաղաժամկետ
պայմանական
ազատման
հիմքով, և այլն)։
5 տարի ժամ
կետով բնա
կություն

Բնակության/
կացության պա
հանջվող տևողու
թյունը

• Հունգարիայում առնվազն 5 տարի շարունակ
օրինական և անընդմեջ բնակություն
• Պետք է բավարարվեն բնակության/կացության
թույլտվությունների բոլոր տեսակների համար
կիրառելի ընդհանուր պահանջները։
• Դատվածության բացակայություն կամ
դատվածությանն առնչվող անբարենպաստ
իրավական հետևանքների մեղմացում
• Ուսում ստացող, սեզոնային աշխատանք
կատարող կամ կամավոր հիմունքներով ծա
ռայություններ մատուցող երրորդ երկրի քա
ղաքացիներին այն չի շնորհվում, սակայն
Հունգարիայում որպես ուսանող բնակված
նախորդ տարիների կեսը կարող է ներառվել 5
տարվա հաշվարկի մեջ։

• Հունգարիայում առնվազն 3 տարի շարունակ
օրինական և անընդմեջ բնակություն (այս
ժամկետը ավելի կարճ է ընտանիքի որոշակի
անդամների համար)։
• Պետք է բավարարվեն բնակության/կացության
թույլտվությունների բոլոր տեսակների համար
կիրառելի ընդհանուր պահանջները։
• Դատվածության բացակայություն կամ
դատվածությանն առնչվող անբարենպաստ
իրավական հետևանքների մեղմացում

Պայմանները

Առկա չէ

Լեզվի իմացությունը

Առկա չէ

Քաղաքացիական
գիտելիքների
տիրապետելը

Առկա չէ

Ինտեգրման հետ կապված
այլ պայմաններ

Ինտեգրման հետ կապված պայմանները

• 120 օրվա
ընթացքում
Անվտան
գության
ծառայության
հաստատման
համար պա
հանջվում
է 45-ից 60
լրացուցիչ օր
• Գործնակա
նում պա
հանջվում է
մոտավորա
պես 1 տարի։

Ընթացակարգի
տևողությունը
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Հունգարիա

Իռլանդիա

Բնակության/
կացության պա
հանջվող տևողու
թյունը

Անորոշ ժամ
կետով երկրում
գտնվելու թույլ
տվություն
Երկարաժամ
կետ բնա
կության/կացու
թյան թույլտվու
թյուն

5 տարի ժամ
կետով բնա
կություն

8 տարի ժամ
կետով բնա
կություն

Մշտական բնա 5 տարի ժամ
կության/կացու կետով բնա
թյան միջանկյալ կություն
թույլտվություն

Թույլտվություն

«Ներգաղթի, բնակության/կացության և
• Պատշաճ մա
պաշտպանության մասին» 2007 թվականի օրենքի
կարդակով
նախագծով սահմանվում է, որ երկարաժամ
տիրապետում
կետ բնակության/կացության թույլտվությունը
է իռլանդերեն
պետք է տրամադրվի այն դիմողներին, որոնք
կամ անգլերեն
բավարարում են հետևյալ պահանջները (բնա
լեզուներին։
կության/կացության պահանջվող ժամա
նակահատվածից բացի)՝
• Լավ բնութագիր ունենալը
• Պետական ֆինանսավորումից օգտված չլինելը
նախորդ 5 տարվա ընթացքում։

Առկա չէ

Առկա չէ

Քաղաքացիական
գիտելիքների
տիրապետելը

30 օր

Ընթացակարգի
տևողությունը

• Գործող
օրենս
դրությամբ
դրույթներ չեն
սահմանվում։
• Երրորդ երկրի քա
ղաքացին «ողջամիտ • Անհրաժեշտ է
ջանքեր» է գործադրել մոտավորա
ինտեգրվելու համար։ պես 14 ամիս

Առկա չէ

Առկա չէ

Ինտեգրման հետ կապված
այլ պայմաններ

Ինտեգրման հետ կապված պայմանները
Լեզվի իմացությունը

• Պետք է բավարարվեն բնակության/կացության Առկա չէ
թույլտվությունների բոլոր տեսակների համար
կիրառելի ընդհանուր պահանջները
• Դատվածության բացակայություն կամ
դատվածությանն առնչվող անբարենպաստ
իրավական հետևանքների մեղմացում
• Մշտական բնակության/կացության միջանկյալ
թույլատվությամբ տրամադրվող կարգավիճակը
մշտական բնույթ չունի, սակայն տրվում է 5
տարի ժամկետով՝ երկարաձգման հնարավորու
թյամբ։
Լրացուցիչ պայմաններ առկա չեն
Առկա չէ

Պայմանները
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Իտալիա

Բնակության/
կացության պա
հանջվող տևողու
թյունը

ԵՀ
5 տարի ժամ
երկարաժամ
կետով բնա
կետ բնա
կություն
կության /կացու
թյան թույլտվու
թյուն

Թույլտվություն

Առկա չէ

Քաղաքացիական
գիտելիքների
տիրապետելը

Առկա չէ

Ինտեգրման հետ կապված
այլ պայմաններ

Ինտեգրման հետ կապված պայմանները
Լեզվի իմացությունը

• Վերջին 5 տարվա ընթացքում բնակության/կա Առկա չէ
ցության վավեր թույլտվությամբ բնակություն՝
անսահմանափակ թվով երկարաձգման հնարա
վորությամբ՝ ներառյալ վարձու աշխատանքի և
ոչ վարձու աշխատանքի, ընտանիքի վերամիա
վորման և 27-րդ հոդվածում նշված դեպքերի
(օտարերկրյա աշխատողներին վերաբերող
հատուկ դեպքեր) համար թույլտվությունները,
ուսումնառության համար թույլտվությունները,
ժամանակավոր թույլտվությունները կամ
մարդասիրական հիմքով թույլտվությունները,
ապաստանի համար թույլտվությունները,
կարճաժամկետ մյուս թույլտվությունները
և դիվանագիտական թույլտվությունները և
բացառությամբ
• Բավարար ֆինանսական միջոցների
առկայություն
• Պատշաճ կացարանի առկայություն
• Հանրային կարգին կամ հանրային
անվտանգությանը սպառնացող վտանգի
բացակայություն

Պայմանները

3 ամիս

Ընթացակարգի
տևողությունը
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Լատվիա

Լիտվա

Բնակության/
կացության պա
հանջվող տևողու
թյունը
Պայմանները
Լեզվի իմացությունը

Քաղաքացիական
գիտելիքների
տիրապետելը

3 ամիս

Ընթացակարգի
տևողությունը

• Լիտվայի Հանրապե 6 ամիս
տության Սահմա
նադրության վերա
բերյալ քննություն՝
օրենքով սահմանված
ընթացակարգին
համապատաս
խան («Ինտեգրման
մասին» որոշում)

Առկա չէ

Ինտեգրման հետ կապված
այլ պայմաններ

Ինտեգրման հետ կապված պայմանները

Մշտական բնա 5 տարի
• Առնվազն 5 տարի օրինական կերպով բնակվելը • Պահանջվում է Առկա չէ
կության/կացու օրինական բնա
Լատվիայում
պաշտոնական
թյան թույլտվու կություն
• Լատվիայի քաղաքացու, մշտական բնակության/ լեզվի
թյուն
կացություն ստացած՝ Լատվիայի քաղացի
իմացության
տարրական
չհանդիսացող անձի կամ երրորդ երկրի
քաղաքացու անչափահաս երեխա
գիտելիքներ
• Բավարար ֆինանսական միջոցների
(բացառություն
առկայություն
են կազմում
անչափահաս
երեխաները)
• Առնվազն 5 տարի օրինական կերպով բնակվել • Լատվիերեն
ԵՀ
երկարաժամ
է Լատվիայում
լեզվի բավարար
կետ բնա
• Բավարար ֆինանսական միջոցների
իմացություն
կության /կացու
առկայություն
թյան թույլտվու
• Պատշաճ կացարանի առկայություն
թյուն
ԵՀ
5 տարի
• Ժամանակավոր բնակության/կացության
• Պետք է հանձնել Առկա չէ
երկարաժամ
անընդմեջ բնա
թույլտվության առկայություն և Լիտվայում
լեզվի քննություն
կետ բնա
կություն
վերջին 5 տարվա ընթացքում անընդմեջ բնա
կության /կացու
կություն («անընդմեջ» հասկացությունը պետք է
թյան թույլտվու
պարզաբանվի օրենքով, որը դեռ գործողության
թյուն
մեջ չի դրվել)։

Թույլտվություն
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Լյուքսեմբուրգ

Գործող
օրենսդրու
թյամբ երրորդ
երկրների
քաղաքա
ցիների համար
հստակորեն չի
սահմանվում
մշտական բնա
կության/կացու
թյան կարգավի
ճակի հնարա
վորությունը

Թույլտվություն

Օրենքի
նախագծի հա
մաձայն՝ 5 տարի
անընդմեջ
բնակություն
Լյուքսեմբուրգում

Բնակության/
կացության պա
հանջվող տևողու
թյունը
Լեզվի իմացությունը

• Գործող օրենս
դրությամբ կամ
օրենսդրական
նախագծերով
դրույթներ չեն
սահմանվում։

Քաղաքացիական
գիտելիքների
տիրապետելը

Ընթացակարգի
տևողությունը

• Գործող օրենսդրու Տեղեկություն
թյամբ դրույթներ չեն առկա չէ
սահմանվում։
• Օրենքի նախագծի
համաձայն՝ երրորդ
երկրի քաղաքացու
«ինտեգրման
աստիճանը» հաշվի է
առնվում։

Ինտեգրման հետ կապված
այլ պայմաններ

Ինտեգրման հետ կապված պայմանները

Ներգաղթի մասին օրենքի նախագծով նախատես • Համաձայն
օրենքի
վում է «Երկարաժամկետ բնակության/կացության
նախագծի՝
իրավունք ունեցող անձ հանդիսացող երրորդ
երկրի քաղաքացիների կարգավիճակի վերաբեր
կարող է ներ
յալ» 2003/109/ԵՀ հրահանգի փոխատեղում։
կայացվել 3
ԵՀ երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլ պաշտոնական
տվություն տրամադրելու համար կարող են ներկա լեզուներից 1–ի
յացվել հետևյալ պայմանները՝
իմացության
• Օրինական, կայուն և բավարար միջոցների
պահանջ։
առկայություն
• Պատշաճ կացարանի առկայություն
• Առողջության ապահովագրություն
• Հանրային կարգին և հանրային
անվտանգությանը սպառնացող վտանգի
բացակայություն

Պայմանները
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Մալթա

5 տարի
օրինական և
անընդմեջ բնա
կություն

Բնակության/
կացության պա
հանջվող տևողու
թյունը

Երկարաժամ Առկա չէ
կետ բնա
կության/կա
ցության թույլ
տվություն (կար
գավորվում է
1988 թվականի
Մշտական բնա
կության/կացու
թյան ծրագրով)

Երկարաժամ
կետ բնա
կության/կացու
թյան թույլտվու
թյուն

Թույլտվություն

Առկա չէ

Քաղաքացիական
գիտելիքների
տիրապետելը

Առկա չէ

Ինտեգրման հետ կապված
այլ պայմաններ

Ինտեգրման հետ կապված պայմանները
Լեզվի իմացությունը

• Ազգային նվազագույն աշխատավարձին
Առկա չէ
համարժեք եկամուտ՝ ընտանիքի յուրաքանչյուր
անդամի համար լրացուցիչ 20% –ով
• Պատշաճ կացարանի առկայություն
• Առողջության ապահովագրական ծածկույթ, որը
տարածվում է երրորդ երկրի քաղաքացու և նրա
խնամքի տակ գտնվող անձանց վրա։
• Նամակ, որով հաստատվում են երրորդ երկրի
քաղաքացու աշխատանքային պատմությունը,
ներկայիս և նախկին բնակությունը, ընտա
նիքի անդամները, եթե նրանք ապրում են
այդ քաղաքացու հետ Մալթայում, ինչպես
նաև ցանկացած այլ համապատասխան
տեղեկություն։
• Երրորդ երկրի քաղաքացիները պետք է
բավարարեն մի շարք պայմաններ, որոնք
վերաբերում են սեփականություն ձեռք
բերելուն, Մալթա փոխանցվող տարեկան
եկամտին, կապիտալին կամ եկամտին,
որակավորումներին և վարձու աշխատանքին
կամ բիզնես գործունեությամբ զբաղվելուն։
• Մալթայում բանկային հաշիվ ունենալը նվա
զագույնը 15 000 եվրո տարեկան ավանդով՝
գումարած 2500 եվրո ամուսնու և խնամքի տակ
գտնվող յուրաքանչյուր անձի համար։

Պայմանները

3 ամիս

• 4 ամիս,
հնարավոր է
երկարաձգել
ևս 3 ամսով

Ընթացակարգի
տևողությունը
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Նիդեռլանդներ

Բնակության/
կացության պա
հանջվող տևողու
թյունը

Մշտական բնա 5 տարի ժամ
կության/կացու կետով բնա
թյան թույլտվու կություն
թյուն

Թույլտվություն

• Ոչ ժամանակավոր բնակության/կացության
թույլտվության հիմքով 5 տարի բնակվելուց
հետո (նրանք, ովքեր նշված չեն «ժամա
նակավոր» կատեգորիայի ներքո՝ «Օտարերկ
րացիների մասին» ակտի 3.5 հոդվածում) միգ
րանտը կարող է դիմել մշտական բնակության/
կացության թույլտվություն ստանալու համար։

Պայմանները

Քաղաքացիական
գիտելիքների
տիրապետելը
Ինտեգրման հետ կապված
այլ պայմաններ

• Քաղաքացիա Առկա չէ
• Քաղաքա–
ցիական
կան իրավունքի
ինտեգրման
իմացության
թեստ (բանա
քննությունը
վոր) պետք
ներառում է
է հանձնեն
հարցեր Նիդեռ
նրանք, ովքեր
լանդների հա
չեն լրացրել
սարակության
քննությանը
մասին
վերաբերող
տվյալները
• Քաղաքացիա
կան ինտեգրման
թեստը ներա
ռում է լեզվի
իմացության
թեստ

Լեզվի իմացությունը

Ինտեգրման հետ կապված պայմանները

6 ամիս

Ընթացակարգի
տևողությունը
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Լեհաստան

ԵՀ
երկարաժամ
կետ բնա
կության /կացու
թյան թույլտվու
թյուն

Բնակություն
հաստատելու
թույլտվություն

Թույլտվություն
Պայմանները

Առկա չէ

Քաղաքացիական
գիտելիքների
տիրապետելը

Առկա չէ

Ինտեգրման հետ կապված
այլ պայմաններ

Ինտեգրման հետ կապված պայմանները
Լեզվի իմացությունը

• Օրինական բնակություն
Առկա չէ
• Լեհաստանում մշտական բնակության/կացու
թյան թույլտվության տրամադրումը կարող էր
հիմնավորվել, սակայն անձը չի բավարարում
ԵՀ երկարաժամկետ բնակության/կացության
թույլտվություն ստանալու չափորոշիչները կամ
իրավունք չունի դիմել նման թույլտվություն ստա
նալու համար։
• Բնակություն հաստատելու թույլտվություն
կարող է տրվել միայն երրորդ երկրների քա
ղաքացիների այն կատեգորիաներին, որոնք
հստակորեն նշված են համապատասխան
օրենսդրության մեջ, մասնավորապես, ընտա
նիքի որոշ անդամներին։
Երկրում 5 տարի • Կայուն և կանոնավոր ֆինանսական միջոցների
առկայություն
օրինական և
անընդմեջ մնալը • Առողջության ապահովագրություն

Առկա չէ

Բնակության/
կացության պա
հանջվող տևողու
թյունը

22 ամիս

Ընթացակարգի
տևողությունը

Պորտուգալիա

Ռումինիա

374
Առկա չէ

• Բավարար ֆինանսական միջոցների
• Ռումիներեն
Առկա չէ
առկայություն (գումարի չափը սահմանվում է
լեզվի բավարար
օրենքով, բացառություն են կազմում Ռումինիայի իմացություն
քաղաքացիների ընտանիքի անդամները)
• Առողջության ապահովագրություն
• Պատշաճ կացարանի առկայություն

Երկրում
մշտապես
գտնվելու թույլ
տվություն

5 տարի
օրինական և
անընդմեջ բնա
կություն

Առկա չէ

Պորտուգալերենի Առկա չէ
բազային
գիտելիքներ

Առկա չէ

Ինտեգրման հետ կապված
այլ պայմաններ

• Կայուն և կանոնավոր միջոցների առկայություն
• Առողջության ապահովագրություն
• Պատշաճ կացարանի առկայություն

Քաղաքացիական
գիտելիքների
տիրապետելը

ԵՀ
երկարաժամ
կետ բնա
կության /կացու
թյան թույլտվու
թյուն

Լեզվի իմացությունը

Ինտեգրման հետ կապված պայմանները

• Ներկայացվում Առկա չէ
է բազային մա
կարդակով պոր
տուգալերենին
տիրապետելու
պահանջ։

5 տարի
օրինական և
անընդմեջ բնա
կություն

Մշտական բնա
կության/կացու
թյան ազգային
թույլտվություն

Պայմանները

• Չի դատապարտվել ազատազրկման 1 տարուց
ավելի ժամկետով

Բնակության/
կացության պա
հանջվող տևողու
թյունը

Թույլտվություն

• 60 օր
• Այս ժամկե
տում որոշման
բացակա
յությունը
համարվում
է դրական
որոշում։
• 6 ամիս
• 9 ամսվա
ընթացքում
որոշման
բացա
կայությունը
համարվում
է դրական
որոշում
• 6 ամիս,
հնարավոր է
երկարաձգել
ևս 3 ամսով

Ընթացակարգի
տևողությունը
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Սլովակիա

Սլովենիա

Պայմանները
Լեզվի իմացությունը

2 ամիս

Առկա չէ

Առկա չէ

Ընթացակարգի
տևողությունը

• Հաշվի է առնվելու
Տեղեկություն
ինտեգրման մակար առկա չէ
դակը հասարակու
թյունում։

Ինտեգրման հետ կապված
այլ պայմաններ

Առկա չէ

Քաղաքացիական
գիտելիքների
տիրապետելը

Ինտեգրման հետ կապված պայմանները

Որոշ կատեգորիաների, մասնավորապես՝ ընտա • Հաշվի է
նիքի վերամիավորման, վարձու աշխատանքի և
առնվելու
բիզնես գործունեության համար՝
երրորդ երկրի
• Բնակության/կացության առաջին թույլտվու
քաղաքացու
թյունը կարող է տրամադրվել 5 տարի ժամ
ինտեգրման
կետով։
մակարդակը
• 5 տարի անց, դիմումի համաձայն, կարող է
հասարակու
տրամադրվել անսահմանափակ ժամկետով
թյունում. սրա
մշտական բնակության/կացության թույլտվու
մաս կարող
է կազմել
թյուն։
• Պետք է բավարարվեն ընդհանուր պայման
սլովակերեն
ները (պատշաճ կացարանային պայման
լեզվի
ներ, բավարար ֆինանսական միջոցների
իմացությունը։
առկայություն, առողջության ապահովագրու
թյուն, և այլն)։
Մշտական բնա Երկրում 5 տարի • Չեն կարող հավակնել ուսումնառության,
Առկա չէ
կության/կա
մասնագիտական վերապատրաստման կամ
օրինական և
ցության թույլ անընդմեջ մնալը
սեզոնային աշխատանքի նպատակով ժամա
տվություն (ԵՀ
նակավոր բնակության/կացության թույլտվու
երկարաժամ
թյուն ունեցող երրորդ երկրի քաղաքացիները
կետ բնա
կամ որպես գործուղված աշխատող կամ
կությանը/
օրավարձով աշխատող միգրանտ աշխատող՝
կացությանը
ժամանակավոր բնակության/կացության թույլ
համարժեք կար
տվություն ունեցող երրորդ երկրի քաղաքա
գավիճակ)
ցիները։
• Պետք է բավարարվեն ընդհանուր պայմանները
(առողջության ապահովագրություն, բավարար
միջոցների առկայություն և այլն)։
• Դատապարտված չի եղել ազատազրկման 1
տարուց ավելի ժամկետով։

Բնակության/
կացության պա
հանջվող տևողու
թյունը

Մշտական բնա 5 տարի ժամ
կության/կացու կետով բնա
թյան թույլտվու կություն
թյուն

Թույլտվություն

Իսպանիա

Շվեդիա
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Մշտական բնա
կության/կացու
թյան թույլտվու
թյուն

5 տարի
անընդմեջ բնա
կություն

5 տարի
օրինական և
անընդմեջ բնա
կություն

Թույլտվություն

Բնակություն
հաստատելու
թույլտվություն

Բնակության/
կացության պա
հանջվող տևողու
թյունը
Լեզվի իմացությունը

• Մշտական բնակության/կացության համար
Առկա չէ
դիմումին կից պետք է ներկայացվեն
փաստաթղթեր, որոնք ապացուցում են, որ անձը
նախկինում օրինական կերպով բնակվել է Իս
պանիայում վերջին 5 տարվա ընթացքում։
• Իսպանիայի իշխանությունները կստուգեն
դատվածություն ունենալու կամ չունենալու
փաստը
• Որպես բացառություն, մշտական բնակության/
կացության թույլտվությունը կտրամադրվի
երրորդ երկրի այն քաղաքացիներին, որոնք
ծագումով իսպանացի են և կորցրել են իրենց
Իսպանիայի քաղաքացիությունը
• Երրորդ երկրի քաղաքացին մտադիր է
Առկա չէ
մշտապես գտնվել Շվեդիայում, օրինակ՝ ընտա
նիքի վերամիավորման նպատակով, եթե դրանք
նոր ստեղծված հարաբերություններ չեն, կամ՝
վարձու աշխատանքի նպատակով, եթե դիմողին
առաջարկվել է մշտական հիմունքներով աշխա
տանքային պայմանագիր։
• Ապագայում հակաիրավական արարքի կամ
հանցավոր վարքագծի հավանականության
մասին կասկած չկա
• Կեղծ տեղեկություն չի ներկայացրել
• Հանրային կարգին և հանրային
անվտանգությանը սպառնացող վտանգի
բացակայություն

Պայմանները

Առկա չէ

Առկա չէ

Քաղաքացիական
գիտելիքների
տիրապետելը

Առկա չէ

Առկա չէ

Ինտեգրման հետ կապված
այլ պայմաններ

Ինտեգրման հետ կապված պայմանները

• 2006
թվականին՝
Դիմումների
54 %–ին
ընթացք է
տրվել 7 օրվա
ընթացքում

• 3 ամիս
• 9 ամսվա
ընթացքում
որոշման
բացա
կայությունը
համարվում
է դրական
որոշում

Ընթացակարգի
տևողությունը
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Շվեդիա

Մեծ Բրիտանիա

Բնակության/
կացության պա
հանջվող տևողու
թյունը
Պայմանները

Բացի իր և իր ընտանիքի անդամների ապրուստը
հոգալու համար բավարար ֆինանսական
միջոցներ ունենալուց, երրորդ երկրի քաղաքացին
պետք է բավարարի հետևյալ պայմանները՝
• Նա ունի մշտական բնակության/կացության
թույլտվություն
• Նա ունի երկարաժամկետ բնակության/կացու
թյան կարգավիճակ մեկ այլ ԵՄ անդամ պետու
թյունում և բնակության/կացության թույլտվու
թյուն Շվեդիայում
• Նա ունի բնակության/կացության թույլտվություն
Շվեդիայում որպես մեկ այլ ԵՄ անդամ պետու
թյունում երկարաժամկետ բնակության/կացու
թյան կարգավիճակ ունեցող անձի ընտանիքի
անդամ
Անորոշ ժամ
Կախված է ներ • Վարձու աշխատանքի և բիզնես գործունեության
կետով երկրում գաղթի կատեգո
կատեգորիաներում ընդգրկված անձանց համար
գտնվելու թույլ րիայից
5 տարվա բնակության/կացության թույլտվու
տվություն
թյուն
• 10 տարի անընդմեջ օրինական բնակություն
կամ 14 տարի անընդմեջ բնակություն՝ անկախ
օրինականության հանգամանքից
• Պետք է բավարարվեն ընդհանուր պայմանները
(օրինակ՝ բավարար ֆինանսական միջոցների
առկայություն և այլն)։
• Անորոշ ժամկետով երկրում գտնվելու
թույլտվության համար չեն սահմանվում հատուկ
դրույթներ՝ կիրառելի այցելուների, ուսանողների
և վերապատրաստում անցնողների կամ ժամա
նակավոր աշխատանքային կատեգորիաներում
ընդգրկված անձանց նկատմամբ։

ԵՀ
երկարաժամ
կետ բնա
կության /կացու
թյան թույլտվու
թյուն

Թույլտվություն

Քաղաքացիական
գիտելիքների
տիրապետելը

Առկա չէ
Պահանջվում է
անգլերեն լեզվի
իմացություն,
բացառությամբ՝
• Անձանցից,
որոնք 18-ից 65
տարեկան չեն։
• Երրորդ երկրի
քաղաքացինե
րից, որոնք
նախկինում ծա
ռայել են զինված
ուժերում
• Անձանցից,
որոնք երկիր
են ընդունվել
են «այլ ազգա
կաններ» կատե
գորիայով

Լեզվի իմացությունը

Առկա չէ

Ինտեգրման հետ կապված
այլ պայմաններ

Ինտեգրման հետ կապված պայմանները

• Օրենսդրու
թյամբ սահ
մանված չեն
սպասելու
ժամկետներ։
• 2007 թվակա
նի օգոստոսի
13-ի դրու
թյամբ, 2007
թվականի
հուլիսին ներ
կայացված
դիմումներն
առայժմ
գտնվում են
քննարկման
փուլում։

• Վիճակա
գրություն
առկա չէ

Ընթացակարգի
տևողությունը

• Բնակություն
հաստատելու
թույլտվություն
ունեցող երրորդ
երկրի քաղաքա
ցիները

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

• Ամուսինները
• Չամուսնացած անչափա
հաս երեխաները՝ ներառյալ
որդեգրված և խորթ
երեխաները

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

Անչափահաս
երեխաները

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

18 տարեկան

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Առկա չէ

• Ընտանիքի վերա
միավորումը սահ
մանափակվում
է քվոտայի
համակարգով։
• Առկա են
հաշվենկատ
ամուսնության
կամ հաշվենկատ
որդեգրման
դեպքերը կանխող
հատուկ դրույթներ։

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

• Տրամադրվում
են բնակություն
հաստատելու
համար տարբեր
տեսակի թույլտվու
թյուններ՝ կախված
հովանավորի
իրավական կարգա
վիճակից։
• Սովորաբար ընտա
նիքի անդամները
ստանում են բնա
կության/կացության
միևնույն կարգա
վիճակը, որն ունի
հովանավորը։

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

• Սովորաբար 6
ամիս
• Խնդրահարույց
է, եթե քվոտայի
անցողիկ տեղ
առկա չէ

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

Սույն աղյուսակում նկարագրվում են տարբեր ԵՄ անդամ պետություններում ընտանիքի վերամիավորման համար պահանջվող
պայմանները։

Աղյուսակ Դ. Ընտանիքի վերամիավորումը

Ավստրիա

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

378
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Բելգիա

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

• Երկրում
• Առնվազն 21 տարեկան
գտնվելու
ամուսինները կամ զուգըն
անսահ
կերները
մանափակ կամ • Մինչև 18 տարեկան,
չամուսնացած երեխաները
սահմանափակ
իրավունք
ունեցող երրորդ
երկրի քաղաքա
ցիները
• Այնուամենայնիվ,
ուսանողները
պետք է ունե
նան կայուն,
կանոնավոր
և բավարար
ֆինանսական
միջոցներ։

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

Մինչև 18 տարեկան

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

21 տարեկան

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

• Առողջության
ապահովագրու
թյուն երրորդ երկրի
քաղաքացու և
նրա ընտանիքի
անդամների համար
• Համապատասխան
կացարանային
ամբողջ ընտանիքի
համար

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

• Եթե հովանավորն
• 9 ամիս՝
անորոշ ժամկետով
երկարաձգման
թույլտվություն
հնարավորու
ունի, ապա ընտա
թյամբ
նիքի անդամները
կստանան մեկ տարի
երկարաձգելու հնա
րավորությամբ թույլ
տվություն առաջին 3
տարվա ընթացքում։
• Այդ 3 տարիների
ընթացքում
վերահսկվում է,
թե արդյոք ընտա
նիքի անդամները
շարունակում են
պահպանել ընտա
նիքի վերամիա
վորման պայման
ները։
• Այնուհետև, նրանք
կօգտվեն Բելգիայում
բնակվելու անսահ
մանափակ իրա
վունքից։

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

Երրորդ երկրի քա • Ամուսինները
ղաքացիներ, որոնք • Մինչև 18 տարեկան,
ունեն՝
չամուսնացած երեխաները
• Երկարատև
բնակության/
կացության թույլ
տվություն
• Մշտական բնա
կության/կացու
թյան թույլտվու
թյուն կամ
• Մեկ այլ անդամ
պետությունում
ԵՀ երկարաժամ
կետ բնակության/
կացության թույլ
տվություն

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

Մինչև 18 տարեկան

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

380
Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Բուլղարիա

• Ընտանեկան
կապերի մասին
ապացույց
• Կիրառվում են
ընդհանուր պայ
մաններ

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

• Հովանավորի
առկայությամբ
և ընտանիքի
անդամի կատե
գորիայի հիման
վրա տրամադրված
թույլտվության
տեսակի դեպքում
կիրառվում են
հատուկ կանոնա
կարգեր։

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

• 2 ամիս, եթե
դիմումը ներ
կայացվում է
Բուլղարիայում
• 6 ամիս, եթե
դիմումը ներ
կայացվում է
արտերկրում

Ընթացակարգի տևո
ղությունը
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Կիպրոս

Կիպրոս

• Երրորդ երկրի
քաղաքացինե
րը, որոնք ունեն
մեկ տարի կամ
ավելի ժամկետով
ժամանակավոր
բնակության/
կացության
թույլտվություն
և ապագայում
մշտական բնա
կության/կացու
թյան իրավունք
ձեռք բերելու լուրջ
հեռանկար։
• Երրորդ երկրի
քաղաքա
ցիները, որոնք
օգտվում են
իրավունքներից
որպես
երկարաժամկետ
կամ մշտական
բնակության/
կացության իրա
վունք ունեցող
անձինք

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

• Ամուսինները
• Հովանավորի և (կամ) նրա
ամուսնու անչափահաս
երեխաները
• Ծնողները, եթե նրանք ան
միջականորեն և ամբողջովին
գտնվում են հովանավորի
խնամքի տակ
• Մուտքի և բնակության/կացու
թյան իրավունք չի տրվում՝
• գրանցված ամուսնական հա
րաբերություններում չգտնվող
զուգընկերոջը,
• գրանցված ամուսնական հա
րաբերություններում գտնվող
զուգընկերոջը,
• չափահաս երեխաներին,
որոնք չեն կարողանում հոգալ
իրենց ապրուստը։

• Ամուսինները
• Հովանավորի և (կամ) նրա
ամուսնու անչափահաս
երեխաները

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

Անչափահաս
երեխաները

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը
Ընթացակարգի տևո
ղությունը

Հովանավորը պետք է՝ • Մեկ տարի
• Ամուսնու
• 9 ամիս, բայց
թյունը պետք
վավերականությամբ
բացառիկ հան
է տեղի ունե • Առնվազն երկու
և երկարաձգման
գամանքներում
ցած լինի
տարի, օրինական
հնարավորությամբ
ժամկետը
դիմումը ներ
կերպով, բնակված
բնակության/կացու
կարող է
կայացնելուց
լինի Կիպրոսում
երկարաձգվել
թյան թույլտվություն
առնվազն
• Ունենա կացարան,
• Ցանկացած
մեկ տարի
որը բավարարում
պարագայում՝
առաջ։
է առողջության և
հովանավորի բնա
անվտանգության
կության/կացության
ընդհանուր պայման
թույլտվության
ները։
վավերականության
• Ունենա բժշկական
ժամկետից ոչ ավելի
ապահովագրական
ծածկույթ, որը
տարածվում է իր
և իր ընտանիքի
անդամների վրա
• Ունենա կայուն
և կանոնավոր
եկամուտ, իրեն
և իր ընտանիքի
անդամների
ապրուստը հոգալու
համար առանց
սոցիալական
ապահովության
համակարգին
դիմելու։

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Երրորդ երկրի
քաղաքացիները,
որոնք ունեն՝
• Երկարաժամկետ
բնակության/
կացության թույլ
տվություն
• Մշտական բնա
կության/կացու
թյան թույլտվու
թյուն

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

• Ամուսինները
• Հովանավորի կամ նրա
ամուսնու անչափահաս
երեխաները կամ խնամքի
տակ գտնվող չափահաս
երեխաները
• Հովանավորի խնամքին
հանձնված անչափահաս
երեխաները
• Հովանավորի միայնակ
ծնողը (որը 65 տարեկանից
մեծ է կամ հաշվի չառնելով
տարիքը, եթե առողջական
խնդիրների պատճառով
չի կարող հոգ տանել իր
մասին)

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

Անչափահաս
երեխաները

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

382
Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Չեխիայի Հանրապետություն

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

270 օր
• Հովանավորը պետք • Եթե հովանավորն
է օրինական կերպով
ունի երկարաժամ
բնակված լինի
կետ բնակության/
Չեխիայի Հանրապե
կացության թույլ
տությունում
տվություն, ապա
առնվազն 15 ամիս։
նրա ընտանիքի
անդամներին
տրվում է առնվազն
մեկ տարի
վավերականությամբ
և երկարաձգման
հնարավորությամբ
երկարաժամկետ
բնակության/կացու
թյան թույլտվություն։
• Եթե հովանավորին
տրվել է մշտական
բնակության/կացու
թյան թույլտվություն,
ապա ընտանիքի
անդամներին տրվում
է առնվազն 2 տարի
վավերականությամբ
և հինգ տարի
ժամկետով
երկարաձգման հնա
րավորությամբ բնա
կության/կացության
թույլտվություն։

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

383

Դանիա

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

Ընտանիքի վե
• Ամուսինները կամ
Կիրառելի չէ
րամիավորում
գրանցված ամուսնական
ամուսնու և զուգըն
հարաբերություններում
կերոջ հետ՝
գտնվող կամ համատեղ
բնակվող զուգընկերները,
• Երրորդ երկրի
եթե ամուսնությունը կամ
քաղաքա
զուգընկերների գրանցված
ցիներ, որոնք
հարաբերությունները
առնվազն երեք
ճանաչվում են Դանիայի
տարի ունեցել են
իրավունքով։
մշտական բնա
կության/կացու
• «Վերընթաց գծով» ընտա
թյան թույլտվու
նիքի անդամների վերամիա
թյուն։
վորման հնարավորություն
առկա չէ։

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

Ամուսինները
կամ զուգըն
կերները պետք
է լինեն 24
տարեկան և
ավելի բարձր

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

Ամուսնու կամ զուգ
• Բնակության/
ընկերոջ հետ վերա
կացության թույլ
միավորումը պայ
տվությունները
մանավորված է մի շարք
սկզբնապես տրա
պահանջներով, այդ
մադրվում են սահ
թվում՝
• Հարաբեր
մանափակ ժամ
• 24 տարին լրացած
ությունը
կետով՝ ժամկետի
լինելու պահանջը
պետք է լինի
երկարաձգման
• Կապվածության պա
կայուն և
հնարավորությամբ։
հանջը
տևական
• Ֆինանսական աջակ
ցությունը պետք է
• Սովորաբար
երաշխավորված լինի
պահանջ
• Կացարանային պայ
վում է
մաններով ապա
միևնույն
հովումը պետք է երաշ
կացարա
խավորված լինի
նում 12-18
• Դիմողները չպետք
ամսվա բնա
է ստացած լինեն
կություն
որոշակի տեսակների
պետական ֆինանսա
կան օժանդակություն
վերջին 12 ամսվա
ընթացքում
24 տարեկանը լրացած
լինելու պահանջից և
կապվածության պահան
ջից բացառություններ
կատարվում են, եթե
հովանավորը աշխատում
է Աշխատանքային
քարտի ծրագրով կար
գավորվող ոլորտում։

