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 Ձեռ նար կը մշակ վել է Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի և ՄՄԿ –ի Զար գաց ման հիմ ադ րա մի կող մից ֆի նան սա
վոր վող «Ա ջակ ցու թյուն Հա յաս տա նում, Ա դր բե ջա նում և Վրաս տա նում հե տըն դուն ման կա ռա վար ման ար դյու
նա վետ հա մա կար գի ստեղծ ման հար ցում» տա րա ծաշր ջա նային ծրագ րի և ՄՄԿ –ի Զար գաց ման հիմ ադ րա մի 
կող մից ֆի նան սա վոր վող «Հա յաս տա նում, Ա դր բե ջա նում և Վրաս տա նում պե տա կան կա ռույց նե րի կա րո ղու
թյուն նե րի զար գա ցում՝ հե տըն դուն ման ու վե րա դար ձի ար դյու նա վետ կա ռա վար ման հա մար» տա րա ծաշր ջա
նային ծրագ րի շր ջա նակ նե րում:

 Ձեռ նար կում ներ կա յաց ված կար ծիք նե րը պատ կա նում են հե ղի նակ նե րին և կա րող են չհա մընկ նել Միգ րա ցիայի 
մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյան (ՄՄԿ) տե սա կե տի հետ: Սույն Ձեռ նար կում օգ տա գործ ված ան վա նում երն ու 
ներ կա յաց ված նյու թը որևէ կերպ չեն են թադ րում ՄՄԿ-ի կող մից կար ծի քի ար տա հայ տում որևէ ե րկ րի, տա-
րած քի, քա ղա քի կամ շր ջա նի կամ դրա իշ խա նու թյուն նե րի կամ դրա սահ ման նե րի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի 
վե րա բե րյալ:

ՄՄԿ–ն հա վա տա րիմ է այն սկզ բուն քին, որ մար դա սի րա կան սկզ բունք նե րի վրա հիմ ված ու կա նո նա կարգ-
ված միգ րա ցիան շա հա վետ է միգ րանտ նե րի և հա սա րա կու թյան հա մար։ ՄՄԿ –ի՝ որ պես միջ կա ռա վա րա կան 
կազ մա կեր պու թյան փոխ գոր ծակ ցու թյու նը մի ջազ գային հան րու թյան իր գոր ծըն կեր նե րի հետ ուղղ ված է միգ-
րա ցիայի ո լոր տի գոր ծառ նա կան խն դիր նե րի լուծ մանն ա ջակ ցե լուն, միգ րա ցիայի հետ կապ ված հար ցերն ա ռա-
վել խո րը ը մբռ նե լուն, միգ րա ցիայի մի ջո ցով սո ցիալ–տն տե սա կան զար գա ցու մը խթա նե լուն, ի նչ պես նաև միգ-
րանտ նե րի մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյու նը պահ պա նե լուն ու բա րե կե ցու թյունն ա պա հո վե լուն։

 Հե ղի նակ՝ Սեր գեյ Բրես տո վից կի

 Հ րա տա րա կիչ՝  Միգ րա ցիայի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն ՄՄԿ –ի 
Հա յաս տա նի ա ռա քե լու թյուն
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 ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

 Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը` որ պես կա ռա վար ման ըն թա ցա կարգ, 
բա վա կա նին պարզ է՝ հաս կա նա լու և հե տա գա յում կի րա ռե լու հա մար։ Ը ստ է ու թյան, հե տըն դուն ման գոր ծըն-
թա ցի ի րա կա նաց ման հա մար լրա ցու ցիչ ուղ ղորդ ման կա րիք չկա բա ցի հենց հա մա ձայ նագ րից, ո րը սո վո րա-
բար բաղ կա ցած է լի նում ցու ցում ե րի մի ամ բողջ հա մա լի րից այն մա սին, թե ին չը, ե րբ և ի նչ պես պետք է 
կար գա վոր վի այս հար ցի ա ռն չու թյամբ։

 Միև նույն ժա մա նակ, հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցը միջ գի տա կար գային (միջ դիս ցիպ լի նար) հարց է, ո րն ա ռնչ-
վում է միգ րա ցիայի կա ռա վար ման բնա գա վա ռում քա ղա քա կա նու թյան, օ րենսդ րու թյան հետ կապ ված ու վար-
չա կան տար բեր հար ցե րի և այլ ո լորտ նե րի, այդ թվում՝ մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րին, ի նք նու թյան կա-
ռա վար մա նը, մար դու ի րա վունք նե րին և այլն։ 

Այս պի սով, գո յու թյուն ու նի միգ րանտ նե րի հե տըն դուն ման հա մա տեքս տում պե տու թյան պար տա վո րու թյուն նե-
րի կա տար ման հա մար մարդ կային կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման եր կու ե ղա նակ։ Ա ռա ջին ե ղա նա կը պար-
զա պես ա պա հո վելն է, որ հա մա պա տաս խան հաս տա տու թյուն նե րի և նա խա րա րու թյուն նե րի աշ խա տա կից նե-
րը ծա նոթ լի նեն հա մա ձայ նագ րի այն հոդ ված նե րին, ո րոնք մաս նա վո րա պես վե րա բե րում են ի րենց ա ռա ջադ-
րանք նե րի կա տար մա նը։ Ե րկ րորդ ե ղա նակն ա վե լի բարդ է և են թադ րում է հար ցի ա վե լի խոր ու ը նդ գր կուն 
ու սում ա սի րու թյուն։ Դրա հա մար պա հանջ վում է ա վե լի շատ ժա մա նակ և ա վե լի մեծ ջան քեր, սա կայն ար-
դյուն քում այն թույլ կտա հաս կա նալ հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի մե խա նիզ մը, ի նչ պես նաև դրա ար մատ նե րը, 
հետևանք ներն ու մար տահ րա վեր նե րը։ 

Հետևա բար, այս Ձեռ նար կի մշակ ման հիմ քում ըն կած է ե րկ րորդ տար բե րա կը՝ ա պա հո վե լու գոր ծի քա կազմ 
գոր ծող մաս նա գետ նե րի հա մար, ո րոնց ա ռջև ծա ռա ցած է ի րենց ե րկր նե րում միգ րա ցիայի կա ռա վար ման կա-
րո ղու թյուն նե րը զար գաց նե լու խն դի րը։ Մի կող մից, Ձեռ նար կում բա ցա հայտ վում են հե տըն դուն ման գոր ծըն-
թա ցի հետ կապ ված տե սա կան հար ցե րը՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում դրանց կի րառ ման վրա կենտ-
րո նաց մամբ, ի սկ մյուս կող մից, դրա նում ու սում ա սիր վում են միգ րա ցիայի կա ռա վար մա նը վե րա բե րող հա մա-
պա տաս խան հար ցե րը՝ նկա րագ րե լով այն հա մա կար գը, ո րի շր ջա նակ նե րում տե ղի է ու նե նում հե տըն դուն ման 
գոր ծըն թա ցը։ Հետևա բար, Ձեռ նար կի նպա տա կը հե տըն դուն ման՝ որ պես վե րա դար ձի գոր ծըն թա ցի մի տե-
սա կի տե սու թյու նը ներ կա յաց նելն է. միա ժա մա նակ, Ձեռ նար կը պա րու նա կում է լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ, 
ո րոնք օգ տա կար կլի նեն հան րային կա ռա վար ման ո լոր տում աշ խա տող ցան կա ցած գոր ծող մաս նա գե տի հա-
մար։ 

Ձեռ նար կում տե ղե կու թյուն նե րի ամ բող ջու թյու նը ներ կա յաց վում է ոչ տեխ նի կա կան ձևա չա փով։ Ձեռ նարկն 
ու նի յոթ բա ժին ներ։ Յու րա քան չյուր բա ժին նվիր ված է հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի ա մե նա բարդ հար ցե րից 
մե կին։ Բա ժին նե րը կա րե լի է ու սում ա սի րել ի նք նու րույն կամ օ ժան դա կու թյուն նա խա տե սող դա սըն թաց նե-
րի մի ջո ցով։ Դրանք կա րե լի է ու սում ա սի րել Բո վան դա կու թյան մեջ տր ված հեր թա կա նու թյամբ, կամ այն պի-
սի հա մադ րու թյամբ, ո րը ծա ռա յում է ո րո շա կի նպա տակ նե րի։ Այս պի սով, օ րի նակ՝ Ձեռ նար կի է լեկտ րո նային 
տար բե րա կում նա խա տես ված հի ե րար խիկ կա ռուց ված քը հետևյալն է. 

I.  Նե րա ծու թյուն

 Վե րա դարձ և հե տըն դու նում 

Այս բաժ նում ներ կա յաց վում են միգ րանտ նե րի վե րա դար ձի տե սու թյան նե րա ծու թյու նը, հիմ ա կան ո րո շիչ գոր-
ծոն նե րը, եզ րույթ նե րը և տի պա բա նու թյու նը։ Վե րա դարձ են թադ րող միգ րա ցիայի շր ջա նա կում ի րա կա նաց վող 
հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցը՝ որ պես ոչ կա մա վոր վե րա դար ձի հա տուկ դեպք, միա ժա մա նակ ա ռնչ վում է մի-
ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րին և միգ րա ցիայի կա ռա վար ման պե տա կան հա մա կար գի մաս է կազ մում։ 
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II. Ա մե նա կարևո րը

 Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րը

 Հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի ան կյու նա քա րը մի ջազ գային պայ մա նա գիրն է։ Այս «մի ջազ գային մա կար դա կի 
պայ մա նագ րով» հս տա կո րեն սահ ման վում են կող մե րի պար տա վո րու թյուն նե րը, և միա ժա մա նակ ման րա մասն 
նկա րագր վում է հե տըն դուն ման կար գը։ Հետևա բար, հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գի րը և՛ պե տու թյուն-
նե րի՝ միգ րանտ նե րի վե րա դար ձին նպա տա կաուղղ ված ջան քեր գոր ծադ րե լու հանձ նա ռու թյան դրսևո րում է, և՛ 
թի րա խային կա տե գո րիա նե րի պատ կա նող միգ րանտ նե րի հետ ըն դու նե լու հա մար հա տուկ ու ղե ցույց։ 

Վե րա դար ձի և հե տըն դուն ման կա ռա վա րու մը 

Առնչ վե լով մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րին՝ հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գը կազ մա կերպ վում է պե տու-
թյան կող մից միգ րա ցիայի կա ռա վար ման պե տա կան հա մա կար գում այդ մե խա նիզ մը ներ մու ծե լու մի ջո ցով։ 
Դա են թադ րում է պե տու թյան քա ղա քա կան, օ րենսդ րա կան և վար չա կան հա մա կար գում հա մա պա տաս խան 
ըն թա ցա կար գի մշա կում։

III.  Հա տուկ բնա գա վառ նե րը

 Միգ րանտ նե րին պա հե լը 

Հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գե րի սահ մա նու մը են թադ րում է ո րո շա կի հա տուկ մի ջոց ներ, այդ թվում՝ հա մա-
պա տաս խան են թա կա ռուց ված քի զար գա ցու մը։ Ծագ ման եր կիր վե րա դառ նա լուն սպա սե լու ըն թաց քում հար-
ցում ստա ցած պե տու թյան կող մից ըն դուն ված եր րորդ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րը պետք է պահ վեն կա ցա րան-
նե րում։ Հաշ վի առ նե լով հետ ըն դուն ված ան ձանց հա տուկ կար գա վի ճա կը՝ պետք է ստեղծ վեն հա տուկ կա ցա-
րան ներ։ 

Ինք նու թյան կա ռա վա րու մը

 Հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գե րը մի ջո լոր տային խն դիր ներ են և, հետևա բար, վե րա բե րում են միգ րա ցիայի 
կա ռա վար ման այլ բնա գա վառ նե րի։ Մաս նա վո րա պես, դրանք սեր տո րեն կապ ված են ի նք նու թյան կա ռա վար-
ման, սահ մա նային հս կո ղու թյան և փաս տաթղ թի իս կու թյան հաս տատ ման հետ։ 

IV. Ա ջակ ցու թյուն կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման հար ցե րում 

Անգ լե րե նը 

Միգ րա ցիային վե րա բե րող տար բեր ո լորտ նե րում աշ խա տող ան ձանց հա մար լեզ վա կան հմ տու թյուն նե րը կա-
րող են հա մար վել կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման օգ տա կար գոր ծիք։ Լեզ վա կան հմ տու թյուն ներն էլ ա վե լի 
կարևոր են դառ նում՝ հաշ վի առ նե լով այս գոր ծըն թա ցի մի ջազ գային բնույ թը։ Կարճ, թե մա տիկ լեզ վա կան 
վար ժու թյուն նե րը օգ տա գոր ծող նե րին կա րող են ա պա հո վել տեր մի նա բա նու թյան ա ռու մով հիմ ա կան գի տե-
լիք նե րով, ի նչ պես նաև ստեղ ծել լեզ վա կան մի ջա վայր, ո րը հա տուկ է հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցին։ 

 Վե րա պատ րաս տու մը

 Միջ գե րա տես չա կան վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րը նպաս տում են այլ գոր ծա կա լու թյուն նե րի խն դիր նե-
րի, պար տա կա նու թյուն նե րի ու կա րիք նե րի ա ռա վել լավ ըն կալ մա նը: Հա մա տեղ վե րա պատ րաստ ման գոր ծըն-
թա ցում պետք է ը նդ գրկ վեն միգ րա ցիայի կա ռա վար ման գոր ծում ներգ րավ ված բո լոր գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
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ան ձնա կազ մե րը: Ու սուց ման այդ պի սի տար բե րա կը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում նա խա տես ված թե մա ներն 
ա վե լի լայն լսա րա նի ներ կա յաց նե լու՝ ա պա հո վե լով ռե սուրս նե րի ա վե լի ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծում, և, միև-
նույն ժա մա նակ, նպաս տում է փոխվս տա հու թյան ամ րապնդ մա նը և տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ մա նը։ 

Յու րա քան չյուր բա ժին սկս վում է ո րո շա կի գոր ծըն թա ցի ա վե լի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա-
ժեշտ հի մունք նե րը, գա ղա փար նե րը և մո տե ցում ե րը ներ կա յաց նե լով։ Օ րի նակ՝ քա ղա քա ցի ու թյան ա պա ցույց 
հա մար վող փաս տաթղ թե րի ցանկն ա վե լի ը մբռ նե լի կլի նի, ե թե օգ տա գոր ծողն ա ռա ջին հեր թին հաս կա նա, թե 
ին չու հենց այդ փաս տաթղ թերն են ան ձի նույ նա կա նաց ման հա մար լա վա գույն գոր ծի քը և թե ի նչ է ի րե նից 
ներ կա յաց նում նույ նա կա նա ցու մը։ Միա ժա մա նակ, հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րի կա ռուց ված քը 
և բո վան դա կու թյունն ա վե լի պարզ կդառ նան, ե րբ օգ տա գոր ծո ղը դրանք ու սում ա սի րի՝ ը նդ հա նուր առ մամբ 
մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի գոր ծո ղու թյան վե րա բե րյալ պատ կե րա ցում կազ մե լուց հե տո։ Բա ժին նե րի միջև 
կապն ամ րապնդ վում է տվյալ բաժ նում այլ հա մա պա տաս խան բա ժին նե րին ար ված հղում ե րով։ 

Խ րա խուս վում է, որ այս դա սըն թա ցի մաս նա կից ներն ի րենց սե փա կան մո տե ցու մը ձևա վո րեն յու րա քան-
չյուր բա ժինն ու սում ա սի րե լու հա մար։ Միա ժա մա նակ, ներ կա յաց ված նյու թը սո վո րե լու ա մե նա լավ ե ղա նա-
կը օ ժան դա կու թյուն նա խա տե սող միջ նա խա րա րա կան վե րա պատ րաս տում է՝ գի տե լիք նե րի նշ ված ո լորտ նե-
րի փոր ձա գետ նե րի մաս նակ ցու թյամբ։ Յու րա քան չյուր բաժ նի հա մար կպա հանջ վի մո տա վո րա պես եր կու սից 
ե րեք ժամ տևո ղու թյամբ դա սըն թաց՝ ո րոշ տար բե րու թյուն նե րով՝ ել նե լով մաս նա կից նե րի կա րիք նե րից և ցան-
կա լի ար դյունք նե րից։ Վեր ջին բաժ նում ման րա մաս նո րեն նկա րագր վում է նման վե րա պատ րաստ ման կազ մա-
կերպ ման մե թո դա բա նու թյու նը։

 Ձեռ նար կը մշակ վել է ՄՄԿ –ի հետևյալ տա րա ծաշր ջա նային ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում. «Ա ջակ ցու թյուն Հա-
յաս տա նում, Ա դր բե ջա նում և Վրաս տա նում հե տըն դուն ման կա ռա վար ման ար դյու նա վետ հա մա կար-
գի ստեղծ ման հար ցում» (Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի՝ Միգ րա ցիայի և ա պաս տա նի ո լորտ նե րում եր րորդ 
ե րկր նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան թե մա տիկ ծրագ րի շր ջա նակ նե րում, ՄՄԿ –ի Զար գաց ման հիմ ադ րա մի, 
ի նչ պես նաև Շվեյ ցա րիայի և Բել գիայի կա ռա վա րու թյուն նե րի կող մից ֆի նան սա վոր վող) և «Հա յաս տա նում, 
Ա դր բե ջա նում և Վրաս տա նում պե տա կան կա ռույց նե րի կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցում՝ հե տըն դուն-
ման ու վե րա դար ձի ար դյու նա վետ կա ռա վար ման հա մար» (ՄՄԿ –ի Զար գաց ման հիմ ադ րա մի կող մից 
ֆի նան սա վոր վող) տա րա ծաշր ջա նային ծրագ րե րը։ 

Ձեռ նար կի այս տար բե րա կի ստեղ ծում ան հնար կլի ներ ա ռանց հետևյալ ան ձանց օ ժան դա կու թյան, ո րոնք 
տրա մադ րել են ի րենց դի տո ղու թյուն նե րը, օ ժան դա կել են Ձեռ նար կի խմ բագր ման աշ խա տանք նե րում, ի նչ պես 
նաև սույն Ձեռ նար կը գրե լու և մշա կե լու ըն թաց քում բո վան դա կու թյան վե րա բե րյալ տվել են փոր ձա գի տա կան 
խոր հուրդ ներ. ՄՄԿ –ի Հա յաս տա նի ա ռա քե լու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝ տի կին Քրիս տի նա Գալս տյա նը և տի-
կին Ի լո նա Տեր– Մի նա սյա նը, ի նչ պես նաև Վի են նա յում Հա րա վարևե լյան, Արևե լյան Եվ րո պայի և Կենտ րո նա-
կան Ա սիայի հար ցե րով ՄՄԿ տա րա ծաշր ջա նային գրա սե նյա կի աշ խա տա կից ներ՝ տի կին Կա տա րի նա Լու գո-
ֆե րը և տի կին Լի վիա Ստիպ– Ռե կովս կան։ 
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-R- 
 ՎԵ ՐԱ ԴԱՐ ՁԸ ԵՎ ՀԵ ՏԸՆ ԴՈՒ ՆՈՒ ՄԸ