Համատեղ
բնակվող
անձանց
դեպքում՝

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

• Ընտանիքի վե
րամիավորման
համար
դիմումների 80
տոկոսի վերա
բերյալ որոշում
կայացվել
է 137 օրվա
ընթացքում
(2006
թվականի
դեկտեմբերի
դրությամբ)։

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

Ընտանիքի
վերամիավորում
երեխաների հետ՝
• Բնակության/
կացության
թույլտվություն
ունեցող երրորդ
երկրի քաղա
քացիները՝
մշտական բնա
կության/կացու
թյան իրավունք
ստանալու նպա
տակով

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

• Հովանավորի կամ ամուսնու Մինչև 15 տարեկան
երեխաները, որոնց 15
տարեկանը չի լրացել, և
որոնք ամուսնացած չեն
և չեն գտնվում համատեղ
կարգով բնակվող զուգըն
կերների հարաբերություն
ներում։
• Հովանավորի օրինական
խնամակալության տակ
գտնվող երեխաները, որոնց
15 տարեկանը չի լրացել,
և որոնք ամուսնացած չեն
և չեն գտնվում համատեղ
կարգով բնակվող զուգըն
կերների հարաբերություն
ներում։

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Կիրառելի չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

384
Կիրառելի չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Դանիա

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

• Թույլտվությունները • Ընտանիքի վե
• Ընտանիքի վերա
միավորումից հետո,
տրամադրվում են
րամիավորման
համար
երեխան պետք է
մինչև երեխաների 18
դիմումների
ապրի իր ծնողի
տարեկան դառնալը։
(ծնողների) հետ։
• Ցանկացած
80%–ի վերա
• Դանիայում ապրող
պարագայում թույլ
բերյալ որոշում
ծնողը, կամ նրա
տվություն չի տրվում
կայացվել
ամուսինը կամ զուգ
հովանավորի բնա
է 137 օրվա
ընթացքում
ընկերը, պետք է
կության/կացության
(2006
դատապարտված
թույլտվության
չլինեն 15 տարին
վավերականության
թվականի
չլրացած երեխաների
ժամկետից ավելի
դեկտեմբերի
երկար ժամկետով։
շահագործման
դրությամբ)
համար վերջին 10
տարվա ընթացքում։
• Ծնողի կողմից
բավարար
կացարանային
պայմաններով
ապահովումը կարող
է հաշվի առնվել։
• Կարող է հաշվի
առնվել, թե արդյոք
ծնողը կարող է
ֆինանսապես
ապահովել երեխայի
ապրուստը։
• Կարող է հաշվի
առնվել Դանիայում
երեխայի
ինտեգրման ներուժը։

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

385

Էստոնիա

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

• Ամուսինները
Ընտանիքի
• Չի ճանաչվում ամուսնու
վերամիավորում
ամուսնու հետ
թյունից բացի որևէ այլ ձևով
• Երրորդ երկրի
համատեղ բնակություն և,
քաղաքացիները,
ուստի, այդ հիմքերով ըն
որոնք բնակվել
տանիքի վերամիավորումը
են Էստոնիայում
հնարավոր չէ։
առնվազն երկու
տարի։
• Սկզբունքորեն,
կիրառելի չէ
ուսանողների
նկատմամբ,
բացա
ռությամբ դոկ
տորանտների։

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

Կիրառելի չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

• Հովանավորը պետք • Ժամանակավոր
է առնվազն երկու
բնակության/կացու
տարի բնակված լինի
թյան թույլտվություն,
Էստոնիայում։
որը սովորաբար
• Ամուսինը և հովանա
ունի 2 տարվա
վորը պետք է գտնվեն
վավերականություն։
սերտ տնտեսական
կապերի և հոգեբա
նական հարաբերու
թյունների մեջ։
• Հովանավորի ընտա
նիքը պետք է կայուն
լինի, և ամուսնու
թյունը կեղծ չպետք
է լինի։
• Ամուսինները
չպետք է ունենան
երրորդ երկիր
տեղափոխվելու հնա
րավորություն։

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

3 ամիս

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ
Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

386
Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Էստոնիա

• Հովանավորը պետք է
ունենա բավարար ֆի
նանսական միջոցներ։
• Հովանավորը պետք
է ունենա բժշկական
ապահովագրություն։
• Հովանավորի ըն
տանիքը պետք է
ունենա հաշվառված
և փաստացի բնա
կության/կացության
վայր Էստոնիայում։
• Ընտանիքի վերա
միավորման կա
տեգորիաների մեծ
մասն ազատված
է Էստոնիայի ներ
գաղթի քվոտայի
ընդհանուր պա
հանջից։

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

387

Էստոնիա

Ընտանիքի
վերամիավո–րում
մերձավոր ազգա
կանների հետ՝
• Մշտական բնա
կության/կացու
թյան թույլտվու
թյուն ունեցող
երրորդ երկրի
քաղաքացիները
(բոլոր կատեգո
րիաները)
• Ժամանակավոր
բնակության/
կացության
թույլտվություն
ունեցող երրորդ
երկրի քաղաքա
ցիները. այնուա
մենայնիվ, նման
հովանավորների
դեպքում ըն
տանիքի վե
րամիավորումը
ծնողների և
պապի կամ
տատի հետ
բացառվում է։

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

• Անչափահաս երեխաներ
• Չափահաս երեխաներ
• Եթե չեն կարող ինքնուրույն
ապրել առողջության
կամ հաշմանդամության
պատճառներով։
• Ծնողները կամ տատը կամ
պապը, եթե նրանք խնամքի
կարիք ունեն և հնարավոր
չէ, որ նրանք մնան իրենց
ծագման երկրում։
• Հովանավորի
խնամակալության տակ
գտնվող անձինք, եթե
հովանավորի եկամուտը
բավարար է Էստոնիայում
այդ անձի ապրուստը
հոգալու համար։

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

Կիրառելի չէ
• Անչափահաս
երեխաները
• Չափահաս
երեխան, որը չի
կարող ինքնուրույն
ապրել առողջական
կամ հաշման
դամության
պատճառներով։

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Կիրառելի չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

• Հովանավորը պետք • Երկրում ժամա
է ունենա բավարար
նակավորապես
ֆինանսական
գտնելու թույլտվու
միջոցներ։
թյունը
• Հովանավորը պետք
է ունենա բժշկական
ապահովագրություն։
• Հովանավորի ըն
տանիքը պետք է
ունենա հաշվառված
և փաստացի բնա
կության/կացության
վայր Էստոնիայում։
• Ընտանիքի վե
րամիավորման
կատեգորիաներից
շատերն ազատված
են Էստոնիայի ներ
գաղթի քվոտայի
ընդհանուր պա
հանջից։

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

Տեղեկություն
առկա չէ

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

• Բնակության/
կացության
թույլտվություն
ունեցող երրորդ
երկրի քաղաքա
ցիները
• Այնուամենայնիվ,
ուսանողները
պետք է
կարողանան
ապահովել
բավարար ֆի
նանսական
միջոցներ իրենց
ընտանիքի
ապրուստը
հոգալու համար։

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

• Ամուսինները, գրանցված
Մինչև 18 տարեկան
ամուսնական հարաբերու
թյուններում գտնվող զուգ
ընկերները և համատեղ
կարգով բնակվող անձինք
• Մինչև 18 տարեկան
երեխաները՝ ներառյալ
որդեգրված երեխաները
• Հովանավորի օրինական
խնամակալները, եթե
հովանավորը անչափա
հաս է։
• Ծնողները չունեն ընտանիքի
վերամիավորման ծրագրի
շրջանակում գալու իրա
վունք։

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

388
Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

Համատեղ
• Ներգաղթի
9 ամիս
• Ընտանիքի
կարգով
հարցերով
անդամներին սո
բնակվող
տնօրինությունը
վորաբար տրվում է
անձանց
և Տարածքային
բնակության/կացու
դեպքում՝
ոստիկանությունը
թյան միևնույն թույլ
• Համատեղ
կարող են ստա
տվությունը, որն ունի
բնա
նալ կարծիքներ
նրանց հովանավորը։
կությունը
դիմումների վերա
տևել է
բերյալ սոցիալական
առնվազն
ապահովության և
երկու տարի
առողջապահության
նախքան
հարցերով
Ֆինլանդիա
մարմինների կողմից։
ժամանելը։ • Կարող են
պահանջվել
տեղեկություններ սո
ցիալական վիճակի
վերաբերյալ, եթե
հովանավորն առանց
ուղեկցության անչա
փահաս է։
• Կարող է պահանջվել
ազգակցական
կապի առկայության
հաստատում ԴՆԹ
հետազոտության
միջոցով։

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Ֆինլանդիա
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Ֆրանսիա

• Երրորդ երկրի
քաղաքա
ցիները, որոնք
ունեն երկրում
գտնվելու թույլ
տվություն՝
առնվազն մեկ
տարի վավերա
կանությամբ

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

• Ամուսինները
• Հովանավորի և նրա
ամուսնու երեխաները,
որոնց 18 տարին չի լրացել՝
ներառյալ որդեգրված
երեխաները
• Որոշակի պայմանների հա
մաձայն՝ հովանավորի կամ
նրա ամուսնու անչափահաս
երեխաները՝ ներառյալ
որդեգրված երեխաները

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

Մինչև 18 տարեկան

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

18 տարեկան

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

Հովանավորը պետք է՝ • Երկրում ժամա
• Կանոնավոր կերպով
նակավորապես
գտնված լինի Ֆրան
գտնվելու թույլտվու
սիայում առնվազն
թյուն
18 ամիս
• Պատշաճ կացարանի
առկայություն
• Կայուն և բավարար
ֆինանսա
կան միջոցների
առկայություն
• Պահպանի Ֆրան
սիայի օրենսդրու
թյամբ ընդուն
ված հիմնարար
սկզբունքները

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

6 ամիս

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

• Մշտական բնա
կության/կացու
թյան թույլտվու
թյուն ունեցող
երրորդ երկրի
քաղաքացիները
• Երրորդ երկրի
քաղաքացիները,
որոնք առնվազն
երկու տարի
ունեցել են ժա
մանակավոր
բնակության/
կացության թույլ
տվություն
• Ամուսնության
պահին արդեն
ժամանակավոր
բնակության/
կացության
թույլտվություն
ունեցող երրորդ
երկրի քաղա
քացիները,
որոնց՝ երկրում
գտնվելու
ժամկետը
ակնկալվում է
լինել մեկ տարուց
ավելի

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

• Ամուսինները
• Մինչև 16 տարեկան
երեխաները
• Որոշ պայմանների համա
ձայն՝ մինչև 18 տարեկան
երեխաները
• 18 տարին լրացած
երեխաները՝ ծայրահեղ
բարդ իրավիճակներում

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

• Մինչև 16 տարեկան • Ամուսիններից Առկա չէ
• Մինչև 18 տարեկան՝
երկուսն էլ
որոշակի պայման
պետք է լինեն
ների համաձայն
18 տարեկան։
• 18 տարին լրացած՝
ծայրահեղ բարդ
իրավիճակներում

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ
Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները
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Գերմանիա

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

Ամուսինների դեպքում՝ • Բնակության/կացու 4 ամիս
• ներկայացվում է
թյան թույլտվությունը
գերմաներեն լեզվին
շատ հաճախ տրվում
ցածր մակարդակով
է 1 տարի ժամկետով։
տիրապետելու պա
• Երեխաները
հանջ (բացառությամբ
ստանում են
վիզայի պահանջից
մշտական բնա
ազատված քաղա
կության/կացության
քացիների, կամ եթե
թույլտվություն 16
առկա է ընդունելի
տարեկանում, եթե
ինտեգրման ցածր
նրանք առնվազն
մակարդակի ան
հինգ տարի ունեցել
հրաժեշտություն,
են բնակության/կա
կամ՝ խոչընդոտների
ցության թույլտվու
դեպքում)։
թյուն։
Մինչև 16 տարեկան
երեխաների դեպքում՝
• Ծնողները պետք է
ունենան բնակու
թյան/կացության
իրավունք, եթե գոյու
թյան միջոցները
ապահովված են։
• Միևնույն պահանջը
գործում է, եթե
տարածքում ապրող
միայնակ ծնողը
երեխայի միակ
խնամակալն է։
Մինչև 18 տարեկան
երեխաների դեպքում՝

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր
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Գերմանիա

Հունաստան

• Երրորդ երկրի
քաղաքացիները

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

• Ամուսինները
• Հովանավորի և (կամ) նրա
ամուսնու չամուսնացած
երեխաները, որոնց 18
տարին չի լրացել։
• Օրենսդրությամբ չի նախա
տեսվում ընտանիքի վերա
միավորում՝
• «Վերընթաց գծով» ազգա
կանների հետ
• Չգրանցված ամուսնական
հարաբերություններում
գտնվող զուգընկերների
հետ։

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

Մինչև 18 տարեկան

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

18 տարեկան

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

• Պահանջվում են գեր
մաներեն լեզվի լավ
հմտություններ, կամ
այն դեպքում, եթե
նրանց ինտեգրումն
ակնկալվում է դպրոցը
կամ մասնագիտա
կան կրթությունն
ավարտելուց հետո։
Հովանավորը պետք է՝ • Ընտանիքի
անդամներին
• Առնվազն 2 տարի
օրինական կերպով
տրամադրվում են
բնակված լինի
բնակության/կացու
Հունաստանում,
թյան անհատական
• Ապացուցի ընտա
թույլտվություններ,
նեկան կապի
որոնք վավեր են
առկայությունը,
1 տարի և կարող
• Ապացուցի, որ իր ըն
են երկարաձգվել
տանիքի անդամները
յուրաքանչյուր 2
տարին մեկ անգամ։
բնակվելու են իր հետ,
• Ապացուցի, որ
ինքը ունի կայուն
և կանոնավոր որը
բավարար է իր ըն
տանիքի ապրուստը
հոգալու համար,
• Ապացուցի, որ ինքն
ունի պատշաճ
կացարան,

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

9 ամիս

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

• Երկարաժամկետ
վիզա ունեցող
երրորդ երկրի քա
ղաքացիները
• Ժամանակավոր
բնակության/
կացության թույլ
տվություն ունեցող
երրորդ երկրի
քաղաքացիները
• Երրորդ երկրի
քաղաքացիները,
որոնք ունեն
ազգային
• կամ մշտական
բնակության/
կացության
միջանկյալ թույլ
տվություն
• ԵՀ երկարաժամ
կետ բնակության/
կացության թույլ
տվություն ունեցող
երրորդ երկրի
քաղաքացիներ

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

• Ամուսինները
• Հովանավորի և նրա կնոջ
ամուսնու անչափահաս
երեխաները
• Հովանավորի կամ նրա
ամուսնու խնամքի տակ
գտնվող անչափա
հաս երեխաները, եթե
նա ունի ծնողական
խնամակալության իրա
վունք։
• Հովանավորի կամ նրա
ամուսնու խնամքի տակ
գտնվող ծնողները, և
հովանավորի կամ ամուսնու
քույրերն ու եղբայրները,
եթե վերջինները չեն
կարողանում հոգալ իրենց
ապրուստը առողջական
պատճառներով։

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

Անչափահաս
երեխաները

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

392
Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Հունգարիա

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

• Ունի բժշկական
ապահովագրական
ամբողջական ծած
կույթ, որը տարածվում
է նաև նրա ընտանիքի
անդամների վրա։
Առկա չէ
• Բնակության/
կացության թույլ
տվությունների
գործողության
ժամկետը չի կարող
գերազանցել
հովանավորի
երկարաժամկետ
վիզայի կամ բնա
կության/կացության
թույլտվության
վավերականության
ժամկետը։
• Բնակության/կա
ցության թույլտվու
թյունները սովորա
բար տրվում են 3
տարով և կարող են
երկարաձգվել։

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

• Գործնակա
նում, մոտավո
րապես 1 տարի
է պահանջվում։

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

393

Իռլանդիա

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

Մինչև 18 տարեկան
• ԵՏՏ քաղա
• ԵՏՏ քաղաքացիություն
քացիություն
չունեցող անձանց ընտա
չունեցող անձինք
նիքի անդամների՝ հա
• Հետևյալ անձանց
մապատասխան երկիր
նկատմամբ
ընդունումը չի կարգա
կիրառելի քաղա
վորվում հրապարակված
քականության
պետական քաղաքա
վերաբերյալ
կանությամբ։
հրապարակված • Առկա են ուղեցույցներ միայն
տեղեկություն
երկու կատեգորիաների
առկա չէ.
համար՝ աշխատողների
• այն քաղաքա
ընտանիքի անդամների և
ցիները, որոնք
փախստականների ընտա
նիքի անդամների համար։
օգտվում են
ազատ վիզային • Համապատասխան երկիր
կարող են ընդունվել աշխա
ռեժիմից։
տողների ընտանիքների
հետևյալ անդամները (այն
քաղաքացիները, որոնց
նկատմամբ ներկայացվում է
վիզայի պահանջ)՝
• Ամուսինները
• Մինչև 18 տարեկան,
չամուսնացած երեխաները

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

Այն հովանավորների
• Ընտանիքի
դեպքում, որոնք աշխա
անդամներին սո
տողներ են համարվում
վորաբար տրվում
ուղեցույցների համա
է բնակության/կա
ձայն՝
ցության թույլտվու
• Հովանավորը պետք է
թյուն, որը համա
ունենա աշխատանքի
պատասխանում է
վավեր թույլտվու
հովանավորների
թյուն,
բնակության/կացու
• Պետք է առնվազն
թյան թույլտվության
12 ամիս աշխատած
տևողությանը։
լինի լրիվ դրույքով
(բացառությամբ
«գրին քարտի»
իրավատերերի),
• Հովանավորի
եկամուտը պետք
է գերազանցի
այն գումարը,
որը նրան իրա
վունք կտա օգտվել
նպաստներից՝
սոցիալական ապա
հովության մասին
օրենսդրության հա
մաձայն։

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

• Սահմանված
չէ օրենքով,
կարող է տևել
մինչև 20 ամիս։

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ
Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

394
Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Իռլանդիա

• Հովանավորը պետք
է ապացույց ներկա
յացնի ընտանեկան
կապի մասին։
• Անչափահաս
երեխաների
դեպքում, եթե
երկու ծնողներն էլ
բնակության/կա
ցության իրավունք
ունեցող անձինք
չեն հյուրընկալող
երկրում, ապա
պահանջվում է
արտերկրում գտնվող
ծնողի համա
ձայնությունը։
• Հովանավորը
պետք է ներկա
յացնի հարկային
հայտարարագիր։

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

395

Իտալիա

• Բնակության/
կացության
քարտ կամ ԵՀ
երկարաժամկետ
բնակության/
կացության
թույլտվություն
ունեցող երրորդ
երկրի քաղաքա
ցիները։
• Առնվազն մեկ
տարի տևողու
թյամբ թույլտվու
թյուն ունեցող
երրորդ երկրի
քաղաքացիները
(վարձու աշ
խատանքի,
ոչ վարձու աշ
խատանքի,
ապաստանի,
ուսումնառության
կամ կրոնական
նպատակներով)։

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

• Ամուսինները
• Անչափահաս երեխաները,
եթե ծնվել են արտամուս
նական կապից՝ միայն մյուս
ծնողի համաձայնության
դեպքում։
• Չափահաս երեխաները,
որոնք գտնվում են իրենց
ծնողների խնամքի
տակ առողջական
պատճառներով։
• Հովանավորի խնամքի տակ
գտնվող ծնողները, որոնք
ծագման երկրում բավարար
աջակցություն չեն ստանում։

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

• Մինչև 18 տարեկան Առկա չէ
• 18 տարեկանից
բարձր, եթե
խնամքի տակ են
գտնվում

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

• Հովանավորը պետք • Բնակության/կա
է ունենա բավարար
ցության թույլտվու
եկամուտ։
թյուն՝ երկու տարի
• Հովանավորը պետք
վավերականության
է ունենա պատշաճ
ժամկետով
կացարան։
• Ներգաղթի
հարցերով գրա
սենյակը հաշվի
կառնի փաստացի
ընտանեկան
կապերը, Իտա
լիայում գտնվելու ժա
մանակահատվածը և
ծագման երկրի հետ
ունեցած կապերը։

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

• Ներգաղթի
հարցերով
գրասենյակը
պետք է
պատասխան
տա 90 օրվա
ընթացքում։

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

• Լատվիայի քա
ղաքացիները,
Լատվիայի
քաղաքացի
չհանդիսացող
անձինք
• և մշտական բնա
կության/կացու
թյան թույլտվու
թյուն ունեցող
երրորդ երկրի
քաղաքացիները
• Ժամանակավոր
բնակության/
կացության
թույլտվություն
ունեցող երրորդ
երկրների քա
ղաքացիները
չեն ստանում
ընտանիքի վե
րամիավորման
հնարավորու
թյունից օգտվելու
իրավունք։

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

Անչափահաս
• Ամուսինները
• Հովանավորի անչափահաս երեխաները
երեխաները
• Հովանավորի ամուսնու
չամուսնացած անչափահաս
երեխաները
• Հովանավորի կամ նրա
ամուսնու՝ կենսաթոշակային
տարիքի հասած ծնողները
• «Ուղիղ վերընթաց գծով»
մինչև երրորդ աստիճանի
կամ «կողային գծով»
երրորդ աստիճանի ազ
գականը, կամ նաև մինչև
երրորդ աստիճանի
խնամիությամբ կապված
ազգականը
• Չամուսնացած զուգըն
կերները իրավունք չունեն
օգտվել ընտանիքի վերա
միավորման հնարավորու
թյունից

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

396
Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Լատվիա

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

• Հովանավորը պետք է • Ընտանիքի
անդամներին
ներկայացնի ամուս
շնորհվում են
նության վկայական
(եթե կիրառելի է)
բնակության/կա
և փաստաթղթեր,
ցության տարբեր
որոնք ապացուցում
թույլտվություններ՝
են ընտանեկան
պայմանավորված
կապի
հովանավորի
առկայությունը, և որ
հետ ունեցած
ինքը նպատակ ունի
ընտանեկան
բնակվելու ընտա
կապերով։
նիքի այդ անդամի
• Դրա տևողու
թյունը տատանվում
հետ։
է 6 ամսից մինչև
• Կան մի շարք
մշտական բնա
փաստաթղթեր,
կության/կացության
որոնք պետք է
ներկայացվեն ի
թույլտվության տրա
լրումն սովորա
մադրման ժամկետի
բար պահանջվող
սահմաններում։
փաստաթղթերի։

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

Տեղեկություն
առկա չէ

Ընթացակարգի տևո
ղությունը
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Լիտվա

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

• 21 տարին լրացած
• Բնակության/
կացության
ամուսինները կամ
թույլտվու
գրանցված ամուսնական
թյուն ունեցող
հարաբերություններում
և Լիտվայում
գտնվող զուգընկերները
բնակվող երրորդ • Հովանավորի և (կամ) նրա
երկրի քաղաքա
ամուսնու անչափահաս
ցիները
երեխաները
• Ծնողները
Երեխաները
• Մշտական
բնակության/
կացության
թույլտվություն
ունեցող երրորդ
երկրի քաղաքա
ցիները, որոնք
անկարող են
աշխատել հաշ
մանդամության
կամ կենսա
թոշակային
տարիքի
հասած լինելու
պատճառով։

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

21 տարեկան

Կիրառելի չէ

Անչափահաս
երեխաները

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Կիրառելի չէ

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

• Հովանավորը պետք • Ժամանակավոր
6 ամիս
է ապացույց ներկա
բնակության/կացու
յացնի ընտանեկան
թյան թույլտվությունը
կապի առկայության
մասին։
• Հովանավորը պետք
է ներկայացնի
հրավեր, որը պետք
է հաստատված լինի
միգրացիոն ծառայու
թյան կողմից։
• Որոշ դեպքերում,
պահանջվում է,
որ հովանավորը
Լիտվայում բնակված
լինի առնվազն
2 տարի, ունենա
առնվազն մեկ տարի
վավերականության
ժամկետով ժա
մանակավոր բնա
կության/կացության
թույլտվություն
և ապագայում
մշտական բնա
կության/կացության
թույլտվություն
ձեռք բերելու լուրջ
հեռանկար։

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

• Ընտանիքի վե
• Գործող օրենսդրությամբ ըն • Գործող օրենսդրու
րամիավորման
տանիքի վերամիավորման
թյամբ ընտանիքի
մասին դրույթներ
վերաբերյալ դրույթներ սահ
վերամիավորման
սահմանված չեն
մանված չեն։
վերաբերյալ
• գործող օրենս
դրույթներ սահ
դրությամբ։
մանված չեն։
• Ընտանիքի վե
րամիավորման
իրավական
հիմքը սահ
մանված է
ՄԻԵԿ-ի 8-րդ
հոդվածով։
• Հովանա
վորներից
սովորաբար
պահանջվում
է ունենալ «B»
կարգի աշխա
տանքային թույլ
տվություն։

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

• Գործող
օրենսդրու
թյամբ ընտա
նիքի վերա
միավորման
վերաբերյալ
դրույթներ
սահմանված
չեն։

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

398
Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

• Գործող
• Գործող օրենսդրու • Գործող օրենսդրու • Գործող օրենս
օրենս
թյամբ ընտանիքի
թյամբ ընտանիքի
դրությամբ
դրությամբ
վերամիավորման վե
վերամիավորման վե
ընտանիքի վե
ընտանիքի
րաբերյալ դրույթներ
րաբերյալ դրույթներ
րամիավորման
վերամիա
սահմանված չեն։
սահմանված չեն ։
վերաբերյալ
վորման
դրույթներ սահ
վերաբերյալ
մանված չեն։
դրույթներ
սահմանված
չեն։

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Լյուքսեմբուրգ
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Մալթա

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

Երրորդ երկրի
• Ամուսինները
քաղաքացիները,
• Հովանավորի և նրա
• Որոնք ունեն
ամուսնու չամուսնացած,
բնակության/
անչափահաս երեխաները՝
կացության
ներառյալ որդեգրված
թույլտվություն՝
երեխաները
առնվազն մեկ
• Հովանավորի կամ նրա
ամուսնու չամուսնացած
տարի վավե
րականության
անչափահաս երեխաները,
ժամկետով,
եթե նա ունի ծնողական
• Որոնք ունեն
խնամակալության իրա
ապագայում
վունք։
մշտական
բնակության/
կացության թույլ
տվություն ձեռք
բերելու լուրջ
հեռանկար և
• Որոնք երկու
տարի օրինական
կերպով բնակվել
են Մալթայում ։

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

Անչափահաս
երեխաները

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

21 տարեկան

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

Հովանավորը պետք է՝ • Բնակության/կա
ցության թույլտվու
• Ապացուցի
ընտանեկան կապի
թյուն՝ մեկ տարի
առկայությունը,
վավերականության
• Ունենա պատշաճ
ժամկետով
կացարան,
• Ունենա բժշկական
ապահովագրական
ծածկույթ, որը
տարածվում է իր
և իր ընտանիքի
անդամների վրա,
• Տրամադրի կայուն և
կանոնավոր ֆինան
սական միջոցների
առկայության մասին
ապացույց,
• Հաճախի և ավարտի
մալթերեն լեզվի
դասընթացներ՝
ընտանիքի անդամի
հետ միասին (եթե
պահանջվում է)։

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

• 9 ամիս, բայց
բացառիկ հան
գամանքներում
ժամկետը
կարող է
երկարաձգվել։

Ընթացակարգի տևո
ղությունը
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Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

• 65 տարեկանից բարձր
Ընտանիքի
միայնակ ծնողները,
ձևավորումը՝
եթե նրանցից որևէ մեկի
• Ընտանիքի վե
րամիավորման
բոլոր երեխաները (կամ
հովանավոր
երեխաներից մի քանիսը)
կարող են
ապրում են Նիդեռ
դառնալ մի
լանդներում և ծագման
քանի կատե
երկրում երեխա չունեն՝
գորիաներում
իրենց մասին հոգ տանելու
ներառված
համար։
անձինք, օրինակ՝
ժամանակավոր
բնակության/
կացության
թույլտվության
իրավատերը։
• Երկու զուգ
ընկերներն էլ
պետք է լինեն
21 տարեկան
և ավելի
բարձր։

• Ամուսինները և զուգ
Ընտանիքի
• Մինչև 18 տարեկան • Ամուսինները
ընկերները (գրանցված
Վերամիավորում՝
• 18 տարին լրացած,
կամ զուգ
• Ընտանիքի վե
ամուսնական հարաբերու
եթե խնամքի տակ
ընկերներից
րամիավորման
են գտնվում
թյուններում գտնվող կամ
երկուսն էլ
հովանավորներ
պետք է լինեն
չգտնվող)
կարող են լինել
18 տարեկան
• Մինչև 18 տարեկան
մի քանի կատե
երեխաները
գորիաներում
• Չափահաս երեխաները,
ներառված
եթե նրանք կարող են
անձինք, օրինակ՝
ապացուցել, որ միշտ
ժամանակավոր
գտնվել են և ներկայումս ևս
բնակության/
գտնվում են խնամքի տակ,
կացության
օրինակ` հաշմանդամություն
թույլտվություն
ունեցող երեխաները։
ունեցողը։

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

Նիդեռլանդներ

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Առկա չէ

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

• Ապացույց, որ
արտերկրում
հանձնել է քաղաքա
ցիական ինտեգրման
թեստ (եթե 16 տարին
լրացել է),
• Դատվածության
բացակայության
մասին տեղեկանք,

• Ընտանիքի վե
րամիավորման
կանոնները կարող
են կիրառվել միայն,
եթե ընտանեկան
կապեր արդեն կան
արտերկրում
• Հովանավորը պետք
է ունենա բավարար
ֆինանսական
միջոցներ
• Ընտանիքի
անդամները պետք է
համատեղ բնակվեն
նույն հարկի տակ
Նիդեռլանդներում
Միգրանտ ընտանիքի
անդամը
պետք է տրամադրի՝

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

• Բնակության/կա
6 ամիս
ցության թույլտվու
թյուն՝ մեկ տարի
վավերականության
ժամկետով
• Առաջին տարուց
հետո թույլտվության
ժամկետը կարող է
երկարաձգվել, եթե
եկամտին առնչվող
պահանջները դեռևս
բավարարվում
են, և տվյալ
հարաբերությունը
դեռ գործում է։
• Այդ թույլտվությունը
կարող է վավեր լինել
5 տարի ժամկետով։

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

401

Նիդեռլանդներ

• Հովանավորները
պետք է լինեն
առնվազն 21
տարեկան։
• Հովանավորները
պետք է ունենան
զուտ եկամուտ,
որը կազմում
է նվազագույն
աշխատավարձի
առնվազն 120%–ը
(որը տարբեր է
ըստ տարիքային
խմբերի)։

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ
Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

• Ապացույց, որ նա
չի տառապում
տուբերկուլոզ
հիվանդությամբ,
• Առողջության ապա
հովագրություն։
• Սպասելու ժամկետ
սահմանված չէ
(երկրում միգրանտի
օրինական բնա
կության/կացության
ժամկետը) նախքան
դիմումը ներկայաց
նելը

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

402

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

• Ամուսինները, եթե ամուս
• Բնակություն
հաստատելու
նությունը ճանաչվում է
թույլտվություն
Լեհաստանի ազգային
ունեցող երրորդ
իրավունքով։
երկրի քաղաքա • Անչափահաս երեխաները՝
ներառյալ որդեգրված
ցիները
երեխաները, եթե
• ԵՀ երկարաժամ
հովանավորը երեխայի
կետ բնակության/
կացության
նկատմամբ իրակա
թույլտվություն
նացնում է ծնողական
ունեցող երրորդ
վերահսկողություն։
երկրի քաղաքա
ցիները
• Երրորդ երկրի
քաղաքացիները,
որոնք ունեն
բնակության/
կացության
թույլտվություն.
եթե բնակության/
կացության
թույլտվությունը
տրվում է սահ
մանված ժամ
կետով, ապա
հովանավորները
պետք է ապ
րած լինեն Լե
հաստանում
առնվազն երկու
տարի։

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

Անչափահաս
երեխաները

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Լեհաստան

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

• Սահմանված ժամ
• Որպես ընդհանուր
2 ամիս
կետով բնակության/
սկզբունք, ընտանիքի
կացության թույլ
անդամներին տրվում
տվություն ունե
է բնակության/կացու
նալու դեպքում՝
թյան թույլտվություն
հովանավորը պետք
սահմանված ժամ
է ապրած լինի
կետով։
Լեհաստանում առն • Ցանկացած
վազն երկու տարի։
պարագայում չի
• Կացարանային
գերազանցում
պայմանների ապա
հովանավորի բնա
հովման և ֆինանսա
կության/կացության
կան միջոցների վե
թույլտվության
րաբերյալ ընդհանուր
վավերականության
պահանջները
ժամկետը։
(բացառությամբ՝
• Որոշ դեպքերում,
երրորդ երկրների քա
ընտանիքի
ղաքացիների, որոնք
անդամներին տրվում
ունեն բնակություն
է բնակություն
հաստատելու թույլ
հաստատելու թույլ
տվություն կամ ԵՀ
տվություն։
երկարաժամկետ
բնակության/կացու
թյան թույլտվություն
և երրորդ երկրի
քաղաքացիների,
որոնց տրամադրվել է
փախստականի կար
գավիճակ)

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր
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Պորտուգալիա

• Բնակության/
կացության
թույլտվություն
ունեցող երրորդ
երկրի քաղաքա
ցիները

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

• Ամուսինները և դե ֆակտո
Առկա չէ
• Անչափահաս
զուգընկերները
երեխաները
• Հովանավորի կամ նրա
• Չափահաս անձը,
ամուսնու անչափահաս
եթե գտնվում է որևէ
երեխաները՝ ներառյալ
մեկի խնամքի տակ
որդեգրված երեխաները
• Հովանավորի դե ֆակտո
զուգընկերոջ չամուսնացած
անչափահաս երեխաները
• Հովանավորի, նրա ամուսնու
կամ նրա դե ֆակտո
զուգընկերոջ խնամքի
տակ գտնվող չափահաս
երեխաները
• Հովանավորի կամ նրա
ամուսնու խնամքի տակ
գտնվող ծնողները
• Երեխաները, որոնց
համար պատասխանատու
են հովանավորը կամ
նրա ամուսինը, և որը
կրթություն է ստանում
Պորտուգալիայում։
• Անչափահաս քույրերը
և եղբայրները, եթե
գտնվում են հովանավորի
խնամակալության տակ

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Հովանավորը պետք է
տրամադրի՝
• Ընտանեկան կապի
գոյության կամ դե
ֆակտո միության
մասին ապացույց
• Ընտանիքի
անդամների
ճամփորդական
փաստաթղթերի
պատճենները

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

• Եթե հովանավորը
3 ամիս
ունի ժամանակավոր
բնակության/կա
ցության թույլտվու
թյուն, ապա ընտա
նիքի անդամները
կստանան բնա
կության/կացության
թույլտվություն
միևնույն վավերակա
նությամբ, ինչը ունի
բնակության/կա
ցության իրավունք
ունեցող անձը։
• Եթե հովանավորը
ունի մշտական
բնակության/կա
ցության թույլտվու
թյուն, ապա ընտա
նիքի անդամները
կստանան բնա
կության/կացու
թյան թույլտվու
թյուն՝ 2 տարի
վավերականության
ժամկետով։

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ
Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները
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Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Պորտուգալիա

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

• Երկու դեպքում էլ
բնակության/կացու
թյան նախնական
թույլտվություն ստա
նալուց 2 տարի հետո,
և եթե ընտանեկան
կապերը դեռ
գործում են, ընտա
նիքի անդամները
ստանում են բնա
կության/կացության
թույլտվության իրենց
սեփական առանձին
իրավունքը։
• Ամուսնուն կարող է
տրվել բնակության/
կացության առանձին
թույլտվություն
նախնական դիմումի
հիման վրա, եթե
ամուսնությունը տևել
է 5 տարի կամ ավելի։

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

Ընթացակարգի տևո
ղությունը
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Ռումինիա

• Ժամանակավոր
կամ մշտական
բնակության/
կացության
թույլտվություն
ունեցող երրորդ
երկրի քաղաքա
ցիները