 Նե րա ծու թյուն, նպա տա կը 

Այս մո դու լի նպա տակն այն հա մա կար գը նկա րագ րելն է, ո րի շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց վում է հե տըն դուն-
ման ըն թա ցա կար գը։ Հե տըն դուն մանն ա ռնչ վող ը նդ հա նուր քա ղա քա կա նու թյու նը վե րա դար ձին ա ռնչ վող ա վե-
լի լայն քա ղա քա կա նու թյան բաղ կա ցու ցիչ մաս է կազ մում (Քոլ ման, 2009 թվա կան) և չի կա րող ի րա կա նաց վել 
ա ռան ձին։ Պե տու թյուն նե րի կող մից միգ րանտ նե րի՝ ի րենց տա րած քից կամ դե պի ի րենց տա րածք վե րա դար ձի 
կա ռա վար ման ձևին ու պատ ճառ նե րին ա ռնչ վող հիմ ա կան հար ցե րի մա սին հս տակ պատ կե րա ցու մը կն պաս-
տի վե րա դար ձի ո րո շա կի ե ղա նա կի՝ հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի ի րա կա նաց մա նը։

 Միգ րանտ նե րի վե րա դար ձը

 Միգ րանտ նե րի վե րա դար ձը բնակ չու թյան շար ժի ան բա ժա նե լի և հիմ ա կան բաղ կա ցու ցիչ մա սե րից մեկն է։ 
Հա մա ձայն Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կագ րի 13–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի՝ «Յու րա քան չյուր 
ոք ի րա վունք ու նի լքե լու ցան կա ցած եր կիր՝ նե րա ռյալ նաև իր եր կի րը, և վե րա դառ նա լու իր եր կիր»: Ա վե լին, 
մի ջազ գային սո վո րու թային ի րա վուն քի սկզ բունք է այն, որ յու րա քան չյուր եր կիր պետք է հետ ըն դու նի իր քա-
ղա քա ցի նե րին (ԵՀ, 2011 թվա կան)։ 

Ար տա գաղթն ու նի հա մընդ հա նուր ճա նա չում ու նե ցող բազ մա թիվ դրա կան հետևանք ներ, ի նչ պես օ րի նակ՝ 
գոր ծազր կու թյան մա կար դա կի նվա զե ցու մը, սո ցիա լա կան և տն տե սա կան լար վա ծու թյան թու լա ցու մը, ի նչ պես 
նաև զար գա ցու մը խթա նող դրա մա կան փո խան ցում ե րը։ Մյուս կող մից, ի րենց եր կի րը լքող միգ րանտ նե րը 
սո վո րա բար լի նում են ե րի տա սարդ, կր թու թյուն ստա ցած ու նա խա ձեռ նու թյուն ցու ցա բե րող ան ձինք և հա-
ճախ բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող մաս նա գետ ներ։ Հետևա բար, այդ պի սի մարդ կային ռե սուրս նե րի զանգ-
վա ծային ար տա գաղ թը կա րող է նաև եր կա րա ժամ ետ հե ռան կա րում բա ցա սա բար ան դրա դառ նալ ծագ ման 
ե րկ րի զար գաց ման վրա։ Նման հետևանք նե րից խու սա փե լու և ար տա գաղ թի դրա կան ազ դե ցու թյունն ա ռա-
վե լա գույ նի հասց նե լու նպա տա կով ծագ ման ե րկր նե րը հիմ ա կա նում ի րա կա նաց նում են քա ղա քա կա նու թյուն, 
ո րը խթա նում է այն պի սի կարևոր գոր ծըն թաց ներ, ի նչ պի սիք դրա մա կան փո խան ցում ե րը և ներդ րում երն ե ն՝ 
ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նե լով նաև վե րա դար ձի վրա։ Հա մա պա տաս խան կա ռա վար ման դեպ քում, վե րա-
դարձ են թադ րող միգ րա ցիան կա րող է մեղ մաց նել քա ղա քա ցի նե րի ար տա հոս քի բա ցա սա կան հետևանք նե րը 
և մե ծաց նել ար տա գաղ թի դրա կան ազ դե ցու թյու նը։ Հետևա բար, վե րա դարձ են թադ րող միգ րա ցիան շատ պե-
տու թյուն նե րի միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյան կարևոր բա ղադ րիչ է դար ձել, և հա մա պա տաս խա նա բար, դա 
լուրջ մար տահ րա վեր է պե տա կան ու մի ջազ գային մա կար դա կում միգ րա ցիայի կա ռա վար ման հա մար (ՄՄԿ, 
2004 թվա կան)։ 

Այս մար տահ րա վե րը նաև կարևոր է նպա տա կա կետ ե րկր նե րի հա մար, քա նի որ վե րա դարձ են թադ րող միգ-
րա ցիան հա ճախ ա ռա ջաց նում է դրա մա կան մի ջոց նե րի հատ կաց ման և պե տու թյան կող մից են թա կա ռուց ված-
քի ստեղծ ման ան հրա ժեշ տու թյուն։ Այդ պատ ճա ռով կա մա վոր վե րա դար ձը հա մար վում է շատ ա վե լի ծախ-
սար դյու նա վետ տար բե րակ, քան միգ րանտ նե րի հար կա դիր հե ռա ցու մը։ Նույ նիսկ կա մա վոր վե րա դար ձող 
ան ձանց հա մար նա խա տես վող ճա նա պար հա ծախ սի տրա մադ րու մը կամ վե րաին տեգր ման հա մար ա ջակ ցու-
թյունն ա վե լի մատ չե լի են, քան պահ ման հա մար հա տուկ կա ցա րան նե րի ստեղ ծու մը, պա տաս խա նա տու աշ-
խա տա կից նե րի նշա նա կու մը և ոչ կա մա վոր վե րա դար ձի հա մար մե խա նիզմ ե րի ստեղ ծու մը։ 

Վե րա դարձ են թադ րող միգ րա ցիային հա մա պա տաս խան քա ղա քա կան պա տաս խան ձևա կեր պե լու հա մար 
պետք է դի տար կել ո րոշ հիմ ա րար հար ցեր։ Կարևոր հարց է այն, թե ա րդյոք վե րա դար ձը ցան կա լի է պե տու-
թյան շա հե րի տե սան կյու նից։ Հար կա վո՞ր է ա րդյոք ակ տի վո րեն ա ջակ ցել և նպաս տել վե րա դարձ են թադ րող 
միգ րա ցիային։ Ե թե այո, ա պա ո րո՞նք են վե րա դար ձի հետ կապ ված հիմ ա կան խն դիր նե րը և ո՞ րը պետք է լի նի 
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պե տու թյան՝ վե րա դար ձող ան ձանց վե րա բե րող քա ղա քա կա նու թյան շր ջա նա կը (Լե սինս կա, 2013 թվա կան)։ 
Այս հար ցե րի պա տաս խան նե րը, ի նչ պես նաև վե րա դարձ են թադ րող միգ րա ցիայի վե րա բե րյալ հս տակ ը նդ հա-
նուր պատ կե րա ցու մը և վե րա դար ձող ան ձանց հնա րա վոր հոս քե րի պատ շաճ ու սում ա սի րու թյու նը կն պաս տեն 
վե րա դարձ են թադ րող միգ րա ցիայի հար ցում պե տու թյան դիր քո րոշ ման և, հետևա բար, հե տա գա քայ լեր ձեռ-
նար կե լու, և հա մա պա տաս խան ռե սուրս ներ, այդ թվում՝ մարդ կային, կա ռա վար ման, ֆի նան սա կան և այլ ռե-
սուրս ներ, հատ կաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյան վե րա բե րյալ հիմ ա րար ո րո շում կա յաց նե լուն։ 

Վեր ջա պես, միգ րանտ նե րի բա րե հա ջող վե րա դար ձը կարևոր է ծագ ման և նպա տա կա կետ ե րկր նե րի միջև ար-
դյու նա վետ ե րկ կողմ հա րա բե րու թյուն նե րի պահ պան ման հա մար և հան գեց նում է միգ րա ցի ոն հա մա կար գե րի 
ստեղծ ման։ Այդ եր կու պե տու թյուն ներն էլ պա տաս խա նա տու են վե րա դար ձի հա մար և շա հագրգռ ված են բա-
րե հա ջող վե րա դար ձի գոր ծըն թաց նե րով։ Վեր ջա պես, բա րե հա ջող վե րա դար ձը հնա րա վոր կլի նի միայն ե րկր-
նե րի միջև սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյան դեպ քում։

«Վե րա դարձ» հաս կա ցու թյու նը լայն ի մաս տով նշա նա կում է այն վայր վե րա դառ նա լու գոր ծո ղու թյու նը կամ 
գոր ծըն թա ցը, որ տե ղից մեկ նել է ան ձը։ Դա կա րող է տե ղի ու նե նալ տվյալ ե րկ րի տա րած քի սահ ման-
նե րում, ի նչ պես ներ քին տե ղա հան ման են թարկ ված՝ վե րա դար ձող ան ձանց (Ն ՏԵ Ա– ներ) և զո րացր ված 
մար տիկ նե րի դեպ քե րում, կամ հյու րըն կա լող (տա րանց ման կամ նպա տա կա կետ) ե րկ րի և ծագ ման ե րկ-
րի միջև, ի նչ պես միգ րանտ աշ խա տող նե րի, փախս տա կան նե րի, ա պաս տան հայ ցող նե րի և մաս նա գի տա-
կան ո րա կա վո րում ու նե ցող քա ղա քա ցի նե րի դեպ քե րում։ Գո յու թյուն ու նեն վե րա դար ձի են թա տե սակ ներ, 
ո րոնց մի ջո ցով կա րե լի է բնու թագ րել վե րա դար ձի ի րա կա նաց ման կար գը, օ րի նակ՝ կա մա վոր, հար կա-
դիր, ա ջակց վող և ի նք նա բուխ վե րա դարձ, ի նչ պես նաև այն պի սի են թա տե սակ ներ, ո րոնց մի ջո ցով բնու-
թագր վում է, թե ով քեր են մաս նակ ցում վե րա դար ձին, օ րի նակ՝ հայ րե նա դար ձու թյու նը (փախս տա կան նե րի 
հա մար)։ 

«Վե րա դար ձի միգ րա ցիա» հաս կա ցու թյու նը նշա նա կում է իր ծագ ման եր կիր կամ ա ռա վե լա պես բնակ վե-
լու վայր վե րա դար ձող ան ձի տե ղա շար ժը, սո վո րա բար՝ ա ռն վազն մեկ տա րի այլ ե րկ րում ան ցկաց նե լուց 
հե տո։ Այս վե րա դար ձը կա րող է կամ չի կա րող կա մա վոր լի նել։

(ՄՄԿ, 2011 թվա կան):

Բ նակ չու թյան շար ժի պատ մու թյան մեջ միգ րանտ նե րի վե րա դար ձը հա մար վում է հա րա բե րա կա նո րեն նոր 
երևույթ։ Մինչև 80 –ա կան նե րի վեր ջը միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյու նում շեշ տը դր վում էր միգ րանտ նե րի ին-
տեգր ման վրա, այլ ոչ թե նրանց վե րա դար ձի վրա։ Սա կայն 1980 –ա կան նե րի ըն թաց քում ա կա դե մի կոս նե րի 
միջև ծա գեց բա նա վեճ «վե րա դար ձի երևույ թի և ծագ ման ե րկր նե րի վրա դրա ազ դե ցու թյան» վե րա բե րյալ (Կ. 
Կրաց ման, Ե. Պեցլ և Մ. Տե մեշ վա րի, 2010 թվա կան)։ Այս հոս քը տա րան ջատ վել է միգ րա ցիայի ա ռան ձին 
տե սակ նե րի, ե րբ հա մաշ խար հայ նա ցու մը և աշ խա տու ժի շար ժու նա կու թյան ա ճը հան գեց րե ցին ու ղար կող և 
ըն դու նող ե րկր նե րում մտա վա խու թյուն նե րի ա ռա ջաց մա նը։ Միգ րանտ նե րի վե րա դար ձին ու շադ րու թյուն դարձ-
նե լու կարևո րու թյու նը նաև ըն դուն վել էր մի ջազ գային մա կար դա կում։ Նպա տա կա կետ ե րկր նե րի դեպ քում, ան-
վտան գու թյան հետ կապ ված ի րա վի ճա կի վրա ուղ ղա կի ո րեն ազ դում է այն միգ րանտ նե րի վե րա դար ձը, ո րոնք 
չեն կա րող կամ չեն ցան կա նում մալ այդ ե րկր նե րի տա րած քում (ի նչ պես օ րի նակ՝ մեր ժում ստա ցած ա պաս-
տան հայ ցող նե րը, դժ վա րին կա ցու թյան մեջ հայտն ված միգ րանտ նե րը կամ ան կա նոն կար գա վի ճա կում գտն-
վող ան ձինք)։ Վե րա դար ձը նաև պե տու թյա նը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ի րա կա նաց նե լու իր ի նք նիշ խան 
ի րա վուն քը՝ ո րո շե լու, թե ով պետք է մուտք գոր ծի ու մա իր տա րած քում և ի նչ պայ ման նե րով։ Ի հար կե, վե-
րա դար ձը նաև կարևոր է ու ղար կող պե տու թյուն նե րի հա մար։ Վե րա դար ձող միգ րանտ նե րի մեծ հոս քե րը կա-
րող են ո րո շա կի դժ վա րու թյուն ներ ստեղ ծել ո րոշ ե րկր նե րի հա մար՝ վե րաին տեգր ման հնա րա վո րու թյուն նե րի և 
սո ցիալ–տն տե սա կան կա յու նու թյան ա ռու մով։ Այլ պե տու թյուն ներ վե րա դար ձի հե ռան կա րը դի տում են որ պես 
ի րենց զար գաց մա նը նպաս տե լու մի ջոց։ Եր կու դեպ քում էլ պարզ է, որ վե րա դար ձի գոր ծըն թա ցի հա մար պա-
հանջ վում է ման րակր կիտ պլա նա վո րում և ա վե լի խոր հա մա գոր ծակ ցու թյուն։ 
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րո նաց նե լու ար դյուն քում մշակ վել են սկզ բունք ներ, ո րոնք ա պա հո վում են վե րա դար ձին ա ռնչ վող քա ղա քա-
կա նու թյան հետ կապ ված ար դյու նա վետ գոր ծե լա կերպ։ Ի նչ պես ար դեն նշ վել է, մի ջազ գային մա կար դա կում 
ծագ ման, տա րանց ման և նպա տա կա կետ ե րկր նե րի հա մա պա տաս խան մար մին նե րի միջև՝ ար դյու նա վե տո րեն 
վե րա դար ձը կազ մա կեր պե լուն ուղղ ված հա մա գոր ծակ ցու թյան ամ րապն դում ան հրա ժեշտ պայ ման է հա մար-
վում բա րե հա ջող վե րա դար ձի հա մար։ Ի թիվս այլ մի ջոց նե րի՝ դա են թադ րում է ան կա նոն կար գա վի ճա կով 
միգ րանտ նե րի կա մա վոր կամ հար կա դիր վե րա դար ձին նպաս տե լու նպա տա կով ե րկ կողմ հա մա ձայ նագ րե րի 
կն քում, այդ թվում՝ մար դա սի րա կան սկզ բունք նե րի վրա հիմ ված և կա նո նա կարգ ված վե րա դար ձի հա մար 
ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րը (ՄՄԿ, 2004 դ)։ 

Վե րա դար ձի ար դյու նա վե տու թյունն ա պա հո վե լու հա մար մեկ այլ կարևոր մո տե ցում է կա մա վոր վե րա դար-
ձի խթա նու մը։ Վե րա դար ձի այս տե սա կը կա րող է մեծ ա ռա վե լու թյուն ներ ա պա հո վել ի նչ պես միգ րանտ նե րի, 
այն պես էլ պե տու թյուն նե րի հա մար։ Սա կայն, այդ քան էլ հեշտ չէ մշա կել և խթա նել այդ պի սի մե խա նիզմ եր։ 
Դժ վա րու թյուն նե րը կապ ված են բազ մա թիվ գոր ծոն նե րի, ի նչ պես օ րի նակ՝ ֆի նան սա վոր մանն ա ռնչ վող հար-
ցե րի, ա ռա վե լա պես՝ հենց միգ րանտ նե րի հետ։ Կա մա վոր վե րա դար ձը կա մա վոր բնույթ է կրում, սա կայն այն 
հազ վա դեպ է լի նում ծրագր ված։ Այդ հնա րա վո րու թյու նը հա ճախ միգ րանտ նե րին ա ռա ջարկ վում է որ պես հար-
կա դիր հե ռաց մանն այ լընտ րանք, և այդ պատ ճա ռով էլ նրանք ը մբռ նու մով չեն մո տե նում դրան։ Այդ դեպ քում 
վե րաին տեգր ման հար ցում ա ջակ ցու թյան տրա մադ րու մը կա րող է լի նել միգ րանտ նե րի վե րա դար ձը խրա խու-
սե լու և կա յուն վե րա դար ձը ե րաշ խա վո րե լու հա մար լրա ցու ցիչ գոր ծոն, ին չը հա մար վում է վե րա դար ձի կա ռա-
վար մա նը եր րորդ կարևոր մո տե ցու մը։ Վե րա դար ձող ան ձանց ա ջակ ցու թյան տրա մադր ման մի ջոց նե րը պետք 
է կի րառ վեն նախ քան վե րա դար ձը, վե րա դար ձի ըն թաց քում և վե րա դար ձից հե տո պե տա կան մար մին նե րի, 
մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և մյուս շա հագր գիռ ան ձանց 
կող մից։ Բա ցի դրա նից՝ ա վե լի լայն հա մա տեքս տում կա յուն վե րա դար ձը են թադ րում է հա մա պա տաս խան քա-
ղա քա կա նու թյան և ի րա վա կան հա մա կար գի առ կա յու թյուն, կեն սա թո շակ նե րի փո խանց ման հնա րա վո րու թյուն 
և այլ աշ խա տան քային ար տո նու թյուն ներ՝ կա յուն վե րա դար ձին նպաս տե լու և դրա զար գաց ման, ի նչ պես նաև, 
ա մե նա կարևո րը՝ ի րենց վե րա դար ձի և վե րաին տեգր ման ծրագր ման ու կա ռա վար ման գոր ծում միգ րանտ նե րի 
մաս նակ ցու թյան նպա տա կով։ 

Չ նա յած այն հան գա ման քի, որ վե րա դար ձը հա ճախ պար զա պես դիտ վում է որ պես տվյալ միգ րան տին հա մա-
պա տաս խան տա րած քից հե ռաց նե լու հարց, սա կայն խն դիր ներ կա րող են ա ռա ջա նալ, ե թե վե րա դար ձը կա-
յուն չէ և ե թե քիչ աշ խա տանք է կա տար վում՝ վե րա դար ձող միգ րան տի վե րաին տեգր մա նը նպաս տե լու հա մար։ 
Վերջ նա կան ար դյուն քը կա րող է լի նել այն, որ միգ րան տը պար զա պես փոր ձի ա նօ րի նա կա նո րեն կր կին մուտք 
գոր ծել նպա տա կա կետ եր կիր։ Վե րա դար ձին ա ռնչ վող հա մա կող մա նի քա ղա քա կա նու թյու նը նե րա ռում է հա-
ջո ղու թյան հաս նե լու հա մար մի շարք կարևոր գոր ծոն ներ.