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

• Ամուսինները
• Անչափահաս
• Չամուսնացած անչափա
երեխաները
հաս երեխաները
• Չափահաս անձը,
• Հովանավորի կամ նրա
եթե գտնվում է
ամուսնու խնամքի տակ
խնամքի տակ
գտնվող՝ «վերընթաց գծով»
առաջին աստիճանի ազգա
կանները
• Հովանավորի կամ նրա
ամուսնու չամուսնացած
չափահաս երեխաները, եթե
նրանք չեն կարողանում
հոգ տանել իրենց
մասին առողջական
պատճառներով

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Հովանավորը պետք է
տրամադրի՝
• Ամուսնության
վկայական կամ
ընտանեկան կապի
առկայության մասին
որևէ այլ ապացույց,
• հայտարարագիր
այն մասին, որ ինքը
կապրի ընտանիքի
այդ անդամի հետ,
• Բավարար
կացարանային
տարածքի
առկայության
մասին ապացույց
(ներկայումս 12
մ2՝ ընտանիքի
յուրաքանչյուր
անդամի համար)
• Կենսապահովման
միջոցների
առկայության
մասին ապացույց՝
նվազագույն զուտ
աշխատավարձի
չափով
• Բժշկական ապահո
վագրության մասին
ապացույց

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

• Նախ տրամադրվում 3 ամիս
է վիզա 90 օր ժամ
կետով, այնուհետև
երկարաձգվում է
բնակության/կացու
թյան թույլտվության
ժամկետը։
• Բնակությունը/կացու
թյան թույլտվությունը
տրամադրվում
է հովանավորի՝
բնակության/կա
ցության/երկրում
գտնվելու իրավունքի
գործողության ժամ
կետին հավասար
ժամկետով։

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը
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Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

• Երրորդ երկրի
• Ամուսինները՝ պայմանով,
քաղաքացիները,
որ ամուսնությունը կնքված
որոնք բնակվում
լինի նախքան երկրում
են ուսումնա
գտնվելու իրավունքի
ռության նպա
ձեռքբերումը
• Անչափահաս երեխաները
տակով

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

Անչափահաս
երեխաները

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Ռումինիա

Հովանավորը պետք է
տրամադրի՝
• Ամուսնության
վկայական կամ
ընտանեկան կապի
առկայության մասին
որևէ այլ ապացույց,
• Հայտարարագիր
այն մասին, որ նա
կապրի ընտանիքի
այդ անդամի հետ,
• Բավարար
կացարանային
տարածքի
առկայության
մասին ապացույց
(ներկայումս 12
մ2՝ ընտանիքի
յուրաքանչյուր
անդամի համար),
• Կենսապահովման
միջոցների մասին
ապացույց՝ նվա
զագույն զուտ
աշխատավարձի
չափով,
• Բժշկական ապահո
վագրության մասին
ապացույց։

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

• Նախ տրամադրվում 3 ամիս
է վիզա 90 օր ժամ
կետով, այնուհետև
երկարաձգվում է
բնակության/կացու
թյան թույլտվության
ժամկետը։
• Բնակությունը/կացու
թյան թույլտվությունը
տրամադրվում
է հովանավորի՝
բնակության/կա
ցության/երկրում
գտնվելու իրավունքի
գործողության ժամ
կետին հավասար
ժամկետով։

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը
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• Ժամանակավոր
կամ մշտական
բնակության/
կացության
թույլտվություն
ունեցող երրորդ
երկրի քաղաքա
ցիները

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

• Ամուսինները
• Մինչև 18 տարեկան,
չամուսնացած երեխաները
• Մինչև 18 տարեկան
երեխաները, որոնք
գտնվում են հովանավորի
խնամակալության տակ։
• Խնամքի կարիք ունեցող
չափահաս երեխաներ

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

• Մինչև 18 տարեկան 18 տարեկան
• 18 տարեկանից
բարձր, եթե ունեն
խնամքի կարիք

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

• Ընդհանուր պայման • Մշտական բնա
ները
կության/կացության
• Հովանավորը պետք
թույլտվություն
է ապացույց ներկա
յացնի ընտանեկան
կապի առկայության
մասին։
• Բնակության/
կացության
թույլտվության ժամ
կետի երկարաձգման
համար դիմումը
կմերժվի, եթե
ամուսինները
համատեղ
ընտանեկան կյանք
չեն վարում։

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

Տեղեկություն
առկա չէ

Ընթացակարգի տևո
ղությունը
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• Երրորդ երկրի
քաղաքացիները,
որոնք ունեն
ժամանակավոր
բնակության/
կացության
թույլտվություն
բիզնես գոր
ծունեությամբ
զբաղվելու կամ
վարձու աշխա
տանք կատա
րելու համար
• Մշտական բնա
կության/կացու
թյան թույլտվու
թյուն ունեցող
երրորդ երկրի
քաղաքացիները
• Սլովակիայի
քաղաքացիները,
որոնք բնակվում
են Սլովակիայում
(վերջինս չի
պահանջվում
Սլովակիայի
քաղաքացիների
ամուսինների
դեպքում)

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

Կիրառելի չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

• Ամուսինները
Մինչև 18 տարեկան
• Խնամքի տակ գտնվող
անմիջական ազգականները
• Հովանավորի կամ նրա
ամուսնու խնամքի տակ
գտնվող անչափահաս
երեխաները

• Հովանավորի խնամքի
կարիքն ունեցող միայնակ
ծնողները

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

Առկա չէ

Կիրառելի չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Առկա չէ

Կիրառելի չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Սլովակիա

• Ընդհանուր պայման
ները
• Հովանավորը պետք
է ապացույց ներկա
յացնի ընտանեկան
կապի առկայության
մասին։
• Բնակության/կացու
թյան թույլտվության
ժամկետի երկարա
ձգման դիմումը մերժ
վում է, եթե ամու
սինները համատեղ
ընտանեկան կյանք
չեն վարում։

• Ընդհանուր պայման
ները
• Հովանավորը պետք
է ապացույց ներկա
յացնի ընտանեկան
կապի առկայության
մասին։

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

Ընթացակարգի տևո
ղությունը
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Սլովենիա

• Երրորդ երկրի
քաղաքացիները,
որոնք ունեն ժա
մանակավոր կամ
մշտական բնա
կության/կացու
թյան թույլտվու
թյուն առնվազն
մեկ տարի ժամ
կետով

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

• Ամուսինները
• Մինչև 18 տարեկան Առկա չէ
• Հովանավորի կամ նրա
• 18 տարեկանից
ամուսնու չամուսնացած,
բարձր, եթե
մինչև 18 տարեկան
գտնվում են
երեխաները
խնամքի տակ
• Ծնողները, եթե
հովանավորը անչափա
հաս է
• Չամուսնացած չափահաս
երեխաները կամ ծնողները,
որոնք օրինական կերպով
հովանավորի կամ նրա
կնոջ կամ ամուսնու
խնամակալության տակ են
• Հովանավորի ընտանիքի
մյուս անդամները կարող են
դիտարկվել միայն բացառիկ
դեպքերում։

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

• Հովանավորը պետք
է բավարար ֆինան
սական միջոցներ
ունենա ընտա
նիքի անդամների
ապրուստը հոգալու
համար։

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

• Ընտանիքի
2 ամիս
անդամներին
տրամադրվող բնա
կության/կացության
թույլտվությունները
պայմանավորված են
հովանավորի բնա
կության/կացության
թույլտվությամբ
• Ընտանիքի
անդամների ժա
մանակավոր
բնակության/կա
ցության առաջին
թույլտվության
վավերականության
ժամկետը
սկզբունքորեն նույնն
է, ինչ տրամադրվել
է հովանավորին,
սակայն այն չի
կարող լինել մեկ
տարուց ավելի ժամ
կետով։

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

• Երրորդ երկրի
քաղաքացիները,
որոնք օրինական
կերպով բնակվել
են Իսպանիայում
մեկ տարվա
ընթացքում և
որոնք ունեն
երկրում
գտնվելու թույլ
տվություն ևս
առնվազն մեկ
տարի ժամ
կետով։

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

• Ամուսինները
• Հովանավորի կամ նրա
ամուսնու՝ մինչև 18
տարեկան երեխաները՝
ներառյալ որդեգրված
երեխաները
• Հովանավորի կամ նրա
ամուսնու խնամքի տակ
գտնվող չափահաս
երեխաները
• Հովանավորի կամ նրա
ամուսնու խնամքի տակ
գտնվող նախնիները

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

• Մինչև 18 տարեկան Առկա չէ
• 18 տարեկանից
բարձր, եթե
խնամքի տակ են
գտնվում

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ
Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները
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Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Իսպանիա

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

Հովանավորը պետք է՝ • Եթե հովանավորը
45 օր
• Տրամադրի ապացույց, ունի ժամանակավոր
որ ինքն ապրել է Իս
բնակության/կացու
պանիայում առնվազն
թյան թույլտվություն,
մեկ տարի և թույլտվու ապա ընտանիքի
թյուն ունի երկրում
անդամների բնա
գտնվելու ևս առնվազն կության/կացու
մեկ տարի ժամկետով, թյան իրավունքի
• Ներկայացնի ապա
գործողությունը
ցույց ընտանեկան
ավարտվում է նույն
կապի առկայության
օրը, երբ ավարտվում
մասին,
է հովանավորի
• Տրամադրի ապացույց
իրավունքի
վարձու աշխատանքի
գործողությունը։
և (կամ) բավարար ֆի • Եթե հովանովորն
նանսական միջոցների ունի մշտական բնա
մասին՝ իր ընտա
կության/կացության
նիքի անդամների
թույլտվություն, ապա
առաջին անգամ
ապրուստը հոգալու
համար,
տրամադրված բնա
• Ունենա պատշաճ
կության/կացության
կացարանային պայ
իրավունքի ժամ
մաններ։
կետն ավարտվում է
• Եթե ընտանիքի վերա
օտարերկրացիների
միավորումը կատա
համար նախատես
րվում է ամուսիններից
ված հովանավորի
մեկի հետ, ապա նա
ինքնության քարտի
պետք է ապացուցի, որ ժամկետի ավարտի
նա Իսպանիայում չի
հետ միաժամանակ.
բնակվում մեկ այլ կնոջ հետագա բնակության/
կամ ամուսնու հետ։
կացության թույլտվու
թյունը մշտական է։

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր
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Շվեդիա

• Ժամանակավոր
կամ մշտական
բնակության/
կացության
թույլտվություն
ունեցող երրորդ
երկրի քաղաքա
ցիները

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

• Ամուսինները, գրանցված
• Մինչև 18 տարեկան Առկա չէ
ամուսնական հարաբերու
• 18 տարեկանից
թյուններում գտնվող զուգ
բարձր, բացառիկ
ընկերները և համատեղ
դեպքերում
բնակվող անձինք
• Ապագա ամուսինները,
գրանցված ամուսնական
հարաբերություններում
գտնվող զուգընկերները և
համատեղ բնակվող անձինք
• Մինչև 18 տարեկան
երեխաները
• Մինչև 18 տարեկան
մերձավոր ազգականները,
բացառիկ դեպքերում

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Առկա չէ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

• Կացարանի կամ
• Հովանավորի
• Միգրացիայի
կենսապահովման
թույլտվության
հարցերով
միջոցների մասին
վավերականության
խորհրդի
պահանջ առկա
միևնույն ժամկետն
նպատակն է
չէ՝ Շվեդիայում
ունեցող բնակության/
դիմումներին
գտնվելու ընթացքում
կացության թույլ
ընթացք տալ
• Հաշվի է առնվում
տվություն
6 ամսվա
հանցավոր գործու
• Բացառություններ՝
ընթացքում
նեության վտանգը
• Երբ ամուսինները,
(այս ժամ
• Պահանջվում է
գրանցված ամուս
կետը միշտ
ներկայացնել ամուս
նական հարաբերու
չի հաջողվում
նության վկայական,
թյուններում գտնվող
պահպանել)։
զուգընկերների
զուգընկերները կամ
գրանցված հարաբե
համատեղ բնակվող
րությունների մասին
անձինք երկու տարի
վկայական կամ քա
համատեղ չեն ապրել
ղաքացիական կա
ծագման երկրում,
ցության գրանցման
ապա տրամադրվում
վկայական (եթե
է ժամանակավոր
կիրառելի է)։
բնակության/կացու
թյան թույլտվություն
(առավելագույնը 2
տարի ժամկետով)։
• Երկու տարուց հետո
տրամադրվում է
մշտական բնա
կության/կացության
թույլտվություն։

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր
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Բնակություն
հաստատած
կամ բնակություն
հաստատելու
իրավունք ունեցող
հովանավորները
• Երրորդ երկրի
քաղաքա
ցիները, որոնք
գտնվում են և
բնակություն են
հաստատել Մեծ
Բրիտանիայում
(այսինքն՝
Բրիտանիայի
քաղաքա
ցիները կամ
անորոշ ժամ
կետով երկրում
գտնվելու
թույլտվություն
ունեցող անձինք)։
• Երրորդ երկրի
քաղաքա
ցիները, որոնք
բնակություն
հաստատելու
նպատակով
երկիր են
ընդունվում ըն
տանիքի անդամի
հետ միևնույն
ժամանակ։

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

• Ամուսինները, քաղաքացիա
Մինչև 18 տարեկան
կան ամուսնական հարաբերու
թյուններում գտնվող զուգըն
կերները և համատեղ բնակվող
անձինք
• Փեսացուները (հարսնա
ցուները) կամ քաղաքացիական
ամուսնական հարաբերություն
ներ ստեղծելու մտադրություն
ունեցող զուգընկերները
• Հովանավորի կամ նրա
ամուսնու, զուգընկերոջ
կամ համատեղ բնակվող
անձի մինչև 18 տարեկան,
չամուսնացած, խնամքի տակ
գտնվող երեխաները
• 65 տարին լրացած ծնողները
և տատը կամ պապը, որոնք
այրի կամ ամուրի են, կամ
որոնք կրկին ամուսնացել են,
սակայն չեն կարող ֆինանսա
կան աջակցություն ակնկալել
իրենց ամուսնուց կամ երկրորդ
ամուսնությունից ծնված
երեխաներից։
• Այլ ազգականներ (օրինակ՝
մուտքի իրավունք ստացած
երեխաներ, եթե հովանավորը
ծնող չէ և բնակության/կացու
թյան իրավունք ստացած անձի
կողմից հովանավորվող որոշ
չափահաս ազգականներ)
կարող են մուտքի թույլտվու
թյուն ստանալ բացառիկ
դեպքերում

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

• Զուգընկեր
ները պետք
է լինեն 18
տարեկան

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

Մեծ Բրիտանիա

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

Համատեղ
Տեղեկություն առկա չէ
բնակվող
անձանց
դեպքում՝
• Հարաբերու
թյունները
պետք է
գոյություն
ունեցած
լինեն
դիմումը ներ
կայացնելուց
2 տարի
առաջ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

• Ամուսինները և
Օրենքով
զուգընկերները ունեն դրույթներ սահ
երկրում գտնվելու
մանված չեն։
թույլտվություն ստա
նալու իրավունք 2
տարի փորձնական
ժամկետով, որից
հետո հնարավոր է
անորոշ ժամկետով
երկրում գտնվելու
թույլտվություն տրա
մադրել։
• Երեխաները ունեն
անորոշ ժամկետով
երկիր մուտք
գործելու թույլտվու
թյուն ստանալու իրա
վունք, եթե ծնողներն
իրենք բնակություն
են հաստատել Մեծ
Բրիտանիայում
կամ գալիս են
բնակություն
հաստատելու նպա
տակով։

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը
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Մեծ Բրիտանիա

Իրավունք ունեցող՝ ընտանիքի
անդամներ

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
երեխաների տարիքին
առնչվող պահանջները

Սահմանափակ
ժամկետով թույլ
տվություն ունեցող
հովանավորները

Մինչև 18 տարեկան
Ուսանողների, վերապատ
րաստում անցնող անձանց,
ժամանակավոր աշխա
տողների, վարձու աշխա
տանքի կամ բիզնես գոր
• Ընտանիքների
ծունեության նպատակով
վերամիավորման բնակվող երրորդ երկրի
հետ կապված
քաղաքացիների և այլ կատե
տարբեր իրա
գորիաների առումով՝
վունքները
• Ամուսինները
երկրում
• Քաղաքացիական ամուսնա
գտնվելու սահ
կան հարաբերությունների
մանափակ ժամ
մեջ գտնվող զուգընկերները
կետով թույլտվու • Երեխաները
թյուն ունեցող
• Նման անձանց չի
թույլատրվում բերել
անձանց համար
• Երկրում
համատեղ բնակվող
գտնվելու սահ
անձանց և այլ ազգա
մանափակ
կանների
ժամկետով
թույլտվության
կատեգորիայում
ներառված ոչ
բոլոր անձինք
կարող են լինել
ընտանիքի վե
րամիավորման
հովանավոր։

Հովանավորության
իրավունք ունեցող անձ

• Զուգընկեր
ները պետք
է լինեն 18
տարեկան

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսինների կամ զուգ
ընկերների տարիքին
առնչվող պահանջները

Իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամներ

Այլ պայմաններ և ընթացա
կարգեր

Համատեղ
Տեղեկություն առկա չէ
բնակվող
անձանց
դեպքում՝
• Հարաբերու
թյունները
պետք է
գոյություն
ունեցած
լինեն
դիմումը ներ
կայացնելուց
2 տարի
առաջ։

Ներգաղթի վերաբերյալ
օրենքների համաձայն
ամուսնության կամ զուգըն
կերների հարաբերություն
ների նվազագույն տևո
ղությունը

Տեղեկություն առկա չէ

Տրամադրված բնակության/
կացության թույլտվության
տեսակը

Օրենքով
դրույթներ սահ
մանված չեն։

Ընթացակարգի տևո
ղությունը

Հետագա կարգավորումները

• Բնակության/կացության իրա • Քվոտային սահ
վունքի համար կարող են
մանափակումներ
դիմել միայն «առանցքային
կիրառվում են թե՛ բնա
աշխատողները» (պայմանների
կության/կացության
համար տե՛ս բարձր մասնա
թույլտվությունների և թե՛
գիտական հմտություններ
աշխատանքի թույլտվու
ունեցող աշխատողներին
թյունների դեպքում։
• Քվոտաները որոշվում են
վերաբերող դրույթները)
յուրաքանչյուր տարվա
• Աշխատանքի թույլտվության
համար։
համար կարող են դիմել արդեն
երկրում գտնվող երրորդ երկրի • Աշխատող և գործա
քաղաքացիները։
զուրկ երրորդ երկրի
քաղաքացիների թիվը,
ըստ էության, չպետք է
գերազանցի աշխատող և
գործազուրկ Ավստրիայի
քաղաքացիների ութ
տոկոսը։

Պայմանները և ընթացակարգերը
Աշխատանքի թույլտվության
սահմանափակումները

Աշխատանքի թույլտվությունը

• Անհրաժեշտ է երկու
• Ավստրիայում որոշ ժա
թույլտվություն՝ հատուկ
մանակ օրինականորեն
տեսակի բնակության/
աշխատելուց հետո երրորդ
կացության իրա
երկրի քաղաքացին իրա
վունք («բնակություն
վունք ունի դիմելու աշ
հաստատելու անսահ
խատանքի թույլտվության
մանափակ թույլտվու
կամ բացառության քարտի
համար, որի միջոցով
թյուն») և աշխատանքի
նա ստանում է որոշակի
թույլտվություն։
նահանգում կամ ողջ
դաշնային տարածքում
աշխատանքի շուկա ազատ
մուտք գործելու հնարա
վորություն ։

Պահանջվու՞մ է արդյոք աշ
խատանքի լրացուցիչ թույլ
տվություն։

• Աշխատանքի թույլտվու
թյուն՝ առավելագույնը 1
տարի ժամկետով
• Աշխատանքի թույլտվու
թյուն՝ առավելագույնը
2 տարի
• Բացառության քարտ՝
առավելագույնը 5 տարի
վավերականության
ժամկետով
• Աշխատանքի թույլտվու
թյունը և բացառության
քարտը կարող են
երկարաձգվել։

Աշխատանքի թույլտվության
տևողությունը

• Առանցքային աշխա
տողները կարող են
դիմել բնակության/կա
ցության իրավունք ստա
նալու համար։
• Պահանջվում են հատուկ
որակավորումներ,
որոնց առկայությունը
ստուգվում է
Աշխատանքի շուկայի
հարցերով ծառայության
կողմից։
• Պահանջվում է նվա
զագույն ամսական
եկամուտ՝ 2.304
եվրոյի չափով կամ
1.536 եվրոյի չափով՝
մեծահասակների և
հիվանդների խնամքի
ոլորտում աշխատելու
դեպքում
• Պետք է առկա լինի
քվոտայով նախատես
ված տեղ

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
աշխատողներին վերաբերող
դրույթները

Սույն աղյուսակում ներկայացված է վարձու աշխատանքի նպատակով դեպի ԵՄ անդամ պետություններ երրորդ երկրի քաղա
քացիների օրինական ներգաղթին առնչվող պայմանների ամփոփ նկարագրությունը

Աղյուսակ Ե. Վարձու աշխատանքը

Ավստրիա
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• Երրորդ երկրի քաղաքա
ցիները պետք է ներկայաց
նեն բնակության/կացության
թույլտվության համար դիմում
իրենց ծագման կամ բնա
կության երկրում։
• Մինչ այդ, գործատուն պետք
է դիմի «աշխատատեղի
զբաղեցման թույլատրության»
համար, որը կտրամադրվի
միայն այն դեպքում, եթե շու
կայի ուսումնասիրությունը
դրական արդյունք է ունեցել։
• Թույլտվություններ կարող
են հանձնվել միայն այնպիսի
երրորդ երկրներից ժամանող
աշխատողների, որոնց հետ
Բելգիան կնքել է աշխա
տողների զբաղվածության
ապահովման վերաբերյալ մի
ջազգային համաձայնագրեր։

Պայմանները և ընթացակարգերը

• Տեղական աշխա
տանքի շուկայում
պետք է հնարավոր
չլինի գտնել աշխատող
տվյալ աշխատատեղի
համալրման համար։
• Բացառություններ
են արվում բարձր
որակավորում ունեցող
որոշ աշխատողների և
երկրում գտնվելու սահ
մանափակ իրավունք
ունեցող հովանավորի
ընտանիքի անդամների
համար։

Հետագա կարգավորումները

• Պահանջվում է երկու
թույլտվություն՝ աշխա
տանքի թույլտվություն
և բնակության/կացու
թյան թույլտվություն։

Պահանջվու՞մ է արդյոք աշ
խատանքի լրացուցիչ թույլ
տվություն։
Աշխատանքի թույլտվության
տևողությունը

• «B» կարգի թույլ
• Որպես աշխատող երկիր
մուտք գործող երրորդ
տվություն՝ 1 տարով
երկրի քաղաքացիներին
(երկարաձգման հնարա
տրվում է «B» կարգի թույլ
վորությամբ)
տվություն (գործում է միայն • «A» կարգի թույլտվու
կոնկրետ գործատուի մոտ
թյուն՝ անսահմանափակ
աշխատելու համար՝ 1
տարի ժամկետով)։
• Մի քանի տարի «B»
կարգի թույլտվություն
ունենալուց հետո երրորդ
երկրի քաղաքացին ձեռք
է բերում «A» կարգի թույլ
տվություն ստանալու
իրավունք (վավերական
է առանձին մասնագի
տությունների համար և
չունի ժամկետային սահ
մանափակում)։

Աշխատանքի թույլտվության
սահմանափակումները

Աշխատանքի թույլտվությունը

• Բարձր մասնագիտա
կան հմտություններ
ունեցող աշխատողների
դեպքում չի պահանջվում
աշխատաշուկայի ուսում
նասիրություն։

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
աշխատողներին վերաբերող
դրույթները
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Բուլղարիա

• Գործատուն ներկայացնում է
աշխատանքի թույլտվության
համար դիմում, քանի դեռ
երրորդ երկրի քաղաքացին
գտնվում է արտերկրում։
• Պահանջվում է առնվազն
միջնակարգ մասնագիտական
կրթություն, հատուկ մասնա
գիտական որակավորումների
կամ փորձի առկայություն՝
տվյալ գործունեությանը հա
մապատասխան։
• Աշխատանքի թույլտվությունը
նախապայման է բնակության/
կացության թույլտվություն
ձեռք բերելու համար։
• Աշխատանքի թույլտվու
թյունները տրամադրվում են
Զբաղվածության ազգային
գործակալության կողմից։

Պայմանները և ընթացակարգերը

Պահանջվու՞մ է արդյոք աշ
խատանքի լրացուցիչ թույլ
տվություն։

Գործատուն պետք է
• Պահանջվում է երկու
ապացուցի, որ՝
թույլտվություն՝ աշխա
• 15 օրվա ընթացքում
տանքի թույլտվություն
տեղական շուկայում
և վիզա կամ բնա
փնտրել է տվյալ
կության/կացության
աշխատատեղի համար
թույլտվություն։
համապատասխան
թեկնածու.
• Չկան Բուլղարիայի քա
ղաքացիներ, մշտական
բնակության/կացության
կարգավիճակ ունեցող
օտարերկրացիներ կամ
նման իրավունքներ
ունեցող այլ օտարերկրա
ցիներ, որոնք ունեն պա
հանջվող մասնագիտա
կան որակավորումները։
• Անհրաժեշտ անձնակազմի
վերապատրաստման հնա
րավորություն առկա չէ։
• Աշխատողների որոշ
խմբերի դեպքում աշ
խատաշուկայի ուսում
նասիրություն չի
իրականացվում։

Հետագա կարգավորումները

• Աշխատանքի թույլտվու
թյունը տրամադրվում
է կոնկրետ գործատուի
մոտ և կոնկրետ վայրում,
որոշակի աշխատատեղում
սահմանված տևողությամբ
որոշակի տեսակի աշխա
տանք կատարելու համար։

Աշխատանքի թույլտվության
սահմանափակումները

Աշխատանքի թույլտվությունը

• 1 տարի (երկարաձգման
հնարավորությամբ)
• Սկզբունքորեն, վարձու
աշխատանքի ընդհանուր
տևողությունը չի կարող
գերազանցել 3 տարին։

Աշխատանքի թույլտվության
տևողությունը

Թույլտվությունների տրա
մադրման պայմանները
կարող են մեղմացվել
հետևյալ անձանց
դեպքում՝
• Հանրաճանաչ
գիտնականներ կամ
մտավորականներ,
• Օտարերկրյա
իրավաբանական
անձանց կողմից
Բուլղարիայի
տարածքում
հիմնադրված ըն
կերությունների
բարձրաստիճան
կառավարչական անձ
նակազմ,
• Երրորդ երկրի
ազգային ընկերության
մասնագետներ, որոնք
զբաղվում են ներկրված
սարքավորումների
հավաքմամբ,
վերանորոգմամբ և
շահագործմամբ,
• Արտադրության
որակի գնահատման
մասնագետներ։

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
աշխատողներին վերաբերող
դրույթները
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Կիպրոս

Թույլտվություն ստանալու
համար դիմումը ներկայացվում
է գործատուի կողմից, քանի
դեռ երրորդ երկրի քաղաքացին
գտնվում է արտերկրում։
• Պահանջվում է աշխա
տանքային պայմանագիր՝
կնքված Աշխատանքի և
սոցիալական ապահովա
գրության նախարարության
կողմից, որն իրավասու է
աշխատաշուկայի ուսումնա
սիրության իրականացման
համար։
• Քաղաքացիական ակտերի
գրանցման և միգրացիայի
հարցերով վարչությունը տրա
մադրում է մուտքի և աշխա
տանքի թույլտվություններ։
• ԵՄ քաղաքացիների ըն
տանիքի անդամները և
երկարաժամկետ բնակության/
կացության կարգավիճակ
ունեցող անձինք կարող են
զբաղվել իրենց մասնագի
տությամբ առանց աշխա
տանքի թույլտվության։

Պայմանները և ընթացակարգերը

• Թույլտվություն կտրա
մադրվի միայն այն
դեպքում, եթե համա
պատասխան շրջանում
տվյալ աշխատատեղի
համար չկան պատշաճ
որակավորում ունեցող
կիպրոսցիներ կամ ԵՄ
քաղաքացիներ։

Հետագա կարգավորումները

• Պահանջվում է մեկ
թույլտվություն։

Պահանջվու՞մ է արդյոք աշ
խատանքի լրացուցիչ թույլ
տվություն։

• Աշխատանքի թույլտվու
թյունը տրվում է միայն
կոնկրետ գործատուի մոտ
որոշակի աշխատատեղ
զբաղեցնելու համար։

Աշխատանքի թույլտվության
սահմանափակումները

Աշխատանքի թույլտվությունը

• Առավելագույնը 4 տարի

Աշխատանքի թույլտվության
տևողությունը

Առկա չէ

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
աշխատողներին վերաբերող
դրույթները
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Չեխիայի Հանրապետություն

• Գործատուն պետք է
Աշխատանքի հարցերով գրա
սենյակից ձեռք բերի թույլ
տվություն արտերկրից աշխա
տողներ ընդունելու համար։
• Երրորդ երկրի քաղաքացին
պետք է այնուհետև ձեռք բերի
աշխատանքի անհատական
թույլտվություն։
• Դրանից հետո պետք է ձեռք
բերվի երկրում գտնվելու թույլ
տվություն։

Պահանջվում է
երեք թույլտվություն՝

Պայմանները և ընթացակարգերը

• Թույլտվություն տրամա
• Պահանջվում է երկու
դրվում է՝ հաշվի առնելով
թույլտվություն՝ աշխա
աշխատաշուկայում
տանքի թույլտվություն
տիրող իրավիճակը և
և երկրում գտնվելու
այն փաստը, որ տվյալ
թույլտվություն։
աշխատատեղը թափուր
է և չի կարող համալրվել
այլ կերպ՝ պահանջվող
որակավորումների
կամ աշխատուժի ժա
մանակավոր պակասի
պատճառով։
• Աշխատաշուկայի ուսում
նասիրության որևէ
կոնկրետ տեսակ չի նա
խատեսվում. աշխատաշու
կայի ուսումնասիրությունը
կարող է տարբեր լինել
յուրաքանչյուր շրջանի և
աշխատանքի առանձին
տեսակների դեպքում։

Հետագա կարգավորումները

Պահանջվու՞մ է արդյոք աշ
խատանքի լրացուցիչ թույլ
տվություն։

• Աշխատանքի թույլ
տվությունն ունի սահ
մանափակումներ. այն
գործում է կոնկրետ
գործատուի մոտ որոշակի
վայրում կոնկրետ աշխա
տանք կատարելու համար։

Աշխատանքի թույլտվության
սահմանափակումները

Աշխատանքի թույլտվությունը

• Առավելագույնը 1 տարի
(երկարաձգման հնարա
վորությամբ)

Աշխատանքի թույլտվության
տևողությունը

• Ծրագիրը նախա
տեսված է առնվազն
միջնակարգ կրթու
թյուն ունեցող անձանց
համար, ովքեր
ունեն ընտրված 9
երրորդ երկրներից
մեկի քաղաքա
ցիություն. ընտրության
համակարգչայնացված
ընթացակարգով
ընտրվում են
ամենաբարձր
միավորներ հավաքած
դիմողները; աշխատանք
պետք է գտնեն իրենք՝
մասնակիցները։
• Ծրագրի
մասնակիցներին
տրվում է հատուկ
օժանդակություն,
և 2.5 տարի հետո
նրանք կարող են դիմել
մշտական բնակության/
կացության թույլտվու
թյուն ստանալու համար։

Պիլոտային ծրագիր
որակավորում ունեցող
օտարերկրյա աշխա
տողների համար։

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
աշխատողներին վերաբերող
դրույթները
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Դանիա

Հետագա կարգավորումները

• Պահանջվում է երկու
• Երրորդ երկրի քաղաքացիները • Ներգաղթի հարցերով
դիմում են ներկայացնում
ծառայությունը աշխա
տեսակի թույլտվու
իրենց ծագման կամ բնա
տանքի և բնակության/կա
թյուն՝ աշխատանքի
կության երկրում՝ դրան կցելով
ցության թույլտվություններ
և բնակության/կա
որոշակի աշխատատեղի
տրամադրում է միայն
ցության թույլտվու
համար գրավոր առաջարկ
այն դեպքում, եթե առկա
թյուն. սակայն դրանք
կամ պայմանագիր, որի մեջ
է մասնագիտության կամ
փոխկապակցված են,
նշվում են տեղեկություններ
աշխատուժի պահանջարկ։
քանի որ սովորաբար
աշխատանքի մասին, ինչպես
• Կարող է պահանջվել, որ
հնարավոր չէ ձեռք
նաև տվյալներ կրթու
հաստատվեն համապա
բերել բնակության/կա
թյան և մասնագիտական
տասխան մասնագիտա
ցության թույլտվություն
որակավորումների մասին։
կան կարողությունները
(վարձու աշխատանքի
• Ներգաղթի հարցերով
(օրինակ՝ բժիշկների
նպատակով)՝ առանց
մարմինները կարող են պա
դեպքում)։
աշխատանքի թույլ
հանջել տեղեկանք կազմակեր
տվություն ունենալու։
պության համապատասխան
մասնաճյուղից։
• Անկախ ընտրված ծրագրից՝
աշխատավարձը և աշխա
տանքային պայմանները
պետք է համապատասխանեն
Դանիայում ընդունված
չափանիշներին։

Պայմանները և ընթացակարգերը

Պահանջվու՞մ է արդյոք աշ
խատանքի լրացուցիչ թույլ
տվություն։
Աշխատանքի թույլտվության
տևողությունը

• Աշխատանքի թույլտվու
• Առավելագույնը 1 տարի
թյունը վավեր է միայն
(երկարաձգման հնարա
կոնկրետ գործատուի մոտ և
վորությամբ)
կոնկրետ աշխատատեղում
աշխատանք կատարելու
համար։

Աշխատանքի թույլտվության
սահմանափակումները

Աշխատանքի թույլտվությունը

Աշխատանքային քարտի
ռեժիմը
• Հատուկ կանոններ են
կիրառվում «դրական
ցանկում» ներառված
որոշակի ոլորտների
(տարեկան կտրվածքով
կառավարության կողմից
սահմանվող ոլորտներ,
որտեղ առկա է հատուկ
որակավորում ունեցող
մասնագետների
պակաս) կամ 60
340 եվրո տարեկան
աշխատավարձով
աշխատատեղերի
դեպքում՝ անկախ
բնագավառից կամ աշ
խատանքի բնույթից։
• Այս ռեժիմի
շրջանակներում թույլտվու
թյունները տրամադրվում
են մինչև 3 տարի ժամ
կետով։
• Դիմումները քննվում են
30 օրվա ընթացքում։
• Ներգաղթի հարցերով
ծառայությունը անմի
ջապես կտրամադրի բնա
կության/կացության և աշ
խատանքի թույլտվություն
դրական պատասխան
ստացած դիմողներին՝
առանց նրանցից պա
հանջելով կազմակերպու
թյան համապատասխան
մասնաճյուղից տեղե
կանք՝ ենթադրելով, որ
կոնկրետ աշխատատեղի
համար տրվել է գրավոր
առաջարկ։

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
աշխատողներին վերաբերող
դրույթները
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Էստոնիա

Աշխատանքի նպատակով բնա
կության/կացության թույլտվու
թյուն շնորհվում է, եթե՝
• Գործատուն թույլտվություն է
ստանում Աշխատանքի շուկայի
հարցերով խորհրդից,
• Երրորդ երկրի քաղաքացու
որակավորումները համապա
տասխանում են տվյալ մաս
նագիտության համար սահ
մանված չափանիշներին,
• Երրորդ երկրի քաղաքա
ցին բավարար չափով
տիրապետում է հյուրընկալող
երկրի լեզվին,
• Գործատուն տրամադրել է
որոշ մանրամասներ պայ
մանագրի վերաբերյալ
(օրինակ՝ տևողությունը,
աշխատավարձը և այլն).
սակայն, պայմանագիր ներկա
յացնել անհրաժեշտ չէ ։