•  Կա մա վոր վե րա դար ձը խթա նե լը՝ որ պես ա ռա ջին տար բե րակ

•  Միգ րանտ նե րի մար դու ի րա վունք նե րը հար գե լը, ան կախ վե րա դար ձի բնույ թից (կա մա վոր կամ հար-
կա դիր վե րա դարձ)

•  Կա յուն վե րա դար ձը խթա նե լը, ին չը նշա նա կում է մեղ մել այն ճն շում ե րը, ո րոնք կա րող են հան գեց-
նել կր կին ար տա գաղ թե լու փոր ձե րի 

• Վե րա դար ձող ան ձի տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մշա կու թային վե րաին տեգր մա նը նպաս տե լը

•  Վե րա դար ձի ի րա կա նաց ման գոր ծում գոր ծակ ցու թյու նը և հա մա գոր ծակ ցու թյու նը։

 Ա ջակ ցու թյուն կա յուն վե րա դար ձի և վե րաին տեգր ման հար ցում

 Վե րաին տեգր ման հար ցում ա ջակ ցու թյու նը կա րող է լի նել ի նչ պես վե րա դառ նա լուց հե տո ա ռօ րյա ծախ սե րի 
հա մար դրա մա կան մի ջոց նե րի կամ վե րա հաս տատ վե լու հա մար միկ րո մա կար դա կում սահ մա նա փակ, միան-
վագ դրա մա կան օգ նու թյան տրա մադր ման տար բե րա կով, այն պես էլ սո ցիա լա կան և տն տե սա կան ա ջակ ցու-
թյան տար բեր մի ջոց նե րի կամ հյու րըն կա լող ե րկ րում կու տակ ված ո րոշ նպաստ նե րի փո խանց ման տար բե րա-
կով։ Ա ջակ ցու թյուն կա րող է տրա մադր վել ան մի ջա պես միգ րանտ նե րին կամ ծագ ման ե րկ րում վե րա դար ձող 
ան ձանց խմ բե րին՝ մակ րո մա կար դա կում ի նս տի տու ցի ո նալ ա ջակ ցու թյան տես քով։ Ա ռան ձին վե րա դար ձող 

Վե րա դարձ են թադ րող միգ րա ցիան ման րա մաս նո րեն ու սում ա սիր վել է, և դրա վրա ու շադ րու թյուն կենտ-
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ան ձանց փո խա րեն վե րա դար ձող ան ձանց խմ բե րը որ պես թի րախ ը նտ րե լը կա րող է են թադ րել ա վե լի եր կար 
ժամ ետ, կա ռուց ված քային և զար գաց ման հար ցում ա ջակ ցու թյուն (Ֆ լետ չեր, 2012 թվա կան)։ Ի րենց հայ րե նի 
հա մայնք նե րում միգ րանտ նե րի բա րե հա ջող վե րաին տեգ րու մը կարևոր գոր ծոն է վե րա դառ նա լուց հե տո ար-
դյու նա վետ կյան քով ապ րե լու նրանց կա րո ղու թյան և կա յուն վե րա դար ձին նպաս տե լու հա մար։ 

Ար դյու նա վետ վե րաին տեգ րու մը պայ մա նա վոր ված է բազ մա թիվ գոր ծոն նե րով, այդ թվում՝ սո ցիա լա կան, քա-
ղա քա կան և տն տե սա կան, և ա ռա ջաց նում է միգ րան տի ակ տիվ ներգ րավ վա ծու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն։ Տե-
ղի տն տե սա կան և սո ցիա լա կան կյան քում ար դյու նա վետ վե րաին տեգ րու մը միգ րան տին հնա րա վո րու թյուն է 
ըն ձե ռում դառ նա լու ի նք նու րույն՝ ծագ ման ե րկ րի հա մար հնա րա վո րու թյուն ա պա հո վե լով ա վե լի ար դյու նա վե-
տո րեն օգ տա գոր ծե լու միգ րան տի՝ հյու րըն կա լող ե րկ րում ձեռք բեր ված հմ տու թյուն նե րը, գի տե լիք նե րը և ռե-
սուրս նե րը։ Վե րաին տեգր մա նը նպաս տող ծրագ րե րը, այդ թվում՝ մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տու մը, 
փոքր ձեռ նար կա տի րու թյան զար գա ցու մը և նպա տա կային ա ջակ ցու թյան մյուս ձևե րը, ոչ միայն օգ նում են վե-
րա դար ձող միգ րանտ նե րին, այլև կա րող են օգ նել նրանց հա մայնք նե րին՝ ստեղ ծե լու ըն կա լու նա կու թյան մթ նո-
լորտ վե րա դար ձող միգ րանտ նե րի հա մար, ի նչ պես նաև հնա րա վո րու թյուն ներ ամ բողջ հա մայն քի հա մար։

 Կա յուն վե րա դար ձը հե ռաց մանն ա ռնչ վող ցան կա ցած քա ղա քա կա նու թյան կարևոր տարր է՝ չնա յած այն հան-
գա ման քի, որ դա հար կա դիր վե րա դար ձին վե րա բե րող հիմ ա կան հար ցը չէ։ Այդ պի սի վե րա դար ձը են թադ-
րում է հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և գոր ծա կա լու թյուն նե րի հետ աշ խա տանք, մաս նա վո րա պես՝ 
զար գաց ման հար ցում փորձ ու նե ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րի և գոր ծա կա լու թյուն նե րի հետ, և այն կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի և գոր ծա կա լու թյուն նե րի հետ, ո րոնք կա րող են նպաս տել վե րա դար ձին հա ջոր դող ծրագ րե րի և 
վե րաին տեգր ման ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը, ի նչ պես նաև այլ ե րկր նե րի կա ռա վա րու թյուն նե րի հետ աշ խա-
տանք՝ տա րանց ման կամ ծագ ման ե րկ րի հետ լավ հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տե լու նպա տա կով։ Մարդ կանց 
կա յուն վե րա դար ձին՝ ի նչ պես կա մա վոր, այն պես էլ հար կա դիր, պետք է նպաս տել քա ղա քա կա նու թյան հետ 
կապ ված այն պի սի նա խա ձեռ նու թյուն նե րի մի ջո ցով, ո րոն ցով խրա խուս վում է վե րա դար ձից հե տո խթան նե րի 
ստեղծ ման հար ցում եր րորդ ե րկր նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը։ Նման նա խա ձեռ նու թյուն նե րը դրա կան, 
եր կա րա ժամ ետ ազ դե ցու թյուն կու նե նան՝ դե պի նպա տա կա կետ եր կիր ան կա նոն միգ րա ցիան կան խե լու և 
ծագ ման ե րկ րում հա մայնք նե րի սո ցիա լա կան բա րե կե ցու թյու նը բարձ րաց նե լու ա ռու մով (ՄՄԿ, 2004 բ)։

 Վե րա դարձ են թադ րող միգ րա ցիան՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյու նում միգ րա ցիայի շր ջա նակ նե րում

 Միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյու նը հիմ ված է պե տու թյան՝ ը նդ հա նուր քա ղա քա կան նպա տակ նե րի վրա և, 
սո վո րա բար, բխում է հան րային քա ղա քա կա նու թյան այլ տար րե րից, ի նչ պես նաև՝ ա ռնչ վում դրանց, օ րի նակ՝ 
աշ խա տան քի շու կային ա ռնչ վող քա ղա քա կա նու թյու նը, ար տա քին քա ղա քա կա նու թյու նը, ժո ղովր դագ րա կան 
քա ղա քա կա նու թյու նը և այլն։ Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան, ա ռևտ րային, զբաղ վա ծու թյան, ա ռող ջա պա հա կան, 
մշա կու թային և ան վտան գու թյան քա ղա քա կա նու թյան ո լորտ նե րը փոխ կա պակց ված են մի մյանց հետ (ՄՄԿ, 
2004 ա)։ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում միգ րա ցիայի կա ռա վար ման խն դիր նե րը սահ ման ված են Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան միգ րա ցիայի պե տա կան կար գա վոր ման քա ղա քա կա նու թյան հայե ցա կար գում։ Այս 
ռազ մա վա րա կան փաս տաթղ թում ուր վագծ վում են հիմ ա կան ուղ ղու թյուն նե րը՝ հա մա պա տաս խան պե տու-
թյան ը նդ հա նուր քա ղա քա կան դիր քո րոշ մա նը։ Օ րի նակ՝ դրա նում ար տա ցոլ վում է այն պի սի ռազ մա վա րա կան 
նպա տակ, ի նչ պի սին ար տա գաղ թի կան խու մը և ներ գաղ թի խրա խու սում է, ո րը սահ ման վել է որ պես Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան ա մե նա կարևոր գոր ծա ռույթ նե րից մե կը։ Մաս նա վո րա պես՝ հայե-
ցա կար գում «օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի վե րա դար ձի, 
ի նչ պես նաև հայ րե նի քում նրանց հե տա գա վե րաին տեգր մա նը ցու ցա բեր վող ա ջակ ցու թյու նը» ճա նաչ վել է որ-
պես քա ղա քա կա նու թյան գե րա կա խն դիր նե րից մե կը (ՀՀ Կա ռա վա րու թյուն, 2010 թվա կան)։ 

Հայե ցա կար գի ի րա կա նա ցում ա պա հո վե լու նպա տա կով 2011 թվա կա նին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
Կա ռա վա րու թյու նը հաս տա տել է «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան միգ րա ցիայի պե տա կան կար գա վոր ման 
քա ղա քա կա նու թյան հայե ցա կար գի ի րա կա նաց ման 2012–2016 թվա կան նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը»։ 
Գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի նպա տա կը Հայե ցա կար գով սահ ման ված հիմ ա կան մո տե ցում երն ու մե խա-
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նիզմ ե րը կոնկ րետ գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րա ծելն է։ Այդ փաս տաթղ թով սահ ման վում են Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի Հա յաս տան վե րա դար ձի հար ցում ա ջակ ցու թյան հետևյալ ման րա մաս նե րը.

• «Աշ խա տա շու կա յում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն վե րա դար ձող քա ղա քա ցի նե րի վե րաին տեգր-
մանն ուղղ ված զբաղ վա ծու թյան ծրագ րե րի վա րում և նոր ծրագ րե րի ներդ րում։

•  Միգ րանտ նե րի հետ աշ խա տող պե տա կան մար մին նե րում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն վե րա-
դար ձող ան ձանց հա մար խորհր դատ վա կան բնույ թի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադր ման կազ մա կեր-
պում, ո լոր տում գոր ծող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ գոր ծըն կե րային հա րա բե րու-
թյուն նե րի ակ տի վա ցում։

•  Բա նակ ցու թյուն նե րի վա րում ըն դու նող ե րկր նե րի հետ` նրանց օ ժան դա կու թյամբ վե րա դար ձող ան-
ձանց Հա յաս տա նում վե րաին տեգր ման ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լու հար ցե րի շուրջ։

•  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի վե րա դար ձին ա ջակ ցող ին տեր նե տային տե ղե-
կատ վա կան հա մա կար գե րի հե տա գա կա տա րե լա գոր ծում, ին չը հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի այդ ան-
ձանց է լեկտ րո նային կա պի հա ղոր դու ղի նե րով ան մի ջա կա նո րեն կապ վե լու Հա յաս տա նի պե տա կան 
կա ռա վար ման հա մա պա տաս խան մար մին նե րի մաս նա գետ նե րի հետ և ի րենց հու զող հար ցե րի վե-
րա բե րյալ ստա նա լու ա րագ և հա վաս տի պա տաս խան ներ, ար տերկ րում ապ րող Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի շր ջա նում հա մա կար գե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան տա րա ծում»: 

 Վե րա դարձ են թադ րող միգ րա ցիայի տի պա բա նու թյու նը 

Ընդ հա նուր առ մամբ, միգ րանտ նե րի վե րա դար ձը կա րող է լի նել կա մա վոր կամ ոչ կա մա վոր (հար կա դիր)։ Վե-
րա դար ձի այս եր կու տե սակ նե րը նե րա ռում են բազ մա թիվ են թա տե սակ ներ (օ րի նակ՝ հար կա դիր վե րա դար ձը՝ 
որ պես վար չա կան ըն թա ցա կարգ, կա րող է ի րա կա նաց վել տար բեր ե ղա նակ նե րով նույ նիսկ մեկ ե րկ րի միգ րա-
ցիայի կա ռա վար ման շր ջա նա կում), և դրանք պա հան ջում են վե րահսկ ման ու կա ռա վար ման հար ցե րում տար-
բեր մո տե ցում եր։ Միա ժա մա նակ, փոր ձը ցույց է տվել, որ ոչ կա մա վոր վե րա դար ձը և կա մա վոր վե րա դար ձը 
փոխ կա պակց ված են և ու նեն փո խա դարձ ու ժե ղաց նող ազ դե ցու թյուն։ Վե րա դարձ են թադ րող միգ րա ցիային 
ա ռնչ վող քա ղա քա կա նու թյան պա րա գա յում կարևոր է տար բե րա կել կա մա վոր վե րա դար ձը, ո րն ա մե նա հա մա-
պա տաս խան տար բե րակն է զար գաց ման հա մար, և ոչ կա մա վոր վե րա դար ձը, ո րն ա ռն չու թյուն ու նի, օ րի նակ՝ 
ա պաս տան ստա նա լու հա մար դի մու մի մերժ ման կամ ան կա նոն կար գա վի ճա կով միգ րանտ նե րի վտար ման 
հետ։

 Կա մա վոր վե րա դար ձը

Ա ջակց վող կամ ի նք նու րույն վե րա դարձ ծագ ման, տա րանց ման կամ որևէ այլ եր կիր՝ վե րա դար ձող ան ձի 
ա զատ կամ քի հի ման վրա։

(ՄՄԿ, 2011 թվա կան):

Ել նե լով այս սահ մա նու մից՝ կա մա վոր վե րա դար ձի հիմ ա կան չա փո րո շի չը վե րա դար ձող ան ձի ա զատ կամքն 
է։ Միգ րա ցիայի կա ռա վար ման հա մա տեքս տում կա մա վոր վե րա դար ձի ա մե նա հա մա պա տաս խան դեպ-
քը կա մա վոր վե րա դար ձի ա ջակց վող տար բե րակն է։ Այդ պա րա գա յում միգ րանտ նե րի վե րա դար ձի հար ցում 
ա ջակ ցու թյան կազ մա կերպ ման գոր ծում կա րող են ներգ րավ ված լի նել ան սահ մա նա փակ թվով պե տա կան և 
ոչ պե տա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ։ Հետևա բար, այս եզ րույ թը հիմ ա կա նում հիմ ված է ոչ թե վե րա դար-
ձի կա մա վոր բնույ թի, այլ կազ մա կերպ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վրա, մաս նա վո րա պես՝ տվյալ ան ձին 
խորհր դատ վա կան, նյու թա տեխ նի կա կան, ֆի նան սա կան և (կամ) այլ տե սա կի ա ջակ ցու թյան հետ կապ ված 
օ ժան դա կու թյու նը կամ այդ ա ջակ ցու թյան տրա մադ րու մը։
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կեր պու թյուն ներ, ի նչ պի սիք Միգ րա ցիայի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյու նը (ՄՄԿ), տե ղա կան կամ մի ջազ-
գային հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն ներն են, ի նչ պես նաև այդ ըն թա ցա կար գե րին կա րող են օ ժան դա-
կել կամ նույ նիսկ դրանք ֆի նան սա վո րել կա ռա վա րու թյուն նե րը։ Հար կա դիր վե րա դար ձի հետ հա մե մա տու-
թյամբ՝ ա ջակց վող կա մա վոր վե րա դար ձը (Ա ԿՎ) նվա զեց նում է մար դու ի րա վունք նե րի խախ տում ե րի վտան-
գը, վե րա դար ձող ան ձին օգ նում է պահ պա նել իր ար ժա նա պատ վու թյու նը և, սո վո րա բար, ա վե լի քիչ ծախ-
սա տար է կա ռա վա րու թյան հա մար ֆի նան սա կան և քա ղա քա կան ա ռու մով, քան հար կա դիր վե րա դար ձը։ 
Ել նե լով այս պատ ճառ նե րից՝ Ա ԿՎ –ի ներ մու ծու մը միգ րա ցիայի կա ռա վար ման՝ ցան կա ցած փոխ կա պակց ված 
և ար դյու նա վետ քա ղա քա կա նու թյան կարևոր գոր ծոն է՝ ոչ միայն ան կա նոն կար գա վի ճա կով միգ րանտ նե րի և 
հա ջո ղու թյան չհա սած ա պաս տան հայ ցող նե րի հա մար, այլև տուն վե րա դար ձի հա մար ա ջակ ցու թյան կա րիք 
ու նե ցող բո լոր միգ րանտ նե րի հա մար (ՄՄԿ, 2004բ)։

2000 թվա կա նին Ա վստ րիայի Ներ քին գոր ծե րի դաշ նային նա խա րա րու թյան և ՄՄԿ –ի միջև ստո րագր վեց 
Փո խըմբռն ման հու շա գիր, ո րը հիմք է ծա ռա յում ա ջակց վող վե րա դար ձին ա ռնչ վող մի ջո ցա ռում ե րի ա ռու-
մով հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մար։ 

Ներ քին գոր ծե րի դաշ նային նա խա րա րու թյան և ՄՄԿ –ի միջև ստո րագր ված Փո խըմբռն ման հու շագ րով 
սահ ման վում է Ա վստ րիա յում ա ջակց վող վե րա դար ձին ա ռնչ վող մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նաց ման շր ջա-
նա կը, և այն հիմք է ծա ռա յում «Մար դա սի րա կան վե րա դար ձի ը նդ հա նուր ծրագ րի» հա մար։ Փո խըմբռն-
ման հու շագ րի հա մա ձայն՝ ՄՄԿ –ի հիմ ա կան պար տա կա նու թյուն ներն ե ն՝ ա ջակց վող վե րա դար ձի վե-
րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լը, ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թե րի ձեռք բեր ման հար ցում վե-
րա դար ձող ան ձանց ա ջակ ցե լը, Ա վստ րիայից վե րա դառ նա լու հա մար նյու թա տեխ նի կա կան հար ցե րը 
կար գա վո րե լը, ի նչ պես նաև դե պի վե րա դար ձի եր կիր տա րանց ման հնա րա վո րու թյուն ա պա հո վե լը և ֆի-
նան սա կան ա ջակ ցու թյուն տրա մադ րե լը։ Փո խըմբռն ման հու շագ րով սահ ման ված թի րա խային խմ բերն ե ն՝ 
ա պաս տան հայ ցող նե րը, նախ կի նում ա պաս տան հայ ցող նե րը, ո րոնց դի մում ե րը մերժ վել են, ի նչ պես նաև 
ան կա նոն կար գա վի ճա կով բնակ վող միգ րանտ նե րը (Կ. Կրաց ման, Ե. Պեցլ և Մ. Տե մեշ վա րի, 2010 թվա-
կան)։ 

ԱԿՎ–ն հատ կա պես կի րա ռե լի է որ պես հար կա դիր վե րա դար ձի այ լընտ րանք։ Այն դեպ քե րում, ե րբ ը նտ րու-
թյու նը վտար ման ըն թա ցա կար գով վե րա դար ձի կամ կա մա վոր վե րա դար ձի միջև է, կա մա վոր վե րա դար ձի 
հնա րա վո րու թյամբ հա վա սա րակշռ վում է միգ րան տի՝ վտար ված ան ձ ո րակ վե լուց և կր կին մուտք գոր ծե լու ար-
գել քից խու սա փե լու կա րի քը։ Միա ժա մա նակ, հնա րա վոր է, որ ո րոշ միգ րանտ ներ սո վո րա կան ի րա վի ճակ նե-
րում ցան կա նան վե րա դառ նալ ի րենց ծագ ման եր կիր, բայց չկա րո ղա նան՝ ֆի նան սա կան և այլ խո չըն դոտ նե րի 
պատ ճա ռով։ Հա տուկ ու շադ րու թյուն պա հան ջող՝ խո ցե լի և (կամ) դժ վա րին կա ցու թյան մեջ հայտն ված ան-
ձինք նույն պես կա րող են օ գտ վել ի րենց ծագ ման եր կիր վե րա դառ նա լու հա մար տրա մադր վող ա ջակ ցու թյու-
նից, հատ կա պես այն դեպ քում, ե րբ տրա մադր վում է նաև ի նչ –որ տե սա կի ա ջակ ցու թյուն վե րաին տեգր ման 
հա մար։ Այդ ան ձանց թվին են դաս վում տա րի քով մար դիկ, մտա վոր ա րա տով մար դիկ, լք ված զու գըն կեր նե րը, 
ան չա փա հաս նե րը, էթ նիկ փոք րա մաս նու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, կա նայք և հատ կա պես թրա ֆի քին գի 
զոհ դար ձած ան ձինք։

 Բա ցի վե րոն շյալ հիմ ա կան մի ջո ցա ռում ե րից՝ կա մա վոր վե րա դար ձի ար դյու նա վետ մե խա նիզմ եր ստեղ ծե-
լու հա մար պետք է ստեղծ վեն ո րոշ տեխ նի կա կան պայ ման ներ։ Դրան ցից ա մե նա կարևորն օբյեկ տիվ և վս տա-
հե լի տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում է՝ նե րա ռյալ ծագ ման ե րկ րում պայ ման նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը, 
ի նչ պես նաև խորհր դատ վու թյան տրա մադ րու մը՝ միգ րանտ նե րին վե րա դար ձի մա սին ան կախ և կշ ռա դատ ված 
ո րո շում կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լու հա մար։ 

 Կա մա վոր վե րա դար ձի ըն թա ցա կար գե րում հիմ ա կա նում ա ջակ ցու թյուն են տրա մադ րում այն պի սի կազ մա-
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Ոչ կա մա վոր կամ հար կա դիր վե րա դար ձը

 Կա մա վոր վե րա դար ձը նա խընտ րե լի տար բե րակն է, սա կայն ո րոշ դեպ քե րում հար կա դիր վե րա դար ձի մե խա-
նիզմ ե րի ան հրա ժեշ տու թյունն ան խու սա փե լի է։ Ոչ կա մա վոր կամ հար կա դիր վե րա դար ձին ա ռնչ վող քա ղա-
քա կա նու թյու նը պետք է նե րառ վի որ պես միգ րա ցիայի վե րա բե րյալ ցան կա ցած հա մա կող մա նի և հա վա սա-
րակշռ ված մո տեց ման մի մաս։

«Հար կա դիր վե րա դարձ» հաս կա ցու թյու նը նշա նա կում է ան հա տի ստի պո ղա կան վե րա դար ձը ծագ ման, 
տա րանց ման կամ եր րորդ եր կիր՝ վար չա կան կամ դա տա կան ակ տի հի ման վրա։

(ՄՄԿ, 2011 թվա կան)

Ինչ պես նշ վեց, շատ հա ճախ կա մա վոր վե րա դար ձի և հար կա դիր վե րա դար ձի միջև տար բե րու թյու նը փոքր է 
այն ա ռու մով, որ հա մա պա տաս խան ան ձինք ի րա կա նում չու նեն ե րկ րում գտն վե լու հնա րա վո րու թյուն։ 

Պե տու թյան օ րենք նե րով սահ ման ված՝ ի րա վուն քի կի րառ ման ըն թա ցա կար գե րով պե տա կան մար մին նե րի 
կող մից ի րա կա նաց վում է հար կա դիր վե րա դարձ, ե րբ նպա տա կա կետ ե րկ րում մա լու ի րա վա կան հիմ քեր չու-
նե ցող միգ րանտ նե րը կա մա վոր չեն հե ռա նում ե րկ րից, ե րբ նրան ցից դա պա հանջ վում է։ Շատ ե րկր նե րում 
հար կա դիր վե րա դար ձը դիտ վում է որ պես միգ րա ցիայի կա ռա վար ման՝ պատ շաճ կեր պով գոր ծող հա մա կար-
գում վե րա դար ձին ա ռնչ վող ար դյու նա վետ քա ղա քա կա նու թյան կարևոր բա ղադ րիչ և հա մա կար գի հու սա լի ու-
թյունն ա պա հո վե լու հա մար ան հրա ժեշտ տարր։ Վե րա դար ձի նման ըն թա ցա կար գե րի առ կա յու թյու նը հա ճախ 
հան դես է գա լիս որ պես խթան, որ պես զի ան ձինք ը նտ րեն կա մա վոր վե րա դար ձի ու ղին։ Սա կայն, ցան կա ցած 
դեպ քում կարևոր է, որ հար կա դիր վե րա դարձն ի րա կա նաց վի ա պա հո վու թյունն ու մար դա սի րա կան սկզ բունք-
նե րը հաշ վի առ նե լով՝ կի րա ռե լի մար դու ի րա վունք նե րին և մար դա սի րա կան ի րա վուն քին հա մա պա տաս խան, 
և որ վե րա դար ձող ան ձանց հա մար ոչ կա մա վոր վե րա դար ձը չդառ նա խա րան։

 Հե ռաց ման հա մար ան հրա ժեշտ է ո րո շա կի են թա կա ռուց վածք, ո րը կնե րա ռի հե ռաց մա նը սպա սող վե րա դար-
ձող ան ձանց պա հե լու հա մար նա խա տես ված հաս տա տու թյուն ներ։ Գո յու թյուն ու նեն հաս տա տու թյուն նե րի 
ե րեք տե սակ ներ՝

•  փակ պահ ման կենտ րոն ներ

•  տա րանց ման կենտ րոն ներ

•  բաց կենտ րոն ներ 
Ընդ հա նուր առ մամբ, Միգ րանտ նե րի հա մար նա խա տես ված կա ցա րա նը կամ Հա տուկ կա ցա րանն (ՀԿ) այն-
պի սի հիմ արկ է, որ տեղ փակ պայ ման նե րում, սա կայն մար դա սի րա կան սկզ բունք նե րի պահ պան մամբ, ժա-
մա նա կա վո րա պես պահ վում են ե րկ րում գտն վե լու ի րա վա կան հիմ քեր չու նե ցող օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի-
նե րը, այ սինքն՝ ան կա նոն կար գա վի ճա կով միգ րանտ նե րը։ Պա հե լու այդ պի սի վայ րում ան ձանց տե ղա վո րե լը 
պետք է կի րառ վի որ պես վեր ջին մի ջոց, ե րբ պա տաս խա նա տու մար մին ներն ա նար դյու նա վետ են հա մա րում 
ա զա տու թյու նից զր կե լու հետ կապ չու նե ցող մի ջոց նե րը։ Դա պետք է ի րա կա նաց վի որ պես վար չա կան մի ջոց, 
այլ ոչ թե քրե ա կան1։ Վեր ջա պես, այս մի ջո ցից կա րե լի է խու սա փել Ա ԿՎ –ի մո տե ցու մը կի րա ռե լու դեպ քում։

 Հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ հար կա դիր վե րա դար ձը վե րա դար ձող ան ձի կամ քին հա կա ռակ կի րառ-
վող ճնշ ման մի ջոց է՝ մեծ ու շադ րու թյուն պետք է դարձ նել վե րա դար ձի ըն թա ցա կար գով ան ցնող միգ րանտ-
նե րի մար դու ի րա վունք նե րը պահ պա նե լուն ու հար գե լուն։ Ոչ կա մա վոր վե րա դար ձը պետք է ի րա կա նաց վի 
թա փան ցիկ, մար դա սի րա կան սկզ բունք նե րի պահ պան ման և ար դա րու թյան պայ ման նե րում։ Դա նշա նա կում 
է մի շարք նվա զա գույն հիմ ա կան ի րա վունք նե րի ա պա հո վում ան կա նոն կար գա վի ճա կով բնակ վող ան ձանց 
հա մար մինչև նրանց հե ռա ցու մը՝ նե րա ռյալ ա ռող ջա պա հա կան հիմ ա կան ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լու և 

1 Ազատությունից զրկելու և համապատասխան հաստատությունների վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկությունների 
համար տե՛ս Հետընդունման վերաբերյալ ձեռնարկի («R.E.A.D.M.I.T.») «D» մոդուլը։
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ե րե խա նե րի հա մար կր թու թյան հնա րա վո րու թյու նը, հե ռաց ման հետ կապ ված հար կադ րան քի մի ջոց նե րի կի-
րա ռու մը սահ մա նա փա կե լը, և ա պա հո վե լը, որ այդ պի սի մի ջոց նե րը չա փից ա վե լի խիստ կամ ան հա մա չափ 
չլի նեն, ա զա տու թյու նից զր կե լու դեպ քե րը սահ մա նա փա կե լը՝ դրանք պայ մա նա վո րե լով հա մա չա փու թյան սկզ-
բուն քով, և ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձանց հա մար նվա զա գույն ե րաշ խիք ներ սահ մա նե լը։ Հար կա դիր վե-
րա դար ձը նաև պետք է ի րա կա նաց վի ծագ ման ե րկ րի լիար ժեք ի մա ցու թյամբ և հա մա ձայ նու թյամբ՝ նե րա ռե լով 
այն պի սի մի ջոց ներ, ի նչ պի սիք ե րկ կողմ և բազ մա կողմ հա մա ձայ նագ րե րի կն քում է։ 

 Հե տըն դու նու մը 

Այս հա մա տեքս տում հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցը վե րոն շյալ սկզ բունք նե րին լի ո վին հա մա պա տաս խա նող 
հար կա դիր վե րա դար ձի ա ռան ձին տե սակ է։ Հիմ ա կան տար բե րու թյու նը դրա՝ ե րկ կող մա նի կամ, ո րոշ դեպ-
քե րում՝ բազ մա կող մա նի բնույ թի մեջ է։ Միա կող մա նի կար գով ի րա կա նաց վող հե ռաց ման ըն թա ցա կար գե րը 
հա ճախ բնո րոշ վում են ան բա վա րար հա մա գոր ծակ ցու թյամբ կամ հա մա գոր ծակ ցու թյան բա ցա կա յու թյամբ հե-
ռաց ման են թա կա ան ձի ծագ ման ե րկ րի կող մից։ Ե թե առ կա է հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գիր, ա պա 
վե րա դար ձի եր կի րը գոր ծում է մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րով սահ ման ված պար տա վո րու թյուն նե րի հա մա-
ձայն և չի կա րող խու սա փել իր տա րած քում բնակ վող կամ իր տա րած քով տա րան ցող ան կա նոն կար գա վի-
ճա կով միգ րանտ նե րի ըն դու նու մից։ Միա ժա մա նակ, վտար ման դեպ քում նպա տա կա կետ եր կի րը միգ րան տին 
պար զա պես հետ է ու ղար կում ա ռանց նրա ա պա գայի մա սին հո գա լու։ Ի պա տաս խան նշ ված մտա հո գու թյուն-
նե րին՝ հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րով նպա տա կա կետ ե րկր նե րի և ծագ ման ե րկր նե րի միջև հա-
մա ձայ նեց ված ո րո շում է ե րաշ խա վոր վում։ 

«Հե տըն դու նում» հաս կա ցու թյու նը նշա նա կում է գոր ծո ղու թյուն, ո րով պե տու թյունն ըն դու նում է այն ան ձի 
(իր քա ղա քա ցու, եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցու կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձի) կր կին մուտ քը, ո րը, 
ի նչ պես պարզ վել է, ա նօ րի նա կա նո րեն մուտք է գոր ծել այլ պե տու թյուն կամ ա նօ րի նա կա նո րեն գտն վել է 
այլ պե տու թյու նում (Պոզ դո րով կի նա, 2010 թվա կան)։

 Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րը՝ որ պես մի ջազ գային պայ մա նագ րեր, հե տըն դուն ման ը նդ հա նուր 
գոր ծըն թա ցի հիմքն ե ն2։ Դրանք նպաս տում են հե ռաց մա նը՝ նպա տա կա կետ ե րկ րի և ծագ ման ե րկ րի միջև 
պաշ տո նա կան ըն թա ցա կարգ սահ մա նե լով՝ հա մա ձայն վե րա դար ձի սահ ման ված պայ ման նե րի, ժամ ետ նե-
րի, պա տաս խա նա տու մար մին նե րի և այլ տեխ նի կա կան հար ցե րի։ Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րի 
նպա տա կը փո խա դարձ պար տա վո րու թյուն ներ, ի նչ պես նաև վար չա կան և գոր ծառ նա կան ման րա մասն ըն թա-
ցա կար գեր սահ մա նելն է, այն ան ձանց վե րա դար ձը կամ տա րան ցու մը դյու րաց նե լը, ո րոնք չեն հա մա պա տաս-
խա նում կամ այլևս չեն հա մա պա տաս խա նում հյու րըն կա լող եր կիր մուտք գոր ծե լու, այդ ե րկ րում գտն վե լու կամ 
բնակ վե լու պայ ման նե րին՝ նկա րագ րե լով վե րա դար ձի ըն թա ցա կար գե րը, ի նչ պես նաև բա րե հա ջող վե րա դար-
ձի գոր ծըն թա ցը պաշ տո նա կա նաց նե լը և այս ո լոր տում դժ վա րու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մը կան խար գե լե լը3։

 Ներ կա յումս հե տըն դու նու մը հա մար վում է նպա տա կա կետ ե րկ րի տա րած քում գտն վե լու ի րա վա կան հիմ քեր 
չու նե ցող միգ րանտ նե րի հե ռա ցու մը կազ մա կեր պե լու և ի րա կա նաց նե լու ա մե նաա ռա ջա դեմ ձևե րից մե կը։ Վեր-
ջին տա րի նե րին մի ջազ գային մա կար դա կում ձեռ նարկ ված է ա կան քայ լե րը հան գեց րել են հե տըն դուն ման մա-
սին հա մա ձայ նագ րե րի թվի զգա լի ա ճի։ Դրանք նպաս տում են ա վե լի ա րագ, ա վե լի հեշտ և մար դա սի րա կան 
սկզ բունք նե րի պահ պան մամբ հե ռաց մա նը։

2 Հետընդունման մասին համաձայնագրերի՝ որպես միջազգային իրավունքի բաղկացուցիչ մասի և դրանց բովան-
դա կության վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկությունների համար տե՛ս Հետընդունման վերաբերյալ ձեռնարկի 
(«R.E.A.D.M.I.T.») «D» մոդուլը։
3 «Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետըն-
դունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագիր, 2013 թվական
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 Հե տըն դուն ման ստան դարտ նե րը և լա վա գույն գոր ծե լա կեր պը 

Ընդ հա նուր առ մամբ, հե տըն դու նու մը վե րա դարձ են թադ րող միգ րա ցիայի կա ռա վար ման մաս նա վոր դեպք է։ 
Միա ժա մա նակ, ո րոշ հատ կա նիշ նե րով հե տըն դու նու մը տար բեր վում է միգ րանտ նե րի ար տաքս ման այլ ե ղա-
նակ նե րից։ 

Նախ և ա ռաջ, ի նչ պես ար դեն նշ վել է, հե տըն դու նու մը մի ջազ գային պայ մա նագ րով նա խա տես վող ըն թա-
ցա կարգ է, ո րը են թադ րում է ա ռն վազն եր կու կողմ, և հետևա բար, այդ գոր ծըն թա ցը չի կա րող ի րա կա նաց-
վել միա կող մա նի ո րեն։ Հե տըն դուն ման ե րկ րորդ բնո րոշ հատ կա նիշն այն է, որ դա վար չա կան տույ ժի տե սակ 
չէ, ո րով պա հանջ վում է հետ ըն դուն ված ան ձանց նկատ մամբ հա տուկ վե րա բեր մունք ցու ցա բե րել՝ նե րա ռյալ 
նրանց ա զա տու թյու նից զր կե լու դեպ քում հա տուկ պայ ման նե րը, պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լը կամ կր-
կին մուտք գոր ծե լու ար գել քը վե րաց նե լը։ Դրանք, ան կախ հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի մի ջազ գային բնույ-
թից, պա հան ջում են ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես վող հա մա պա տաս խան հիմ քեր։ Ի վեր ջո, հե-
տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի շր ջա նակ նե րում ան կա նոն կար գա վի ճա կով միգ րանտ նե րը կա րող են վե րա դարձ վել 
ոչ միայն ի րենց ծագ ման եր կիր, այլև այն եր կիր, որ տե ղից նրանք ուղ ղա կի ո րեն ե կել ե ն։ 