Պայմանները և ընթացակարգերը

Աշխատանքի շուկայի
• Պահանջվում է մեկ
հարցերով խորհուրդը թույլ
թույլտվություն՝ վարձու
տվություն է տրամադրում,
աշխատանքի նպա
եթե՝
տակով բնակության/
• Գործատուն 2 ամսվա
կացության թույլտվու
ընթացքում փնտրել է
թյուն։
որակավորում ունեցող
Էստոնիայի քաղաքացի
կամ երկրում բնակության/
կացության կարգավիճակ
ունեցող անձ,
• Հայտարարություն է
տեղադրվել համազգային
տարածում ունեցող
թերթում կամ թափուր
աշխատատեղերի մասին
հայտարարությունների
պորտալում։
• Պետք է առկա լինի
քվոտայով նախատեսված
տեղ։

Հետագա կարգավորումները

Պահանջվու՞մ է արդյոք աշ
խատանքի լրացուցիչ թույլ
տվություն։

• Բնակության/կացության
թույլտվությունը տրվում է
կոնկրետ գործատուի մոտ
աշխատանք կատարելու
համար։

Աշխատանքի թույլտվության
սահմանափակումները

Աշխատանքի թույլտվությունը

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
աշխատողներին վերաբերող
դրույթները

• Առավելագույնը 2 տարի Առկա չէ
(յուրաքանչյուր անգամ
կարող է երկարաձգվել 5
տարի ժամկետով)։

Աշխատանքի թույլտվության
տևողությունը
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Ֆինլանդիա

Հետագա կարգավորումները

Պահանջվու՞մ է արդյոք աշ
խատանքի լրացուցիչ թույլ
տվություն։

• Երրորդ երկրի քաղաքացիները • Զբաղվածության
• Պահանջվում է մեկ
պետք է ձեռք բերեն «վարձու աշ
հարցերով գրասենյակը
թույլտվություն՝ վարձու
խատողի համար բնակության/
գնահատում է աշխատուժի
աշխատողի համար
կացության թույլտվություն»։
հետ կապված քաղաքա
բնակության/կացու
• Դիմում կարող է ներկայացնել
կանության պահանջները.
թյան թույլտվություն։
կա՛մ երրորդ երկրի քաղա
գրասենյակը նպատակ է
քացին, կա՛մ նրա անունից՝
հետապնդում խթանելու
գործատուն Ֆինլանդիայի
աշխատուժի առաջարկը
առաքելության գրասենյակ,
և պաշտպանելու աշխա
Աշխատանքի հարցերով գրա
տաշուկա արդեն մուտք
սենյակ կամ Տարածքային
գործած աշխատուժի իրա
ոստիկանություն։
վունքները։
• Գործատուն պետք է աշխա
տանքի հիմնական պայման
ների մասին տեղեկություններ
ներկայացնի Զբաղվածության
հարցերով գրասենյակ։
• Զբաղվածության հարցերով
գրասենյակը գնահատում
է ինչպես աշխատուժի
հետ կապված քաղաքա
կանությունը, այնպես էլ
երրորդ երկրի քաղաքացու
ապրուստի միջոցները. եթե
Զբաղվածության հարցերով
գրասենյակի նախնական
որոշումը դրական է, ապա
Ներգաղթի հարցերով տնօրի
նությունը կարող է աշխատողին
տրամադրել աշխատողների
համար նախատեսված բնա
կության/կացության թույլտվու
թյուն։
• Աշխատողների համար նախա
տեսված բնակության/կացու
թյան թույլտվություն կարող է
տրամադրվել ժամանակավոր
կամ տևական աշխատանքի
համար։

Պայմանները և ընթացակարգերը

Աշխատանքի թույլտվությունը
Աշխատանքի թույլտվության
տևողությունը

• Սկզբունքորեն, երրորդ
• 1 տարի (յուրաքանչյուր
երկրի քաղաքացին կարող է
անգամ կարող է
փոխել աշխատանքի վայրը
երկարաձգվել 1-ից 3
այն մասնագիտական
տարի ժամկետով)։
ոլորտի շրջանակներում,
որի համար տրամադրվել է
թույլտվությունը։
• Հատուկ հանգա
մանքներում թույլտվու
թյունը կարող է տրամա
դրվել միայն կոնկրետ
գործատուի մոտ աշխա
տանքի համար։

Աշխատանքի թույլտվության
սահմանափակումները

Առկա չէ

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
աշխատողներին վերաբերող
դրույթները
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Ֆրանսիա

Հետագա կարգավորումները

Պահանջվու՞մ է արդյոք աշ
խատանքի լրացուցիչ թույլ
տվություն։

Գործատուն գործի նյութերը ներ • Զբաղվածության
• Պահանջվում է մեկ
կայացնում է Զբաղվածության
ազգային գործակա
թույլտվություն՝ վարձու
ազգային գործակալություն. հիմք
լությունը տեղադրում է
աշխատանքի նպա
ընդունելով աշխատաշուկայի
նմանատիպ աշխատանքի
տակով բնակության/
ուսումնասիրությունը՝ Պրեֆեկտը
հայտարարություն՝
կացության թույլտվու
թույլատրում է աշխատանքը և
համոզվելու համար, որ
թյուն։
տրամադրում է վարձու աշխա
տեղական աշխատաշու
տանքի նպատակով բնակության/
կայում հարմար թեկնածու
կացության թույլտվություն՝
չկա։
հաշվի առնելով հետևյալը՝
• Կատարվում են
• Գործընթացը սկսելու
բացառություններ
համար երրորդ երկրի
այնպիսի մասնագիտա
քաղաքացու և գործատուի
կան գործունեության
միջև աշխատանքային պայ
և աշխարհագրական
մանագրի առկայության
տարածքների դեպքում,
անհրաժեշտությունը,
որոնց հետ կապված
• Զբաղվածության պատկերը
խնդիրներ են առկա
տվյալ մասնագիտության և
աշխատողների
աշխարհագրական տարածքի
հավաքագրման
առումով
տեսանկյունից։
• Գործատուի կողմից
• Բարձր մասնագիտական
նախկինում աշխա
հմտություններ ունեցող
տանքային կանոնակարգերի
աշխատողների կողմից
պահպանումը,
ներկայացվող դիմումները
• Աշխատանքի պայմանների
կուսումնասիրվեն
և վարձատրության առումով
բարյացակամորեն։
հավասար վերաբերմունքի
դրսևորումը,
• Գործատուի կողմից երրորդ
երկրի քաղաքացու համար
նպաստավոր բնակարանային
պայմանների ապահովման
ուղղությամբ ձեռնարկված
միջոցները։

Պայմանները և ընթացակարգերը

Աշխատանքի թույլտվությունը
Աշխատանքի թույլտվության
տևողությունը

• Երկրում ժամա
• Առավելագույնը 1 տարի
նակավորապես գտնվելու
թույլտվությունը չի տրվում
միայն կոնկրետ գործատուի
մոտ աշխատելու համար։
• Որպես ընդհանուր կանոն
թույլատրվում է միայն
մեկ մասնագիտական
գործունեություն, որն
առանձնացվում է երկրում
ժամանակավորապես
գտնվելու թույլտվության
մեջ։

Աշխատանքի թույլտվության
սահմանափակումները

• Նման քարտեր տրա
մադրվում են երրորդ
երկրի այն քաղա
քացիներին, որոնք
էական և տևական
մասնակցություն են
ցուցաբերում Ֆրան
սիայի և իրենց ծագման
երկրի տնտեսության
զարգացման գործում
(մտավոր, մշակութային,
գիտական,
մարդասիրական
կամ մարզական
տեսանկյունից)։
• Այդ հատուկ թույլ
տվությունը տրա
մադրվում է 3 տարի
վավերականության
ժամկետով, և այն կարող
է երկարաձգվել։
• Դրանով թույլ է
տրվում իրականացնել
ցանկացած մասնա
գիտական գործու
նեություն՝ կապված
այն ծրագրի հետ, որի
համար տրամադրվել է
թույլտվությունը։

Հմտության և տաղանդի
մասին վկայող քարտը

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
աշխատողներին վերաբերող
դրույթները
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Գերմանիա

Հետագա կարգավորումները

• Աշխատանքի հարցերով
գրասենյակն իրակա
նացնում է աշխատաշու
կայի ուսումնասիրություն
աշխատաշուկայի վրա
ցանկացած բացասական
ազդեցության բացառելու
նպատակով։
• Որպեսզի հնարա
վոր լինի տրամադրել
թույլատրություն, պետք է
առկա չլինեն համապա
տասխան որակավորում
ունեցող գերմանացի
աշխատողներ կամ
Գերմանիայում բնակվող
երրորդ երկրի քաղաքա
ցիներ թափուր պաշտոնը
համալրելու համար, ։

Պայմանները և ընթացակարգերը

• Երրորդ երկրի քաղաքացի
հանդիսացող աշխատողների
ընդունումը կախված է աշ
խատանքի շուկայում տիրող
իրավիճակից։
• Սկզբունքորեն, վարձու աշ
խատանքի նպատակով
բնակության/կացության թույլ
տվություն կարող է տրամա
դրվել միայն Զբաղվածության
դաշնային գործակալության
համաձայնությամբ։
• Զբաղվածության դաշնային
գործակալությունը պետք է
հաստատի, որ երրորդ երկրի
քաղաքացու միջոցով թափուր
աշխատատեղը համալրելը
հիմնավորված է աշխատա
շուկայի քաղաքականության
և ինտեգրման հարցերի
տեսանկյունից։
• Պահանջվում է մեկ
թույլտվություն՝ վարձու
աշխատանքի նպա
տակով բնակության/
կացության թույլտվու
թյուն

Պահանջվու՞մ է արդյոք աշ
խատանքի լրացուցիչ թույլ
տվություն։

• Բնակության/կացության
թույլտվությունը կարող
է տրամադրվել միայն
կոնկրետ գործատուի
մոտ կամ որոշակի
տարածքներում աշխա
տանք կատարելու համար։

Աշխատանքի թույլտվության
սահմանափակումները

Աշխատանքի թույլտվությունը

• 1 տարի (անկախ աշ
խատանքային պայ
մանագրի տևողու
թյունից)

Աշխատանքի թույլտվության
տևողությունը

• Հատուկ տեխնիկական
գիտելիքներ ունեցող
գիտնականները,
• Հատուկ դիրք ունեցող
դասախոսները կամ
գիտական աշխա
տողները,
• Հատուկ մասնագիտա
կան փորձառություն
ունեցող մասնագետները
և ղեկավարները,
որոնց աշխատավարձը
գերազանցում է սահ
մանված շեմը։

Միայն բարձր
որակավորում ունեցող
դիմողներին է տրա
մադրվում մշտական
բնակության/կացու
թյան թույլտվություն
երկիր մուտք գործելուց
անմիջապես հետո։ Բարձր
որակավորում ունեցող
դիմողների շարքին են
դասվում՝

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
աշխատողներին վերաբերող
դրույթները
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Հունաստան

Առաջին անգամ վարձու աշխա
տանքի նպատակով բնակության/
կացության թույլտվության տրա
մադրման համար օտարերկրյա
քաղաքացին պետք է ներկա
յացնի՝
• Աշխատանքային պայ
մանագրի պատճեն,
որով ապացուցվում է, որ
աշխատավարձը առնվազն
համարժեք է մասնագիտական
հմտություններ չունեցող աշ
խատողի համար նախատես
ված աշխատավարձին,
• Առողջության ապահովագրու
թյան մասին ապացույց,
• Բնակության/կացության
թույլտվության տրամա
դրման և դրա ժամկետի
երկարաձգման համար
հատուկ կանոններ են գործում
երրորդ երկրի այն քաղա
քացիների դեպքում, որոնք
պատկանում են հատուկ մաս
նագիտական խմբերի։
• Աշխատանքային պայ
մանագիր չի պահանջվում,
եթե երրորդ երկրի քա
ղաքացին աշխատելու է
գյուղատնտեսության ոլորտում,
շինարարության ոլորտում,
որպես կենցաղային գործերում
օգնական կամ որպես
հիվանդանոցի բուժքույր։

Պայմանները և ընթացակարգերը

• Կոմիտեի՝ շրջանային
մակարդակով աշ
խատաշուկայում
առկա պահանջարկի
մասին տարեկան
հաշվետվությունը,
• Հունաստանի
տնտեսական շահերը,
• Համապատասխան
որակավորում ունեցող
Հունաստանի քա
ղաքացիների կամ
Հունաստանում մշտական
բնակության/կացության
կարգավիճակ ունեցող
անձանց առկայությունը։

Տարեկան քվոտայով սահ
մանվում է տրամադրվելիք
աշխատանքի թույլտվու
թյունների թիվը (ներառյալ
սեզոնային և ոչ վարձու
աշխատանքների համար).
որոշման համար հիմք են
ծառայում՝

Հետագա կարգավորումները

• Պահանջվում է մեկ
թույլտվություն՝ վարձու
աշխատանքի նպա
տակով բնակության/
կացության թույլտվու
թյուն

Պահանջվու՞մ է արդյոք աշ
խատանքի լրացուցիչ թույլ
տվություն։

• Բնակության/կացու
թյան թույլտվության
վավերականության ժամ
կետի ընթացքում երրորդ
երկրի քաղաքացիները
կարող են աշխատանքային
պայմանագիր կնքել այլ
գործատուի հետ, եթե
դա չի հանգեցնի նրանց
մասնագիտացման և
ապահովագրական
ծածկույթի փոփոխության։
• 1 տարի հետո և որոշակի
պայմանների կիրառմամբ
երրորդ երկրի քաղա
քացին կարող է աշխա
տանքի ընդունվել նույն
կամ այլ շրջանի մեկ այլ
պրեֆեկտուրայում։

Աշխատանքի թույլտվության
սահմանափակումները

Աշխատանքի թույլտվությունը

• 1 տարի (երկարաձգման
հնարավորությամբ)

Աշխատանքի թույլտվության
տևողությունը

Առկա չէ

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
աշխատողներին վերաբերող
դրույթները
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Հունգարիա

Հետագա կարգավորումները

Գործատուն աշխատանքի
• Աշխատանքի թույլտվու
• Պահանջվում է երկու
թույլտվության դիմում է ներ
թյուն տրամադրվում է,
թույլտվություն՝ աշխա
կայացնում, որի տրամադրման
եթե տվյալ աշխատատեղը
տանքի թույլտվություն
համար պետք է բավարարվեն
չի կարող համալրվել
և շահավետ աշխա
հետևյալ պայմանները`
հունգարացի աշխա
տանքի նպատակով
• Երրորդ երկրի քաղաքա
տողների կամ ԵՏՏ քաղա
երկարաժամկետ վիզա
ցին պետք է բավարարի
քացիների կողմից։
առողջության հետ կապված
• Զբաղվածության քա
պահանջները և ունենա
ղաքականության և աշ
համապատասխան
խատանքի հարցերով
որակավորումներ,
նախարարը կարող
• Աշխատանքային պայմանա
է սահմանել երրորդ
գրում նշված աշխատավարձը
երկրների քաղաքացիների
պետք է ցածր չլինի տվյալ
առավելագույն թիվը, որ
ոլորտում ընդունված ազգային
կարող են որոշակի ժա
միջին աշխատավարձի 80%–ից
մանակահատվածում
(և այն պետք է բարձր լինի
վարձվել առանձին
օրենքով սահմանված նվազա
աշխատանքներ կա
գույն աշխատավարձից)։
տարելու համար
• Գործատու կազմակերպու
յուրաքանչյուր շրջանում,
թյունում այդ պահին պետք է
մայրաքաղաքում և
չիրականացվեն աշխատանքի
ընդհանուր առմամբ
տեսչական ստուգումներ,
Հունգարիայում, ինչպես
կամ դրա նկատմամբ պետք է
տույժ կիրառված չլինի վերջին
նաև այն աշխատանքի
տարվա ընթացքում, եթե
տեսակները, որոնց
այն վճարվել է, կամ վերջին
համար չեն կարող
երեք տարվա ընթացքում՝ այլ
վարձվել երրորդ
դեպքերում։
երկրների քաղաքացիներ։
• Այդ պահին չի կարող լինել
գործադուլ և վերջին տարվա
ընթացքում պետք է տեղի
ունեցած չլինեն էական
կրճատումներ։
Աշխատանքի թույլտվություն
ստանալուց հետո երրորդ երկրի
քաղաքացին պետք է դիմի
շահավետ աշխատանքի նպա
տակով երկարաժամկետ վիզա
ստանալու համար։

Պայմանները և ընթացակարգերը

Պահանջվու՞մ է արդյոք աշ
խատանքի լրացուցիչ թույլ
տվություն։

• Աշխատանքի թույլտվու
թյունը տրվում է միայն
կոնկրետ գործատուի մոտ
աշխատանք կատարելու
համար։

Աշխատանքի թույլտվության
սահմանափակումները

Աշխատանքի թույլտվությունը

• Առավելագույնը 3 տարի
(երկարաձգման հնարա
վորությամբ)

Աշխատանքի թույլտվության
տևողությունը

Առկա չէ

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
աշխատողներին վերաբերող
դրույթները
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Իռլանդիա

Հետագա կարգավորումները
Աշխատանքի թույլտվության
սահմանափակումները

Աշխատանքի թույլտվությունը
Աշխատանքի թույլտվության
տևողությունը

Թե՛երրորդ երկրի քաղաքացին, թե՛ • Թափուր աշխատատեղի • Պահանջվում է երկու
• Սովորաբար ակնկալվում է, • 6 ամսից մինչև 2
գործատուն կարող է ներկայաց
մասին պետք է
թույլտվություն՝ աշխա
որ երրորդ երկրի քաղաքա
տարի (հնարավոր է
նել աշխատանքի թույլտվություն
հայտարարություն տրվի՝
տանքի թույլտվություն
ցին առաջին 12 ամիսների
երկարաձգել մինչև 3
ստանալու դիմում, որի համար
համոզվելու համար, որ
և վիզա կամ բնա
ընթացքում աշխատելու է
տարի ժամկետով)։
պետք է բավարարվեն հետևյալ
հնարավոր չէ գտնել,
կության/կացության այլ
առաջին գործատուի մոտ։
պայմանները`
առաջին հերթին, ԵՏՏ
կարգավիճակ։
• Այնուհետև աշխատանքի
• Պետք է վճարվի առնվազն 30
կամ Շվեյցարիայի քա
թույլտվություն կարելի է
000 եվրո աշխատավարձ,
ղաքացի, կամ, երկրորդ
հայցել մեկ այլ գործատուի
• Երրորդ երկրի քաղաքա
հերթին, Բուլղարիայի կամ
մոտ աշխատելու համար։
ցին պետք է ունենա տվյալ
Ռումինիայի քաղաքացի՝
աշխատատեղի համար պա
թափուր աշխատատեղը
հանջվող համապատասխան
համալրելու համար։
որակավորումներ,
• Ընկերությունը պետք է
գրանցված լինի և առևտրային
գործունեություն ծավալի
Իռլանդիայում,
• Երրորդ երկրի քաղա
քացին պետք է աշխատի
գործատուի մոտ և վարձատրվի
անմիջականորեն նրա կողմից,
• Աշխատաշուկայի ուսումնա
սիրության միջոցով պետք է
հաստատվի, որ առկա է երրորդ
երկրի քաղաքացի հանդիսացող
աշխատողների պահանջարկ։
• Աշխատանքի թույլտվություն
չի կարող տրամադրվել,
եթե արդյունքում տվյալ ըն
կերության աշխատողների 50%–
ից ավելին կլինեն ԵՏՏ քաղա
քացի չհանդիսացող անձինք։
Եթե տրամադրվել է աշ
խատանքի թույլտվություն,
ապա, անհրաժեշտության
դեպքում, պետք է ձեռք բերվի
մուտքի վիզա երրորդ երկրի
քաղաքացու ծագման կամ
բնակության վայրում գտնվող՝
Իռլանդիայի դեսպանատնից կամ
հյուպատոսությունից։

Պայմանները և ընթացակարգերը

Պահանջվու՞մ է արդյոք աշ
խատանքի լրացուցիչ թույլ
տվություն։

«Գրին քարտի» ծրագիրը
• Աշխատանքի առա
ջարկով նախա
տեսվող տարեկան
աշխատավարձը պետք
է լինի ավելի, քան
60 000 եվրո, կամ 30
000 եվրոյից 59 999
եվրոյի սահմաններում՝
ռազմավարական
կարևոր նշանակություն
ունեցող մասնագի
տությունների դեպքում։
• Աշխատանքը պետք է
առաջարկվի առնվազն 2
տարով։
• Գործատուն պետք է
գրանցված լինի ընկե
րությունների գրանցման
Իռլանդիայի գրասե
նյակում և հարկային
մարմիններում և պետք է
գործունեություն ծավալի
Իռլանդիայում։
• Երրորդ երկրի քաղա
քացին պետք է ունենա
տվյալ աշխատատեղի
համար պահանջվող
որակավորումները։
• «Գրին քարտ» թույլտվու
թյունները տրամադրվում
են 2 տարի ժամկետով և
կարող են երկարաձգվել
անորոշ ժամկետով։
• 2 տարի հետո գրին
քարտի սեփականատերը
կարող է դիմել մշտական
բնակության թույլտվու
թյուն ստանալու համար

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
աշխատողներին վերաբերող
դրույթները
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Իտալիա

Յուրաքանչյուր տարի
արձակվող հրամանագրով
սահմանվում է ընդունման
ենթակա երրորդ երկրների
քաղաքացիների թիվը։

Գործատուն թույլտվություն
ստանալու նպատակով դիմում
է Ներգաղթի հարցերով գրասե
նյակ և պետք է ներկայացնի՝

• Առաջարկվող «բնակության/
կացության պայմանագիրը»,
• Սահմանափակումներ
որում նշված են պայմանները,
են կիրառվում այն
այդ թվում՝ աշխատավարձը,
երկրների քաղաքացիների
• Փաստաթղթեր, որոնք
նկատմամբ, որոնք չեն
վերաբերում են երրորդ երկրի
մասնակցում անկանոն
քաղաքացու կացարանին,
միգրացիայի դեմ
• Վերադարձի համար
պայքարին։
անհրաժեշտ ֆինանսական
• Նախապատվությունը
միջոցների առկայության
տրվում է ծագումով
մասին ապացույց,
իտալացի երրորդ
• Հայտարարագիր աշխա
երկրների քաղաքա
տանքային պայմանների
ցիներին։
ցանկացած հնարավոր փոփո • Քվոտային համակարգով
խության մասին տեղեկացնելու
նախապատվություն
պարտավորության վերաբեր
է տրվում այն պետու
յալ։
թյունների քաղաքա
• Վիզա տրամադրվում է
ցիներին, որոնց հետ
երրորդ երկրի քաղաքացուն
Իտալիան համա
իր ծագման երկրում. երկիր
ձայնություն է կնքել
մուտք գործելուց հետո 8 օրվա
ներհոսքը և կրկին մուտքի
ընթացքում երրորդ երկրի քա
ընթացակարգերը կարգա
ղաքացին պետք է դիմի բնա
վորելու համար։
կության/կացության թույլտվու
թյուն ստանալու համար։

Հետագա կարգավորումները

Պայմանները և ընթացակարգերը

• Պահանջվում է մեկ
թույլտվություն՝ աշխա
տանքի նպատակով
բնակության/կացու
թյան թույլտվություն
(«բնակության/կացու
թյան պայմանագրի»
հիման վրա)։

Պահանջվու՞մ է արդյոք աշ
խատանքի լրացուցիչ թույլ
տվություն։

• Բնակության/կացության
թույլտվության համար
հիմք է ծառայում «բնա
կության/կացության պայ
մանագիրը», ուստի, այն
տրամադրվում է կոնկրետ
գործատուի մոտ որոշակի
աշխատանք կատարելու
համար։

Աշխատանքի թույլտվության
սահմանափակումները

Աշխատանքի թույլտվությունը

• Ժամկետային սահ
• Քվոտան սահմանելիս
մանափակում ունեցող
հաշվի է առնվում բարձր
աշխատանքային պայ
որակավորում ունեցող
մանագրերի հիման
աշխատողների պա
վրա տրամադրված
հանջարկը։
թույլտվությունների
• Բարձր մասնագիտա
վավերականության ժամ
կան հմտություններ
կետը 1 տարի է։
ունեցող աշխատողների
• Անժամկետ պայ
ընդունման համար
մանագիր ունեցող անձի
կարող են առանձնացվել
դեպքում թույլտվությունը
քվոտայով նախատես
տրամադրվում է 2 տարի
վող տեղեր։
ժամկետով։

Աշխատանքի թույլտվության
տևողությունը

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
աշխատողներին վերաբերող
դրույթները
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Լատվիա

Հետագա կարգավորումները

Պահանջվու՞մ է արդյոք աշ
խատանքի լրացուցիչ թույլ
տվություն։

Գործատուն պետք է դիմի աշխա • Զբաղվածության
• Պահանջվում է երկու
տանքի թույլտվության համար՝
պետական գործակալու
թույլտվություն՝ աշխա
ներկայացնելով հետևյալը՝
թյունն իրականացնում է
տանքի թույլտվություն
• Դիմում, որով հիմնավորվում
աշխատաշուկայի ուսում
և բնակության/կացու
է երրորդ երկրի քաղաքա
նասիրություն։
թյան թույլտվություն
ցի աշխատանքի ընդունելու
• Թույլատրություն
կամ վիզա:
անհրաժեշտությունը,
տրվում է, եթե թափուր
• Ծանուցում, որով
աշխատատեղը
հաստատվում է, որ
առնվազն մեկ ամսվա
գործատուն հարկային
ընթացքում գրանցված
պարտավորություններ չունի,
է եղել Զբաղվածության
• Երրորդ երկրի քաղաքացու
պետական գործակա
կրթության կամ որակավորման
լությունում, սակայն չի
մասին ապացույց,
համալրվել (չնայած որոշ
• Աշխատանքային պայ
մասնագիտությունների
մանագիր,
դեպքում նման
• Գործատուի իրավական կար
թույլատրություն չի պա
գավիճակի մասին վկայող
հանջվում)։
փաստաթղթեր։
• Լատվիերեն լեզվի
Զբաղվածության պետական
իմացությունը պա
գործակալությունը կարող է
հանջվում է, եթե նախա
թույլատրել կամ մերժել աշխա
տեսված աշխատանքը
տանքի առաջարկը՝ ելնելով
ենթադրում է սոցիալական
աշխատաշուկայում տիրող
շփումներ կամ հանրային
իրավիճակից. հաստատման
գործունեություն:
դեպքում՝ երրորդ երկրի քաղա
քացին կարող է աշխատանքի
հիմքով դիմել բնակության/
կացության թույլտվություն ստա
նալու համար:
• Վարձու աշխատանքի որոշ
տեսակների դեպքում աշ
խատանքի թույլտվություն չի
պահանջվում (հիմնականում
կարճաժամկետ աշխատանքի
դեպքում):

Պայմանները և ընթացակարգերը

• Աշխատանքի թույլտվու
թյունը տրվում է միայն
կոնկրետ գործատուի մոտ
որոշակի աշխատատեղ
զբաղեցնելու համար:

Աշխատանքի թույլտվության
սահմանափակումները

Աշխատանքի թույլտվությունը

• Աշխատանքի թույլ
Առկա չէ
տվությունը տրա
մադրվում է վիզայի
կամ ժամանակավոր
բնակության/կացու
թյան թույլտվության
գործողության ժամ
կետին համապատաս
խան։
• Վարձու աշխատանքի
նպատակով ժամա
նակավոր բնակության/
կացության թույլտվու
թյունները տրամադրվում
են առավելագույնը հինգ
տարի ժամկետով։

Աշխատանքի թույլտվության
տևողությունը

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
աշխատողներին վերաբերող
դրույթները
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Լիտվա

Հետագա կարգավորումները

Պահանջվու՞մ է արդյոք աշ
խատանքի լրացուցիչ թույլ
տվություն։
Աշխատանքի թույլտվության
սահմանափակումները

Աշխատանքի թույլտվությունը

• Տարեկան կտրվածքով
• Աշխատանքի թույլտվություն
• Պահանջվում է երկու
• Աշխատանքի թույլտվու
պետք է ձեռք բերվի նախքան
սահմանվում է քվոտա՝
թույլտվություն՝ աշխա
թյունը տրվում է միայն
երրորդ երկրի քաղաքացին
աշխատաշուկայում առկա
տանքի թույլտվություն
այնտեղ նշված աշխա
մուտք կգործի Լիտվա։
պահանջարկին համապա
և ժամանակավոր բնա
տանքի համար։
• Գործատուն աշխատանքի
տասխան։
կության/կացության
թույլտվության համար դիմում • Երրորդ երկրի
թույլտվություն։
է ներկայացնում Աշխատանքի
քաղաքացուն տրամա
տարածքային բորսա, որն
դրվում է աշխատանքի
իր հերթին այն փոխանցում է
թույլտվություն միայն այն
Լիտվայի աշխատանքի բորսա՝
դեպքում, եթե Լիտվայում
աշխատանքի թույլտվություն
չկան թեկնածուներ, որոնք
շնորհելու վերաբերյալ իր
բավարարում են տվյալ
եզրակացության հետ միասին։
գործատուի պահանջները։
• Ժամանակավոր բնակության/
կացության թույլտվություն
կարող է տրամադրվել, եթե
երրորդ երկրի քաղաքացին
ունի աշխատանքի թույլտվու
թյուն կամ պատկանում է
այնպիսի խմբի, որն ազատ
ված է աշխատանքի թույլ
տվություն ձեռք բերելու
պարտավորությունից։
• Հատուկ ընթացակարգեր են
գործում այն աշխատանքների
դեպքում, որոնք պահանջարկ
ունեն։

Պայմանները և ընթացակարգերը

• Առավելագույնը 2 տարի

Աշխատանքի թույլտվության
տևողությունը

Առկա չէ

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
աշխատողներին վերաբերող
դրույթները

Լյուքսեմբուրգ

Մալթա

430

Հետագա կարգավորումները

Պահանջվու՞մ է արդյոք աշ
խատանքի լրացուցիչ թույլ
տվություն։

• Ներկայումս պահանջվում • Պահանջվում է երկու
• Գործատուն աշխատանքի
թույլտվության համար
է 2 առանձին թույլտվու
թույլտվություն՝ աշխա
դիմումը մտադրության
թյուն, սակայն ներգաղթի
տանքի թույլտվություն
մասին հայտարարության
մասին օրենքի նախագծով
և բնակության/կացու
հետ միասին ներկայացնում
նախատեսվում է ընթացա
թյան թույլտվություն։
է Աշխատանքի հարցերով
կարգի պարզեցում։
վարչություն, որը հաստատում
է, որ տվյալ աշխատատեղը
հնարավոր չի եղել համալրել
Լյուքսեմբուրգի քաղաքացու
կամ բնակության/կացու
թյան կարգավիճակ ունեցող
օտարերկրյա քաղաքացու
միջոցով։
• Աշխատանքի թույլտվու
թյուն ստանալուց հետո
երրորդ երկրի քաղաքացի
հանդիսացող աշխատողը
պետք է ձեռք բերի բնա
կության/կացության թույլտվու
թյուն, որը, որպես կանոն,
պետք է չտրամադրվի ավելի
երկար ժամկետով, քան աշխա
տանքի թույլտվության ժամ
կետն է։
• Վարձու աշխատանքի համար • Գործատուին տրվում է աշ • Աշխատանքի
արտոնագրեր շնորհվում են
խատանքի թույլտվություն
թույլտվության
միայն այն դեպքում, երբ
հաստատման
բացառիկ դեպքերում։
հաստատվում է, որ բոլոր
արդյունքում
անհրաժեշտ քայլերը
ինքնաբերաբար
ձեռնարկվել են համա
տրամադրվում է բնա
պատասխան Մալթայի
կության/կացության
քաղաքացի ներգրավելու
թույլտվություն։
համար։

Պայմանները և ընթացակարգերը

Աշխատանքի թույլտվությունը

• Առավելագույնը 1 տարի

• 1 տարի (երկարաձգման
հնարավորությամբ)

• Աշխատանքի թույլտվու
թյունը տրամադրվում է
սահմանված ժամկետով և
որոշակի նպատակով։

Աշխատանքի թույլտվության
տևողությունը

• Աշխատանքի թույլտվու
թյունը տրվում է կոնկրետ
գործատուի մոտ որոշակի
մասնագիտությամբ
աշխատելու համար։

Աշխատանքի թույլտվության
սահմանափակումները

Առկա չէ

Առկա չէ

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
աշխատողներին վերաբերող
դրույթները
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Նիդեռլանդներ

Հետագա կարգավորումները

Պահանջվու՞մ է արդյոք աշ
խատանքի լրացուցիչ թույլ
տվություն։

• Գործատուն պատասխանատու • Գործատուն թափուր
• Պահանջվում է երկու
է աշխատանքի թույլտվություն
աշխատատեղի մասին
թույլտվություն՝ աշխա
ձեռք բերելու համար, որի
տեղեկացնում է համապա
տանքի թույլտվություն
դիմումը պետք է հաստատվի
տասխան մարմիններին՝
և բնակության/կացու
Աշխատանքի և եկամուտների
աշխատանքի թույլտվու
թյան թույլտվություն։
կենտրոնի կողմից։
թյուն ստանալու համար
• Թույլտվություններ տրա
դիմում ներկայացնելուց
մադրվում են միայն այն
առնվազն 5 շաբաթ առաջ։
դեպքում, եթե տվյալ
• Գործատուն պետք է
աշխատանքի համար
ձեռնարկի աշխատատեղի
«նախապատվություն ունեցող
համալրմանն ուղղված
աշխատուժի առաջարկ» չկա,
ծավալուն աշխատանք։
և բավարարված են մյուս
• Վարձատրությունը
բոլոր պայմանները՝ ներառյալ
պետք է առնվազն
վարձու աշխատանքի համար
հավասար լինի ազգային
պայմանագրային պայման
մակարդակով սահ
ները, աշխատանքային պայ
մանված նվազագույն
մանները և բնակարանային
աշխատավարձին, իսկ
պայմանների հետ կապված
աշխատանքային պայ
հնարավոր ստուգումները։
մանները պետք է համա
• Աշխատանքի թույլտվության
պատասխանեն տվյալ
համար յուրաքանչյուր դիմում
ոլորտի համար ընդունելի
վերաբերում է որոշակի աշ
չափանիշներին։
խատանքի, և պահանջվում է
աշխատաշուկայի առանձին
ուսումնասիրություն։

Պայմանները և ընթացակարգերը
Աշխատանքի թույլտվության
տևողությունը

• Աշխատանքի թույլտվու
• Առավելագույնը 3 տարի
թյունը տրվում է միայն
կոնկրետ գործատուի մոտ
որոշակի աշխատատեղ
զբաղեցնելու համար. եթե
փոխվում է աշխատանքը,
ապա պետք է ձեռք բերվի
նոր թույլտվություն։
• Աշխատանքի թույլտվու
թյունը պարտադիր է
բնակության/կացության
առաջին 3 հաջորդական
տարիների ընթացքում։
Դրանից հետո միգրանտ
աշխատողը կարող է ձեռք
բերել Դանիայի աշխա
տաշուկա ազատ մուտք
գործելու հնարավորություն։

Աշխատանքի թույլտվության
սահմանափակումները

Աշխատանքի թույլտվությունը

Հմուտ միգրանտ աշխա
տողների ծրագիր
• Գործում է երրորդ
երկրի այն քաղաքա
ցիների համար, որոնց
տարեկան եկամուտը
առնվազն 46 541 եվրո է
կամ 34 130 եվրո՝ մինչև
30 տարեկան անձանց
դեպքում (բացառություն
են կազմում որոշ
գիտահետազոտական
և կրթական
գործառույթները)։
• Բնակության/կացու
թյան թույլտվությունը
վավերական է 5 տարվա
ընթացքում, եթե աշխա
տանքային պայմանագրի
գործողության ժամկետն
անորոշ է. այլապես,
այն վավերական է պայ
մանագրի գործողության
ժամկետի ընթացքում։
• Դիմումը քննվում է 2
շաբաթվա ընթացքում։
• Գործատուն պարտավոր
չէ աշխատանքի թույլ
տվություն ունենալ
երրորդ երկրի
քաղաքացու համար։
• Ծրագրին կարող են
մասնակցել միայն այն
ընկերությունները, որոնք
ստորագրել են տիպային
հայտարարություն
և բավարարում են
որոշակի պայմաններ։

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
աշխատողներին վերաբերող
դրույթները
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Լեհաստան