Այ սօր Եվ րո պա կան մի ու թյունն ը նդ հա նուր առ մամբ ճա նաչ վել է որ պես մի տում եր թե լադ րող կա ռույց՝ և՛ հե-
տըն դուն ման մա սին պայ մա նագ րե րի կնք ման, և՛ միգ րանտ նե րի վե րա դար ձի գործ նա կան մե խա նիզմ ե րի կի-
րառ ման բնա գա վառ նե րում։ Եր կար տա րի նե րի փոր ձի հի ման վրա4 մշակ վել են այն պի սի սկզ բունք ներ ու լա-
վա գույն գոր ծե լա կերպ, ո րոնք վս տա հա բար կա րե լի է օգ տա գոր ծել որ պես հիմք՝ այլ ե րկր նե րի հա մար հա տուկ 
մո դել նե րի ձևա վոր ման նպա տա կով (օ րի նակ՝ այդ պի սի մո տե ցում է ցու ցա բե րել Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նը՝ 
հե տըն դուն մանն ա ռնչ վող իր քա ղա քա կա նու թյու նը մշա կե լու հա մար)։ Քա ղա քա կա նու թյան ա ռու մով՝ Եվ րո-
պա կան մի ու թյու նում հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րը հա մար վում են միգ րա ցի ոն հոս քե րի ար դյու-
նա վետ կա ռա վար ման հա մար ան հրա ժեշտ մի ջոց, քա նի որ այդ հա մա ձայ նագ րե րը պետք է նպաս տեն ան կա-
նոն կար գա վի ճա կով միգ րանտ նե րի ա րագ վե րա դար ձին։ Նման հա մա ձայ նագ րե րը նա խա տես ված են որ պես 
ան կա նոն ներ գաղ թի հար ցե րը կար գա վո րե լու կարևոր մի ջոց (ԵՀ, 2011 թվա կան)։ Հե տըն դուն մանն ա ռնչ վող 
եվ րո պա կան սկզ բունք նե րի և գոր ծե լա կեր պե րի գնա հա տու մը նույ նիսկ ա վե լի կարևոր է, ե թե հաշ վի առ նենք 
այն փաս տը, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար հե տըն դուն ման մա սին ա մե նա հա մա պա տաս խան 
հա մա ձայ նա գի րը Եվ րո պա կան մի ու թյան հետ կնք ված հա մա ձայ նա գիրն է։ 

Հե տըն դուն ման բնա գա վա ռում եվ րո պա կան փոր ձը և լա վա գույն գոր ծե լա կերպն ու սում ա սի րե լիս պետք է 
հաշ վի առ նել այն ա ռանց քային գա ղա փա րը, որ վե րա դարձն ը նդ հա նուր առ մամբ և հե տըն դուն ման գոր ծըն-
թա ցը՝ որ պես դրա ա ռան ձին մե թոդ, ԵՄ միգ րա ցի ոն ը նդ հա նուր քա ղա քա կա նու թյան ան բա ժա նե լի մասն ե ն։ 
Հետևա բար, դրանք պետք է ու սում ա սիր վեն որ պես մեկ ամ բող ջու թյուն։ 

1999 թվա կա նին ու ժի մեջ է մտել Ա մս տեր դա մի պայ մա նա գի րը5, ո րով նոր սկզ բունք ներ ու պար տա կա նու-
թյուն ներ են սահ ման վել ը նդ հա նուր ար տա քին և ան վտան գու թյան քա ղա քա կա նու թյան բնա գա վա ռում՝ նե-
րա ռյալ միգ րա ցիայի ո լոր տում ը նդ հա նուր ռազ մա վա րու թյուն ներն ու ըն թա ցա կար գե րը։ Դրա շնոր հիվ, 2000 
թվա կա նից սկ սած Ե Մ–ն շա րու նա կա բար մշա կում էր քա ղա քա կա նու թյան հա մա պա տաս խան մե խա նիզմ-
ներ՝ ար դյու նա վե տո րեն պայ քա րե լու Եվ րո պա կան մի ու թյուն եր րորդ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րի ա նօ րի նա-
կան մուտ քի և Եվ րո պա կան մի ու թյու նում նրանց բնակ վե լու դեմ։ Այդ պի սի քա ղա քա կա նու թյան ա մե նա կարևոր 
բա ղադ րիչ նե րից մե կը դար ձավ ան կա նոն կար գա վի ճա կով միգ րանտ նե րի հե ռա ցու մը և վե րա դար ձը նրանց 
ծագ ման ե րկր ներ։ Դրա հետևան քով, հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րի կն քու մը պար զա պես եվ րո-
պա կան միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյան ո րո շա կի մի ջո ցից վե րած վեց ար տաքս ման, ի նչ պես նաև, ը նդ հա նուր 
առ մամբ, վե րա դար ձի հա մա կար գի հա մար հիմ քի։

4 ԵՄ–ի կողմից իրականացվող հետընդունման գործընթացի համառոտ, սակայն համապարփակ պատմությունը 
նկարագրվում է «Փորձագետների և գործող մասնագետների համար հետընդունման մասին ձեռնարկ. Հետընդունման և 
վերադարձի բնագավառում որոշ օտար երկրների գործելակերպի նկարագրությունը» խորագրով ձեռնարկում [Manual on 
Readmission for Experts and Practitioners: Selected Foreign Readmission and Return Practices], ՄՄԿ, 2010 թվական
5 «Եվրոպական միության մասին» պայմանագիրը, Եվրոպական Համայնքներ հիմադրող պայմանագրերը և որոշ 
համապատասխան ակտեր փոփոխող Ամստերդամի պայմանագիր։
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ԵՄ –ի օ րենսդ րու թյան մեջ տր վում են «հե տըն դու նում» և «հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րեր» հաս-
կա ցու թյուն նե րի հետևյալ սահ մա նում ե րը.

• «Հե տըն դու նում» հաս կա ցու թյու նը նշա նա կում է գոր ծո ղու թյուն, ո րով պե տու թյունն ըն դու նում է 
այն ան ձի (իր քա ղա քա ցու, եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցու կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող այն 
ան ձի) կր կին մուտ քը, ո րը, ի նչ պես պարզ վել է, ա նօ րի նա կա նո րեն մուտք է գոր ծել այլ պե տու-
թյուն, ա նօ րի նա կա նո րեն գտն վել է կամ բնակ վել է այլ պե տու թյու նում։

• «Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գիր» հաս կա ցու թյու նը նշա նա կում է այն պի սի հա մա ձայ-
նա գիր, ո րով սահ ման վում են պայ մա նա վոր վող կող մե րի փո խա դարձ պար տա վո րու թյուն նե րը, 
ի նչ պես նաև վար չա կան և գոր ծառ նա կան ման րա մասն ըն թա ցա կար գե րը՝ դյու րաց նե լու այն ան-
ձանց վե րա դար ձը և տա րան ցու մը, ո րոնք չեն հա մա պա տաս խա նում կամ այլևս չեն հա մա պա-
տաս խա նում հար ցում ներ կա յաց րած պե տու թյուն մուտք գոր ծե լու, այդ պե տու թյու նում գտն վե լու 
կամ բնակ վե լու պայ ման նե րին։

Եվ րո պա կան մի ու թյու նում հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րը նախ և ա ռաջ հա մար վում են տեխ նի կա-
կան մի ջոց, ո րով ըն թա ցա կար գային բա րե փո խում ե րը կա տար վում են հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցում ներգ-
րավ ված եր կու պե տու թյուն նե րի կա ռա վար ման մար մին նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան շր ջա նակ նե րում (ԵՀ, 2011 
թվա կան)։ Այս տեխ նի կա կան մի ջո ցը պետք է հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում ստան դար տաց վի. պետք է 
մշակ վեն ստան դարտ բնո րոշ հատ կա նիշ ներ, ի նչ պես օ րի նակ՝ հե տըն դուն ման մա սին դի մու մի ու պա տաս խա-
նի պաշ տո նա կան ստան դարտ ձևե րը, հա մա ձայ նեց ված ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թե րը և այլն։ Նույ նը վե-
րա բե րում է նաև ժամ ետ նե րին, և խոր հուրդ է տվում, որ դրանք լի նեն սահ ման ված, ի րա տե սա կան և ի րա գոր-
ծե լի (ԵՀ, 2011 թվա կան)։ 

Եվ րո պա կան մի ու թյու նում կա մա վոր վե րա դար ձը հա մար վում է ա մե նա մար դա սի րա կան տար բե րա կը, միև նույն 
ժա մա նակ նաև՝ վե րա դար ձի կա ռա վար ման ա մե նաար դյու նա վետ մե խա նիզ մը։ Նույ նիսկ հար կա դիր գոր ծո-
ղու թյուն նե րի պա րա գա յում, ի նչ պես օ րի նակ՝ հե տըն դուն ման դեպ քում, պետք է խրա խու սել կա մա վոր մեկն-
ման սկզ բուն քի կի րա ռու մը՝ սահ մա նե լով ը նդ հա նուր կա նոն այն մա սին, որ սո վո րա բար պետք է հատ կաց վի 
«ժա մա նա կա հատ ված՝ կա մա վոր մեկն ման հա մար»։ Ի դեպ, այս սկզ բունքն ամ րագր ված է նաև Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան հետ հա մա ձայ նագ րում։ 

«Երկ րում ա նօ րի նա կա նո րեն գտն վող եր րորդ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րին վե րա դարձ նե լու հա մար ան դամ 
պե տու թյուն նե րում միաս նա կան ստան դարտ նե րի և ըն թա ցա կար գե րի մա սին» Եվ րո պա կան պառ լա մեն տի 
և Խորհր դի 2008 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 16-ի 2008/115/ԵՀ հրա հան գի 7–րդ հոդ վա ծի 2–4–րդ մա սե րով 
սահ ման վում է, որ վե րա դար ձի մա սին ո րոշ մամբ պետք է նա խա տես վի կա մա վոր մեկն ման հա մար հա-
մա պա տաս խան ժա մա նա կա հատ ված, ո րն ա ռանց ստորև նշ ված բա ցա ռու թյուն նե րի հետ հա կա սու թյան, 
կա րող է լի նել յո թից մինչև 30 օ ր։ Ան դամ պե տու թյուն նե րը կա րող են սահ մա նել Ա ԿՎ ի րենց ազ գային 
ծրագ րե րը, ո րոնք ըն դուն վում են ի րենց ազ գային օ րենսդ րու թյամբ։ Օ րի նակ` Ա վստ րիա յում կա մա վոր վե-
րա դար ձի գոր ծըն թացն ի րա կա նաց վում է ՄՄԿ –ի կող մից Ա վստ րիայի Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան 
հետ կնք ված Փո խըմբռն ման հու շագ րի հի ման վրա, և այդ փաս տա թուղթն ու նի պար տա դիր ուժ։ 

 Հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գը կա րե լի է հա մա րել մի ջո լոր տային խն դիր, քա նի որ այս գոր ծըն թա ցը, լի նե-
լով միգ րա ցիայի բնո րոշ դեպք, նե րա ռում է գի տե լիք նե րի և գոր ծու նե ու թյան այլ ո լորտ ներ։ Օ րի նակ՝ հաշ վի 
առ նե լով դրա ե րկ կող մա նի բնույ թը՝ մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյու նը շատ կարևոր նշա նա կու թյուն ու նի 
հե տըն դուն ման մա սին փաս տաթղ թե րի կնք ման և կի րարկ ման հա մար։ Նույ նը վե րա բե րում է սահ ման նե րի 
կա ռա վար մա նը, ին չը սեր տո րեն կապ ված է հե տըն դուն մանն ա ռնչ վող հիմ ա կան հար ցե րի հետ։ Վեր ջա պես, 
հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գե րի հա ջո ղու թյունն ու ար դյու նա վե տու թյու նը հնա րա վոր է ե րաշ խա վո րել ի նք նու-
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թյան կա ռա վար ման հա մա պա տաս խան հա մա կար գի մի ջո ցով։ Դի մող նե րի հե տըն դուն ման հա մար պետք է 
ներ կա յաց վի քա ղա քա ցի ու թյան ա պա ցույց կամ տվյալ ե րկ րի տա րած քով տա րան ցե լու մա սին կան խա վար-
կած՝ ել նե լով ի նք նու թյու նը հա վաս տող առ կա փաս տաթղ թե րից կամ այլ հնա րա վոր ա պա ցույց նե րից։ 

Ար դեն նշ վել է, որ հե տըն դուն ման ա մե նա կարևոր հատ կա նիշ նե րից մե կը, ո րով այս գոր ծըն թա ցը տար բեր վում 
է վե րա դար ձի կա ռա վար ման այլ ե ղա նակ նե րից, այն է, որ ան կա նոն կար գա վի ճա կով միգ րանտ նե րը կա րող 
են վե րա դարձ վել ոչ միայն ի րենց ծագ ման եր կիր, այլև այն եր կիր, ո րի տա րած քից նրանք ուղ ղա կի ո րեն ե կել 
ե ն։ Հե տըն դուն ման մա սին Եվ րո պա կան մի ու թյան գրե թե յու րա քան չյուր հա մա ձայ նա գիր նե րա ռում է եր րորդ 
ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րին վե րա դարձ նե լու մա սին դրույթ ներ, և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն այդ ա ռու-
մով բա ցա ռու թյուն չէ։ Միև նույն ժա մա նակ, մինչև 2011 թվա կա նը ԵՄ –ի հետ սահ ման ներ չու նե ցող ե րկր նե րի 
հետ կնք ված հա մա ձայ նագ րե րում այդ պի սի դրույթ ներ կի րառ վել են միայն 28 ան գամ (ԵՀ, 2011 թվա կան)։ 

 Հա յաս տա նի և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև կնք ված 
համաձայնագի րը

2013 թվա կա նի ապ րի լի 19 –ին Բրյու սե լում Հա յաս տա նի և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ստո րագր վել է ա ռանց 
թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գիր6: Հա մա ձայ նա գի րը վա վե րաց վել է 
2013 թվա կա նի հոկ տեմ բե րին և ու ժի մեջ է մտել 2014 թվա կա նի հուն վա րի 1 –ին։ Դա նշա նա կում է, որ հե տըն-
դուն ման մե խա նիզմ այժմ լիար ժե քո րեն գոր ծում է։ Դա իր հեր թին նշա նա կում է, որ Հա յաս տա նը պատ րաս տա-
կա մու թյուն է հայտ նել պատ շա ճո րեն կա տա րե լու այդ հա մա ձայ նագ րով սահ ման ված պար տա վո րու թյուն նե րը: 

 Գոր ծո ղու թյուն, նա խա դե պի ու սում ա սի րու թյուն 

Ա ռա ջարկ վում է քն նար կել վե րա դար ձի մե խա նիզմ ե րի ստեղծ ման ու ի րա կա նաց ման հար ցում Լե հաս տա նի 
փոր ձի մա սին հոդ վա ծը՝ որ պես նա խա դե պի ու սում ա սի րու թյան ա ռար կա:

Նա խա դե պի ու սում նա սի րու թյուն. 
 վե րա դարձ են թադ րող միգ րա ցիային ա ռնչ վող պե տա կան քա ղա քա կա նու թյու նը, 
Լեհաստա նի նա խա դե պը

 Բո լոր պե տու թյուն նե րի հա մար լուրջ մար տահ րա վեր է այն պի սի հա մա կար գի ձևա վո րու մը, ո րը կե րաշ-
խա վո րի կա յուն վե րա դարձ։ Նպա տա կա կետ ե րկր նե րը7 միգ րանտ նե րի վե րա դար ձը խրա խու սում են կա-
մա վոր վե րա դար ձի ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լու և սկզբ նաղ բյուր հան դի սա ցող հիմ ա կան ե րկր նե րի հետ 
ե րկ կողմ հա մա ձայ նագ րեր ու շար ժու նա կու թյան շուրջ գոր ծըն կե րու թյան մա սին փաս տաթղ թեր ստո րագ-
րե լու մի ջո ցով՝ դրանց մա սին տե ղե կու թյուն նե րը տա րա ծե լով լրատ վա մի ջոց նե րով ի րա կա նաց վող քա-
րո զար շավ ե րով8, ի սկ ծագ ման ե րկր ներ հար կա դիր վտա րու մը կի րա ռե լով միայն որ պես վեր ջին մի ջոց: 
Վե րա դարձ են թադ րող միգ րա ցիան մարդ կանց մշ տա կան շար ժու նա կու թյան բաղ կա ցու ցիչ մասն է, ո րը 
կա ռա վար վում է ազ գային և մի ջազ գային կա ռույց նե րի կող մից (Լե սինս կա, 2013 թվա կան)։ Եվ րո պա կան 
մի ու թյու նը, ո րն այս ա ռու մով բնո րոշ օ րի նակ է, կի րար կում է քա ղա քա կան ու ի րա վա կան գոր ծիք ներ՝ աշ-
խա տան քային շու կան ան հրա ժեշտ մարդ կային ռե սուրս նե րով ա պա հո վե լու նպա տա կով շր ջա նա ռու միգ-
րա ցիան խթա նե լու և, միև նույն ժա մա նակ, Մի ու թյունն ան կա նոն միգ րա ցիայից պաշտ պա նե լու հա մար։ 
Հետևա բար, միգ րանտ նե րից ա կն կալ վում է հետ վե րա դառ նալ, ե րբ նպա տա կա կետ ե րկ րում օ րի նա կան 
հիմ քե րով գտն վե լու ժամ ետն ա վարտ վում է։ 

6 Հետընդունման մասին համաձայնագրի վերաբերյալ Հայաստանի հետ բանակցությունների պաշտոնական թույ լ տվու-
թյան վերաբերյալ փաստաթուղթն ընդունվել է 2011 թվականի դեկտեմբերի 19-ին: Բանակցությունները մեկնարկել են 2012 
թվա կանի փետրվարին, իսկ համաձայնեցված տեքստը նախաստորագրվել է 2012 թվականի հոկտեմբերի 18-ին:
7 Բազմաթիվ օրինակներից    մեկը՝ http://www.government.nl/topics/return-of-foreign-nationals/contents/return-policy
8 http://mac.iom.int/armenia/projects/info_campaign.htm
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Եվ րո պա կան մի ու թյու նը՝ որ պես կա յուն միգ րա ցի ոն հա մա կարգ, վե րա դար ձի միգ րա ցիայի վե րա բե րյալ ու-
նի իր ա ռա ջա դեմ գա ղա փա րա խո սու թյու նը։ Մի ու թյան քա ղա քա կան ձգ տում ե րը ձևա կերպ ված են «Միգ-
րա ցիայի վե րա բե րյալ հա մընդ հա նուր մո տեց ման» մեջ և «Միգ րա ցիայի ու ա պաս տա նի մա սին» դաշ նա-
գրում, ո րոն ցով հա մա պար փակ մո տե ցում է սահ ման վում Մի ու թյան տա րած քում ան կա նոն կար գա վի ճա-
կով գտն վող միգ րանտ նե րի վե րա դար ձի հար ցի վե րա բե րյալ։ 

ԵՄ –ում, մաս նա վո րա պես, կարևոր վում է հետևյա լը.