Հետագա կարգավորումները

• Գործատուն պետք է
Երրորդ երկրի քաղաքացին
• Պահանջվում է երկու
թափուր աշխատատեղի
պետք է ձեռք բերի թույլտվու
թույլտվություն՝ աշխա
մասին տեղեկացնի
թյուն տրամադրելու խոստում,
տանքի թույլտվություն
որը տրվում է գործատուի
Աշխատանքի հարցերով
և բնակության/կացու
խնդրանքով վոյեվոդի (շրջան
գրասենյակի աշխա
թյան թույլտվություն
Լեհաստանում) մարշալեկի
տակիցներին, ովքեր
կամ վիզա։
կողմից, երբ բավարարվում են
այդ պաշտոնի մասին
հետևյալ պայմանները՝
հայտարարություն
• Գործատուն պետք է
կտեղադրեն 30 օրվա
ապացուցի, որ ունի բավարար
ընթացքում։
եկամուտ,
• Աշխատանքի
• Գործատուն դիմումը ներկա
թույլտվության տրա
յացնելուց առաջ առնվազն 1
մադրման ընթացա
տարվա ընթացքում պետք է
կարգը ներառում է,
աշխատանքի ընդունած լինի
մասնավորապես,
առնվազն 2 աշխատողի՝ լրիվ
տեղեկացում
դրույքով և անորոշ ժամկետով,
ստարոստային
ովքեր պարտավոր չեն ունենալ
(շրջանի գլխավոր
աշխատանքի թույլտվություն,
պաշտոնատար անձ), ով
• Աշխատավարձը պետք է լինի
տվյալ աշխատավայրի
լեհ աշխատողներին տրվող
գտնվելու տարածքում
աշխատավարձին հավասար,
պատասխանատու է
• Գործատուն պետք է խախտած
տեղական աշխատաշու
չլինի զբաղվածությունը կար
կայոմ տիրող իրավիճակի
գավորող որևէ կանոնակարգ
համար։
վերջին տարվա ընթացքում,
• Գործատուն չպետք է կա
տարի որևէ գործողություն,
որը չի համապատասխանում
երրորդ երկրի քաղաքացուն
առաջարկվող հաստիքին կամ
աշխատանքի տեսակին։
Վիզա տրամադրելու վերջնական
որոշումը ընդունվում է երրորդ
երկրի քաղաքացու բնա
կության վայրում՝ Լեհաստանի
հյուպատոսի կողմից։

Պայմանները և ընթացակարգերը

Պահանջվու՞մ է արդյոք աշ
խատանքի լրացուցիչ թույլ
տվություն։

• Աշխատանքի թույլտվու
թյունը տրվում է միայն
կոնկրետ գործատուի մոտ
որոշակի աշխատատեղ
զբաղեցնելու համար։

Աշխատանքի թույլտվության
սահմանափակումները

Աշխատանքի թույլտվությունը

• Առավելագույնը 2 տարի

Աշխատանքի թույլտվության
տևողությունը

Առկա չէ

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
աշխատողներին վերաբերող
դրույթները
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Պորտուգալիա

Հետագա կարգավորումները

• Վարձու հիմունքներով մաս
• Կառավարությունը
• Պահանջվում է մեկ
նագիտական գործունեություն
յուրաքանչյուր տարի
թույլտվություն՝ վարձու
իրականացնելու համար բնա
սահմանում է ընդհանուր
հիմունքներով մասնա
կության/կացության թույլտվու
քվոտա, որով որոշվում
գիտական գործունեու
թյուն կարող է տրամադրվել՝
է աշխատատեղերի
թյուն իրականացնելու
պայմանով, որ երրորդ երկրի
առկայությունը, և որը
համար բնակության/
քաղաքացին ստորագրել է աշ
կարող է բացառել
կացության թույլտվու
խատանքային պայմանագիր,
կոնկրետ ոլորտներ
թյուն։
ունի աշխատանքային
կամ գործունեության
պայմանագրի մասին պայ
տեսակներ, որոնց
մանավորվածություն կամ
դեպքում լրացուցիչ աշխա
անհրաժեշտ որակավորումներ,
տողներ չեն պահանջում։
հմտություններ և
փորձառություն։
• Նոր օրենսդրության հա
մաձայն՝ երրորդ երկրի
քաղաքացուն թույլատրվում
է օրինականորեն մուտք
գործել երկիր այնպիսի
աշխատատեղ զբաղեցնելու
համար, որը հնարավոր չի
եղել համալրել ազգային կամ
համայնքային ռեսուրսների
հաշվին, եթե նա ունի հա
մապատասխան մասնագի
տական որակավորումներ
առկա թափուր տեղը
համալրելու համար, և եթե
գործատուն ցուցաբերում է
նրան աշխատանքի վերցնելու
շահագրգռվածություն։
• Այնուհետև երրորդ երկրի
քաղաքացուն Պորտուգալիայի
տարածքում տրամադրվում է
ժամանակավոր բնակության/
կացության թույլտվություն ։

Պայմանները և ընթացակարգերը

Պահանջվու՞մ է արդյոք աշ
խատանքի լրացուցիչ թույլ
տվություն։
Աշխատանքի թույլտվության
տևողությունը

• Օրենքով հատուկ դրույթներ • 1 տարի (հաջորդաբար 2
չեն սահմանվում։
տարով երկարաձգման
հնարավորությամբ)

Աշխատանքի թույլտվության
սահմանափակումները

Աշխատանքի թույլտվությունը

• Նոր օրենսդրու
թյան համաձայն՝
գիտահետազոտական
աշխատանք կատա
րող անձինք և բարձր
որակավորում ունեցող
մասնագետները
կարող են ձեռք բերել
Պորտուգալիա մուտքի և
այնտեղ գտնվելու իրա
վունք բնակության/կա
ցության թույլտվության
միջոցով, իսկ որոշ
դեպքերում՝ առանց
այդպիսի թույլտվության,
եթե անձը բավարարում
է որոշակի պայմաններ։

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
աշխատողներին վերաբերող
դրույթները
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Ռումինիա

Հետագա կարգավորումները

Աշխատանքի թույլտվու
• Կառավարության կողմից
թյուն տրամադրվում է միայն
աշխատանքի թույլտվու
Ներգաղթի հարցերով գրա
թյունների համար սահ
սենյակի կողմից՝ գործատուի
մանվում է տարեկան
խնդրանքով, եթե բավարարվում
քվոտա։
են հետևյալ պայմանները`
• Գործատուն պետք
• Գործատուն պետք է
է հայտարարություն
Ռումինիայում զբաղվի
տեղադրի թափուր
օրինական գործունեությամբ,
աշխատատեղի մասին
մեծ տպաքանակ ունեցող
• Երրորդ երկրի քաղաքա
ցին պետք է ընտրված լինի
թերթում՝ նախքան աշ
օրինական ճանապարհով,
խատանքի թույլտվության
• Երրորդ երկրի քաղա
համար դիմում ներկա
քացին պետք է ունենա
յացնելը։
անհրաժեշտ մասնագիտական
որակավորումներ և փորձ,
• Երրորդ երկրի քաղաքացին
պետք է ունենա ռումիներենի
նվազագույն գիտելիքներ,
• Պետք է լինի քվոտայով նախա
տեսված տեղ։
Աշխատանքի թույլատրության
հիման վրա երրորդ երկրի
քաղաքացուն տրամադրվում
է երկրում երկար ժամանակով
գտնվելու վիզա. այդպիսի վիզա
ստանալու համար դիմումը պետք
է ներառի՝
• Երկրում գտնվելու ընթացքում
ֆինանսական միջոցներով
ապահովվածության մասին
ապացույց,
• Դատվածության մասին
տեղեկանք,
• Բժշկական ապահովագրություն
ունենալու մասին ապացույց։

Պայմանները և ընթացակարգերը
Աշխատանքի թույլտվության
սահմանափակումները

Աշխատանքի թույլտվությունը
Աշխատանքի թույլտվության
տևողությունը

• Պահանջվում է երկու
1 տարի
• Աշխատանքի թույլտվու
թույլտվություն՝ երկրում
թյունը չի տրվում միայն մեկ
գործատուի մոտ, որոշակի
երկար ժամանակով
գտնվելու վիզա և աշ
շրջանում կամ որոշակի
խատանքի թույլտվու
տեսակի աշխատանք կա
թյուն։
տարելու համար։

Պահանջվու՞մ է արդյոք աշ
խատանքի լրացուցիչ թույլ
տվություն։

Առկա չէ

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
աշխատողներին վերաբերող
դրույթները
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Սլովակիա

Հետագա կարգավորումները

Պահանջվու՞մ է արդյոք աշ
խատանքի լրացուցիչ թույլ
տվություն։

• Սկզբունքորեն,
Երրորդ երկրի քաղաքացին
• Պահանջվում է երկու
կամ նրա գործատուն կարող է
Աշխատանքի, սոցիա
թույլտվություն՝ աշխա
դիմել Աշխատանքի հարցերով
լական և ընտանիքի
տանքի թույլտվություն
գրասենյակ աշխատանքի
հարցերով գրասենյակը
և բնակության/կացու
թույլտվության համար նախքան
պետք է ուսումնասիրի
թյան թույլտվություն։
երրորդ երկրի քաղաքացու
աշխատաշուկայում տիրող
ժամանումը. դիմումը պետք է
իրավիճակը։
ներառի՝
• Օտարերկրացուն կարող
• Աշխատանքային պայ
է տրվել աշխատանքի
մանագրի պատճեն,
թույլտվություն միայն այն
• Աշխատանքի հարցերով
դեպքում, եթե թափուր
գրասենյակի կողմից տրված
աշխատատեղը չի կարող
հայտարարություն այն մասին,
համալրվել աշխատանք
որ տվյալ աշխատատեղը
փնտրող գործազուրկների
հնարավոր չէ համալրել
ռեեստրում գրանցված
Սլովակիայի կամ ԵՄ կամ ԵՏՏ
դիմողների կողմից։
քաղաքացու կողմից,
• Հայտարարություն, որում
պարզաբանվում են երրորդ
երկրի քաղաքացուն աշ
խատանքի ընդունելու
պատճառները,
• Երրորդ երկրի քաղաքացու
կրթության մասին վկայող
փաստաթղթեր,
• Երրորդ երկրի քաղաքացու
դատվածության մասին
տեղեկանք։
Աշխատանքի թույլտվություն
ստանալու դեպքում երրորդ
երկրի քաղաքացի հանդիսացող
աշխատողը դիմում է ներկայաց
նում աշխատանքի նպատակով
ժամանակավոր բնակության/
կացության թույլտվություն ստա
նալու համար։

Պայմանները և ընթացակարգերը

• Աշխատանքի թույլտվու
թյունը տրվում է միայն
կոնկրետ գործատուի մոտ
որոշակի աշխատատեղ
զբաղեցնելու համար։

Աշխատանքի թույլտվության
սահմանափակումները

Աշխատանքի թույլտվությունը

• Առավելագույնը 1 տարի

Աշխատանքի թույլտվության
տևողությունը

Առկա չէ

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
աշխատողներին վերաբերող
դրույթները
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Սլովենիա

Հետագա կարգավորումները

Պահանջվու՞մ է արդյոք աշ
խատանքի լրացուցիչ թույլ
տվություն։
Աշխատանքի թույլտվության
սահմանափակումները

Աշխատանքի թույլտվությունը
Աշխատանքի թույլտվության
տևողությունը

• Սկզբունքորեն, աշխատանքի
• Յուրաքանչյուր տարի
• Աշխատանքի թույլտվու
• Առավելագույնը 1 տարի
• Պահանջվում է երկու
թույլտվության համար պետք
ընդունվում է քվոտայի վե
թույլտվություն՝ բնա
թյունը տրվում է կոնկրետ
է դիմի գործատուն. սակայն,
րաբերյալ հրամանագիր՝
կության/կացության
գործատուի մոտ աշխա
տարբերություններ կան՝ պայ
ներառյալ վարձու աշ
թույլտվություն և աշխա
տանք կատարելու համար։
մանավորված թույլտվության
խատողների, ենթակա
տանքի թույլտվություն։ • Գոյություն ունեն նաև
տեսակով (տե՛ս աշխա
աշխատողների, մաս
Աշխատանքի անհատական
տանքի թույլտվության սահ
նագիտական և այլ վե
թույլտվություններ և
մանափակումները)։
րապատրաստումների
Աշխատանքի համար թույլ
• Երրորդ երկրի քաղաքացի
մասնակցող աշխա
տվություններ։
հանդիսացող աշխատողին
տողների, սեզոնային
կարող է տրվել աշխատանքի
աշխատողների և
նպատակով ժամանակավոր
անհատական ծառա
բնակության/կացության թույլ
յություններ մատուցող
տվություն, եթե նա ունի աշխա
աշխատողների համար
տանքի թույլտվություն։
առանձին քվոտաներ։
• Բնակության/կացու
• Քվոտան չի կարող
թյան թույլտվության
գերազանցել
վավերականության ժամկետը
աշխատունակ տարիքի
համապատասխանում է աշ
բնակչության 5 տոկոսը։
խատանքի թույլտվության
• Կառավարությունը կարող
վավերականության ժամ
է նաև սահմանափակել
կետին, բայց այն չի կարող
կամ արգելել երրորդ
տրամադրվել 1 տարուց ավելի
երկրների քաղաքացիների
ժամկետով։
վարձու աշխատանքը
որոշակի ոլորտներում
կամ որոշակի տարա
ծաշրջաններից եկող
երրորդ երկրների քաղա
քացիների աշխատանքը,
եթե դա բխում է հանրային
շահերից։

Պայմանները և ընթացակարգերը

Առկա չէ

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
աշխատողներին վերաբերող
դրույթները
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Իսպանիա

Հետագա կարգավորումները

• Բնակության/կացության և աշ • Իսպանիայի կառավա
խատանքի թույլտվությունները
րությունը յուրաքանչյուր
տրամադրվում են գործատուի
տարի սահմանում է
դիմումի հիման վրա
քվոտա (հաշվի առնելով
Աշխատանքի և սոցիալական
ինքնավար համայնքների
հարցերի նախարարության
և ամենաներ
կողմից։
կայացուցչական
• Օտարերկրյա աշխա
արհեստակցական
տողներն ընտրվում են
միությունների և
իրենց ծագման երկրներում
գործատուների կազ
գործատուի կողմից կա
մակերպությունների
տարված բլանկետային
կողմից ներկայացվող
առաջարկի հիման վրա.
առաջարկները)։
առաջնահերթությունը տրվում • Աշխատատեղերի թիվը
է այն երկրների քաղաքա
կարող է վերանայվել
ցիներին, որոնց հետ Իսպա
տարվա ընթացքում՝
նիան համաձայնագրեր է
աշխատաշուկայում
կնքել։
տեղի ունեցող բոլոր
• Թույլտվության գործողության
փոփոխություններին
ժամանակահատվածում
արձագանքելու նպա
վարձու աշխատանքի
տակով։
շարունակականությունը պետք
է երաշխավորվի, գործատուն
պետք է գրանցի աշխատողին
սոցիալական ապահովու
թյան համակարգում, և աշ
խատանքային պայմանները
պետք է համապատասխանեն
տվյալ մասնագիտական գոր
ծունեության համար և տա
րածաշրջանում ընդունված
նորմերին։

Պայմանները և ընթացակարգերը
Աշխատանքի թույլտվության
սահմանափակումները

Աշխատանքի թույլտվությունը
Աշխատանքի թույլտվության
տևողությունը

• Պահանջվում է երկու
• Աշխատանքի առաջին թույլ • 1 տարի (երկարաձգման
թույլտվություն՝ ժամա
տվությունը կարող է տրվել
հնարավորությամբ)
նակավոր բնակության/
միայն որոշակի շրջանում
կացության թույլտվու
կամ մասնագիտական
թյուն և աշխատանքի
ոլորտում աշխատանք կա
թույլտվություն։
տարելու համար։

Պահանջվու՞մ է արդյոք աշ
խատանքի լրացուցիչ թույլ
տվություն։

Առկա չէ

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
աշխատողներին վերաբերող
դրույթները
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Հետագա կարգավորումները

• Գործող օրենսդրությամբ աշ
• Գործատուն պետք է
խատանքի թույլտվությունների
տեղեկացնի առկա
տրամադրման համար կանոնա
աշխատատեղի մասին
կարգեր նախատեսված չեն։
Աշխատանքի հարցերով
• Միգրացիայի հարցերով
շրջանային խորհրդին՝
խորհուրդը խորհրդակցում
նշելով երրորդ երկրի
է Աշխատանքի հարցերով
քաղաքացուն աշխա
ազգային խորհրդի հետ, որն
տանքի վերցնելու իր
իրականացնում է աշխատա
մտադրության և այդ
շուկայի ուսումնասիրություն.
հարցի շուրջ աշխա
երրորդ երկրների քաղաքա
տողների միության
ցիները կարող են դիմում ներ
եզրակացության մասին։
կայացնել միայն, եթե որոշումը
• Հիմնվելով դրա
դրական է։
վրա՝ Աշխատանքի
• Բնակության/կացության թույլ
հարցերով շրջանային
տվության համար պետք է դիմել
խորհուրդը ընդունում
երրորդ երկրի քաղաքացու ծագ
է որոշում Շվեդիայից,
ման կամ բնակության երկրից։
Սկանդինավիայից և
• Շվեդիայում աշխատանքի
ԵՄ անդամ պետու
գրավոր առաջարկ պետք է
թյուններից բացի այլ
ներկայացվի Միգրացիայի
երկրներից եկող երրորդ
հարցերով խորհրդին։
երկրի քաղաքացիներ
• Գործատուն պետք է երաշխա
աշխատանքի ընդու
վորի այնպիսի աշխատավարձ,
ապահովագրական ծածկույթ և
նելու անհրաժեշտության
աշխատանքային այլ պայման
մասին։
ներ, որոնք առնվազն նույնն են,
ինչ կոլեկտիվ պայմանագրի
պայմանները կամ համապա
տասխանում են տվյալ ոլորտում
կիրառվող գործելակերպին։
• Երրորդ երկրի քաղաքացու
համար պետք է ապահովվի
կացարան։
• Երրորդ երկրի քաղաքացին
պետք է ապացուցի, որ ինքը
միանգամայն պատրաստ է
վերադառնալ պայմանագրի
ժամկետի ավարտից հետո։

Պայմանները և ընթացակարգերը
Աշխատանքի թույլտվության
սահմանափակումները

Աշխատանքի թույլտվությունը

• Պահանջվում է երկու
• Աշխատանքի թույլտվու
թույլտվություն՝ բնա
թյունը, որպես կանոն,
կության/կացության
տրվում է միայն որոշակի
թույլտվություն և աշխա
ոլորտում կամ մասնագի
տանքի թույլտվություն։
տությամբ աշխատանք
կատարելու համար։

Պահանջվու՞մ է արդյոք աշ
խատանքի լրացուցիչ թույլ
տվություն։

• 1 տարի (երկարաձգման
հնարավորությամբ).
բացառությամբ այն
դեպքերի, երբ աշխա
տանքի տևողությունն
ավելի կարճ է։
• Եթե թույլտվությունը
տրամադրվում է
աշխատուժի ժամա
նակավոր պակասը
լրացնելու նպատակով,
ապա այն տրվում է
մինչև 18 ամիս ժամ
կետով։

Աշխատանքի թույլտվության
տևողությունը

Առկա չէ

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
աշխատողներին վերաբերող
դրույթները
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Հետագա կարգավորումները

• Գործատուն պետք է
Աշխատանքի թույլտվության
թափուր աշխատատեղի
համակարգը
«Աշխատանքի թույլտվություն»
համալրմանն ուղղված
կատեգորիայում ընդգրկվելու
քայլերի միջոցով
առաջին քայլը գործատուի
ապացուցի, որ համապա
կողմից Միացյալ Թագավորու
տասխան որակավորում
թյունում աշխատանքի թույլտվու
կամ փորձ ունեցող բնա
թյուններ տրամադրող մարմնից
կության/կացության կար
«բիզնեսի և առևտրային»
գավիճակ ունեցող աշխա
կատեգորիայի աշխատանքի
տողներ չկան։
թույլտվության ձեռքբերումն
• Որոշ խմբեր դեպքում
է ։ Աշխատանքի նման
աշխատաշուկայի
թույլտվության տրամադրման
ուսումնասիրություն չի
հիմնական պայմաններն են՝
իրականացվում։
• Գործատուն պետք
է հիմնադրված լինի
Բրիտանիայում,
• Երրորդ երկրի քաղաքացին
պետք է աշխատի որպես
վարձու աշխատող,
• Աշխատատեղի համար պա
հանջվող որակավորումները
ներառում են առնվազն
համալսարանական աստի
ճան, բարձրագույն կրթության
պետական դիպլոմ կամ պե
տական մասնագիտական
որակավորման 3–րդ կամ
դրանից բարձր մակարդակում
3 տարվա աշխատանքային
փորձ,

Պայմանները և ընթացակարգերը
Աշխատանքի թույլտվության
սահմանափակումները

Աշխատանքի թույլտվությունը

• Սկզբունքորեն, աշ
• Պահանջվում է երկու
թույլտվություն՝ աշխա
խատանքի թույլտվու
տանքի թույլտվություն
թյունը տրվում է միայն
և ներգաղթի թույլտվու
թույլտվության մեջ նշված
թյուն։
աշխատանքի տեսակի
համար։
• Այդ մասնագիտության
շրջանակներում
գործատուի փոփոխություն
թույլատրվում է։

Պահանջվու՞մ է արդյոք աշ
խատանքի լրացուցիչ թույլ
տվություն։

• Առավելագույնը 5 տարի

Աշխատանքի թույլտվության
տևողությունը

• Ծրագիրը վերաբերում
է թե՛ վարձու, և թե՛ ոչ
վարձու աշխատանքին։
• Դիմողները պետք է
հավաքեն 75 միավոր
4 ոլորտներում՝ կրթու
թյուն, եկամուտներ,
Միացյալ Թագավո
րությունում կապեր և
տարիք։
• Կամ, որպես այլընտ
րանք, նրանք պետք է
ունենան բիզնեսի կառա
վարման մագիստրոսի
կոչում՝ շնորհված
սահմանված 35 հաս
տատություններից որևէ
մեկի կողմից։
• Կիրառվում է անգլերեն
լեզվի իմացության պա
հանջ։
• Դիմողները պետք
է մտադիր լինեն
Միացյալ Թագավո
րությունը դարձնել
իրենց հիմնական
բնակավայրը։

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
միգրանտների ծրագիրը

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
աշխատողներին վերաբերող
դրույթները
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Աշխատանքի թույլտվության
համակարգից բացի գոյություն
ունի Շրջանավարտների միջազ
գային համակարգ և Ոլորտային
համակարգ։

• Վարձատրությունը և աշխա
տանքի մյուս պայմանները
պետք է առնվազն նույնը լինեն,
ինչ նմանատիպ աշխատանք
կատարող բնակության/կացու
թյան կարգավիճակ ունեցող
աշխատողների համար սահ
մանված վարձատրությունը
և աշխատանքային պայման
ները,
• Իրականում առկա է թափուր
աշխատատեղ, որը հնարավոր
չէ համալրել բնակության/կա
ցության կարգավիճակ ունեցող
աշխատողներով։

Պայմանները և ընթացակարգերը

Հետագա կարգավորումները

Պահանջվու՞մ է արդյոք աշ
խատանքի լրացուցիչ թույլ
տվություն։
Աշխատանքի թույլտվության
սահմանափակումները

Աշխատանքի թույլտվությունը
Աշխատանքի թույլտվության
տևողությունը

• Բնակության/կացության
թույլտվությունները
տրամադրվում են առա
վելագույնը 2 տարի
ժամկետով՝ լրացուցիչ
3 տարի երկարաձգման
հնարավորությամբ։
• Այնուհետև, երրորդ
երկրի քաղաքա
ցին, սկզբունքորեն,
ստանում է բնակություն
հաստատելու իրավունք։

Բարձր մասնագիտական
հմտություններ ունեցող
աշխատողներին վերաբերող
դրույթները
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• Պահանջվում է մաս
նագիտական քարտի
և բնակության/կացու
թյան թույլտվության
առկայություն։

Մասնագիտական քարտ տրամադրվում
է, եթե՝
• Տվյալ ծրագիրը հետաքրքրություն
է ներկայացնում Բելգիայի համար
տնտեսական տեսանկյունից,
որովհետև դրանով ստեղծվում են
որոշակի թվով նոր աշխատատեղեր,
բավարարվում են տնտեսական
կարիքներ, խթանվում է
նորարարական գործունեությունը և
այլն, կամ՝ սոցիալական, մշակութային,
արվեստի կամ մարզական
նկատառումներից ելնելով։

• Պահանջվում է միայն
ոչ վարձու աշխատանքի
համար բնակության/կա
ցության թույլտվություն.
Աշխատանքի թույլտվու
թյուն չի տրվում։

Հատուկ թույլտվություն, որով
օտարերկրյա քաղաքացուն
թույլատրվում է դառնալ ոչ
վարձու աշխատող

Աշխատանքի շուկայի հարցերով ծա
ռայությունը տրամադրում է տեղեկանք,
մասնավորապես այն մասին, որ՝
• աշխատանքի շուկային առնչվող քա
ղաքականության առումով Ավստրիան
հետաքրքրված է տվյալ բիզնես գոր
ծունեությամբ։

Ազգային տնտեսության համար բիզնես
գործունեության շահավետությանն առնչվող
պայմանները

Գումարների փոխարկումը եվրոյով կատարվել է 2007 թվականի հոկտեմբերի 17–ին սահմանված փոխարժեքով։

Երրորդ երկրի քաղաքացին ոչ վարձու աշխատանքի
նպատակով կարող է ստանալ բնակության/կացության
թույլտվություն, եթե՝
• Նա պայմանագրով պարտավորվել է զբաղվել
որոշակի գործունեությամբ, որի տևողությունը
գերազանցում է 6 ամիս ժամանակահատվածը։
• Աշխատանքի շուկայի հարցերով ծառայության
նահանգային իրավասու գրասենյակի կողմից տրա
մադրվել է նրա որակավորումները հաստատող
տեղեկանք։
• Առկա է քվոտայով նախատեսված տեղ։
• Ոչ վարձու աշխատանքով զբաղվող երրորդ երկրի
քաղաքացիների դեպքում կիրառվող թույլատրման
համակարգը նույնն է, ինչ երրորդ երկրների աշխա
տողների դեպքում։
• Աշխատանքի թույլտվության փոխարեն՝ երրորդ երկրի
քաղաքացին պետք է դիմի դաշնային մարմիններին
մասնագիտական քարտ ստանալու համար. այդ
մարմիններն ունեն նման քարտ տրամադրելու
հայեցողություն։
• Որոշակի կատեգորիայի երրորդ երկրի քաղաքա
ցիներն օգտվում են սույն պահանջի չկիրառման իրա
վունքից։

Պայմանները և ընթացակարգերը

• Մասնագիտական քարտը վավեր
է միայն այն մասնագիտությամբ
(այլ ոչ ոլորտում) աշխատելու
համար, որի համար այն հայցվել
է։
• Գործունեության տեսակի փոփո
խության դեպքում պահանջվում է
նոր քարտ։
• Մասնագիտական քարտը վավեր
է Բելգիայի ամբողջ տարածքում։

• Երրորդ երկրի քաղաքացին
պարտավոր չէ իրականացնել
միայն որոշակի բիզնես գործու
նեություն։

Ոչ վարձու աշխատանքի թույլատրման
սահմանափակումները
(ոլորտ, աշխարհագրական տարածք
և այլն)

Սույն աղյուսակում ներկայացված է ոչ վարձու աշխատանքի նպատակով դեպի ԵՄ անդամ պետություններ երրորդ երկրի քաղա
քացիների օրինական ներգաղթին առնչվող պայմանների ընդհանուր նկարագիրը3

Աղյուսակ Զ. Ոչ վարձու աշխատանքը

Ավստրիա

Բելգիա
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Բուլղարիա

• Երրորդ երկրի քաղաքացին պետք է
երկրում կատարի առնվազն 351 950
եվրոյի չափով ներդրում։

• Այնպիսի բիզնես պլանի ներկայացում, որում
գնահատվում են այն տնտեսական ու սոցիալական
հետևանքները, որ կարող է ունենալ թույլտվության
տրամադրումը
• Դիմողի կրթության ու որակավորումների վերաբերյալ
տեղեկություններ
• Ոչ վարձու գործունեություն իրականացնելու համար
բավարար ֆինանսական ռեսուրսների առկայության
մասին ապացույց
Բիզնես և ներդրումային գործունեության նպատակով
բնակության/կացության թույլտվության համար դիմում
կարող է ներկայացվել, եթե՝

• Երրորդ երկրի քաղաքացին իրականացնում է
առևտրային գործունեություն, որի արդյունքում
Բուլղարիայի քաղաքացիների համար ստեղծվում է 10
աշխատատեղ։
• Երրորդ երկրի քաղաքացին Բուլղարիայի առևտրա–
արդյունաբերական պալատում գրանցված
օտարերկրյա առևտրային ընկերության ներկայացուցիչ
է։
• Կամ երրորդ երկրի քաղաքացին իրականացում է գոր
ծունեություն՝ «Ներդրումների խրախուսման մասին»
օրենքի համաձայն։

• Տնտեսական և սոցիալական
հետևանքները հաստատվում են
բիզնես պլանի հիման վրա։

Ազգային տնտեսության համար բիզնես
գործունեության շահավետությանն առնչվող
պայմանները

Ոչ վարձու աշխատանքի համար թույլտվությունը տրա
մադրվում է Զբաղվածության ազգային գործակալության
կողմից. դիմումը պետք է ներառի՝

Պայմանները և ընթացակարգերը

• Բիզնես և ներդրումային
գործունեության համար
պահանջվում է միայն
բնակության/կացության
թույլտվություն. հատուկ
թույլտվություն չի տրվում։

• Պահանջվում է վարձու
աշխատանքի համար
թույլտվության և
բնակության/կացու
թյան թույլտվության
առկայություն։

Հատուկ թույլտվություն, որով
օտարերկրյա քաղաքացուն
թույլատրվում է դառնալ ոչ
վարձու աշխատող

• «Ներդրումների խրախուսման
մասին» օրենքի համաձայն
ներդրում կատարող երրորդ
երկրի քաղաքացին ունի նույն
իրավունքները, ինչ երկրի քաղա
քացիները։

• Աշխատանքի շուկայում
տիրող իրավիճակից և երկրի
ընդհանուր տնտեսական պայ
մաններից ելնելով՝ կարող
են կիրառվել ոչ վարձու աշ
խատանքների կամ կոնկրետ
շրջանում իրականացվող ոչ
վարձու աշխատանքների սահ
մանափակումներ։

Ոչ վարձու աշխատանքի թույլատրման
սահմանափակումները
(ոլորտ, աշխարհագրական տարածք
և այլն)
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Կիպրոս

Չեխիայի Հանրապետություն

Ազգային տնտեսության համար բիզնես
գործունեության շահավետությանն առնչվող
պայմանները

• Բնակության/կացության թույլտվության համար
• Ոչ վարձու աշխատանքի դեպքում,
դիմումի մեջ պետք է նշվեն անձի ինքնության մասին
պահանջվում են սահմանված չափով
ամբողջական տեղեկություններ, երրորդ երկրի
ֆինանսական ռեսուրսներ։
քաղաքացու մասնագիտական կամ գեղարվեստական
գործունեության շրջանակն ու տևողությունը, բիզնես
գործունեության իրականացման վայրը, պահանջվող
անձնակազմը, ինչպես նաև շինության նկարագիրը,
որը պետք է համապատասխանի նպատակին։
• Պետք է ներկայացվի բիզնես պլան։
• Պահանջվում է դատվածության բացակայություն։
• Պետք է ձեռք բերել մասնագիտական լիցենզիա, եթե
դա պահանջվում է օրենքով։
Բիզնես գործունեության լիցենզիա ստանալու համար
Առկա չէ։
դիմում պետք է ներկայացվի Առևտրային գործունեու
թյան լիցենզավորման տեղական գրասենյակ, և դիմողը
պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը՝
• անբասիր վարքագծի մասին հավաստագիր (դատվա
ծության բացակայության մասին տեղեկանքի պատճեն
և անձի ծագման երկրում տրամադրված համարժեք
փաստաթուղթ)
• Բիզնես գործունեության իրականացման վայրի
օրինական շահագործման վերաբերյալ հավաստագիր
• Երրորդ երկրի քաղաքացու մասնագիտական ունակու
թյունների մասին հավաստագիր (անհրաժեշտության
դեպքում)
• Չափորոշիչները բավարարելու դեպքում, Առևտրային
գործունեության լիցենզավորման գրասենյակը տրա
մադրում է տեղեկանք՝ հաստատելով, որ երրորդ երկրի
քաղաքացին բավարարում է բիզնես գործունեություն
իրականացնելու համար սահմանված պայմանները։
• Այդ տեղեկանքի միջոցով երրորդ երկրի քաղաքացին
կարող է դիմել բիզնես գործունեությամբ զբաղվելու
նպատակով բնակության/կացության թույլտվություն
ստանալու համար։
• Փաստացի լիցենզիան երրորդ երկրի քաղաքացուն
տրամադրվում է, երբ նա գտնվում է Չեխիայի
Հանրապետությունում։

Պայմանները և ընթացակարգերը

Առկա չէ։

Առկա չէ։

• Պահանջվում է
առևտրային գործու
նեության լիցենզիայի
և բնակության/կացու
թյան թույլտվության
առկայություն։

Ոչ վարձու աշխատանքի թույլատրման
սահմանափակումները
(ոլորտ, աշխարհագրական տարածք
և այլն)

• Պահանջվում է միայն
բնակության/կացու
թյան թույլտվության
առկայություն։

Հատուկ թույլտվություն, որով
օտարերկրյա քաղաքացուն
թույլատրվում է դառնալ ոչ
վարձու աշխատող
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Դանիա

Ազգային տնտեսության համար բիզնես
գործունեության շահավետությանն առնչվող
պայմանները

Երրորդ երկրի քաղաքացին պետք է ունենա բնակության/ • Դանիայի ներգաղթի հարցերով ծա
կացության ու աշխատանքի թույլտվություն՝ ոչ վարձու աշ
ռայությունը հատուկ ուշադրություն
խատանք կատարելու կամ անկախ բիզնես գործունեու
է դարձնելու Դանիայի գործարար
շահերին՝ կապված Դանիայում
թյամբ զբաղվելու համար. նա պետք է ներկայացնի՝
ձեռնարկություն հիմնադրելու հետ։
• Հաշվապահի կողմից ստորագրված տարեկան հաշվի
քաղվածք և (կամ) բյուջե։
• Բաժնեմասային սեփականության մասին
փաստաթղթեր
• Բիզնես պլան՝ աշխատատեղերի նախանշված թիվը և
հաշվապահական հաշվառման համակարգը ներառող
• Դանիական բիզնեսների հետ համագործակցության
մասին տեղեկություններ
• Անձնական տեղեկություններ՝ ներառյալ անձի
կրթության և աշխատանքային փորձի, անձնական
կապիտալի և լեզվական հմտությունների մասին
վկայող փաստաթղթեր
• Երրորդ երկրի քաղաքացու ներկայությունն
ու ներգրավվածությունը պետք է կենսական
նշանակություն ունենա բիզնեսի հիմնադրման համար,
և նա պետք է ակտիվորեն մասնակցի դրա ամենօրյա
աշխատանքին (չհետապնդի միայն տնտեսական և
ֆինանսական շահեր)։
• Որպես կանոն, երրորդ երկրի քաղաքացին չի կարող
ստանալ բնակության/կացության ու աշխատանքի թույլ
տվություն՝ Դանիայում ռեստորան կամ մանրածախ
առևտրի խանութ բացելու նպատակով։

Պայմանները և ընթացակարգերը

• Պահանջվում է բնա
կության/կացության
թույլտվության և աշխա
տանքի թույլտվության
առկայություն։

Հատուկ թույլտվություն, որով
օտարերկրյա քաղաքացուն
թույլատրվում է դառնալ ոչ
վարձու աշխատող

• Ըստ էության, աշխատանքի թույլ
տվություն կարող է տրամադրվել
որոշակի պայմաններով։

Ոչ վարձու աշխատանքի թույլատրման
սահմանափակումները
(ոլորտ, աշխարհագրական տարածք
և այլն)
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Էստոնիա

Ֆինլանդիա

Ազգային տնտեսության համար բիզնես
գործունեության շահավետությանն առնչվող
պայմանները

Ձեռնարկատիրական գործունեության համար բնա
• Հիմնվելով պետության շահերի վրա՝
կության/կացության թույլտվություն կարող է տրամա
ստուգվում է, թե արդյոք, նախանշված
դրվել երրորդ երկրի քաղաքացուն, որը բաժնեմասային
ձեռնարկատիրական գործունեու
մասնակցություն ունի ընկերությունում կամ գործում է
թյունն անհրաժեշտ է Էստոնիայի
որպես անհատ ձեռնարկատեր, եթե՝
տնտեսության զարգացման համար,և
• Ընկերությունը կամ մասնավոր ձեռնարկությունը
արդյոք երրորդ երկրի քաղաքացու
գրանցված է Էստոնիայի առևտրային ըն
կողմից բնակություն հաստատելը
կերությունների ռեգիստրում։
Էստոնիայում խիստ կարևոր է
• Դիմողն ունի որոշակի դրամական միջոցներ ձեռնար
ձեռնարկության գործունեության
կատիրական գործունեությամբ զբաղվելու համար։
համար։
• Ներկայացվել է բիզնես պլան, որում նկարագրված
են նախանշված բիզնես գործունեության բնույթն ու
շրջանակը, ինչպես նաև սահմանված է այդպիսի
գործունեության համար անհրաժեշտ անձնակազմի
անդամների թիվը։
• Դիմողն ունի անհրաժեշտ որակավորումներ և
հմտություններ։
• Էստոնիայում դիմողը չի աշխատում այլ անձի մոտ։
• Առկա է քվոտայով նախատեսված տեղ։
• Դիմումը չի մերժվում այն հիմքով, որ դիմողը, նրա
բիզնես պլանը, ֆինանսավորման աղբյուրները և (կամ)
բիզնես գործընկերները վստահելի չեն։
Երրորդ երկրի քաղաքացիները կարող են ոչ վարձու
Առկա չէ։
աշխատանքի նպատակով ձեռք բերել բնակության/կա
ցության թույլտվություն, եթե՝
• Բիզնես գործունեությունը շահավետ է.
շահավետությունը գնահատվում է Զբաղվածության
և տնտեսական զարգացման կենտրոնի կողմից
նախապես ստացված տարբեր հաշվետվությունների,
օրինակ՝ բիզնես պլանի կամ պարտադիր ուժ ունեցող
նախնական պայմանագրերի և ֆինանսավորման
մասին համաձայնագրերի հիման վրա:
• Երրորդ երկրի քաղաքացու ապրուստի միջոցները երաշ
խավորված են, և նա ունի կանոնավոր եկամուտ բիզնես
գործունեությունից, աշխատավարձ, ստանում է անձնա
կան ներդրումներից վճարումներ և այլն, որոնց չափը
գերազանցում է հիմնական եկամտի սահմանաչափը։

Պայմանները և ընթացակարգերը

• Բնակության/կացության
թույլտվության մեջ նշվում է
գործունեության այն ոլորտն ու
աշխարհագրական տարածքը,
որոնցով այն սահմանափակվում
է։

Առկա չէ։

• Պահանջվում է միայն
ոչ վարձու աշխատանքի
համար բնակության/կա
ցության թույլտվության
առկայություն։

Ոչ վարձու աշխատանքի թույլատրման
սահմանափակումները
(ոլորտ, աշխարհագրական տարածք
և այլն)

• Պահանջվում է միայն
ոչ վարձու աշխատանքի
համար բնակության/կա
ցության թույլտվության
առկայություն։

Հատուկ թույլտվություն, որով
օտարերկրյա քաղաքացուն
թույլատրվում է դառնալ ոչ
վարձու աշխատող

Ֆրանսիա

Գերմանիա

446

Ազգային տնտեսության համար բիզնես
գործունեության շահավետությանն առնչվող
պայմանները

Երրորդ երկրի քաղաքացուն Օտարերկրյա
Առկա չէ։
առևտրականի ինքնության քարտի տրամադրման
դեպքում կիրառվում են հետևյալ պայմանները՝
• Դիմողը 18 տարին լրացած երրորդ երկրի քաղաքացի է։
• Դիմողը պետք է չունենա դատվածություն կամ չգտնվի
դատարանի կողմից սահմանված որևէ հատուկ
արգելքի տակ։
• Դիմողը պետք է չաշխատի այնպիսի մասնագի
տությամբ, որն անհամատեղելի է առևտրականի
որակավորման հետ և պետք է ճանաչված չլինի սնանկ։
• Դիմողը պետք է հաստատի գործունեության
տնտեսական կենսունակությունը։
• Դիմողը պետք է ապացուցի Ֆրանսիայում իր գտնվելու
օրինականությունը, ինչպես նաև ներկայացնի իր
ֆինանսական վիճակին վերաբերող բանկային
փաստաթղթեր։
• Դիմողը նաև պետք է բավարարի հատուկ պայմաններ՝
կապված կոնկրետ մասնագիտության հետ։
Երրորդ երկրի քաղաքացին կարող է ստանալ բնա
• Տվյալ մասնագիտության գծով
կության/կացության թույլտվություն ոչ վարձու աշխա
պետք է լինի գերակա տնտեսական
տանք կատարելու, այդ թվում՝ արտահաստիքային աշ
շահ կամ տվյալ շրջանում առկա
խատանք կատարելու նպատակով, եթե՝
հատուկ պահանջարկ, կամ պետք է
• Առկա չէ գերակա տնտեսական շահ. ֆինանսավորումը
ակնկալվի, որ տվյալ աշխատանքը
պետք է երաշխավորվի կապիտալի միջոցով կամ
դրական ազդեցություններ կունենա
բանկի կողմից վարկի տրամադրման մասին
տնտեսության համար։
հաստատումով, չափորոշիչը բավարարվում է, եթե կա
տարվում է առնվազն 500 000 եվրո գումարի ներդրում,
և ստեղծվում է առնվազն 5 նոր աշխատատեղ։
• Առևտրային գործունեության հարցերով պատասխա
նատու տեղական մարմինների հետ դիմումի առնչու
թյամբ անցկացվում է խորհրդակցություն։
• Արտահաստիքային աշխատողների դեպքում, արտա
հաստիքային աշխատողի մասնագիտության համար
պատասխանատու հաստատությունը պետք է ապահո
վի այդ նպատակով թույլտվության տրամադրումը։

Պայմանները և ընթացակարգերը

Ոչ վարձու աշխատանքի թույլատրման
սահմանափակումները
(ոլորտ, աշխարհագրական տարածք
և այլն)

• Պահանջվում է ոչ վարձու
աշխատանքի համար
բնակության/կացու
թյան թույլտվության
առկայություն։

Առկա չէ։

Առկա չէ։
• Պահանջվում է
Օտարերկրյա
առևտրականի ինքնության
քարտի և երկրում ժա
մանակավորապես
գտնվելու թույլտվության
առկայություն։

Հատուկ թույլտվություն, որով
օտարերկրյա քաղաքացուն
թույլատրվում է դառնալ ոչ
վարձու աշխատող
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Հունաստան

Հունգարիա

Անկախ տնտեսական գործունեության դեպքում, երրորդ
երկրի քաղաքացին պետք է ներկայացնի հետևյալ
փաստաթղթերը բնակության/կացության թույլտվություն
ստանալու համար՝
• Բիզնես պլան
• Հավաստագիր այն մասին, որ դիմողը իրավասու
պետական ապահովագրական ընկերությանը ներ
կայացրել է հիվանդանոցային բուժման և բժշկական
օգնության հետ կապված ծախսերը ծածկելու համար
դիմում։
Ներդրումային գործունեության դեպքում,երրորդ երկրի
քաղաքացին պետք է բավարարի հետևյալ պայմանները՝
• Նրա կատարած ներդրումը դրական ազդեցություն է
ունենալու Հունաստանի տնտեսության համար։
• Բիզնես պլանի ներկայացում, որում մանրամասն
տեղեկություններ են տրամադրվում ապագա
աշխատատեղերի թվի, նախատեսվող կանխիկի հոսքի
և ներդրումների իրականացման ժամանակացույցի
մասին և այլն:
Առանձին ձեռնարկատերերը կարող են գործունեու
թյուն իրականացնել, եթե նրանք ունեն ձեռնարկատիրոջ
լիցենզիա. դիմողներին տրամադրվում է լիցենզիա, եթե՝
• Ներկայացվում է տեղեկանք այն մասին, որ առկա
չեն որակավորումից զրկելու պատճառներ (օրինակ՝
դիմողին արգելված չէ զբաղվել նշված գործունեու
թյամբ, առկա են հարկային կամ այլ հանրային
պարտավորություններ)։
• Ներկայացվում է իրավասու մարմինների կողմից
տրամադրված հավաստագիր այն մասին, որ դիմողը
դատապարտված չի եղել որոշակի ժամկետով
ազատազրկման։
• Ներկայացվում է փաստաթուղթ, որով հաստատվում
է համապատասխան օրենքներով պահանջվող
որակավորումների առկայությունը։

Պայմանները և ընթացակարգերը

• Պահանջվում է բնա
կության/կացության
թույլտվության մեջ
ներառված աշխա
տանքի թույլտվության
առկայություն։

• Պահանջվում է բնա
կության/կացության
թույլտվության մեջ
ներառված աշխա
տանքի թույլտվության
առկայություն։

• Պահանջվում է շահավետ
աշխատանքի նպա
տակով երկարաժամ
կետ վիզայի և ժամա
նակավոր բնակության/
կացության թույլտվության
առկայություն։

• Ներդրումի չափը պետք է կազմի
առնվազն 300 000 եվրո։
• Ներդրումը պետք է դրական
ազդեցություն ունենա Հունաստանի
տնտեսության համար։

• Երրորդ երկրի քաղաքացին պետք
է նշի, որ ծրագրված գործունեու
թյունը նպաստավոր է Հունգարիայի
տնտեսության համար։
• Իրավասու մարմինների կողմից
գնահատում չի իրականացվում։

Հատուկ թույլտվություն, որով
օտարերկրյա քաղաքացուն
թույլատրվում է դառնալ ոչ
վարձու աշխատող

• Հունական բանկում պետք է
ավանդադրված լինի 60 000 եվրո։
• Գործունեությունը պետք է նպաստի
Հունաստանի տնտեսության
զարգացմանը։

Ազգային տնտեսության համար բիզնես
գործունեության շահավետությանն առնչվող
պայմանները

Առկա չէ։

Առկա չէ։

Առկա չէ։

Ոչ վարձու աշխատանքի թույլատրման
սահմանափակումները
(ոլորտ, աշխարհագրական տարածք
և այլն)

Իռլանդիա

Իտալիա
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Ազգային տնտեսության համար բիզնես
գործունեության շահավետությանն առնչվող
պայմանները

• Առաջարկվող բիզնես գործունեության արդյունքում
• Առաջարկվող բիզնես գործունեության
Իռլանդիա պետք է փոխանցվի 300 000 եվրո գումար։
արդյունքում տվյալ պետությունում
• Նոր նախագծի դեպքում, առաջարկվող բիզնես գոր
պետք է զարգանա առևտրային գոր
ծունեության արդյունքում աշխատանքով պետք է
ծունեությունը և բարձրանա երկրի
ապահովվի առնվազն 2 ԵՏՏ քաղաքացի. որպես
մրցունակությունը։
այլընտրանք, այդպիսի գործունեության միջոցով
պետք է պահպանվի գործող ձեռնարկությունում առկա
աշխատատեղերի թիվը։
• Առաջարկվող բիզնես գործունեությունը պետք է լինի
կենսունակ։
• Առաջարկվող բիզնես գործունեությունը պետք է
ապահովի այնքան եկամուտ, որը բավարար կլինի
դիմողին իր և իր խնամքի տակ գտնվող անձանց
ապրուստն ու կարիքները հոգալու համար՝ առանց
սոցիալական աջակցության համար դիմելու կամ
վարձատրվող աշխատանք կատարելու։
• Այդպիսի գործունեության իրականացումն օրենքով
• Պետք է ներկայացվի համապատաս
վերապահված չէ միայն Իտալիայի կամ ԵՄ քաղաքա
խան մարմինների կողմից տրամա
ցիներին։
դրված և ոչ ավելի վաղ, քան 3 ամիս
• Պետք է ներկայացվի ապացույց այն մասին, որ առկա
առաջ թվագրված հավաստագիր,
են համապատասխան ռեսուրսներ այն գործունեության
որում նշվում է, որ երրորդ երկրի
իրականացման համար, որը երրորդ երկրի քաղաքա
քաղաքացուն նախանշված գործու
ցին նախատեսում է ձեռնարկել Իտալիայում։
նեության իրականացման համար
• Երրորդ երկրի քաղաքացին պետք է բավարարի
թույլտվության կամ լիցենզիաների
Իտալիայի իրավունքով տվյալ գործունեության
տրամադրմանը խոչընդոտող որևէ
իրականացման համար սահմանված նախապայման
հիմք առկա չէ։
ները, այդ թվում՝ մասնագիտական պաշտոններում և
ռեգիստրում գրանցումը։
• Պետք է ներկայացվի համապատասխան մարմինների
կողմից տրամադրված և ոչ ավելի վաղ, քան երեք
ամիս առաջ թվագրված հավաստագիր այն մասին,
որ թույլտվությունների կամ լիցենզիաների տրամա
դրմանը խոչընդոտող որևէ հիմք առկա չէ։
• Պահանջվում է գրանցում Առևտրային պալատում ։
• ԵՄ–ին չպատկանող երրորդ երկրի քաղաքացիները
միշտ պետք է ապացուցեն, որ ունեն համապատաս
խան կացարան և օրինական աղբյուրներից գոյացող
որոշակի տարեկան եկամուտ։
• Պետք է առկա լինի քվոտայով նախատեսված տեղ։

Պայմանները և ընթացակարգերը

Առկա չէ։

Առկա չէ։

• Պահանջվում է միայն
ոչ վարձու աշխատանքի
նպատակով բնակության/
կացության թույլտվության
առկայություն։

Ոչ վարձու աշխատանքի թույլատրման
սահմանափակումները
(ոլորտ, աշխարհագրական տարածք
և այլն)

• Պահանջվում է
բիզնես գործունեու
թյան թույլտվության
և բնակության/կացու
թյան թույլտվության
առկայություն։

Հատուկ թույլտվություն, որով
օտարերկրյա քաղաքացուն
թույլատրվում է դառնալ ոչ
վարձու աշխատող
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Լատվիա

Լիտվա

Ազգային տնտեսության համար բիզնես
գործունեության շահավետությանն առնչվող
պայմանները

• Երրորդ երկրի քաղաքացին պետք է ապացուցի, որ
• Ոչ վարձու աշխատանքով զբաղվող
ունի բավարար ֆինանսական միջոցներ։
երրորդ երկրի քաղաքացիների
• Գործունեության նախանշված ժամանակահատվածի
դեպքում աշխատաշուկայի ուսումնա
համար պետք է ներկայացվի աուդիտի ենթարկված
սիրություն չի իրականացվում։
բիզնես պլան, որը ստորագրվել է երդվյալ աուդիտորի • Ազգային տնտեսության համար
կողմից։
շահավետ լինելու վերաբերյալ որևէ
• Հարկ եղած դեպքում, պետք է ներկայացվեն
պայման չի ներկայացվում։
անհրաժեշտ լիցենզիաներ կամ հավաստագրեր, ։
• Պետք է ներկայացվի նաև Պետական եկամուտների
ծառայության կողմից տրամադրվող տեղեկանք այն
մասին, որ երրորդ երկրի քաղաքացին գրանցված է
որպես հարկատու։
Ոչ վարձու աշխատանքի նպատակով բնակության/կացու • Հետագա ուսումնասիրություն չի
թյան թույլտվություն շնորհվում է երրորդ երկրի քաղաքա
կատարվում՝ տվյալ բիզնես գործու
ցիներին, եթե՝
նեության կամ Լիտվայի համար դրա
• Դիմողը Լիտվայի Հանրապետությունում գրանցում
նշանակության առնչությամբ։
է ձեռնարկություն, գործակալություն կամ կազմա
կերպություն՝ որպես սեփականատեր կամ համասե
փականատեր, ում պատկանում է կանոնադրական
կապիտալի կամ քվեարկելու հնարավորություն տվող
բաժնեմասերի առնվազն 10 տոկոսը, և Լիտվայի
Հանրապետությունում նրա գտնվելն անհրաժեշտ է
ձեռնարկության, գործակալության կամ կազմակեր
պության նպատակներն իրագործելու և դրանց հետ
կապված այլ գործունեություն իրականացնելու համար։
• Դիմողը Լիտվայի Հանրապետությունում գրանցված
ձեռնարկության, գործակալության կամ կազմակեր
պության տնօրենն է կամ լիազորված ներկայացուցիչը,
եթե նրա բնակության/կացության գլխավոր նպատակը
ձեռնարկությունում, գործակալությունում կամ կազմա
կերպությունում աշխատելն է,
• կամ դիմողը մտադիր է Լիտվայի Հանրապետությու
նում զբաղվել այնպիսի օրինական գործունեությամբ,
որի համար աշխատանքի թույլտվություն կամ որոշակի
գործունեությամբ զբաղվելու թույլտվություն չի պա
հանջվում։

Պայմանները և ընթացակարգերը

Առկա չէ։

Առկա չէ։

• Պահանջվում է միայն
ոչ վարձու աշխատանքի
համար բնակության/կա
ցության թույլտվության
առկայություն։

Ոչ վարձու աշխատանքի թույլատրման
սահմանափակումները
(ոլորտ, աշխարհագրական տարածք
և այլն)

• Պահանջվում է ոչ վարձու
աշխատանքի նպատակով
բնակության/կացության
թույլտվության և աշխա
տանքի թույլտվության
առկայություն։

Հատուկ թույլտվություն, որով
օտարերկրյա քաղաքացուն
թույլատրվում է դառնալ ոչ
վարձու աշխատող

Լյուքսեմբուրգ

Մալթա

Նիդեռլանդներ
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• Գործող օրենսդրությամբ ոչ վարձու
աշխատանքի վերաբերյալ դրույթներ
սահմանված չեն։

Ազգային տնտեսության համար բիզնես
գործունեության շահավետությանն առնչվող
պայմանները

• Վարձու աշխատանքի լիցենզիաներ շնորհվում են
• Ընկերությունները կարող են աշխա
բացառիկ դեպքերում։
տանքի ընդունել տեխնիկական կամ
• Աշխատանքի թույլտվություն սովորաբար շնորհվում է
կառավարման փորձ ունեցող երրորդ
ցանկացած երրորդ երկրի քաղաքացու, ով Մալթայի
երկրի քաղաքացիների այն դեպքում,
օրենսդրության համաձայն գրանցում է սահմանափակ
եթե դա կնպաստի Մալթայի արդյու
պատասխանատվությամբ ընկերություն։
նաբերական զարգացմանը։
• Ընկերությունը պետք է ունենա իր բիզնես գործու
նեության կենտրոնը Մալթայում և իր արտադրանքի
առնվազն 95 տոկոսը պետք է արտահանի։
• Գործունեությունը պետք է լինի
• Ոչ վարձու աշխատանքով զբաղվող երրորդ երկրի
քաղաքացիներին սույն երկիր ընդունելու քաղաքա
նորարարական և շահավետ Նիդեռ
կանությունը զարգացման փուլում է, և տվյալ պահին
լանդների տնտեսության համար։
պարզ չէ, թե ինչպիսի մոտեցում է ընդունված բնա
կության/կացության թույլտվությունների դիմումների
գնահատման համար։
• Ըստ էության, նախատեսվող գործունեությունը պետք
է լինի նորարարական և շահավետ Նիդեռլանդների
տնտեսության համար։
• Պետք է ներկայացվի բիզնես պլան, որում ցույց կտրվի,
որ երրորդ երկրի քաղաքացին կկարողանա վաստակել
առնվազն իր ապրուստը հոգալու համար բավարար
ֆինանսական միջոցներ։
• Ներգաղթի հարցերով գրասենյակն ունի
հայեցողություն՝ որոշելու, թե ինչպիսի գործունեու
թյունն է համարվում նորարարական։
• Ապագայում նախատեսվում է ստեղծել գնահատման
համակարգ։

• Ոչ վարձու աշխատանքի վերաբերյալ հատուկ
դրույթներ չեն սահմանվում գործող օրենսդրությամբ.
վարչական պրակտիկայում ընդունված է, որ երրորդ
երկրի քաղաքացին պետք է բավարարի նույն մասնա
գիտական պահանջները, ինչ Լյուքսեմբուրգի քաղա
քացիները և պետք է ստանա հիմնադրման թույլտվու
թյուն Միջին խավի հարցերով վարչության կողմից։

Պայմանները և ընթացակարգերը

• Գործող օրենսդրությամբ ոչ
վարձու աշխատանքի վերաբեր
յալ դրույթներ սահմանված չեն։

Ոչ վարձու աշխատանքի թույլատրման
սահմանափակումները
(ոլորտ, աշխարհագրական տարածք
և այլն)

• Պահանջվում է միայն
• Ենթադրվում է, որ երրորդ երկրի
ոչ վարձու աշխատանքի
քաղաքացին պետք է զբաղվի
համար բնակության/կա
այնպիսի բիզնես գործունեու
ցության թույլտվություն. չի
թյամբ, որի համար թույլտվու
պահանջվում աշխատանքի
թյուն է տրամադրվել։
լրացուցիչ թույլտվություն։

• Պահանջվում է աշխա
• Օրենքով հատուկ դրույթներ չեն
տանքի թույլտվության կամ
սահմանվում։
առևտրային լիցենզիայի
առկայություն։

• Պահանջվում է
հիմնադրման
թույլտվության և
բնակության/կացու
թյան թույլտվության
առկայություն։

Հատուկ թույլտվություն, որով
օտարերկրյա քաղաքացուն
թույլատրվում է դառնալ ոչ
վարձու աշխատող
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Լեհաստան

Պորտուգալիա

Ազգային տնտեսության համար բիզնես
գործունեության շահավետությանն առնչվող
պայմանները

Հատուկ թույլտվություն, որով
օտարերկրյա քաղաքացուն
թույլատրվում է դառնալ ոչ
վարձու աշխատող

Ոչ վարձու աշխատանքի թույլատրման
սահմանափակումները
(ոլորտ, աշխարհագրական տարածք
և այլն)

• Որպես ընդհանուր սկզբունք, ոչ վարձու աշխատանքի • Երրորդ երկրի քաղաքացին պետք է
• Պահանջվում է վարձու
• Աշխատանքի թույլտվությունը
համար թույլտվություն ձեռք է բերվում նույն պայման
ապացուցի, որ տվյալ գործունեությունը
աշխատանքի համար
տրվում է որոշակի բիզնես գոր
ներով և նույն ընթացակարգով, ինչ վարձու աշխա
շահավետ է ազգային տնտեսության
նախատեսված աշխա
ծունեության համար։
տանքի դեպքում։
համար և, մասնավորապես,
տանքի թույլտվությանը
• Երրորդ երկրի քաղաքացին կարող է դիմել՝ սահ
նպաստում է ներդրումների աճին,
համանման թույլտվություն։
մանված ժամանակահատվածում տնտեսական գործու
տեխնոլոգիաների փոխանցմանը,
նեություն իրականացնելու նպատակով բնակության/
նպաստավոր նորարարությունների
կացության թույլտվություն ստանալու համար։
ներմուծմանը կամ նոր
• Կախված երրորդ երկրի քաղաքացու ունեցած բնա
աշխատատեղերի ստեղծմանը։
կության/կացության թույլտվության տեսակից՝ կարող
են լինել սահմնափակումներ այն առևտրային ըն
կերությունների և ընկերակցությունների առումով,
որոնք նա կարող է հիմնադրել։
• Երրորդ երկրի քաղաքացին պետք է բավարարի
• Դիմումը քննվում է՝ նախևառաջ հաշվի • Պահանջվում է բնա
Առկա չէ։
մուտքի և երկրում գտնվելու, ինչպես նաև անկախ
առնելով ներդրման տնտեսական,
կության/կացության
մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու
սոցիալական, գիտական,
թույլտվության և անկախ
թույլտվության առնչությամբ սահմանված ընդհանուր
տեխնոլոգիական կամ մշակութային
մասնագիտական գործու
նշանակությունը։
պայմանները։
նեություն իրականացնելու
• Երրորդ երկրի քաղաքացին պետք է ներկայացնի՝
համար թույլտվության
հիմնադրված ընկերակցության գոյության մասին
առկայություն։
ապացույց, ծառայությունների մատուցման պայ
մանագիր, կամ նոր ձեռնարկատիրական գործունեու
թյուն նախաձեռնելու նախագծեր։
• Բացի դրանից, նա պետք է ապացուցի, որ
ձեռնարկությունում կատարելու է համապատասխան
ներդրում։
• Բացառիկ դեպքերում, ոչ վարձու աշխատանքով
զբաղվող երրորդ երկրի քաղաքացին կարող է մուտք
գործել երկիր այլ տեսակի թույլտվությամբ կամ առանց
թույլտվության։

Պայմանները և ընթացակարգերը
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Ռումինիա

Ազգային տնտեսության համար բիզնես
գործունեության շահավետությանն առնչվող
պայմանները

Անհատական մասնագիտական գործունեություն իրակա Առկա չէ։
նացնելու նպատակով բնակության/կացության թույլտվու
թյուն ստանալու համար պահանջվում է ներկայացնել՝
• տվյալ մասնագիտությանն առնչվող պայմանները
բավարարելու մասին ապացույց։
• Ապացույց այն մասին, որ դիմողը նմանատիպ մասնա
գիտական գործունեություն է իրականացնում ծագման
երկրում։
• Վիզայի վավերականության ժամկետի ընթացքում
բժշկական ապահովագրության առկայության մասին
ապացույց։
• Դատվածության բացակայության մասին տեղեկանք։
• Առևտրային գործունեության մեջ
Առևտրային գործունեության նպատակով բնակության/
կացության թույլտվություն կարող է շնորհվել երրորդ
պետք է կատարվի որոշակի ֆիքսված
երկրի այն քաղաքացիներին, որոնք Ռումինիայում
գումարի ներդրում՝ 70 000–ից 100 000
գրանցված առևտրային ընկերությունների բաժնետերեր
եվրոյի սահմաններում՝ կախված գոր
կամ մասնակիցներ են կամ դառնալու են դրանց
ծունեության տեսակից։
բաժնետերեր կամ մասնակիցներ, եթե
• Գործունեությունը պետք է շահավետ
• Դիմողն ունի պարտականություններ ընկերության
լինի ազգային տնտեսության համար,
կառավարման և ղեկավարման տեսանկյունից։
և ընկերությունների դեպքում, այն
• Օտարերկրյա ներդրումների հարցերով Ռումինիայի
պետք է ապահովված լինի խոշոր
գործակալության կողմից տրվում է հաստատում, որը
կապիտալով, տեխնոլոգիաներով և
շնորհվում է գործունեության բնույթի մասին տեղեկու
աշխատանքային ռեսուրսներով։
թյուններ պարունակող բիզնես պլան ներկայացնելու,
ներդրման ամորտիզացիայի ընթացքում ֆինանսական
գործունեություն իրականացնելու և 10–ից 15 (կախված
գործունեության տեսակից) աշխատատեղ բացելու վե
րաբերյալ տեղեկություններ տրամադրելու դեպքում:
• Ներկայացվում է դատվածություն չունենալու մասին
տեղեկանք։
• Ներկայացվում է բժշկական ապահովագրության
առկայության մասին ապացույց։

Պայմանները և ընթացակարգերը

Առկա չէ։

• Նախկինում որոշակի գործու
նեության համար հաստատում
ստացած երրորդ երկրի քա
ղաքացիները կարող են դիմել
մեկ այլ հաստատման համար
միայն այն դեպքում, եթե նրանք
ապացուցեն, որ նախորդ
նախագծի իրականացումը
ձախողվել է օբյեկտիվ
պատճառներով։
• Պահանջվում է
առևտրային գործու
նեության նպատակով
երկարաժամկետ վիզայի
առկայություն։

Ոչ վարձու աշխատանքի թույլատրման
սահմանափակումները
(ոլորտ, աշխարհագրական տարածք
և այլն)

• Պահանջվում է
անհատական մասնագի
տական գործունեության
համար երկարաժամկետ
վիզայի առկայություն։

Հատուկ թույլտվություն, որով
օտարերկրյա քաղաքացուն
թույլատրվում է դառնալ ոչ
վարձու աշխատող
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Սլովակիա

Ազգային տնտեսության համար բիզնես
գործունեության շահավետությանն առնչվող
պայմանները

Տնտեսական գործունեության նպատակով բնակության/ Առկա չէ։
կացության թույլտվություն կարող է շնորհվել այն
երրորդ երկրի քաղաքացիներին, որոնք պատրաստվում
են զբաղվել անկախ տնտեսական գործունեությամբ
կամ տնտեսական գործունեությամբ ընտանեկան ըն
կերակցություններում՝ հետևյալ պայմաններով՝
• Հաստատվել է տվյալ գործունեության իրականացման
համար օրենքով սահմանված պայմանների հետ հա
մապատասխանությունը։
• Ներկայացվում է բժշկական ապահովագրության
առկայության մասին ապացույց։
• Ներկայացվում է դատվածություն չունենալու մասին
տեղեկանք։
Երրորդ երկրի քաղաքացին պետք է բավարարի հետևյալ Առկա չէ։
պայմաններն ու ընթացակարգերը.
• Ժամանակավոր բնակության/կացության
թույլտվության համար դիմում պետք է ներկայացվի
Սլովակիայի Հանրապետության տարածքից դուրս։
• Սլովակիայում ժամանակավոր բնակության/կացության
թույլատրման մասին վկայող հավաստագիրը վավեր
բնակության/կացության թույլտվություն է։
• Պետք է ներկայացվի Առևտրային գործունեության
լիցենզավորման գրասենյակի կողմից առևտրային
գործունեության լիցենզիայի տրամադրման ըն
թացակարգի դադարեցման մասին փաստաթուղթ
(փաստաթուղթ, որում նշվում է, որ երկրում գտնվելու
երկարաժամկետ թույլտվության բացակայությունը ըն
թացակարգի ընդհատման միակ պատճառն է)։
• Առևտրային գործունեության լիցենզիա տրվում է ժա
մանակավոր բնակության/կացության թույլտվությունը
ներկայացնելուց հետո։
• Օտարերկրյա քաղաքացիները չեն կարող մտնել աշ
խատանքային իրավահարաբերությունների կամ
վարձու աշխատանքի հետ կապված նմանատիպ այլ
հարաբերությունների մեջ։
• Հատուկ պահանջները ներառում են մասնագիտական
կամ այլ ունակությունների առկայություն՝ «Առևտրային
գործունեության մասին» ակտին համապատասխան։

Պայմանները և ընթացակարգերը

Առկա չէ։

• Առևտրային գործունեության
լիցենզիան տրվում է որոշակի
բիզնես գործունեությամբ
զբաղվելու համար։

• Պահանջվում է
առևտրային գործունեու
թյան լիցենզիա։

Ոչ վարձու աշխատանքի թույլատրման
սահմանափակումները
(ոլորտ, աշխարհագրական տարածք
և այլն)

• Պահանջվում է
տնտեսական գործու
նեության նպատակով
երկարաժամկետ վիզայի
առկայություն։

Հատուկ թույլտվություն, որով
օտարերկրյա քաղաքացուն
թույլատրվում է դառնալ ոչ
վարձու աշխատող

Սլովենիա

Իսպանիա
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Ազգային տնտեսության համար բիզնես
գործունեության շահավետությանն առնչվող
պայմանները

• Բավարարի այն բոլոր պահանջները, որ համապա
տասխան օրենսդրությամբ սահմանված են Իսպա
նիայի քաղաքացիների համար՝ որոշակի գործունեու
թյուն սկսելու և այն զարգացնելու համար։
• Կատարի բավարար ներդրումներ։
• Ունենա աշխատատեղեր ստեղծելու ներուժ։

• Երրորդ երկրի քաղաքացին պետք է բավարարի
Առկա չէ։
բնակության/կացության թույլտվության համար սահ
մանված ընդհանուր պայմանները։
• Բիզնես պլանը հատուկ ուսումնասիրության չի
ենթարկվում։ Երրորդ երկրի քաղաքացիները պետք
է բավարարեն «Ընկերությունների մասին» ակտով
սահմանված պայմանները, և նրանց նկատմամբ
կիրառվում է անվճարունակության մասին օրենսդրու
թյունը։
• Երրորդ երկրի քաղաքացիների ոչ վարձու աշխա
տանքն ընդհանուր առմամբ չի սահմանափակվում
տարեկան քվոտաներով։
Իսպանիայում ոչ վարձու աշխատանք կատարելու համար Առկա չէ։
երրորդ երկրի քաղաքացին պետք է՝

Պայմանները և ընթացակարգերը

• Աշխատանքի անհատական
թույլտվությունը սահ
մանափակումներ չի
նախատեսում։

• Աշխատանքի թույլտվությունը
կարող է նախատեսել սահ
մանափակումներ որոշակի
տարածքի, ոլորտի կամ գործու
նեության առնչությամբ։

• Աշխատանքի թույլտվու
թյունը և բնակության/կա
ցության թույլտվությունը
շնորհվում են միասին՝
արտերկրում գտնվող
հյուպատոսական գրասե
նյակի կողմից։

Ոչ վարձու աշխատանքի թույլատրման
սահմանափակումները
(ոլորտ, աշխարհագրական տարածք
և այլն)

• Պահանջվում է աշխա
տանքի անհատական
թույլտվության
առկայություն։

Հատուկ թույլտվություն, որով
օտարերկրյա քաղաքացուն
թույլատրվում է դառնալ ոչ
վարձու աշխատող
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Շվեդիա

Ազգային տնտեսության համար բիզնես
գործունեության շահավետությանն առնչվող
պայմանները

• Առևտրային տեսանկյունից գնահատման
արդյունքները դրական են (այսինքն՝ ակնկալվում է,
որ ձեռնարկատիրական գործունեությունից կստացվի
բավարար եկամուտ). գնահատում իրականաց
նելու համար կարող է պահանջվել իրատեսական
բիզնես պլան, շուկայի «տեսություն», շահույթի և
իրացվելիության գնահատում և բյուջե։
• Երրորդ երկրի քաղաքացին տեղեկություններ է տրա
մադրում անձնական հաշիվների, բանկային կապերի,
տվյալ ոլորտում ունեցած փորձի և վերապատ
րաստման կամ ուսումնական ծրագրերի մասին, որոնց
մասնակցել է։
• Երրորդ երկրի քաղաքացին ապացուցում է, որ
տիրապետում է ընկերություն հիմնադրելու կամ գնելու
համար անհրաժեշտ կապիտալի։
• Երրորդ երկրի քաղաքացին ապացուցում է, որ
առնվազն 1 տարվա ընթացքում նա կկարողանա հոգալ
իր և իր ընտանիքի ապրուստը։
• Ընկերություն գնելու դեպքում, ներկայացվում է ըն
կերության մասին հաշվետվություն՝ կազմված
Շվեդիայում լիազորված հաշվապահի կողմից։

Ոչ վարձու աշխատանքի նպատակով բնակության/կացու Առկա չէ։
թյան թույլտվություն շնորհվում է, եթե՝

Պայմանները և ընթացակարգերը

• Ոչ վարձու աշխատանքի
համար պահանջվում է
միայն բնակության/կացու
թյան թույլտվություն. աշ
խատանքի թույլտվություն
անհրաժեշտ չէ։

Հատուկ թույլտվություն, որով
օտարերկրյա քաղաքացուն
թույլատրվում է դառնալ ոչ
վարձու աշխատող

• Ընտանիքի անդամները կարող
են ձեռք բերել բնակության/
կացության թույլտվություն,
եթե ապացուցեն, որ իրենց
ապրուստն ապահովված է,
սակայն նրանք չեն կարող ձեռք
բերել աշխատանքի թույլտվու
թյուն։

Ոչ վարձու աշխատանքի թույլատրման
սահմանափակումները
(ոլորտ, աշխարհագրական տարածք
և այլն)
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Միացյալ Թագավորություն

Ազգային տնտեսության համար բիզնես
գործունեության շահավետությանն առնչվող
պայմանները