•  կա մա վոր վե րա դար ձի խրա խու սու մը՝ նե րա ռյալ խթան ման հա մա կար գե րի ձևա վո րու մը, վե րա պատ-
րաս տու մը, վե րաին տեգ րու մը և սուբ սի դիա նե րի տրա մադ րու մը, ի նչ պես նաև գո յու թյուն ու նե ցող ֆի-
նան սա կան գոր ծիք նե րով ա պա հով վող հնա րա վո րու թյուն նե րի օգ տա գոր ծու մը,

•  հե տըն դուն ման մա սին ար դյու նա վետ ու գոր ծառ նա կան հա մա ձայ նագ րե րի կն քու մը ԵՄ –ի կամ ե րկ-
կողմ մա կար դա կով՝ ը ստ ա ռան ձին դեպ քե րի, 

• ա պա հո վե լը, որ հե տըն դուն ման ա ռն չու թյամբ ԵՄ –ի կող մից ձեռ նարկ վող ջան քե րը նպա տա կաուղղ ված 
լի նեն վե րա դար ձին ա ռնչ վող քա ղա քա կա նու թյուն նե րի, այդ թվում՝ գո յու թյուն ու նե ցող ե րկ կողմ հա մա-
ձայ նագ րե րի ու գոր ծե լա կեր պե րի ար ժեքն ա վե լաց նե լուն և ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լուն, 

• ան դամ պե տու թյուն նե րի միջև գործ նա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան խո րա ցու մը, օ րի նակ՝ Ֆրոն տեք-
սի ֆի նան սա վոր մամբ՝ վե րա դար ձի նպա տա կով պար բե րա բար հա մա տեղ հա տուկ չվերթ նե րի կազ-
մա կերպ ման և վե րա դար ձի ի րա վունք ու նե ցող եր րորդ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րի քա ղա քա ցի ու թյան 
ստուգ ման, ի նչ պես նաև եր րորդ ե րկր նե րից ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թե րի գն ման մի ջո ցով.

• ա ռա վել մեծ թվով նպա տա կային վե րա պատ րաստ ման ծրագ րե րի կազ մա կեր պում ու տեխ նի կա կան 
օ ժան դա կու թյու նը։ 

ԵՄ-ին միա նա լու և մի քա նի ան դամ պե տու թյուն նե րի կող մից աշ խա տան քի շու կա նե րի բաց ման հետևան-
քով 2004 թվա կա նին ար ձա նագր վեց լե հե րի զանգ վա ծային ար տա հոսք։ Ար տերկ րում գտն վող լե հե րի թի-
վը, ո րը հաշ վարկ վում էր 2.3 մի լի ոն (ամ բողջ բնակ չու թյան 6.6 տո կո սը), գա գաթ նա կե տին հա սավ 2007 
թվա կա նին։ Այս մեծ հոսքն ապ շե ցու ցիչ էր բո լո րի, այդ թվում՝ քա ղա քա կա նու թյուն մշա կող նե րի, հա սա-
րա կու թյան և նույ նիսկ փոր ձա գետ նե րի հա մար։ Հե տա գա հա մաշ խար հային տն տե սա կան ճգ նա ժա մը և 
հա մաշ խար հային տն տե սու թյան շա րու նա կա կան ան կու մը ո րոշ լեհ միգ րանտ նե րի ստի պե ցին հայ րե նիք 
վե րա դառ նա լու ո րո շում կա յաց նել։ 2008 թվա կա նից սկ սած՝ նկատ վում է վե րա դար ձող ան ձանց հոսք: Այ-
նուա մե նայ նիվ, դրա ճշգ րիտ չա փը ո րո շե լը դժ վար է, քա նի որ սուղ են վե րա դար ձի բնույ թի՝ ժա մա նա-
կա վոր կամ մշ տա կան լի նե լու վե րա բե րյալ հաշ վարկ ված տվյալ ներն ու տե ղե կու թյուն նե րը: Աշ խա տու ժի 
հե տա զո տու թյան վրա հիմ ված ո րոշ ու սում ա սի րու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ 2008 թվա կա նի ե րկ րորդ ե ռամ-
սյա կում վե րա դար ձած նե րի թի վը կազ մել է 580 000։

 Լե հաս տա նը հա րուստ պատ մու թյուն ու նի՝ որ պես ար տա գաղ թի եր կիր։ Քա ղա քա ցի նե րի զանգ վա ծային 
ար տա հոս քը բնո րոշ էր Լե հաս տա նի ժա մա նա կա կից պատ մու թյա նը՝ հատ կա պես միջ պա տե րազ մա կան 
ժա մա նա կաշր ջա նին՝ 1918-1939 թվա կան նե րին: Ե րկ րի քա ղա քա կա նու թյամբ այդ ժա մա նակ խրա խուս-
վում էր լե հե րի ար տա գաղ թը, այլ ոչ թե նրանց վե րա դար ձը հայ րե նիք: Միև նույն ժա մա նակ, տա րի նե րի 
ըն թաց քում ձևա վոր վել են պե տա կան մար մին նե րի կող մից ֆի նան սա վոր վող, նրանց կող մից կի րառ վող 
կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան գոր ծող և Լե հաս տա նի քա ղա քա ցի նե րի ու լե հա կան ծագ մամբ ան ձանց 
հայ րե նա դար ձու թյանն ուղղ ված ծրագ րեր: Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տին հա ջոր դող ա ռա ջին տա րի նե րից 
սկ սած, 1990-ա կան թվա կան նե րին և մեր օ րե րում հայ րե նա դար ձու թյան մի քա նի ա լիք ներ են ար ձա նագր-
վել: Դա նշա նա կում է, որ Լե հաս տա նը վե րա դար ձող ան ձանց հոս քը խթա նե լու և դյու րաց նե լու փորձ ու նի, 
թեև նշ ված դեպ քե րը յու րօ րի նակ են, հետևա բար նաև դժ վար է դրանք հա մե մա տել ան դա մակ ցու թյու նից 
հե տո միգ րանտ նե րի վե րա դար ձի՝ վեր ջին տա րի նե րին ար ձա նագր ված դեպ քե րի հետ։ 
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Ան դա մակ ցու թյու նից հե տո Լե հաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը միգ րա ցի ոն խն դիր նե րին ա ռա ջին ան գամ ան-
դրա դար ձավ 2006 թվա կա նին։ Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյու նը ներ կա յաց րեց «Ա ռա վել մոտ աշ
խա տան քին, ա ռա վել մոտ Լե հաս տա նին» ծրա գի րը, ո րն ուղղ ված էր ար տերկ րում գտն վող լեհ աշ խա-
տան քային միգ րանտ նե րին և նրանց, ով քեր պատ րաստ վում էին ար տա գաղ թել։ Սա մինչև այժմ ըն դուն-
ված միակ փաս տա թուղթն է, ո րով նշա նա կա լից փո փո խու թյուն է ար ձա նագր վել ար տերկ րում գտն վող 
լե հե րի նկատ մամբ պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան ո լոր տում. նախ կի նում կարևոր վում էր հիմ ա կա նում 
լե հա կան սփյուռ քը։ Ծրագ րի նպա տա կը Լե հաս տա նում աշ խա տան քային միգ րա ցիայի ա ճող ծա վալ նե րին 
ուղղ ված ա ջակ ցու թյունն ը նդ լայ նելն է ր՝ դյու րաց նե լով դի մե լու գոր ծըն թա ցը Լե հաս տա նի հյու պա տո սա կան 
հիմ արկ նե րում, ո րոնց թի վը զգա լի ո րեն ա ճել է նոր նպա տա կա կետ հան դի սա ցող ե րկր նե րում: Ա վե լին, 
կազ մա կերպ վել է տե ղե կատ վա կան մե ծա ծա վալ քա րո զար շավ, ո րն ուղղ ված էր նպա տա կա կետ ե րկր նե-
րում առ կա աշ խա տան քային պայ ման նե րի և աշ խա տան քի ըն դուն ման գոր ծող ըն թա ցա կար գե րի մա սին 
ի րա զե կու թյու նը բարձ րաց նե լուն: Հիմ ա կան նպա տա կը հա ճախ չծ րագր ված աշ խա տան քային ար տա
գաղ թի հետ կապ ված վտանգ նե րից ու սպառ նա լիք նե րից Լե հաս տա նի քա ղա քա ցի նե րին պաշտ պա նելն 
է ր։ Որ պես ամ փո փում՝ պետք է նշել, որ ծրա գիրն ուղղ ված էր աշ խա տան քի նպա տա կով ար տա գաղ թող 
«ան փորձ» լե հե րին ի նս տի տու ցի ո նալ ա ջակ ցու թյուն տրա մադ րե լուն։ Վե րա դարձ են թադ րող միգ րա ցիան 
քա ղա քա կա նու թյուն մշա կող նե րի հա մար դեռևս հե տաքրք րու թյան չէր ներ կա յաց նում։ 

Ի րա վի ճա կը փոխ վեց մեկ տա րի ան ց, ե րբ ան դա մակ ցու թյու նից հե տո ար տա գաղ թը մեծ չա փե րի հա սավ 
և աշ խա տող նե րի զանգ վա ծային ար տա հոս քը սկ սեց բա ցա սա բար ան դրա դառ նալ Լե հաս տա նի տն տե-
սու թյան վրա: Դրա հետևան քով վե րա դար ձը պե տա կան փաս տաթղ թե րում 2007 թվա կա նից սկ սեց նշ վել 
որ պես կարևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցող հարց, ո րի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ է պե տու թյան մի ջամ տու-
թյու նը: Աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյան նա խա րա րու թյու նը հրա պա րա կեց «Վե րա դար
ձի ծրա գիր»-ը, ո րի հայե ցա կար գային հիմ քը և նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն նե րը բա վա կա նին հա վակ-
նոտ էին, և դրան ցով նա խա տես վում էր հիմ ա կան վար չա կան մար մին նե րի միջև սերտ հա մա գոր ծակ-
ցու թյուն: «Վե րա դար ձի ծրա գիր»-ը ներ կա յաց նող հայե ցա կար գային փաս տաթղ թի նե րա ծու թյան մեջ 
կարևոր վում էր այն փաս տը, որ տն տե սու թյան ո րոշ ո լորտ նե րում աշ խա տու ժի պա կասն ար դեն ա կն հայտ 
էր և գոր ծա տու ներն ստիպ ված էին օ տա րերկ րա ցի նե րին ներգ րա վել որ պես լրա ցու ցիչ աշ խա տուժ: Ա նդ-
րա դարձ էր կա տար վում նաև զանգ վա ծային ար տա գաղ թի հետևան քով ա ռա ջա ցող ժո ղովր դագ րա կան 
խն դիր նե րին: Այս բո լոր բա ցա սա կան երևույթ նե րը ներ կա յաց վում էին որ պես պե տա կան մի ջամ տու թյան 
հիմ ա վո րում: Ա վե լին, որ պես փաս տարկ նաև նշ վում է. «հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ար տա
գաղ թող նե րը մեծ մա սամբ ե րի տա սարդ ներ են, կա րե լի է են թադ րել, որ ներ կա գոր ծըն թա ցին դա սա վո րեն 
հետևե լը կա րող է ա ռա ջի կա յում հան գեց նել ժո ղովր դագ րա կան լուրջ ճգ նա ժա մի և աշ խա տան քային շու
կայի ան կման»: Ծրագ րի հիմ ա կան նպա տա կը ձևա կերպ ված էր որ պես վե րա դար ձի լա վա գույն պայ ման-
նե րի ա պա հո վում նրանց հա մար, ով քեր Լե հաս տա նը լքել են տն տե սա կան խն դիր նե րի պատ ճա ռով:

Ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյանն են հանձ նա րար վել ծրագ րում նշ ված հետևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնց 
ի րա կա նաց ման հա մար լուրջ ջան քեր են պա հանջ վում. ան հատ ձեռ նար կա տե րե րին ե կամ տա հար կի 
պար տա վո րու թյու նից ա զա տե լը (այս պես կոչ ված «հար կային ար ձա կուրդ» տրա մադ րե լը) և սո ցիա լա-
կան ա պա հո վագ րու թյան ու կեն սա թո շա կային վճար նե րի չա փը նվա զեց նե լը (վե րա դառ նա լուց հե տո եր-
կու տա րի ժամ ե տով այս բո լոր ար տո նու թյուն նե րից օ գտ վե լու ի րա վունք ու նեն միայն այն ան ձինք, ո րոնք 
ա ռն վազն մեկ տա րի գտն վել են ար տերկ րում): Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյա նը հանձ նա րար ված՝ 
կարևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցող գոր ծո ղու թյուն նե րը լեհ ար տա գաղ թող նե րի շր ջա նում Լե հաս տա նի հե-
ղի նա կու թյու նը բարձ րաց նե լը և ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյունն ու ան հատ ձեռ նար կա տի րա կան 
գոր ծու նե ու թյու նը խթա նելն են: Աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյան նա խա րա րու թյա նը 
հանձ նա րար վել են հետևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը. Լե հաս տա նի տն տե սա կան ի րա վի ճա կի ու աշ խա տան քի 
հնա րա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վա կան ծա ռա յու թյան հիմ ու մը, ար տա գաղ թող նե րի հա մար 
նա խա տես ված հա տուկ կայ քի ստեղ ծու մը, աշ խա տան քի ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պու մը Լոն դո նում 
և Դուբ լի նում, ո րոնք Լե հաս տա նի ան դա մակ ցու թյու նից հե տո ար տա գաղ թող լե հե րի հա մար հիմ ա կան 
նպա տա կա կե տերն են, ի նչ պես նաև Կենտ րո նա կան վի ճա կագ րա կան գրա սե նյա կի հետ Լե հաս տա նի աշ-
խա տա շու կայի վեր լու ծու թյան պատ րաս տու մը՝ հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նե լով ա մե նից ար ժե քա վոր 
մաս նա գի տա կան խմ բե րին և, հաշ վի առ նե լով վեր լու ծու թյան վերջ նա կան եզ րա կա ցու թյու նը, ա մե նից պա-
հանջ ված մաս նա գետ նե րի վե րա դար ձը խրա խու սե լու նպա տա կով խթան ման ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը:
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 Կր թու թյան նա խա րա րու թյունն ու Գի տու թյան և բարձ րա գույն կր թու թյան նա խա րա րու թյու նը ևս նշ վել են 
ծրագ րում՝ որ պես Լե հաս տա նի տա րած քում գտն վող դպ րոց նե րի ու հա մալ սա րան նե րի հա մար է լեկտ րո-
նային կր թա կան հա մա կար գե րի մշակ մա նը, ի նչ պես նաև ար տերկ րում գոր ծող լե հա կան դպ րոց նե րի ցան-
ցի ը նդ լայն մանն ա ռնչ վող գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նա տու գե րա տես չու թյուն ներ: Խորհր դա-
րա նա կան ը նտ րու թյուն նե րի ար դյուն քում փոխ վե ցին կա ռա վա րու թյու նում ներ կա յաց ված կու սակ ցու թյուն-
նե րը, և դա գործ նա կա նում խո չըն դո տեց այս կարևոր ցան կում նե րառ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի վերջ նա-
կան ի րա կա նա ցու մը: Չնա յած քա ղա քա կան բուռն գոր ծըն թաց նե րին՝ վե րա դար ձը նոր կա ռա վա րու թյան 
հա մար շա րու նա կեց մալ գե րա կա խն դիր, և 2008 թվա կա նի սկզ բում ստեղծ վեց նոր, ան կախ մար մին՝ 
Վե րա դարձ են թադ րող միգ րա ցիայի հար ցե րով միջ գե րա տես չա կան աշ խա տան քային խում բը, ո րի գոր-
ծու նե ու թյու նը միտ ված էր պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան հա մար հայե ցա կար գային հիմ քե րի և գործ նա-
կան ու ղե ցույց նե րի ստեղծ մա նը: Խմ բի կազ մած փաս տաթղ թում ներ կա յաց ված էին հիմ ա կա նում հետևյալ 
դա տո ղու թյուն նե րը. 1) վե րա դար ձը զանգ վա ծային ար տա գաղ թի ան խու սա փե լի հետևանք է, և 2) պե տա-
կան քա ղա քա կա նու թյու նը պետք է միտ ված լի նի ոչ թե վե րա դառ նա լու հար ցում ա ռան ձին միգ րանտ նե րի 
ո րոշ ման վրա ազ դե լը, այլ այն պի սի մի ջոց ներ ա պա հո վե լը, ո րոնք նրանց ի րա տե սա կան ը նտ րու թյուն կա-
տա րե լու հնա րա վո րու թյուն կտան: Շեշտ վել է նաև այն հան գա ման քը, որ պե տա կան քա ղա քա կա նու թյունն 
ը նդ հա նուր առ մամբ հիմ ված է ոչ թե վե րա դարձ են թադ րող միգ րա ցիան խթա նե լու, այլ (մաս նա վո րա-
պես՝ ազ գային աշ խա տան քային շու կա յում վե րա դար ձող ան ձանց վե րաին տեգ րում ա պա հո վե լու մի ջո-
ցով) Լե հաս տան վե րա դառ նա լու գոր ծըն թա ցը դյու րաց նե լու սկզ բուն քի վրա: Վե րա դարձ են թադ րող միգ-
րա ցիային ա ռնչ վող քա ղա քա կա նու թյան վե րա բե րյալ գործ նա կան ու ղե ցույց նե րը բաղ կա ցած էին վեց փա-
թե թում դա սա կարգ ված հետևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րից, ո րոն ցից գործ նա կա նում ի րա կա նաց վել են միայն 
ա ռա ջին հին գը.