• Պահանջվում է բիզնես
գործունեության նպա
տակով երկրում
գտնվելու թույլտվության
առկայություն։

Հատուկ թույլտվություն, որով
օտարերկրյա քաղաքացուն
թույլատրվում է դառնալ ոչ
վարձու աշխատող

Ներդրումների նպատակով բնակությունը/կացությունը
• Երրորդ երկրի քաղաքացին պետք է
• Պահանջվում է
նախատեսված է երրորդ երկրների այն քաղաքացիների
ունենա Միացյալ Թագավորությունում
ներդրումների նպա
համար, ովքեր մտադիր են ներդրումներ կատարել
առնվազն 1 078 498 եվրոյի չափով
տակով երկրում
Բրիտանիայում՝ առանց անպայմանորեն ներգրավվելու
ներդրում կատարելու մտադրություն ։
գտնվելու թույլտվության
բիզնես գործունեության մեջ և առանց պարտադիր
առկայություն։
կերպով աշխատատեղեր ստեղծելու. հիմնական պա
հանջները հետևյալներն են՝
• Երրորդ երկրի քաղաքացին պետք է ներդրում կա
տարելու նպատակով տիրապետի առնվազն 1 400
423 եվրոյի համարժեք ֆինանսական միջոցների,
որոնք պետք է լինեն նրա սեփականությունը (եթե
նրա անձնական կարողությունը գերազանցում է 2
800 846 եվրոն, ապա ներդրում կատարելու նպա
տակով կարելի է փոխառություն վերցնել ֆինանսական
հաստատությունից)։
• Երրորդ երկրի քաղաքացին պետք է ունենա Միացյալ
Թագավորությունն իր հիմնական բնակավայրը
դարձնելու մտադրություն։

Բիզնես գործունեության նպատակով բնակությունը/
• Երրորդ երկրի քաղաքացու կողմից
կացությունը ենթադրում է նոր ձեռնարկությունների
կատարվելիք ներդրումի իրական
հիմնադրում և մասնակցություն արդեն գոյություն
անհրաժեշտությունը նախապայման է։
ունեցող ձեռնարկություններում. հիմնական
• Երրորդ երկրի քաղաքացին պետք է
որակավորումները հետևյալներն են՝
բիզնես գործունեության մեջ ներդնի
• Երրորդ երկրի քաղաքացին պետք է ունենա իր
առնվազն 287 599 եվրո գումար, որը
ներդրմանը համապատասխան գույքային իրավունք և,
պետք է պատկանի իրեն և գտնվի իր
ցանկացած դեպքում, վերահսկիչ կամ դրան համարժեք
տիրապետման տակ։
մասնաբաժին։
• Պետք է լինի երրորդ երկրի քաղաքացու կողմից կա
տարվելիք ներդրումի իրական անհրաժեշտություն։
• Պետք է ստեղծվի առնվազն երկու աշխատատեղ՝ լրիվ
դրույք նախատեսող։

Պայմանները և ընթացակարգերը

• Երրորդ երկրի քաղաքա
ցին պետք է չունենա վարձու
աշխատանքով զբաղվելու
մտադրություն ինչպես տվյալ
բիզնես գործունեության
շրջանակներում, այնպես էլ այլ
պայմաններում։
• Բիզնես գործունեության նպա
տակով թույլտվությունները տրա
մադրվում են որոշակի բիզնես
գործունեությամբ զբաղվելու
համար. Մեկ այլ տեսակի
բիզնես գործունեության համար
պահանջվում է ներկայացնել
առանձին դիմում։
• Ներդրման տեսակի հետ
կապված սահմանափակումների
նպատակն է ֆինանսական
միջոցները կենտրոնացնել
այն ոլորտներում, որոնք
կխթանեն տնտեսական աճն
ու արտադրողականությունը
Միացյալ Թագավորությունում։

Ոչ վարձու աշխատանքի թույլատրման
սահմանափակումները
(ոլորտ, աշխարհագրական տարածք
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Միացյալ Թագավորություն

Ազգային տնտեսության համար բիզնես
գործունեության շահավետությանն առնչվող
պայմանները

Հատուկ թույլտվություն, որով
օտարերկրյա քաղաքացուն
թույլատրվում է դառնալ ոչ
վարձու աշխատող

Նորարարական աշխատանքի նպատակով բնակության/ • Թույլտվություն ստանալու հնարա
• Պահանջվում է
կացության թույլտվություն ստանալու համար պա
վորություն ունենալու համար դիմողը
նորարարական աշ
հանջվում է Միացյալ Թագավորության աշխատանքի
պետք է հավաքի մեկ կամ մի քանի
խատանքի նպա
միավոր, որոնք տրվում են՝ հաշվի
թույլտվությունների հարցերով մարմնի հաստատումը.
տակով երկրում
• Միացյալ Թագավորության՝ աշխատանքի թույլ
առնելով Միացյալ Թագավորության
գտնվելու թույլտվության
առկայություն։
տվությունների հարցերով մարմինը հաստատում
համար այդ ներդրումից ակնկալվող
է երրորդ երկրի քաղաքացու ձեռնարկատիրական
տնտեսական օգուտը, օրինակ՝
փորձը. նախապատվությունը տրվում է գիտության և
ստեղծվող աշխատատեղերի թիվը,
տեխնոլոգիաների ոլորտներին առնչվող դիմումներին։
պաշտոնները, պարտականությունները
• Երրորդ երկրի քաղաքացին պետք է մտադիր
և որակավորման մակարդակները,
լինի հիմնադրել այնպիսի ձեռնարկություն, որի
առաջարկվող վերապատրաստման
միջոցով Միացյալ Թագավորությունում կստեղծվի 2
մեջ կատարվելիք ներդրումն ու աշխա
աշխատատեղ՝ լրիվ դրույք նախատեսող։
տանքը, նոր տեխնոլոգիայի էության
• Երրորդ երկրի քաղաքացին պետք է մտադիր լինի իրեն
ու նպատակի նկարագրությունը,
պահելու ձեռնարկության բաժնետոմսերի առնվազն 5
էլեկտրոնային առևտրի զարգացման
տոկոսը։
խթանումն ու ցանցային թվային
• Երրորդ երկրի քաղաքացին պետք է հնարավորություն
տեխնոլոգիաների և հնարավորու
ունենա ֆինանսավորելու ձեռնարկությունը առաջին 6
թյունների կատարելագործումը։
ամիսների ընթացքում։
Որպես գրող, կոմպոզիտոր կամ արվեստագետ ոչ վար Առկա չէ։
• Պահանջվում է գրողի,
ձու աշխատանք կատարելու նպատակով բնակության/
կոմպոզիտորի կամ
կացության թույլտվություն կարող է շնորհվել, եթե՝
նկարչի համար նա
• Երրորդ երկրի քաղաքացին Միացյալ Թագավորությու
խատեսված՝ երկրում
նից դուրս հաստատվել է որպես գրող, կոմպոզիտոր
գտնվելու թույլտվություն։
կամ նկարիչ, ով ստեղծել է հիմնականում այնպիսի
ինքնատիպ աշխատանքներ, որոնք հրատարակվել են
(բացառապես թերթերից կամ ամսագրերից տարբեր
տեղերում), կատարվել կամ ցուցադրվել գրական,
երաժշտական կամ գեղարվեստական արժեք ներկա
յացնելու շնորհիվ։
• Երրորդ երկրի քաղաքացին նախորդ տարվա ընթաց
քում հոգացել է իր և իր խնամքի տակ գտնվող
անձանց ապրուստը՝ աշխատելով միայն որպես գրող,
կոմպոզիտոր կամ նկարիչ։
• Երրորդ երկրի քաղաքացին չունի՝ գրողի, կոմպոզի
տորի կամ արվեստագետի ոչ վարձու աշխատանքից
բացի այլ աշխատանք կատարելու մտադրություն։

Պայմանները և ընթացակարգերը

• Երրորդ երկրի քաղաքացին
պետք է կարողանա ապահովել
իր և իր խնամքի տակ
գտնվող անձանց ապրուստն
ու կացարանը իր սեփական
միջոցների հաշվին, առանց
որևէ աշխատանք կատա
րելու՝ բացառությամբ գրողի,
կոմպոզիտորի կամ նկարչի աշ
խատանքի, և առանց պետական
միջոցներից օգտվելու։

• Երրորդ երկրի քաղաքացու
կողմից հիմնադրվող
ձեռնարկությունների թվի որևէ
սահմանափակում չկա՝ պայ
մանով, որ նրանք պահպանում
են Միացյալ Թագավորության
համապատասխան ողջ օրենս
դրության պահանջները։

Ոչ վարձու աշխատանքի թույլատրման
սահմանափակումները
(ոլորտ, աշխարհագրական տարածք
և այլն)

Առկա չէ։

• 1 տարվա ընթացքում առավե
լագույնը 6 ամիս

• Կիրառվում են վարձու
աշխատանքի համար թույլ
տվությունների վերաբերյալ
ընդհանուր դրույթները։

• Սեզոնային աշխատանքի վե
րաբերյալ հատուկ իրավական
ակտեր առկա չեն։

• Սեզոնային աշխատանքի վե • Սեզոնային աշխատանքի
րաբերյալ հատուկ իրավական
վերաբերյալ հատուկ
ակտեր առկա չեն։
իրավական ակտեր առկա
չեն։

Երրորդ երկրների հետ
Սեզոնային աշխատանքի
Աշխատանքի շուկա մուտքը
սեզոնային աշխատանքի մասին
ժամկետային սահ
կարգավորող կանոնա
կարգերը
մանափակումները
երկկողմ համաձայնագրերը
• 14 ամսվա ընթացքում առավե • Սեզոնային աշխատողների Առկա չէ։
լագույնը 12 ամիս
համար սահմանվում է
հատուկ քվոտա (ներառվում
է տարեկան քվոտայում)։

• Սկզբունքորեն, մի տեսակի բնակության/կացության թույլտվու
թյունը մեկ այլ տեսակի թույլտվությամբ «փոխարինելու» նպա
տակով երկրի ներսում դիմում ներկայացնել չի թույլատրվում։
Առկա չէ։
• «Օտարերկրացիների և ներգաղթի վերաբերյալ» օրենքում
• Սովորաբար, օտարերկրա
• Կիրառվում են ժամա
հղում է կատարվում սեզոնային աշխատանքին, սակայն դրանով
ցիները կարող են առանց
նակավոր աշխատանքի
այդպիսի աշխատանքի համար ժամկետներ և պայմաններ չեն
թույլտվության աշխատանքի
համար թույլտվություններին
սահմանվում։
անցնել 3 ամսից պակաս ժամ
վերաբերող դրույթները։
կետով։

• Կիրառվում են վարձու աշխատանքի համար սահմանված
ընդհանուր կանոնները և ընթացակարգերը։
• Սեզոնային աշխատանքի համար պահանջվում է աշխատանքի
թույլտվություն։

• Սեզոնային աշխատողները չունեն մշտական բնակության/կա
ցության կարգավիճակ ստանալու հնարավորություն։
• Սեզոնային աշխատանքի վերաբերյալ հատուկ դրույթներ չեն
սահմանվում։

• Սեզոնային աշխատողների նկատմամբ կիրառվում է տարեկան
քվոտային սահմանափակում։

• Երրորդ երկրի քաղաքացի հանդիսացող աշխատողների
(սեզոնային աշխատողներ) կարճաժամկետ աշխատանքի
համար հատուկ ընթացակարգ՝ «Օտարերկրացիների
զբաղվածության մասին» ակտին համապատասխան։

Պայմանները և ընթացակարգերը

Սույն աղյուսակում ներկայացված են սեզոնային աշխատանքի նպատակով դեպի ԵՄ անդամ պետություններ երրորդ երկրի քա
ղաքացիների ներգաղթին առնչվող պայմաններն ու ընթացակարգերը։

Աղյուսակ Է. Սեզոնային աշխատանքը

Ավստրիա

Բելգիա

Բուլղարիա

Կիպրոս
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Չեխիայի Հանրապետություն

Դանիա

Էստոնիա

Ֆինլանդիա

• Երկարաժամկետ վիզայի հիման վրա սեզոնային աշխա
տանք կատարելու համար նախքան աշխատանքի մեկնարկը
պահանջվում է նախապես գրանցվել Քաղաքացիության և
միգրացիայի խորհրդում։
• Բնակության/կացության թույլտվության պահանջից ազատված
են երրորդ երկրի այն քաղաքացիները, որոնք երկիր են
ժամանում առավելագույնը երեք ամսով՝ հատապտուղների,
մրգերի, հատուկ մշակաբույսերի, արմատապտուղների
և բանջարեղենի այլ տեսակների բերքահավաքին
մասնակցելու կամ մորթի ստանալու համար նախատեսված
անասնաբուծական ֆերմաներում աշխատելու նպատակով:
• Առավելագույնը 12 շաբաթ

Առկա չէ։

• Կիրառվում է ընդհանուր
ներգաղթի քվոտա։

Առկա չէ։

Առկա չէ։

Առկա չէ։

Աշխատանքի շուկա մուտքը
Երրորդ երկրների հետ
կարգավորող կանոնա
սեզոնային աշխատանքի մասին
երկկողմ համաձայնագրերը
կարգերը
• Աշխատաշուկայի ուսում
• Երկկողմ համաձայնագրեր
նասիրություն, ինչպես
են կնքվել Մոնղոլիայի,
Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և
նախատեսված է ընդհանուր
ընթացակարգով։
Վիետնամի հետ։

• Կիրառվում են վարձու աշխա • Կիրառվում են վարձու
տանքի համար սահմանված
աշխատանքի համար
ընդհանուր կանոնները։
սահմանված ընդհանուր
կանոնները։

Սեզոնային աշխատանքի
ժամկետային սահ
մանափակումները
• Աշխատանքի թույլտվության
վավերականության առավե
լագույն ժամկետը 1 տարի է։

• Կիրառվում են վարձու աշխատանքի համար սահմանված
ընդհանուր կանոնները և ընթացակարգերը։
• 1 տարվա ընթացքում առավե
• Սեզոնային կամ կարճաժամկետ աշխատողները կարող են
ընդունվել՝ կարճաժամկետ և երկարաժամկետ վիզաների վերա
լագույնը 6 ամիս
բերյալ կարգավորումների համաձայն։

• Սեզոնային աշխատանքի վերաբերյալ հատուկ դրույթներ չեն
սահմանվում։

• Կիրառվում են վարձու աշխատանքը կարգավորող ընդհանուր
կանոնները և ընթացակարգերը (այսպիսով, պահանջվում
է աշխատանքի թույլտվության և բնակության/կացության
թույլտվության առկայություն)։

• Սեզոնային աշխատանքի վերաբերյալ հատուկ դրույթներ չեն
սահմանվում։

Պայմանները և ընթացակարգերը

Ֆրանսիա

Գերմանիա

Հունաստան
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• Գործատուի դիմումին կից պետք է ներկայացվի երաշխիքային
ավանդ (համարժեք է մասնագիտական հմտություններ
չունեցող աշխատողի համար նախատեսված ամսական
աշխատավարձին):

• Գործատուն պետք է ձեռք բերած լինի իրավասու Շրջանի
Գլխավոր քարտուղարի թույլտվություն։

• Սեզոնային աշխատողները պետք է պայմանագիր կնքած լինեն
կոնկրետ գործատուի հետ։

• Սեզոնային աշխատանքը պետք է իրականացվի
զբաղվածության այնպիսի ոլորտում, որն ունի սեզոնային
բնույթ։

• Սեզոնային աշխատանքի առավելագույն տևողությունը
օրացուցային տարվա ընթացքում 6 ամիս է։

• Օրացուցային տարվա ընթացքում ոչ ավելի, քան 4 ամիս

• Միջին օրական աշխատաժամանակը՝ առնվազն 6 ժամ

• Շաբաթական առնվազն 30 ժամ աշխատանք

Սեզոնային աշխատողները պետք է աշխատանքի ընդունվեն
հետևյալ պայմաններով՝

• Ժամկետի երկարաձգման
դեպքում կիրառվում են նույն
պայմանները, ինչ առաջին
թույլտվությունը տրամա
դրելիս։

• Սեզոնային աշխատանքի
համար բնակության/կա
ցության թույլտվությունը
ենթակա չէ երկարաձգման
այն օրացուցային տարվա
ընթացքում, որում լրանում
է առաջին թույլտվության
գործողության ժամկետը։

• 1 տարվա ընթացքում առավե
լագույնը 6 ամիս

• 1 տարվա ընթացքում առավե
լագույնը 4 ամիս

Սեզոնային աշխատանքի
ժամկետային սահ
մանափակումները
• Սեզոնային աշխատողների համար պահանջվում է երկրում ժա • Թույլտվությունը տրա
մանակավորապես գտնվելու հատուկ թույլտվություն։
մադրվում է 6 ամիսը
չգերազանցող ժամ
• Աշխատանքը թույլատրվում է մեկ տարի ժամանակահատվածի
կետով՝ մեկ տարի ժամա
ընթացքում 6 ամիսը չգերազանցող ժամկետով։
նակահատվածի ընթացքում
(տրվում է առավելագույնը
• Ներգաղթի կատեգորիայի «փոփոխման» համար կիրառվում են
3 տարով և ենթակա է
ընդհանուր կանոնները։
երկարաձգման)։

Պայմանները և ընթացակարգերը

• Ծառայությունների
մատուցման և շինարարության
ոլորտներում սեզոնային
աշխատանքի վերա
բերյալ երկկողմ համա
ձայնագրեր են կնքվել
Բոսնիա և Հերցեգովինայի,
Խորվաթիայի, Մակեդոնիայի,
Սերբիայի և Թուրքիայի հետ։
• Երկկողմ համաձայնագրեր
են կնքվել տարբեր երրորդ
երկրների հետ, օրինակ`
Ալբանիայի և Եգիպտոսի։

Երրորդ երկրների հետ
սեզոնային աշխատանքի մասին
երկկողմ համաձայնագրերը
Առկա չէ։

• Գործատու կազմակերպու
թյան իրավասու Շրջանի
Գլխավոր քարտուղարի
թույլտվությունը տրվում է
միայն այն դեպքում, եթե
տվյալ աշխատանքի համար • Համաձայնագրերով սահ
մանվում են սեզոնային աշխա
առկա է քվոտայով նախա
տողների մուտքին, երկրում
տեսված տեղ։
գտնվելուն և զբաղվածությանը
վերաբերող դրույթներ։

• Իրականացվում է աշխա
տաշուկայի ուսումնասի
րություն։
• Պահանջվում է աշխա
տանքի թույլտվության
առկայություն։

Աշխատանքի շուկա մուտքը
կարգավորող կանոնա
կարգերը
• Ընթացակարգային պա
հանջները համանման
են վարձու աշխատանքի
դեպքում կիրառվող
ընդհանուր ընթացա
կարգերին։

461

Հունգարիա

Իռլանդիա

Իտալիա

Լատվիա

• Կիրառվում են վարձու աշխատանքի համար սահմանված
ընդհանուր կանոնները և ընթացակարգերը։

Գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության ոլորտներում աշխա
տանքի համար սահմանվում է քվոտա։
• Սեզոնային աշխատանքի վերաբերյալ հատուկ դրույթներ սահ
մանված չեն։

• Կիրառվում են վարձու աշխա • Կիրառվում են վարձու
տանքի համար սահմանված
աշխատանքի համար
ընդհանուր կանոնները։
սահմանված ընդհանուր
կանոնները։

• Պետք է առկա լինի
քվոտայով նախատես
ված տեղ (թեև քվոտաներ
սահմանվում են միայն
գյուղատնտեսության
և զբոսաշրջության
ոլորտներում աշխատանքի
համար)։

Առկա չէ։

• Ներհոսքը կարգավորելուն
նպատակաուղղված երկկողմ
համաձայնագրերում և կրկին
մուտք գործելուն առնչվող
ընթացակարգերում կարող
են նախատեսվել սեզոնային
աշխատողների հոսքի կար
գավորման համար հատուկ
դրույթներ։

Առկա չէ։

Աշխատանքի շուկա մուտքը
Երրորդ երկրների հետ
կարգավորող կանոնա
սեզոնային աշխատանքի մասին
կարգերը
երկկողմ համաձայնագրերը
• Կիրառվում են աշխատանքի • Երկկողմ համաձայնագրեր
թույլատրման համար սահ
են կնքվել Կանադայի հետ
երիտասարդների սեզոնային
մանված պահանջները։
աշխատանքի վերաբերյալ։

• Կիրառվում են վարձու աշխա • Կիրառվում է աշխա
տանքի համար սահմանված
տանքի թույլտվությունների
ընդհանուր կանոնները։
ընդհանուր համակարգը։

Սեզոնային աշխատանքի
ժամկետային սահ
մանափակումները
• Առավելագույնը 6 ամիս

• Կիրառվում են վարձու աշխատանքի համար սահմանված
ընդհանուր կանոնները և ընթացակարգերը։
Սեզոնային աշխատողների նկատմամբ կիրառվում են դյուրացված • Աշխատանքային պայ
ընթացակարգեր՝
մանագրի տևողությանը
համապատասխան՝ առավե
• Գործատուները պետք է դիմեն ներգաղթի հարցերով
լագույնը 9 ամիս։
տեղական գրասենյակ, որը թույլտվությունը տրամադրում է
նախապատվության իրավունքով առաջնորդվելով։
• Սեզոնային աշխատողների
համար մի քանի տարի ժամ
• Նախապատվությունը տրվում է այն սեզոնային աշխա
կետով (առավելագույնը 3
տողներին, որոնք պահպանել են իրենց բնակության/կացության
տարի ժամկետով) թույլտվու
թույլտվություններում նշված պայմանները և թույլտվության ժամ
թյունների տրամադրման
կետը լրանալուց հետո վերադարձել են իրենց ծագման երկրներ։
հնարավորություն՝ որոշակի
պայմանների համաձայն
• Հնարավոր է սեզոնային աշխատանքի համար բնակության/
կացության թույլտվությունը փոխարինել սահմանված կամ
անորոշ ժամկետով վարձատրվող վարձու աշխատանքի համար
բնակության/կացության թույլտվությամբ, եթե բավարարվում են
վարձատրվող վարձու աշխատանքի համար սահմանված պայ
մանները։

• Սեզոնային աշխատանքի վերաբերյալ հատուկ դրույթներ սահ
մանված չեն։

• Կիրառվում են վարձու աշխատանքի համար սահմանված
ընդհանուր ընթացակարգերը։

• Սեզոնային աշխատողները պետք է բավարարեն վիզայի և աշ
խատանքի թույլատրման համար սահմանված պահանջները։

Պայմանները և ընթացակարգերը

Լիտվա

Լյուքսեմբուրգ

Մալթա

Նիդեռլանդներ
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• Սկզբունքորեն հնարավոր է բնակության/կացության կարգա
վիճակի «փոփոխություն» կատարել երկրի ներսում, այնուամե
նայնիվ, եթե դրա հետևանքով երկրում գտնվելու տևողություն
կարող է գերազանցել 3 ամիսը, ապա երրորդ երկրի քաղաքա
ցին նախ պետք է ձեռք բերի մուտքի թույլտվության վիզա, որի
համար պետք է դիմում ներկայացվի ծագման երկրում։

• Պահանջվում է աշխատանքի թույլտվության առկայություն։

• Կիրառվում են վարձու աշխատանքի համար սահմանված
ընդհանուր կանոնները և ընթացակարգերը։
• Պահանջվում է միայն բնակության/կացության թույլտվություն,
եթե սեզոնային աշխատողը երկրում գտնվում է երեք ամսից
ավելի ժամկետով։

• Սեզոնային աշխատողների զբաղվածությունը կարգավորվում է
վարչական ընթացակարգերով, մասնավորապես աշխատանքի
ընդունման պարզեցված ընթացակարգերով, որոնք չունեն
իրավական հիմքեր։
• Սեզոնային աշխատանքի վերաբերյալ հատուկ դրույթներ սահ
մանված չեն։

• Կիրառվում են վարձու աշխատանքի համար սահմանված
ընդհանուր կանոնները և ընթացակարգերը (այսինքն՝ աշխա
տանքի թույլտվությունների համակարգը)։

• Սեզոնային աշխատանքի վերաբերյալ հատուկ դրույթներ սահ
մանված չեն։

• Կիրառվում են վարձու աշխատանքի համար սահմանված
ընդհանուր կանոնները և ընթացակարգերը։

• Սեզոնային աշխատանքի վերաբերյալ հատուկ դրույթներ սահ
մանված չեն։

Պայմանները և ընթացակարգերը

• Սեզոնային աշխատանքի վե
րաբերյալ հատուկ իրավական
ակտեր առկա չեն։

• Սեզոնային աշխատանքի վե
րաբերյալ հատուկ իրավական
ակտեր առկա չեն։

Երրորդ երկրների հետ
սեզոնային աշխատանքի մասին
երկկողմ համաձայնագրերը
Առկա չէ։

մար նոր աշխատանքի թույլ
տվություն կարող է տրամա
դրվել միայն այն դեպքում, եթե
երրորդ երկրի քաղաքացին չի
ունեցել վավեր բնակության/
կացության թույլտվություն, որը
նրան նախորդ 28 շաբաթների
ընթացքում աշխատելու հնա
րավորություն է տվել։

• Առավելագույնը 24
• Պահանջվում է աշ
Առկա չէ։
խատանքի հարցերով
հաջորդական շաբաթ՝ առանց
ժամկետի երկարաձգման
մարմինների կողմից
հնարավորության
իրականացվող աշխատա
շուկայի ուսումնասիրություն։
• Սեզոնային աշխատանքի հա

• Սեզոնային աշխատանքի վե • Սեզոնային աշխատանքի
րաբերյալ հատուկ իրավական
վերաբերյալ հատուկ
ակտեր առկա չեն։
իրավական ակտեր առկա
չեն։

Սեզոնային աշխատանքի
Աշխատանքի շուկա մուտքը
ժամկետային սահ
կարգավորող կանոնա
մանափակումները
կարգերը
• Աշխատանքի թույլտվություն
• Կիրառվում է աշխա
կարող է տրամադրվել մեկ
տանքի թույլտվությունների
տարվա ընթացքում 6 ամիս
ընդհանուր համակարգը։
ժամկետով՝ վարձու աշխա
տանքի համար սահմանված
ընդհանուր պահանջներին
համապատասխան։
• Սեզոնային աշխատանքի վե • Սեզոնային աշխատանքի
րաբերյալ հատուկ իրավական
վերաբերյալ հատուկ
ակտեր առկա չեն։
իրավական ակտեր առկա
չեն։
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Լեհաստան

Պորտուգալիա

• Իրականացվել է աշխատաշուկայի ուսումնասիրություն։

• Երրորդ երկրի քաղաքացին ունի աշխատանքային պայ
մանագիր։

• Մի տեսակի բնակության/կացության թույլտվությունը մեկ այլ
տեսակի թույլտվությամբ «փոխարինելու» նպատակով երկրի
ներսում դիմում ներկայացնել չի թույլատրվում։
Նոր օրենսդրության համաձայն՝ սեզոնային աշխատողները
կարող են աշխատանքի անցնել երկրում ժամանակավորապես
գտնվելու վիզայի հիման վրա, եթե՝
• Առավելագույնը 6 ամիս

• Զբաղվածության և մաս
նագիտական վերապատ
րաստման ինստիտուտը
հրապարակում է այն
թափուր աշխատատեղերի
ցանկը, որոնք չեն
համալրվել Եվրոպական
միության քաղաքա
ցիների, ԵՏՏ քաղա
քացիների կամ երրորդ
երկրի քաղաքացիների
կողմից, որոնք օրինական
կերպով բնակվում են
Պորտուգալիայում։

• Պահանջվում է աշխա
տանքի թույլտվության
առկայություն։

Առկա չէ։

Սեզոնային աշխատանքի
Աշխատանքի շուկա մուտքը
Երրորդ երկրների հետ
ժամկետային սահ
կարգավորող կանոնա
սեզոնային աշխատանքի մասին
մանափակումները
երկկողմ համաձայնագրերը
կարգերը
• Սեզոնային աշխատողներին վիզա կարող է տրվել աշխատանքի • 12 ամսվա ընթացքում առավե • Սկզբունքորեն պա
• Առկա չէ, սակայն
թույլտվություն տրամադրելու խոստումի մեջ սահմանված ժամ
լագույնը 6 ամիս
հանջվում է աշխատանքի
նախապատվություն է տրվում
կետով։
թույլտվության առկայություն
հարևան երկրներից ժամանող
և,
հետևաբար
նաև՝
աշ
խ
ա
աշխատողներին (տե՛ս
• Հարևան երկրների (Գերմանիա, Ռուսաստան, Բելառուս և
տաշուկայի ուսումնասի
Պայմաններ սյունակը)։
Ուկրաինա) քաղաքացիների համար գործում են հատուկ պայ
րության իրականացում։
մաններ. այդ երկրների քաղաքացիներից չի պահանջվում
աշխատանքի թույլտվություն՝ պայմանով, որ հաջորդական
վեց ամիսների ընթացքում երեք ամիսը չգերազանցող ժամա
նակահատվածով նրանք կատարում են գյուղատնտեսական,
այգեգործական (բացառությամբ բանջարաբուծության),
ֆերմերային կամ անասնաբուծական աշխատանքներ։

Պայմանները և ընթացակարգերը

Ռումինիա

Սլովակիա

Սլովենիա
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Սեզոնային աշխատանքի
Աշխատանքի շուկա մուտքը
ժամկետային սահ
կարգավորող կանոնա
մանափակումները
կարգերը
• Սեզոնային աշխատանքը պետք է լինի սահմանված ժամա
• 12 ամսվա ընթացքում առավե • Գործատուները
նակահատվածի համար՝ 12–ամսվա ընթացքում առավելագույնը
լագույնը 6 ամիս
պետք է Աշխատուժի
6 ամիս։
զբաղվածության
գործա
• Աշխատանքի թույլտվության
կալությունից պահանջեն
• Պետք է կնքվի առանձին աշխատանքային պայմանագիր։
ժամկետը չի կարող
տեղեկություններ նրանց
երկարաձգվել այլ տեսակի
• Աշխատանքը պետք է իրականացվի սեզոնային բնույթ ունեցող
տվյալների բազայում
աշխատանք կատարելու
ոլորտում։
գրանցված առկա
համար։
• Պահանջվում է աշխատանքի թույլտվություն, որը տրամադրվում
աշխատուժի մասին։
է Ռումինիայի ներգաղթի հարցերով գրասենյակի կողմից՝
գործատուի պահանջի հիման վրա։
Սեզոնային աշխատանքի նպատակով ժամանակավոր բնա
• Մեկ օրացուցային տարվա
• Պահանջվում է իրակա
կության/կացության թույլտվություն կարող է տրամադրվել երրորդ
ընթացքում առավելագույնը
նացնել աշխատաշուկայի
երկրի քաղաքացուն, եթե՝
180 օր
ուսումնասիրություն, ինչպես
վարձու աշխատանքի
• Երրորդ երկրի քաղաքացին ունի աշխատանքի թույլտվություն։
• Թույլտվության ժամկետը
դեպքում
կարող է երկարաձգվել առա
• Պահպանված են վարձու աշխատանքի համար սահմանված
վե
լ
ա
գ
ույնը
180
օրով,
եթե
այն
ընդհանուր պայմաններն ու ընթացակարգերը։
տրամադրվել է ավելի քիչ
• Մի տեսակի բնակության/կացության թույլտվությունը մեկ այլ
ժամկետով, և աշխատանքն
տեսակի թույլտվությամբ «փոխարինելու» նպատակով երկրի
ավարտելու համար անհրա
ներսում դիմում ներկայացնել չի թույլատրվում։
ժեշտ է գտնվել երկրում։
• Սեզոնային աշխատանքի նպատակով տրամադրվող թույլտվու • Առավելագույնը 6 ամիս, թեև • Պետք է առկա լինի
թյունների թիվը որոշվում է տարեկան քվոտաների հիման վրա։
բացառիկ դեպքերում՝ 9 ամիս,
քվոտայով նախատեսված
եթե դրա անհրաժեշտությունը
տեղ։
• Սեզոնային աշխատանքի նպատակով ժամանակավոր բնա
պայմանավորված է աշխա
կության/կացության թույլտվություն ստանալու համար դիմում
տանքի տեսակով։
կարող է ներկայացվել երրորդ երկրի քաղաքացու կամ

• Մի տեսակի բնակության/կացության թույլտվությունը մեկ այլ
տեսակի թույլտվությամբ «փոխարինելու» նպատակով երկրի
ներսում դիմում ներկայացնել թույլատրվում է միայն այն դեպքում,
եթե թույլտվությունը փոխարինվում է վարձու աշխատանքի նպա
տակով ժամանակավոր բնակության/կացության թույլտվությամբ։

• Սեզոնային աշխատողներին «աշխատանքի թույլտվություն»
տրամադրվում է սահմանափակ ժամկետով։

գործատուի կողմից։

Պայմանները և ընթացակարգերը

Առկա չէ։

Առկա չէ։

Երրորդ երկրների հետ
սեզոնային աշխատանքի մասին
երկկողմ համաձայնագրերը
Առկա չէ։

465

Իսպանիա

Շվեդիա

Միացյալ Թագավորություն

Մի տեսակի բնակության/կացության թույլտվությունը մեկ այլ
տեսակի թույլտվությամբ «փոխարինելու» նպատակով երկրի
ներսում դիմում ներկայացնել չի թույլատրվում։

• 2008 թվականի հունվարի 1–ից աշխատատեղեր են նախատես
վում Բուլղարիայի և Ռումինիայի քաղաքացիների համար։

• Այդ նպատակով մասնագետները իրենց կողմից հավաքագրված
աշխատողներին տալիս են աշխատանքային քարտեր։

• Գյուղատնտեսական հարցերով նշանակված մասնագետները
կարող են հավաքագրել սեզոնային աշխատողների՝ անկախ
սահմանված քվոտայից։

• Անձը պետք է մտադիր լինի լքել Միացյալ Թագավորությունը
իր աշխատանքի ժամկետի ավարտից հետո (ժամանակավոր
աշխատանքի բոլոր կատեգորիաների դեպքում սահմանված
հիմնական պայման)։

• Թույլտվություն տրամադրելու մասին որոշումը (հաշվի առնելով
քվոտայով նախատեսված տեղի առկայությունը) կայացվում
է այն շրջանի Աշխատանքի հարցերով շրջանային խորհրդի
կողմից, որտեղ կատարվելու է աշխատանքը։
Ժամանակավոր աշխատանքի կատեգորիաների առնչությամբ
Գյուղատնտեսության ոլորտում սեզոնային աշխատողների
ծրագրով (SAWS) նախատեսվում է, որ՝

• Սեզոնային աշխատանքի նպատակով աշխատանքի
թույլտվության համար դիմումները ներկայացվում են
Միգրացիայի հարցերով խորհրդին։

• Քվոտաներ սահմանելիս նախապատվություն է տրվում այն
երկրներից ժամանող աշխատողներին, որոնց հետ Իսպանիան
ստորագրել է երկկողմ համաձայնագրեր միգրացիոն հոսքերի
կարգավորման մասին։
• Շվեդիայի իշխանությունները կարող են սեզոնային աշխա
տանքի նպատակով թույլտվություններ տրամադրել միայն
անտառային տնտեսության, այգեգործության կամ նմանատիպ
այլ ոլորտներում աշխատանքի համար։

• Սեզոնային աշխատանքի և բերքահավաքի նպատակով տրա
մադրվող թույլտվությունների թիվը որոշվում է կառավարության
կողմից (շահառուների հետ համաձայնեցմամբ) սահմանված
քվոտաների հիման վրա։

Պայմանները և ընթացակարգերը

• Գյուղատնտեսության
ոլորտում սեզոնային աշ
խատողների ծրագրի
իրականացման համար
պետք է առկա լինեն
քվոտայով նախատեսված
տեղեր։

• Առավելագույնը 6 ամիս

Առկա չէ։

• Պետք է լինի քվոտայով
Առկա չէ։
նախատեսված տեղ
(յուրաքանչյուր տարի
որոշվում է Աշխատանքի
հարցերով շրջանային
խորհրդի կողմից՝ առաջիկա
սեզոնի համար աշխատուժի
պահանջարկի գնահատման
հիման վրա)։