1.  վե րա դար ձող ան ձանց ուղղ ված հա տուկ ծա ռա յու թյուն ներ ա պա հո վե լը (հա տուկ նրանց հա մար նա խա-
տես ված կայ քեր, աշ խա տան քային հար ցե րի վե րա բե րյալ խորհր դատ վու թյան կենտ րոն ներ, ներդ րու-
մային և գոր ծա րա րու թյանն ա ռնչ վող հար ցե րի վե րա բե րյալ խորհր դատ վու թյան կենտ րոն ներ), վե րա-
դար ձող միգ րանտ նե րի հա մար նա խա տես ված «Powrotnik» («Վե րա դար ձող ան ձ») յու րա հա տուկ ու ղե-
ցույց-ձեռ նարկ նե րը բա ժա նե լը (տե՛ս նաև ստորև ներ կա յաց ված 5-րդ կե տը),

2.  վե րա դար ձող լե հե րի հա մար խո չըն դոտ նե րը վե րաց նե լը՝ կրկ նա կի հար կու մից խու սա փե լուն միտ ված 
«Հար կե րի վե րաց ման մա սին» ա կտ ըն դու նե լու, հար կային վար կեր ու ներդ րու մային հար կային զեղ չեր 
տրա մադ րե լու, ար տերկ րում ձեռք բեր ված դիպ լոմ ե րի ու ո րա կա վո րում ե րի ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցը 
դյու րաց նե լու, ի նչ պես նաև Լե հաս տա նի քա ղա քա ցի ու թյուն ստա նա լը կամ վե րա կանգ նե լը հեշ տաց նե-
լու մի ջո ցով: 2008 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած «Հար կե րի վե րաց ման մա սին» ակ տով նա խա տես վում էր 
2002-2007 թվա կան նե րին ար տերկ րում աշ խա տած լե հե րին զի ջել չվ ճար ված ե կամ տա հար կի գու մար-
նե րը: Մինչև 2010 թվա կա նը միայն 57 000 մարդ է օ գտ վել այդ հնա րա վո րու թյու նից,

3.  վե րա դար ձող ա ռան ձին միգ րանտ նե րին և նրանց ըն տա նիք նե րին ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն ներ սկ սե լը, 
ի նչ պես օ րի նակ՝ վե րա դար ձից հե տո կր թա կան հա մա կար գում ե րե խա նե րի վե րաին տեգ րու մը դյու րաց-
նե լը: Վե րա դար ձող ե րե խա նե րի հա մար լրա ցու ցիչ դա սե րի ա պա հո վու մը կար գա վո րող ի րա վա կան 
ա կտն ու ժի մեջ է մտել 2010 թվա կա նին: Այդ փաս տաթղ թով սահ ման վում է, որ այն դպ րո ցում, որ-
տեղ ե րե խան գրանց ված է, պետք է ա պա հով վի ե րե խայի՝ շա բա թա կան ա ռն վազն եր կու, բայց մինչև 
հինգ ժամ լե հե րե նի (կամ այլ ա ռար կայի) դա սըն թա ցին մաս նակ ցե լու ի րա վուն քը: Այդ տե սա կի ա ջակ-
ցու թյու նը տրա մադր վում է ան վճար և ա ռա վե լա գույ նը տաս ներ կու ա միս ժամ ե տով, ծնո ղի դի մու մի 
հի ման վրա, այ նուա մե նայ նիվ լրա ցու ցիչ դա սըն թաց ներ կազ մա կեր պե լու մա սին վերջ նա կան ո րո շու մը 
կա յաց նում է դպ րո ցի տնօ րե նը՝ իր հայե ցո ղու թյամբ,

4.  պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րին ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն ներ սկ սե լը՝ նե րա ռյալ վե րա դար ձող 
ան ձանց ա ռնչ վող հար ցե րի հա մար պա տաս խա նա տու հաս տա տու թյուն նե րում, ի նչ պես օ րի նակ՝ տե-
ղա կան և տա րած քային աշ խա տան քային գրա սե նյակ նե րում աշ խա տող քա ղա քա ցիա կան ծա ռայող նե-
րի հա մար վե րա պատ րաս տու մը,
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5.  տե ղե կատ վու թյա նը և ա ռաջմղ մանն ա ռնչ վող գոր ծո ղու թյուն ներ սկ սե լը: 2008 թվա կա նին մեկ նար կեց 
«Ու նե՞ք վե րա դար ձի պլան» կոչ վող պե տա կան քա րո զար շա վը: Այն հիմ ա կա նում միտ ված էր հնա րա-
վոր և փաս տա ցի վե րա դար ձող նե րին ան հրա ժեշտ բո լոր տե ղե կու թյուն նե րի տրա մադր մա նը՝ նրանց 
վե րա դար ձը և հե տա գա յում աշ խա տան քային շու կա ու հա սա րա կու թյուն վե րաին տեգր վե լը դյու րաց նե-
լու հա մար: Այս ուղ ղու թյամբ տար վող աշ խա տանք նե րի շր ջա նակ նե րում հյու պա տո սա կան հիմ արկ-
նե րի ցան ցի և լե հա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջո ցով ար տերկ րում գտն վող լե հե րին բա ժան վել է 
(50 000 տպա գիր օ րի նա կով ու առ ցանց) վե րա դար ձող ան ձանց հա մար նա խա տես ված հա տուկ ձեռ-
նարկ («Powrotnik» («Վե րա դար ձող ան ձ»)): Ստեղծ վել է պաշ տո նա կան կայք (www.powroty.gov.pl)՝ 
հար կե րի, սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան ու սո ցիա լա կան նպաստ նե րի հա մա կար գին, ե րե խա նե րի կր-
թու թյա նը, ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լուն, դիպ լոմ ե րի ճա նաչ մա նը և վե րա դար-
ձող ան ձանց հե տաքրք րող մյուս հար ցե րի վե րա բե րյալ ամ բող ջա կան տե ղե կու թյուն ներ տրա մադ րե լու 
նպա տա կով: 2011 թվա կա նին կայքն ը նդ գրկ վեց Լե հաս տա նի Զբաղ վա ծու թյան պե տա կան ծա ռա յու-
թյան կող մից ստեղծ ված «Կա նաչ գիծ» կոչ վող հա տուկ ծա ռա յու թյան մեջ՝ որ պես Լե հաս տա նում աշ-
խա տանք փնտ րող ան ձանց և գոր ծա տու նե րի հա մար նա խա տես ված առ ցանց տե ղե կատ վու թյան և 
խորհր դատ վու թյան պաշ տո նա կան կենտ րոն (powroty.zielonalinia.gov.pl): Կայ քի մի ջո ցով օգ տա տե րե րը 
կա րող են առ ցանց ներ կա յաց նել ցան կա ցած հարց և տասն չորս օր վա ըն թաց քում ստա նալ վս տա հե լի 
պաշ տո նա կան պա տաս խան: Հարց ու պա տաս խա նի բա ժի նը վեր լու ծե լով՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ 
այս ծա ռա յու թյու նը հատ կա պես օգ տա կար է վե րա դար ձող ան ձանց հա մար և տա րած ված է նրանց շր-
ջա նում: 2008 թվա կա նի դրու թյամբ՝ մո տա վո րա պես 800 000 այ ցե լու թյուն է գրանց վել, ի սկ 2011 թվա-
կա նին կայք այ ցե լել է 350 000 մարդ, ներ կա յաց վել է 1200 հարց (Սեյմ, 2012),

6.  հա տուկ թի րա խային խմ բե րի, ի նչ պես օ րի նակ՝ բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող մաս նա գետ նե րի (օ րի-
նակ՝ բժշ կա կան ան ձնա կազ մի), ու սա նող նե րի և ե րկ րորդ սերն դի միգ րանտ նե րի հետ կա պեր հաս տա-
տե լը:

 Պե տա կան ծրագ րից բա ցի՝ տա րած քային և տե ղա կան մա կար դակ նե րում պե տա կան հաս տա տու թյուն նե-
րի և ոչ պե տա կան մար մին նե րի կող մից ի րա կա նաց վել են նաև այլ ա ռան ձին գոր ծո ղու թյուն ներ: Օ պոլս կի ե 
վոյե վո դու թյու նում, ո րն ար տա գաղ թի հետևան քով ա մե նից շատ տու ժած վոյե վո դու թյուն նե րից մեկն է, տե-
ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից ֆի նան սա վոր վել և ի րա կա նաց վել է «Օ պոլս կի ե. ես այս տեղ կմ ամ» 
ծրա գի րը: Ծրագ րի թի րա խային խմ բերն ար տա գաղ թող ներն էին, բայց ա մե նից ա ռաջ՝ Օ պոլս կի ե վոյե վո-
դու թյան բնա կիչ նե րը՝ հա մալ սա րա նա վարտ նե րը, գոր ծա զուրկ նե րը և այլք: Վե րա դար ձող միգ րանտ նե րին 
և հնա րա վոր ար տա գաղ թող նե րին ուղղ ված ծրագ րեր ու մի ջո ցա ռում եր նա խա ձեռ նել են Վար շա վայի քա-
ղա քա պե տա րա նը, ար տերկ րում գոր ծող լե հա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ա ռևտ րային ըն կե րու թյուն նե րը 
և այլն: 

Ամ փո փե լով՝ պետք է նշել, որ հաշ վի առ նե լով հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սում ներ կա յաց ված հայե ցա կար գային 
մո տե ցու մը՝ Լե հաս տա նում վե րա դարձ են թադ րող միգ րա ցիային ա ռնչ վող քա ղա քա կա նու թյու նը կա րող է 
նկա րագր վել որ պես «ար ձա գան քող» քա ղա քա կա նու թյուն: Ա ռա ջին հայե ցա կար գային փաս տաթղ թե րում 
ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի վե րա դար ձը դիտ վում էր որ պես հնա րա վոր տն տե սա կան ու ժո ղովր դագ րա կան 
խն դիր նե րի ան հա պաղ լուծ ման մի ջոց և քն նարկ վում էր պե տու թյան ա ռա վել ակ տիվ մի ջամ տու թյու նը լե-
հե րի վե րա դար ձը խրա խու սե լու հար ցում, մինչ դեռ ե րբ նպա տա կա կետ ե րկր նե րում տն տե սա կան ճգ նա-
ժա մի պատ ճա ռով վե րա դար ձող ան ձանց զանգ վա ծային հոս քը ան խու սա փե լի դար ձավ, այս հար ցի վե-
րա բե րյալ կա ռա վա րու թյան մո տե ցու մը փոխ վեց: Ի վեր ջո, վե րա դար ձին ա ռնչ վող քա ղա քա կա նու թյան 
նպա տա կը ոչ թե վե րա դար ձի խթա նում էր, այլ ի րա կա նաց վող գոր ծըն թա ցը դյու րաց նե լը: Պե տա կան 
ծրագ րերն ու գոր ծո ղու թյուն նե րը գործ նա կա նում ի րա կա նաց վում էին վե րա դար ձի հոս քին ար ձա գան քե լու 
հա մար, և դրանց գլ խա վոր նպա տա կը վե րա դար ձից հե տո միգ րանտ նե րի վե րաին տեգր ման հետ կապ ված 
հնա րա վոր խն դիր նե րը կան խելն էր:

http://www.powroty.gov.pl/
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 Քա ղա քա կան օ րա կար գում նե րառ ված՝ պե տու թյան կող մից նա խա ձեռն ված գոր ծո ղու թյուն ներն ի րա կա-
նաց վել են ի նչ պես ար տերկ րում՝ հյու պա տո սա կան հիմ արկ նե րի և լե հա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր-
ծուն ա ջակ ցու թյամբ, այն պես էլ ե րկ րի ներ սում, տա րած քային ու տե ղա կան մա կար դակ նե րում: Ա վե լին, 
ակ տի վո րեն օգ տա գործ վել է հա մա ցան ցը՝ որ պես փաս տա ցի ու հնա րա վոր վե րա դար ձող միգ րանտ նե րի 
հետ հա ղոր դակց ման և հա մա պա տաս խան տե ղե կու թյուն նե րի տա րած ման մի ջոց, և դա ը նդ հա նուր առ-
մամբ ար դյու նա վետ մո տե ցում էր: Դժ վար է դրա ար դյու նա վե տու թյու նը գնա հա տե լը, սա կայն ան կաս կած 
վե րա դար ձի ա ռն չու թյամբ պե տու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը կա րող է գնա հատ վել որ պես լավ ծրագր ված 
ու հա մա պա տաս խա նեց ված, հա րա բե րա կա նո րեն ա րագ ի րա կա նաց ված և վե րա դար ձի չա փե րին ու ազ-
դե ցու թյա նը հա մար ժեք: 

Այս տեղ պետք է շեշ տել նաև այն հան գա ման քը, որ վե րա դարձ են թադ րող միգ րա ցիայի հար ցում քա ղա-
քա կա նու թյուն մշա կող նե րի հե տաքրքր վա ծու թյու նը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ խն դիրն 
ակ տի վո րեն լու սա բան վել է լրատ վա մի ջոց նե րի կող մից և դար ձել է հան րու թյա նը լր ջո րեն մտա հո գող 
հարց: 2004 թվա կա նից հե տո քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ծրագ րային փաս տաթղ թե րում, նա խընտ-
րա կան ծրագ րե րում, ի նչ պես նաև ը նտ րա կան քա րո զար շավ ե րի ժա մա նակ ար տերկ րում բնակ վող լե հե-
րը դի տարկ վում էին որ պես ա ռան ձին թի րա խային խումբ: Ար տա գաղ թը քա ղա քա կան մր ցա պայ քա րում 
է ա կան նշա նա կու թյուն ձեռք բե րեց` մաս նա վո րա պես այն ի րա վի ճա կի տե սան կյու նից, ո րին ար տերկ-
րում բախ վում են Լե հաս տա նի քա ղա քա ցի ներն ու նրանց ըն տա նիք նե րը, ո րոնք հա ճախ հա մա պա տաս-
խան ու շադ րու թյան չէին ար ժա նա նում, ի նչ պես նաև Լե հաս տա նի հա սա րա կու թյան ու տն տե սու թյան վրա 
զանգ վա ծային ար տա հոս քի ազ դե ցու թյան տե սան կյու նից: Նա խընտ րա կան շր ջա նում քա ղա քա կան կու-
սակ ցու թյուն նե րի ա ռաջ նորդ նե րը և նա խա գա հի թեկ նա ծու նե րը պար բե րա բար այ ցե լում էին լե հե րով խիտ 
բնա կեց ված ար տա սահ մա նյան քա ղաք ներ: 2007 և 2010 թվա կան նե րի ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ ար-
տերկ րում քվե ար կած ան ձանց թի վը մի քա նի ան գամ մեծ է ե ղել նա խորդ տա րի նե րին քվե ար կած ան-
ձանց թվից: Չնա յած այն հան գա ման քին, որ ար տերկ րում քվե ար կող նե րի ձայ նե րը զուտ խորհր դան շա-
կան ազ դե ցու թյուն ու նեն ը նդ հա նուր ար դյունք նե րի վրա՝ ար տերկ րում լե հե րի ը նտ րա կան ակ տի վու թյու նը 
հա սա րա կա կան լայն հն չե ղու թյուն ձեռք բե րեց՝ ե րկ րի լրատ վա կան դաշ տում դառ նա լով գլ խա վոր նո րու-
թյուն: Լրատ վա մի ջոց նե րը ցու ցադ րում էին կադ րեր, որ տեղ լե հե րը հյու պա տո սա կան հիմ արկ նե րի ա ռջև 
մեծ հեր թեր կազ մած՝ ժա մե րով սպա սում էին քվե ար կե լուն: Ա նակն կալ չէ, որ լեհ միգ րանտ նե րի ա ջակ ցու-
թյունն ստա նա լը քա ղա քա կա նու թյուն մշա կող նե րի հա մար գե րա կա խն դիր է և որ վե րա դար ձին ա ռնչ վող 
ծրագ րե րը կա րող են հա մար վել քվե ար կող նե րի ա ջակ ցու թյունն ստա նա լու հա մար ան վեր ջա նա լի քա ղա-
քա կան մր ցա պայ քա րի ան բա ժա նե լի մաս (Լե սինս կա, 2013 թվա կան):

 Հիմ ա կան գա ղա փա րը

Խնդ րում ե նք ներ կա յաց նել մո դու լի հիմ ա կան գա ղա փա րը և այն հա մե մա տել Ձեռ նար կի «T» մո դու լի հիմ ա-
կան գա ղա փա րի հետ։
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-E- 
ԱՆԳ ԼԵ ՐԵ ՆԸ՝ ՈՐ ՊԵՍ ՄԻԳ ՐԱ ՑԻ ԱՅԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ-

ՄԱՆ Ա ՐԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵՏ ԳՈՐ ԾԻՔ

 Նե րա ծու թյուն, նպա տա կը 

Այս մո դու լում լե զուն դի տարկ վում է որ պես միգ րա ցիային ա ռնչ վող տար բեր ո լորտ նե րում ներգ րավ ված ան-
ձանց հա մար կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման օգ տա կար մի ջոց: 

Անգ լե րե նը՝ որ պես «լինգ վա ֆրան կա»

Այ սօր ար դեն ոչ ոք որևէ տե սան կյու նից չի քն նար կում մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րում լեզ վի կարևոր 
նշա նա կու թյու նը: Մի ջազ գային միգ րա ցիայի հետ ա ռնչ վող նե րի հա մար լեզ վա կան հմ տու թյուն նե րի կարևո րու-
թյու նը թե րագ նա հա տե լը նույն պես դժ վար է: Ա մե նից ա ռաջ դա սեր տո րեն կապ ված է միգ րա ցիայի բնույ թի 
հետ, ո րն էլ իր հեր թին մեծ մա սամբ պայ մա նա վոր ված է բնակ չու թյան միջ սահ մա նային շար ժու նա կու թյամբ: 
Այդ հոս քե րի կա ռա վար ման հա մար հա մա պա տաս խա նա բար ան հրա ժեշտ է մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու-
թյուն, ի սկ ը նդ հա նուր ձևա կերպ մամբ՝ մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն ներ, այ սինքն՝ գոր ծըն թա ցի կող մե րի կամ 
մաս նա կից նե րի միջև հա ղոր դակ ցու թյուն և դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն ներ: 

Դի վա նա գի տա կան կա պե րին ա ռնչ վող թղ թա բա նու թյան մեջ լեզ վի օգ տա գոր ծու մը հիմ ված է ար դի մի ջազ-
գային ի րա վուն քի հիմ ա րար սկզ բունք նե րի, մաս նա վո րա պես՝ պե տու թյուն նե րի ի նք նիշ խան հա վա սա րու թյան 
սկզ բուն քի վրա: Որ պես օ րի նակ՝ կա րող է նշ վել այդ սկզ բուն քի կի րա ռու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և 
Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան միջև կնք ված՝ հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րում: Հա մա ձայ նա գի րը, հա-
մա պա տաս խա նա բար, գր ված է հայե րե նով և ռու սե րե նով: Այլ դեպ քե րում, ի նչ պես օ րի նակ՝ բազ մա կողմ դի-
վա նա գի տու թյան մեջ, որ տեղ ներգ րավ ված են մի շարք կող մեր, հարցն ա վե լի բարդ է: Բազ մա թիվ մի ջազ-
գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից և մի շարք միջ կա ռա վա րա կան գոր ծըն թաց նե րի մի ջո ցով փորձ է ար-
վում կր ճա տե լու տար բեր լե զու նե րով շփ ման լայն հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ ա պա հո վե լով շփու մը՝ հա մե մա տա-
բար քիչ թվով և պաշ տո նա կան կամ աշ խա տան քային լե զու ներ հա մար վող լե զու նե րով: ՄՄԿ-ում, օ րի նակ, 
օգ տա գործ վում է ե րեք լե զու՝ ան գլե րեն, ֆրան սե րեն և իս պա նե րեն: 