• Աշխատաշուկայի
ուսումնասիրություն չի
իրականացվում։

Աշխատանքի շուկա մուտքը
Երրորդ երկրների հետ
կարգավորող կանոնա
սեզոնային աշխատանքի մասին
կարգերը
երկկողմ համաձայնագրերը
• Պետք է լինի քվոտայով նա Առկա չէ։
խատեսված տեղ։

• Առկա է միայն կարճաժամ
կետ թույլտվության հնարա
վորություն (մինչև 1 տարի
ժամկետով)։

Սեզոնային աշխատանքի
ժամկետային սահ
մանափակումները
• Թույլտվություն, որի
գործողության ժամկետը
համապատասխանում է աշ
խատանքային պայմանագրի
գործողության ժամկետին,
սակայն, 12–ամսվա
ընթացքում առավելագույնը 9
ամիս ժամկետով։

4

Առկա չէ։

Ընդունման
բարենպաստ քաղա
քականությունը
Առկա չէ։

• Ուսանողներին
թույլատրվում է աշխատել
շաբաթական մինչև 20
ժամ։

• Թույլտվությունների
դեպքում գործում է
քվոտա։

Վարձու աշխատանքին
վերաբերող կանոնա
կարգերը
• Ուսանողներին
թույլատրվում է աշխատել,
եթե նրանք ձեռք են բերել
աշխատանքի թույլտվու
թյուն։

• Սահմանված քվոտա
ների շրջանակներում
Տեղեկություն առկա չէ։

• Նոր կատեգորիայի
համար սահմանված
պայմաններին հա
մապատասխանելու
դեպքում

Ներգաղթի կատեգորիան
հնարավոր է փոխել՝

1 տարի

Առավելագույնը 1
տարի

Ներգաղթի կատեգորիայի Թույլտվության ժամ
փոփոխությունը
կետը

Գումարների փոխարկումը եվրոյով կատարվել է 2007 թվականի հունվարի 1–ին սահմանված փոխարժեքով։

• Իրավախախտումների համար
դատվածություն չունենալու մասին
տեղեկանք (եթե անձը 21 տարեկանից
մեծ է)

• Առողջության ապահովագրություն

• Բավարար ֆինանսական միջոցներ (524
եվրո)

• Ուսումնական հաստատությունում
գրանցում

• Կիրառվում են ընդհանուր պայմաններ
(բավարար ֆինանսական միջոցներ և
այլն)

• Համալսարանում գրանցում

Պայմանները

3 ամիս

6 ամիս

Ընթացակարգի
տևողությունը

Սույն աղյուսակում ներկայացված են ազգային մակարդակով սահմանված այն պայմանները, որոնք վերաբերում են երրորդ
երկրի քաղաքացիների` ուսուման նպատակով ներգաղթին։4

Աղյուսակ Ը. Ուսումը

Ավստրիա

Բելգիա
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• Բարձրագույն ուսումնական
Առկա չէ։
հաստատություն կամ որևէ պետական
կամ մասնավոր հաստատություն կամ
կազմակերպություն ընդունվելու մասին
ապացույց
• Վավեր ճամփորդական փաստաթղթեր և,
անհրաժեշտության դեպքում՝ վիզա
• Առաջին ուսումնական տարվա վարձը
վճարելու, ինչպես նաև Հանրապետու
թյունում գտնվելու առաջին 3 ամիսների
ընթացքում ապրուստի ծախսերը հոգալու
համար բավարար ֆինանսական
միջոցներ
• Դատվածության բացակայություն
• Բժշկական տեղեկանք այն մասին, որ նա
չի տառապում վարակիչ հիվանդությամբ,
ինչպես նաև կրծքավանադակի ռենտգեն
պատկեր
• Առողջության ապահովագրություն
ունենալու մասին ապացույց
• Կացարանով ապահովված լինելու մասին
ապացույց

Ընդունման
բարենպաստ քաղա
քականությունը
• Բուլղարական
ծագում ունեցող
երրորդ երկրի քա
ղաքացիներին
բավարար ֆինան
սական միջոցներ
ունենալու պահանջը
չի ներկայացվում։

• Երկրում գտնվելու ժամանակահատվածի
համար բավարար ֆինանսական
միջոցների առկայությունը հավաստող
փաստաթղթեր

• Ուսումնական հաստատությունում
գրանցում՝ առկա ուսուցման ձևով հա
մապատասխան ուսումնական տարվա
համար

Պայմանները

Բուլղարիա

Կիպրոս

Ընթացակարգի
տևողությունը
• Որոշումը պետք
է կայացվի
դիմումը ներ
կայացնելուց
հետո 7 աշ
խատանքային
օրվա
ընթացքում։

• Գործող օրենս
դրությամբ
դրույթներ չեն
սահմանվում։

Ներգաղթի կատեգորիայի Թույլտվության ժամ
կետը
փոփոխությունը
1 տարի

• 1 տարի՝ երկարա
ձգման հնարա
վորությամբ

• Որպես ընդհանուր
սկզբունք՝ ներգաղթի
կատեգորիան փոխել
հնարավոր չէ։

• Նոր կատեգորիայի
համար սահմանված
պայմաններին հա
մապատասխանելու
դեպքում

• Համապատասխան
դիմում ներկայացնելու
միջոցով

• Ուսումնական տարվա
ընթացքում՝ մինչև շաբա
թական 20 ժամ, իսկ
արձակուրդի ժամանակ՝
մինչև 3 ամիս օրացուցային
տարվա ընթացքում
• Ուսանողներին չի
Ներգաղթի կատեգորիան
թույլատրվում աշխատել։
հնարավոր է փոխել՝

• Եթե նրանք գրանցվել
են (աշխատանքի թույլ
տվություն ձեռք բերելու
փոխարեն)

Վարձու աշխատանքին
վերաբերող կանոնա
կարգերը
Ուսանողներին
թույլատրվում է աշխատել՝

Չեխիայի Հանրապետություն

Դանիա
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Ընդունման
բարենպաստ քաղա
քականությունը
Առկա չէ։

• Ծնողի համաձայնություն, եթե երրորդ
երկրի քաղաքացու 18 տարին չի լրացել։

• Դանիերեն, շվեդերեն, նորվեգերեն,
անգլերեն կամ գերմաներեն լեզվի
իմացություն

• Բավարար ֆինանսական միջոցներ

• Պահանջի դեպքում՝ բժշկական եզրակա
ցության ներկայացում
Առկա չէ։
• Միջին մասնագիտական կրթական
հաստատություն ընդունված լինելու,
հանրային դպրոց հաճախելու,
երիտասարդական կրթական ծրագրին
մասնակցելու կամ ազգային ավագ դպրոց
հաճախելու մասին ապացույց

• ճանապարհորդական բուժապահովա
գրություն ունենալու մասին հավաստագիր

• Ծնողների համաձայնություն, եթե երրորդ
երկրի քաղաքացին անչափահաս է

• Դատվածության մասին ռեեստրից
քաղվածք

• Կացարանով ապահովված լինելու մասին
ապացույց

• Բավարար ֆինանսական միջոցների
առկայության մասին ապացույց
կամ երրորդ երկրի քաղաքացուն
ընդունող կազմակերպության կողմից
հայտարարագիր

• Համալսարան կամ այլ ուսումնական
հաստատություն ընդունվելու մասին
ապացույց

Պայմանները

• Շաբաթական մինչև 15
ժամ (իսկ հունիս, հուլիս
և օգոստոս ամիսների
ընթացքում՝ լրիվ
աշխատաժամանակով)

• Եթե նրանք ձեռք են բերել
աշխատանքի թույլտվու
թյուն

Ուսանողներին
թույլատրվում է աշխատել՝

• Ներգաղթի կատե
• Ժամանակավոր
• 24-ից 64 օր
գորիան հնարավոր է
թույլտվության
փոխել (օրինակ՝ ուսման
գործողության
համար թույլտվությունը
ժամկետը համա
աշխատանքի համար
պատասխանում է
թույլտվության կամ ոչ
ուսումնական ծրա
վարձու աշխատանքի
գրի տևողությանը։
համար թույլտվությունը • Այն հնարավոր
վարձու աշխատանքի
է երկարաձգել
համար թույլտվության)՝
առավելագույնը
նոր թույլտվություն ստա
12 ամսով, իսկ
նալու համար համապա
ազգային ավագ
տասխան դիմում ներկա
դպրոցում ուսման
յացնելու միջոցով։
դեպքում՝ առավելա
գույնը 18 ամսով։

Վարձու աշխատանքին
Ներգաղթի կատեգորիայի Թույլտվության ժամ Ընթացակարգի
վերաբերող կանոնա
փոփոխությունը
կետը
տևողությունը
կարգերը
• Ներգաղթի կատե
• Ուսանողներին
• 1 տարի՝ երկարա 60 օր
թույլատրվում է աշխատել,
գորիան հնարավոր է
ձգման հնարա
եթե նրանք ձեռք են բերել
փոխել առանց երկիրը
վորությամբ
աշխատանքի թույլտվու
լքելու։
թյուն։
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Էստոնիա

Ֆինլանդիա

Ֆրանսիա

• Ներգաղթի կատե
գորիան հնարավոր է
փոխել։

• 1 տարի՝ երկարա
ձգման հնարա
վորությամբ

• Մոտավորապես
23 օր

3 ամիս

Տեղեկություն առկա չէ։

• 1 տարի՝ երկարա
ձգման հնարա
վորությամբ

Ընթացակարգի
տևողությունը

Ներգաղթի կատեգորիայի Թույլտվության ժամ
փոփոխությունը
կետը

• Առողջության ապահովագրություն

• Բացառիկ դեպ
քերում թույլ
տվությունները
շնորհվում են երկու
տարի ժամկետով
(օրինակ` դոկտո
րական ծրագրում
ընդգրկված ուսա
նողներին)։
• Ուսումնական հաստատությունում
• Լավագույն թեկնա
Ուսանողներին
• Ներգաղթի կատեգորիան • 1 տարի՝
• Եթե դիմումը
ծուներին ներգրա
գրանցվելու մասին ապացույց
թույլատրվում է աշխատել՝
հնարավոր է փոխել՝
երկարաձգման
ներկայաց
վելու նպատակով՝
հնարավորությամբ
նելուց 4 ամիս
• Երկարաժամկետ վիզա
• Նոր կատեգորիայի
«Ներգաղթի մասին»
անց որևէ
համար սահմանված պայ
• Ապրուստն ապահովելու համար բավարար
• Կես դրույքով
2006 թվականի հու
ծանուցում չի
ման
ն
երը
բավարարելու
ֆինանսական միջոցներ
լիսի 24-ի օրենքով
• Լրիվ աշխատաժամանակի
ստացվում
դեպքում
ստեղծվել է ավելի
մինչև 60%-ի չափով
վարչական
• Բնակության/կացության
բարենպաստ ռեժիմ,
մարմնից, ապա
թույլտվությունը շնորհ
որը կիրառելի է իրենց
այն համարվում
վում է ուսումն ավար
ծագման երկրում
է մերժված։
ընտրված երրորդ
տելուց հետո՝ աշխատանք
երկրի քաղաքա
փնտրելու նպատակով։
ցիների նկատմամբ։

• Բավարար ֆինանսական միջոցներ

• Համալսարան ընդունվելու մասին
ապացույց

• Եթե դա չի խանգարում
ուսմանը
• Ուսանողներին
թույլատրվում է
աշխատել շաբաթական
մինչև 20 ժամ, իսկ
տոնական օրերին՝ լրիվ
աշխատաժամանակով։

• Ոչ ուսման ժամա
նակահատվածի հաշվին

• Օրենքի նախագծով սահմանված լեզվի
նվազագույն իմացության պահանջ

Վարձու աշխատանքին
վերաբերող կանոնա
կարգերը
Ուսանողներին
թույլատրվում է աշխատել՝
• Եթե նրանք ձեռք են բերել
աշխատանքի թույլտվու
թյուն

Առկա չէ։

Ընդունման
բարենպաստ քաղա
քականությունը
Առկա չէ։

• Կացարանով ապահովված լինելու մասին
ապացույց

• Առողջության ապահովագրություն

• Օրինական եկամտի համար սահմանված
պետական վճարների վճարում (ամսական
115 եվրո)

Պայմանները

Գերմանիա

Հունաստան
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• Ուսումնական հաստատությունում
անհրաժեշտ վճարումները կատարելու
մասին ապացույց

• Առողջության ապահովագրություն

• Ապրուստի և ուսման ծախսերը ծածկելու
համար բավարար ֆինանսական
միջոցներ (500 եվրո)

• Ուսումնական հաստատությունում
գրանցում

• Ապրուստի և ուսման ծախսերը ծածկելու
համար բավարար ֆինանսական
միջոցներ

• Առողջության ապահովագրություն

Առկա չէ։

• Կես դրույքով

• Եթե նրանք ձեռք են բերել
աշխատանքի թույլտվու
թյուն

Ուսանողներին
թույլատրվում է աշխատել՝

Վարձու աշխատանքին
Ընդունման
վերաբերող կանոնա
բարենպաստ քաղա
քականությունը
կարգերը
• Ուսումնական հաստատությունում
Տեղեկություն առկա չէ։ • Ուսանողներին
գրանցում (պայմանականորեն ընդունվելը
թույլատրվում է աշխատել
բավարար է)։
լրիվ աշխատաժամա
նակով մինչև 90 օր, իսկ
• Լեզվի իմացության մասին ապացույց (չի
ոչ լրիվ աշխատաժամա
պահանջվում, եթե ընդունելության մասին
նակով՝ մինչև 180 օր։
որոշում կայացնելիս արդեն հաշվի է
առնվել)։

Պայմանները

• Ներգաղթի կատեգո
րիան հնարավոր չէ
փոխել։

• Բնակության/կացու
թյան թույլտվությունը
շնորհվում է ուսումն
ավարտելուց հետո՝
աշխատանք փնտրելու
նպատակով։

3 ամիս

• Ներգաղթի կատե
գորիան հնարա
վոր է փոխել, եթե
բավարարվում են նոր
կատեգորիայի համար
սահմանված պայման
ները։

• Թույլտվության
գործողության
առավելագույն
ժամկետը համա
պատասխանում
է ուսումնական
ծրագրի տևողու
թյանը՝ ավելացրած
այդ ժամա
նակահատվածի
կեսը։

• Առկա է
երկարաձգման
հնարավորու
թյուն, եթե նպա
տակը, որի համար
տրվել է թույլ
տվությունը դեռ
չի իրագործվել,
և այն հնարա
վոր է իրագործել
ողջամիտ ժամ
կետում։
• 1 տարի՝ ևս 1 տարի • Հատուկ
երկարաձգման
կանոններ չեն
hնարավորությամբ
սահմանվում։

• Նվազագույնը 1
տարի, առավելա
գույնը 2 տարի

Ընթացակարգի
տևողությունը

Ներգաղթի կատեգորիայի Թույլտվության ժամ
փոփոխությունը
կետը
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Հունգարիա

Իռլանդիա

• Իռլանդիայում ուսումն ավարտելուց հետո
մշտական բնակության/կացության երկիր
վերադառնալու մտադրություն

• Կրթության մեջ ցանկացած բացի մասին
համապատասխան բացատրություն

• Առողջության ապահովագրություն

• Բավարար ֆինանսական միջոցներ

• Անգլերեն լեզվի բավարար իմացություն
(բացառությամբ անգլերեն լեզվի
դասընթացների)

• Տվյալ ծրագրի համար բավարար
ակադեմիական կարողություններ

• Ուսումնական հաստատությունում
անհրաժեշտ վճարումները կատարելու
մասին ապացույց

• Մասնավոր միջոցներով
ֆինանսավորվող՝շաբաթական առնվազն
15 դասաժամ ներառող ծրագրի
մասնակցություն։

• Հունգարիայի Հանրապետությունում
հավատարմագրված միջնակարգ
կամ բարձրագույն որևէ ուսումնական
հաստատություն ընդունվելու մասին
ապացույց

Պայմանները

Ընդունման
Վարձու աշխատանքին
բարենպաստ քաղա
վերաբերող կանոնա
քականությունը
կարգերը
• Երկկողմ պայ
• Ուսանողներին
մանագրերի հիման
թույլատրվում է
վրա հատուկ
աշխատել ուսման
վիզայի կամ բնա
ընթացքում շաբաթական
կության/կացության
մինչև 24 ժամ, իսկ
թույլտվության
արձակուրդներին՝
տրամադրում՝
տարեկան առավելա
Հունգարիայի
գույնը 90 օր։
մշակույթի վերաբեր
յալ կրթություն ստա
նալու նպատակով
Առկա չէ։
• Ուսանողներին
թույլատրվում է աշխատել
շաբաթական մինչև 20
ժամ և լրիվ դրույքով՝
տոնական օրերին։
• Բնակության/կացու
թյան թույլտվությունը
տրամադրվում է ուսումն
ավարտելուց հետո՝
աշխատանք փնտրելու
նպատակով։

• Սկզբունքորեն հնարա
վոր է փոխել ներգաղթի
կատեգորիան։

• Ներգաղթի կատե
գորիան հնարա
վոր է փոխել, եթե
բավարարվում են նոր
կատեգորիայի համար
սահմանված պայման
ները։

Ընթացակարգի
տևողությունը

• Սովորաբար
չի տրամա
դրվում 18 ամիսը
գերազանցող
ժամկետով,
եթե ուսանողն
ընդգրկված չէ
առկա ուսուցման
ձևով ծրագրում՝
առնվազն 1 տարի
տևողությամբ։

• Միջինը՝ 2 ամիս

• Հատուկ
կանոններ չեն
սահմանվում։

• Առավելագույնը 2
• Ընդհանուր
տարի, բայց կարող
վարչական
է երկարաձգվել 1–
ընթացակարգը
ից 2 տարով։
բնակության/
կացության
թույլտվության
տրամադրման
համար տևում է
30 օր։

Ներգաղթի կատեգորիայի Թույլտվության ժամ
կետը
փոփոխությունը

Իտալիա

Լատվիա
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Ընդունման
բարենպաստ քաղա
քականությունը
Առկա չէ։

• Ուսման վարձի վճարում

• Ուսուցման լեզվի իմացություն

• Համապատասխան ուսումնական
հաստատություն ընդունվելու համար սահ
մանված պահանջներին համապատաս
խանող գիտելիքներ

• Միջնակարգ կրթության մասին
փաստաթղթերը պետք է բավարարեն
Լատվիայում ընդունված չափանիշները
և պետք է հաստատվեն դիպլոմների
ակադեմիական ճանաչման ընթացա
կարգի միջոցով։

• Ուսումնական ծրագիրը պետք է համապա
տասխանի ծագման երկրում ստացված
կրթությանը։
Առկա չէ։
• Երրորդ երկրի քաղաքացիները
համալսարան ընդունվելու համար
պարտավոր չեն ունենալ մշտական բնա
կության/կացության թույլտվություն։

• Ուսումը պետք է լինի առկա ուսուցման
ձևով և սահմանված ժամա
նակահատվածի ընթացքում։

• Երրորդ երկրի քաղաքացին պետք է
լինի առնվազն 18 տարեկան (կամ 14
տարեկան՝ միջնակարգ կրթության
համար)։

Պայմանները

• Շաբաթական մինչև 20
ժամ

• Եթե նրանք ձեռք են բերել
աշխատանքի թույլտվու
թյուն

Ուսանողներին
թույլատրվում է աշխատել՝

Վարձու աշխատանքին
վերաբերող կանոնա
կարգերը
• Ուսանողներին
թույլատրվում է աշխատել
շաբաթական մինչև 20
ժամ։

• Ներգաղթի կատե
գորիան հնարա
վոր է փոխել, եթե
բավարարվում են նոր
կատեգորիայի համար
սահմանված պայման
ները։

• Հնարավոր է ուսման
թույլտվությունները
փոխել աշխատանքի
թույլտվությունների՝
հաշվի առնելով սահ
մանված քվոտան։

Ընթացակարգի
տևողությունը

• Կախված է ուսման
տևողությունից՝
առավելագույնը 2
տարի

• Առավելագույնը
3 ամիս

• 1 տարի՝
• Գործող օրենս
երկարաձգման
դրությամբ
հնարավորությամբ
դրույթներ չեն
սահմանվում։

Ներգաղթի կատեգորիայի Թույլտվության ժամ
փոփոխությունը
կետը
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Լիտվա

Լյուքսեմբուրգ

• Կացարան Լյուքսեմբուրգում

• 1200 եվրոյի չափով բանկային ավանդ

• Առողջության ապահովագրություն

• Բավարար ֆինանսական միջոցներ

• Ուսումնական հաստատություն ընդված
լինելու մասին ապացույց

Գործող օրենսդրությամբ չի նախատես
վում «օտարերկրացի ուսանող» կար
գավիճակը. գործնականում ուսման
նպատակով բնակության/կացության թույլ
տվությունը տրամադրվում է Արտաքին
գործերի նախարարության կողմից, երբ
բավարարվում են հետևյալ պայմանները`

• Ընդհանուր պայմանների բավարարում

• Ուսումնական հաստատություն կամ
արտադրական պրակտիկայի ծրագրում
ընդունվելու մասին ապացույց

Պայմանները

• Ուսումը սկսելուց մեկ
տարի հետո

• Եթե նրանք ձեռք են բերել
աշխատանքի թույլտվու
թյուն

Վարձու աշխատանքին
վերաբերող կանոնա
կարգերը
Ուսանողներին
թույլատրվում է աշխատել՝

• Շաբաթական մինչև 20
ժամ
• Գործող օրենսդրու
• Գործող օրենսդրությամբ
թյամբ դրույթներ չեն
դրույթներ չեն սահ
սահմանվում։
մանվում։

Ընդունման
բարենպաստ քաղա
քականությունը
Առկա չէ։
6 ամիս
• 1 տարի՝
երկարաձգման
հնարավորությամբ

Ընթացակարգի
տևողությունը

• Գործող օրենսդրությամբ • Գործող օրենսդրու • Գործող օրենս
դրույթներ չեն սահ
թյամբ դրույթներ
դրությամբ
մանվում։
չեն սահմանվում։
դրույթներ չեն
սահմանվում։

• Ներգաղթի կատե
գորիան հնարա
վոր է փոխել, եթե
բավարարվում են նոր
կատեգորիայի համար
սահմանված պայման
ները

Ներգաղթի կատեգորիայի Թույլտվության ժամ
կետը
փոփոխությունը

Մալթա

Նիդեռլանդներ

Լեհաստան
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• Վերադառնալու համար բավարար միջոցներ

• Ապրուստի և ուսման ծախսերը հոգալու
համար բավարար ֆինանսական միջոցներ

• Բժշկական ապահովագրություն կամ
դժբախտ պատահարներից ապահովագրու
թյուն

• Բժշկական տեղեկանք առ այն, որ դիմողը
չունի առողջական խնդիրներ, որոնք խոչըն
դոտում են իր ընտրած ֆակուլտետում և
իր ընտրած կրթական ծրագրով ուսումը
սկսելուն

• Երրորդ երկրի քաղաքացու կողմից
ստորագրված իրազեկվածության
հայտարարություն այն մասին, որ նա
տեղյակ է իր ընդունման ժամանակավոր
բնույթի մասին
• Ուսումնական հաստատություն ընդունվելու
մասին ապացույց

• Բավարար ֆինանսական միջոցներ

• Առողջության ապահովագրություն

• Համապատասխան դասընթացների
համար պահանջվող որակավորումների
առկայություն
• Ուսումնական հաստատությունում
գրանցվելու կամ ընդունվելու մասին
ապացույց (թեև դա կարող է լինել պայ
մանական)։

• Հետադարձ տոմս

• Բավարար ֆինանսական միջոցներ
յուրաքանչյուր տարվա համար (օրինակ՝ 1
տարվա ուսման վարձը՝ ավելացրած 6523
եվրո՝ 1 ուսումնական տարվա ընթացքում
կացարանի և ապրուստի հետ կապված
ծախսերը հոգալու համար)

Առկա չէ։

Առկա չէ։

• Ուսանողներին
թույլատրվում է աշխատել
լրիվ դրույքով և առանց
աշխատանքի թույլ
տվություն ձեռք բերելու՝
արձակուրդների
ընթացքում

• Շաբաթական մինչև 10
ժամ կամ լրիվ դրույքով՝
ամռան ընթացքում

• Եթե նրանք ձեռք են բերել
աշխատանքի թույլտվու
թյուն

Ուսանողներին
թույլատրվում է աշխատել՝

Վարձու աշխատանքին
Ընդունման
բարենպաստ քաղա
վերաբերող կանոնա
քականությունը
կարգերը
• Ուսումնական հաստատություն ընդունված Տեղեկություն առկա չէ։ Տեղեկություն առկա չէ։
լինելու մասին հաստատում

Պայմանները

Տեղեկություն առկա չէ։

• Բնակության/կացության
թույլտվությունը տրա
մադրվում է ուսումն
ավարտելուց հետո՝
աշխատանք փնտրելու
նպատակով։

1 տարի

1 տարի

2 ամիս

6 ամիս

Տեղեկություն
առկա չէ։

• Ներգաղթի կատեգո
1 տարի
րիայի փոփոխություն
հնարավոր չէ Մալթայում
գտնվելու ընթացքում

• Ներգաղթի կատեգո
րիան փոխել հնարա
վոր է։

Ընթացակարգի
տևողությունը

Ներգաղթի կատեգորիայի Թույլտվության ժամ
փոփոխությունը
կետը
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Պորտուգալիա

Ռումինիա

• Բժշկական ապահովագրություն

• Դատվածություն չունենալու մասին
տեղեկանք

• Վիզայի վավերականության ողջ
ընթացքում նվազագույն ամսական
աշխատավարձին համարժեք ֆինան
սական միջոցներ ունենալու մասին
ապացույց

• Ուսման վարձի վճարման մասին
ապացույց

• Կրթության և հետազոտությունների
նախարարության կողմից տրվող՝ ուսում
նական հաստատություն ընդունվելու
մասին վկայական ։

• Կիրառվում են ընդհանուր պայմաններ։

• Լինել նվազագույն տարիքի և չգերազան
ցել այդ նպատակի համար սահմանված
առավելագույն տարիքը, ինչպես սահ
մանված է Ներքին գործերի նախարարի
և Կրթության նախարարի կողմից արձակ
ված համատեղ վարչական ակտով։

Պայմանները

Առկա չէ։

Ընդունման
բարենպաստ քաղա
քականությունը
Առկա չէ։

• Ուսանողներին
• Ներգաղթի կատեգո
• 1 տարի՝
թույլատրվում է աշխատել
րիայի փոփոխություն
երկարաձգման
կես դրույքով և առանց աշ
հնարավոր չէ։
հնարավորությամբ
խատանքի թույլտվության։ • Արգելված է բնակության/ • Թույլտվությունը
կացության թույլտվու
տրամադրվում է
թյուն ձեռք բերել ուսումն
ուսման ամբողջ
ավարտելուց հետո։
տևողության
համար, եթե
ուսանողն ստանում
է Ռումինիայի
պետական
կրթաթոշակ։

• Դիմումը
համարվում է
բավարարված,
եթե այն ներ
կայացնելուց
հետո 6 ամսվա
ընթացքում դրա
մասին որոշում
չի կայացվում։
Տեղեկություն
առկա չէ։

Վարձու աշխատանքին
Ներգաղթի կատեգորիայի Թույլտվության ժամ Ընթացակարգի
վերաբերող կանոնա
կետը
փոփոխությունը
տևողությունը
կարգերը
• Ուսանողներին
Տեղեկություն առկա չէ։
• 1 տարի՝
• 3 ամիս՝ 3 ամսով
թույլատրվում է աշխատել։
երկարաձգման
երկարաձգելու
հնարավորությամբ
հնարավորու
թյամբ

Սլովակիա

Սլովենիա

Իսպանիա
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• Բժշկական տեղեկանք և դատվածություն
չունենալու մասին տեղեկանք, եթե ուսման
տևողությունը գերազանցում է 6 ամիսը։

• Բավարար ֆինանսական միջոցներ և
կացարանով ապահովված լինելու մասին
ապացույց

• Առողջության ապահովագրություն

• Ուսումնական, կրթական ծրագրի կամ
իրականացվելիք հետազոտական աշ
խատանքների բովանդակության ներկա
յացում

• Պաշտոնապես ճանաչված, պետական
կամ մասնավոր ուսումնական
հաստատություն ընդունվելու մասին
ապացույց

• Կիրառվում են ընդհանուր պայմաններ

Առկա չէ։

• Ուսումնական հաստատություն ընդունված Առկա չէ։
լինելու մասին ապացույց

• Կիրառվում են ընդհանուր պայմաններ

Ընդունման
բարենպաստ քաղա
քականությունը
• Ուսումնական հաստատություն ընդունված Առկա չէ։
լինելու մասին ապացույց

Պայմանները

• Ուսումն ավարտելուց
հետո

Ուսանողները կարող են
դիմել ժամանակավոր
բնակության/կացության
թույլտվություն ստանալու
համար՝

Ընթացակարգի
տևողությունը

• 1 տարի՝
30 օր
երկարաձգման
հնարավորությամբ

Ներգաղթի կատեգորիայի Թույլտվության ժամ
փոփոխությունը
կետը

• Այն մասնագիտությամբ
աշխատելու նպատակով,
որի գծով կրթություն են
ստացել
• Ուսանողներին
2 ամիս
• Ներգաղթի կատե
• 1 տարի՝
թույլատրվում է աշխատել,
գորիան հնարա
երկարաձգման
եթե նրանք ձեռք են բերել
վոր է փոխել, եթե
հնարավորությամբ
աշխատանքի թույլտվու
բավարարվում են նոր
թյուն։
կատեգորիայի համար
սահմանված պայման
ները։
• Ներգաղթի կատե
Ուսանողներին
• 1 տարի՝
3 ամիս
թույլատրվում է աշխատել՝
գորիան հնարա
երկարաձգման
վոր է փոխել, եթե
հնարավորությամբ
բավարարվում են նոր
• Եթե նրանք ձեռք են բերել
կատեգորիայի համար
աշխատանքի թույլտվու
սահմանված պայման
թյուն
ները։
• Կես դրույքով կամ լրիվ
դրույքով, եթե աշխա
տանքի տևողությունը չի
գերազանցում 3 ամիսը։

Վարձու աշխատանքին
վերաբերող կանոնա
կարգերը
• Ուսանողներին
թույլատրվում է աշխատել
շաբաթական մինչև 10
ժամ՝ առանց աշխատանքի
թույլտվություն ունենալու։

477

Շվեդիա

Միացյալ Թագավորություն

• Կիրառվում են ընդհանուր պայմաններ

• Երրորդ երկրի քաղաքացին պետք է
չունենա բիզնես գործունեությամբ
զբաղվելու կամ վարձու աշխատանք կա
տարելու մտադրություն։

• Երրորդ երկրի քաղաքացին պետք է
ունենա ուսումն ավարտելուց հետո
Միացյալ Թագավորությունը լքելու
մտադրություն։

• Հայտարարագիր այն մասին, որ
ուսանողը կլքի Շվեդիա ուսումն
ավարտելուց հետո։
• Առկա ուսուցման ձևով կազմակերպված
ուսումնական ծրագրում ընդունվելու
մասին ապացույց

• Առողջության ապահովագրություն

• Բավարար ֆինանսական միջոցներ
(ամսական 773 եվրո)

• Առկա ուսուցման ձևով կազմակերպված
ուսումնական ծրագրում ընդունվելու
մասին ապացույց

Պայմանները

Առկա չէ։

Ընդունման
բարենպաստ քաղա
քականությունը
Առկա չէ։
• Ներգաղթի կատե
գորիան հնարա
վոր է փոխել, եթե
բավարարվում են նոր
կատեգորիայի համար
սահմանված պայման
ները։

• Բնակության/կացության
թույլտվություն տրա
մադրվում է ուսման
ավարտից հետո՝ աշխա
տանք փնտրելու նպա
տակով։

• Ուսման տևողու
թյանը համապա
տասխան

• Ուսման տևողու
թյանը համապա
տասխան

Ներգաղթի կատեգորիայի Թույլտվության ժամ
կետը
փոփոխությունը

• Ուսանողներին
• Ներգաղթի կատե
թույլատրվում է աշխատել
գորիան հնարա
շաբաթական մինչև 20
վոր է փոխել, եթե
ժամ, իսկ արձակուրդների
բավարարվում են նոր
ընթացքում՝ առանց սահ
կատեգորիայի համար
մանափակումների։
սահմանված պայման
ները:

Վարձու աշխատանքին
վերաբերող կանոնա
կարգերը
• Ուսանողներին
թույլատրվում է աշխատել
առանց աշխատանքի
թույլտվություն ունենալու։

• Գործող օրենս
դրությամբ
դրույթներ չեն
սահմանվում։

3 ամիս

Ընթացակարգի
տևողությունը

Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն
«Միջազգային միգրացիոն իրավունք» շարք:
«ԵՄ 27 անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի ոլորտի
օրենքների համեմատական ուսումնասիրություն
Ներառյալ նորեկների համար յուրաքանչյուր անդամ պետությունում
սահմանված պայմանների ու ձևական պահանջների գնահատում»

IOM Development Fund
Developing Capacities in
Migration Management
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Ծրագիրը ֆինանսավորվում
է ԵՄ կողմից

Գրքի հայերեն տարբերակը մշակվել ու հրատարակվել է Եվրոպական Միության և
Միգրացիայի Միջազգային Կազմակերպության (ՄՄԿ) Զարգացման Հիմնադրամի
կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանում աշխատանքային միգրացիայի գիտավերլու
ծական կառավարման հզորացում» ծրագրի շրջանակներում, և Միգրացիայի
միջազգային կազմակերպության զարգացման հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող
«Միգրացիայի կառավարման ոլորտի օրենսդրության՝ ԵՄ ընդհանուր օրենսդրու
թյանը հնարավոր մոտարկման նպատակով իրազեկվածության բարձրացում» ծրագրի
շրջանակներում:

Հրատարակության պատրաստեց՝ ՄՄԿ-ի Հայաստանի առաքելության
ծրագրերի մշակման և իրականացման
բաժինը
Թարգմանությունը՝

«Հայաստանի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
թարգմանությունների կենտրոն»
պետական ոչ առևտրային
կազմակերպության

Տվյալ շարքում ներառված այլ անվանումներ
N° 1

Glossary on Migration (2004)

N° 2

Glossary on Migration (Russian. 2005)

N° 3

Migrations et protection des droits de I’homme (2005)

N° 4

Migraciones y Proteccion de los Derechos I lumanos (2005)

N° 5

Biometrics and International Migration (2005)

N° 6

Glossary on Migration (Arabic, 2006)

N° 7

Glosario sobre Migracion (2006)

N° 8

Glossary on Migration (Slovenian, 2006)

N° 9

Glossaire de la Migration (2006)

N° 10 Glossary on Migration (Albanian, 2007)
N° 11

Glossary on Migration (Bosnian. 2007)

N° 12 Migration and the Right to Health: A Review of European Community Law and
Council of Europe Instruments (2007)
N° 13 Glossary on Migration (Chinese. 2008)
N° 14 Droit international de la migration: recueil d՛instruments (2008)
N° 15 Human Rights of Migrant Children (2008)
N° 16 Laws for Legal Immigration in the 27 EU Member States (2009)
N° 17 Legislations relatives a [‘immigration legale dans les 27 Etats membres de l’UE (2009)
N° 18 Glossary on Migration (Turkish. 2009)
N°19

Migration and the Right to Health: A Review of International Law (2009)

N° 20 Glossary on Migration (Greek. 2009)
N° 21 Glossary on Migration (Italian. 2009)
N° 22 Glossary on Migration (Portuguese. 2009)
N° 23 Glossary on Migration (Macedonian. 2010)
N° 24 Rights, Residence, Rehabilitation: A Comparative Study Assessing Residence Options
for Trafficked Persons (2010)
N° 25 Glossary on Migration. 2nd Edition (2011)
N°26

Glossary on Migration (Korean. 2011)

N°27

Glossary on Migration (Vietnamese. 2011)

N°28

Laws for Legal Immigration in the 27 EU Member States, Volume 1 (Armenian. 2013)

N°29

Laws for Legal Immigration in the 27 EU Member States, Volume 2 (Armenian. 2013)

N°30

Glossary on Migration (Armenian. 2013)
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