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ի հայտ են գա լիս դի վա նա գի տու թյան նոր ձևեր, ի նչ պես օ րի նակ՝ հան-
րային կամ բաց դի վա նա գի տու թյու նը, ի նչն իր դրսևո րում ու նե ցավ վեր ջերս, մի ջազ գային մա կար դա կում ան-
հրա ժեշտ է դառ նում հա ղոր դակ ցու թյան ը նդ հա նուր այն պի սի մի ջո ցի ա պա հո վու մը, ի նչ պի սին «լինգ վա ֆրան-
կա»-ն է: 

Ան ցյա լում ե ղել են ո րո շա կի ժա մա նա կաշր ջան ներ, ե րբ այս կամ այն լե զուն ծա ռայել է որ պես հա ղոր դակ-
ցու թյան ը նդ հա նուր, լայն տա րա ծում ու նե ցող մի ջոց: Հու նա րե նը՝ հել լե նիս տա կան աշ խար հում, այ նու հետև 
լա տի նե րե նը՝ Հռո մե ա կան կայս րու թյու նում և ա րա բե րե նը՝ իս լա մա կան աշ խար հում, հենց այդ պի սի դեր էին 
խա ղում: 1660-ա կան թվա կան նե րի սկզ բին Ֆրան սիան ծաղ կում էր ապ րում՝ հաղ թա նակ ներ տա նե լով մար տի 
դաշ տում և իր տի րա պե տու թյու նը հաս տա տե լով Եվ րո պայի մտա վո րա կան աշ խար հում: Սա նպաս տեց նրան, 
որ Ֆրան սիան շու տով դար ձավ դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն նե րի լե զու (Բա րա նյաի, 2011 թվա կան): 
Ժա մա նա կա կից աշ խար հում ան գլե րե նը դար ձել է մի ջազ գային՝ նե րա ռյալ միջ պե տա կան հա րա բե րու թյուն նե-
րում ա մե նից շատ օգ տա գործ վող լե զուն: Սա հաս կա նա լի է, քա նի որ դի վա նա գի տու թյան մեջ որևէ լեզ վի գե-
րա կա դիր քը սո վո րա բար պայ մա նա վոր ված է մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի քա ղա քա կան, ռազ մա վա րա-
կան, տն տե սա կան, մշա կու թային կամ այլ ո լորտ նե րում որևէ ու ժի գե րիշ խա նու թյամբ: 
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Եզ րույթ նե րը9 

Միգ րա ցի ոն շար ժե րի՝ օ րե ցօր խո րա ցող բար դու թյունն ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջաց նում մշա կե լու նոր հաս-
կա ցու թյուն ներ ու եզ րույթ ներ, ո րոնց մի ջո ցով հնա րա վոր է նկա րագ րել և վեր լու ծել այդ շար ժե րը: Օ րի նակ` 
մո տա վո րա պես տա սը տա րի ա ռաջ միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյան և գոր ծե լա կեր պի վե րա բե րյալ քն նար-
կում ե րի ժա մա նակ «ան կա նոն միգ րա ցիա» եզ րույ թը հազ վա դեպ էր կի րառ վում: Այ սօր այդ եզ րույ թը փո խա-
րի նում է «ա նօ րի նա կան միգ րա ցիա» եզ րույ թին՝ նույ նիսկ պաշ տո նա կան մա կար դա կում:

 Միգ րա ցիայի ո լոր տում ա մե նից շատ կի րառ վող եզ րույթ նե րի սահ մա նում ե րը և բա վա կա նին ը նդ գր կուն մեկ-
նա բա նու թյուն ներն ա ռա ջին ան գամ ներ կա յաց վել են տար բեր մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րե րում: Բնո րոշ օ րի-
նակ են հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րը, ո րոնց հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րում սահ ման վում են 
միգ րա ցիայի ո լոր տի եզ րույթ նե րը:

Եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի

 Քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձ

անձ, ո րը Հա յաս տա նի կամ որևէ ան դամ պե տու թյան քա ղա քա ցի չէ,

անձ, ո րը քա ղա քա ցի ու թյուն չու նի

 Մի ջազ գային միգ րա ցի ոն ի րա վուն քի հա մա կար գը կազ մող հա տուկ մի ջազ գային փաս տաթղ թե րում այդ պի սի 
եզ րույթ նե րի ա վե լի շատ օ րի նակ ներ կա րե լի է գտ նել: Այն պի սի փաս տաթղ թե րում, ի նչ պի սիք ՄԱԿ-ի կոն վեն-
ցիա ներն են, սո վո րա բար ներ կա յաց վում են փաս տաթղ թի գոր ծո ղու թյան ո լոր տին ա ռնչ վող եզ րույթ ներ: Օ րի-
նակ՝

Ո լոր տը Փաս տա թուղ թը Սահ մա նու մը

Աշ խա տան-
քային միգ րա-
ցիա

«Բո լոր աշ խա տող միգ-
րանտ նե րի և նրանց 
ըն տա նիք նե րի ան դամ-
նե րի ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան մա-
սին» մի ջազ գային կոն-
վեն ցիա10:

«Միգ րանտ աշ խա տող» եզ րույ թը վե րա բե րում է այն ան ձին, 
ո րը պետք է զբաղ վի, զբաղ վում է կամ զբաղ վել է վար ձատր-
վող գոր ծու նե ու թյամբ այն պե տու թյու նում, ո րի քա ղա քա ցին չէ։

Մարդ կանց 
թրա ֆի քինգ

«Մարդ կանց, հատ կա-
պես կա նանց և ե րե-
խա նե րի թրա ֆի քին-
գի կան խար գել ման, 
ար գել ման և պատ ժի 
մա սին» ար ձա նագ րու-
թյուն11:

«Մարդ կանց թրա ֆի քինգ» նշա նա կում է շա հա գործ ման նպա-
տա կով մարդ կանց հա վա քագ րե լը, տե ղա փո խե լը, փո խան ցե-
լը, թաքց նե լը կամ ստա նա լը ու ժի սպառ նա լի քով կամ ու ժի կամ 
հար կադ րան քի այլ մի ջոց նե րի կի րառ ման, առևանգ ման, խար-
դա խու թյան, խա բե ու թյան, իշ խա նու թյու նը կամ վի ճա կի խո ցե-
լի ու թյու նը չա րա շա հե լու կամ ու րիշ ան ձի կող մից վե րահսկ վող 
ան ձի հա մա ձայ նու թյունն ստա նա լու հա մար վճա րում ե րի կամ 
շա հե րի ձևով կա շա ռե լու ճա նա պար հով: «Շա հա գոր ծում» 
հաս կա ցու թյունն ա ռն վազն նե րա ռում է մարմ ա վա ճա ռու թյան 
նպա տա կով այլ ան ձանց շա հա գոր ծու մը կամ այլ տե սա կի սե-
ռա կան շա հա գոր ծու մը, հար կա դիր աշ խա տան քը կամ ծա ռա-
յու թյուն նե րը, ստր կու թյու նը, ստր կու թյա նը հա ման ման գոր ծե-
լա կեր պը, ա նա զատ վի ճա կը կամ օր գան նե րի հե ռա ցու մը:

9 Այս մոդուլի էլեկտրոնային տարբերակին որպես հավելված կցված է վերադարձ ենթադրող միգրացիայի հետ առնչվելիս 
օգտագործվող եզրույթների հակիրճ բառարան: 
10 Կոնվենցիան ընդունվել է 1990 թվականին: Հայաստանի Հանրապետությունն այս փաստաթղթին միացել է 2013 
թվականին:
11 Արձանագրությունն ընդունվել է 2000 թվականին: Հայաստանի Հանրապետությունն այս փաստաթղթին միացել է 2003 
թվականին:
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Ո լոր տը Փաս տա թուղ թը Սահ մա նու մը

Փախս տա կան-
ներ

«Փախս տա կան նե րի 
կար գա վի ճա կի մա-
սին» ՄԱԿ-ի կոն վեն-
ցիա12:

«Փախս տա կան» եզ րույ թը կի րառ վում է այն ան ձանց վե րա բե-
րյալ, ո րոնք.
 ռա սայի, կրո նի, քա ղա քա ցի ու թյան, ո րո շա կի սո ցիա լա կան 
խմ բի կամ քա ղա քա կան հա յաց քի հա րե լու պատ ճա ռով, հե-
տապնդ վե լու հիմ ա վոր ված եր կյու ղի հետևան քով գտն վում են 
ի րենց քա ղա քա ցի ու թյան ե րկ րից դուրս և ան կա րող են կամ 
նման եր կյու ղի պատ ճա ռով չեն ցան կա նում օ գտ վել այդ ե րկ րի 
պաշտ պա նու թյու նից, կամ ո րոնք, քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե նա-
լով և այդ պի սի ի րա դար ձու թյուն նե րի հետևան քով գտն վե լով 
սո վո րա կան բնա կու թյան նախ կին վայ րի ե րկ րից դուրս, ան կա-
րող են կամ նման եր կյու ղի պատ ճա ռով չեն ցան կա նում վե րա-
դառ նալ այդ եր կիր:
 Մե կից ա վե լի պե տու թյուն նե րի քա ղա քա ցի ու թյուն ու նե ցող 
ան ձի դեպ քում «իր քա ղա քա ցի ու թյան եր կիր» եզ րույ թը նշա-
նա կում է այն ե րկր նե րից յու րա քան չյու րը, ո րոնց քա ղա քա-
ցի ու թյունն ու նի այդ ան ձը, և հա մար վում է, որ տվյալ ան ձը 
զուրկ չէ իր քա ղա քա ցի ու թյան ե րկ րի պաշտ պա նու թյու նից, 
ե թե ա ռանց հիմ ա վոր պատ ճա ռի, հիմ ա վոր ված եր կյու ղի 
հետևան քով նա չի օ գտ վել այն ե րկր նե րից որևէ մե կի պաշտ-
պա նու թյու նից, ո րոնց քա ղա քա ցի ու թյունն ու նի: 

 Միգ րա ցիայի ո լոր տի եզ րա բա նու թյան վե րա բե րյալ հա տուկ ու սում ա սի րու թյուն ներ են ի րա կա նաց վել մի ջազ-
գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի և հե տա զո տա կան հաս տա տու թյուն նե րի կող մից:

ՄՄԿ-ի կող մից հրա տա րակ ված, տար բեր լե զու նե րով միգ րա ցիայի վե-
րա բե րյալ եզ րույթ նե րի բա ցատ րու թյուն ներ պա րու նա կող «Մի ջազ գային 
միգ րա ցի ոն ի րա վունք. միգ րա ցիայի եզ րա բա նա կան բա ռա րան» ձեռ նար-
կի հայե րեն տար բե րա կը վե րա նայ վել է տար բեր գե րա տես չու թյուն նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րից կազմ ված աշ խա տան քային խմ բի կող մից: Բա ռա-
րա նում տեղ գտած եզ րույթ նե րի ու սահ մա նում ե րի վե րա բե րյալ ձեռք է 
բեր վել փոր ձա գետ նե րի հա մընդ հա նուր հա մա ձայ նու թյու նը։ Բա ռա րա նում 
տեղ գտած եզ րույթ նե րը հա մա հունչ են մի ջազ գային ի րա վուն քին: Հա յաս-
տա նի կող մից վա վե րաց ված մի ջազ գային ի րա վա կան փաս տաթղ թե րից 
մեջ բե րում եր կա տա րե լիս օգ տա գործ վել է տվյալ մի ջազ գային ի րա վա-
կան փաս տաթղ թի հայե րեն տար բե րա կը: Եզ րույթ նե րը դա սա վոր ված 
են հայե րեն այբ բե նա կան կար գով. յու րա քան չյուր եզ րույ թի կող քին փա-
կագ ծե րում ներ կա յաց ված է ան գլե րեն եզ րույ թը: Հայե րեն տար բե րա կում 
ա ռա ջին ան գամ կազմ վել է բա ռա րա նի եզ րույթ նե րի ան գլե րեն և ռու սե րեն 
ին դեքս, ո րը կօգ նի ա րագ գտ նե լու հայե րեն եզ րույ թը, ե թե ըն թեր ցո ղը դժ-
վա րա նում է գտ նել այն, սա կայն հի շում է տվյալ հաս կա ցու թյան ան գլե րեն 
կամ ռու սե րեն հա մար ժե քը։

12 Կոնվենցիան ընդունվել է 1951 թվականին: Հայաստանի Հանրապետությունն այս փաստաթղթին միացել է 1993 
թվականին:
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«Միգ րա ցիայի եզ րա բա նու թյան վե րա բե րյալ» ձեռ նար կը միա ժա մա նակ 
նե րա ռում է և՛ ան գլե րեն, և՛ ռու սե րեն տար բե րակ նե րը: «Միգ րա ցիայի 
եզ րա բա նու թյան վե րա բե րյալ» ձեռ նար կի ե րկ լե զու տար բե րակն օգ նում 
է ա վե լի լավ ըն կա լե լու եզ րույթ նե րի ի մաս տը, ի նչ պես նաև նպաս տում է 
միգ րա ցի ոն եզ րույթ նե րի միա տե սակ գոր ծած մա նը: Ը նդ հա նուր առ մամբ, 
բա ռա րա նը ծա ռա յում է որ պես օգ տա կար գոր ծիք՝ մի ջազ գային հա մա-
գոր ծակ ցու թյան ամ րապնդ ման և կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մանն ուղղ-
ված հե տա գա ջան քե րում։ 

 Լեզ վի դա սըն թաց ներ13 

Անգ լե րե նի բա վա րար գի տե լիք ներն ան հրա ժեշտ են նրանց հա մար, ով քեր աշ խա տում են ան դր սահ մա նային 
տե ղա շար ժին ա ռնչ վող ո լորտ նե րում, ո րոնք կապ ված են մի ջազ գային հա ղոր դակց ման, փո խադ րում ե րի և 
միգ րա ցիայի հետ: Օ րի նակ, Քա ղա քա ցիա կան ա վիա ցիայի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյունն ըն դու նել է ո րո-
շում, ո րի հա մա ձայն 2008 թվա կա նի հուն վա րի 1-ից օ դային ե րթևե կու թյան կա ռա վար ման բո լոր այն կար գա-
վար նե րը և թռիչ քային ան ձնա կազ մի այն ան դամ ե րը, ո րոնք ներգ րավ ված են մի ջազ գային չվերթ նե րում կամ 
կապ ու նեն նման չվերթ նե րի հետ, պետք է ու նե նան ան գլե րեն լեզ վի գե րա զանց ի մա ցու թյուն: 

Լեզ վի դա սըն թաց նե րը չա փա զանց կարևոր են նաև ներ գաղ թի նկատ մամբ հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա-
մար նշա նակ ված ազ գային ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար: Օ րի նակ, Եվ րո պա կան մի ու թյու նում սահ մա նա պահ-
նե րը պար տա վոր են ու նե նալ օ տար լե զու նե րով հա ղոր դակց վե լու ու նա կու թյուն (ԵՄ խոր հուրդ, 2008թ.): Այդ 
պատ ճա ռով թե՛ ան դամ պե տու թյուն նե րում ազ գային մա կար դա կով, թե՛ Ֆրոն տեք սի կող մից Եվ րո պա կան մի-
ու թյան մա կար դա կով կազ մա կերպ վում են լեզ վի մի շարք վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ՝ միգ րա ցիայի 
և սահ ման նե րի կա ռա վար ման վե րա բե րյալ: Ը նդ հա նուր առ մամբ, դրանք բազ մա թիվ նպա տակ ներ հե տապն-
դող վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ են, ո րոնք նա խա տես ված են օ դա նա վա կա յան նե րում աշ խա տող 
մեծ թվով սահ մա նա պահ նե րի հա մար՝ բա րե լա վե լու հա մար նրանց ան գլե րեն լեզ վի ի մա ցու թյու նը, ո րն ան-
հրա ժեշտ է ի րենց ա ռջև դր ված ա մե նօ րյա խն դիր ներն ի րա կա նաց նե լու, ի նչ պես նաև օ դա նա վա կա յան նե րում 
Ֆրոն տեք սի կող մից հա մա կարգ վող հա մա տեղ աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ: 

Մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րը հա ճախ ա ռա ջար կում են լեզ վի վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ՝ 
որ պես կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մանն ուղղ ված գոր ծու նե ու թյան մի մաս: Որ պես ան գլե րե նի մաս նա գի տաց-
ված դա սըն թա ցի օ րի նակ կա րե լի է նշել ՄՄԿ-ի կող մից Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան միգ րա ցի ոն ծա ռա յու-
թյան՝ հե տըն դուն ման ո լոր տում աշ խա տող պաշ տո նա տար ան ձանց հա մար կազ մա կերպ ված դա սըն թաց նե րը: 
Այն մշակ վել և փոր ձարկ վել է 2008 թվա կա նին՝ «Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում միգ րանտ նե րի հե տըն դուն-
մանն ա ջակ ցող վար չա կան մե խա նիզմ ե րի մշա կում» ծրագ րի շր ջա նակ նե րում, ո րը ֆի նան սա վոր վել է Եվ րո-
պա կան մի ու թյան կող մից և հա մա տեղ ի րա կա նաց վել Մոսկ վայի ՄՄԿ գրա սե նյա կի ու Ռու սաս տա նի Դաշ նու-
թյան միգ րա ցի ոն ծա ռա յու թյան կող մից: 

 Լեզ վա կան վեր լու ծու թյուն

 Բա ցի սահ մա նի վրա ի րա կա նաց վող ան մի ջա կան աշ խա տանք նե րից` ներ գաղ թային ծա ռա յու թյան վար չա կան 
աշ խա տանք նե րի հա մար պա հանջ վում է լեզ վի վարժ ի մա ցու թյուն՝ հատ կա պես այն դեպ քում, ե րբ այդ աշ խա-
տանք նե րը կապ ված են ռիս կե րի վեր լու ծու թյան, նա խագծ ման, հե տա խու զու թյան կամ մեկ այլ վեր լու ծա կան 
աշ խա տան քի հետ: Լեզ վի ի մա ցու թյու նը ցան կա ցած վեր լու ծու թյան հիմ քում է: Հին փի լի սո փա Ա րիս տո տե-
լը մշա կել է իր տրա մա բա նա կան մո տե ցում ե րը՝ ու սում ա սի րե լով լեզ վի կա ռուց ված քը: Լեզ վի հի մունք նե րի 
ի մա ցու թյու նը կա րող է ո րոշ չա փով դյու րաց նել ա վե լի բարդ մե թոդ նե րի ճիշտ օգ տա գործ ման հմ տու թյուն նե րի 
կի րա ռու մը, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ՝ բո վան դա կու թյան վեր լու ծու թյու նը և դա տո ղու թյան վեր լու ծու թյու նը: 

13 Լեզվի դասընթացի օրինակը ներկայացված է Ձեռնարկի էլեկտրոնային տարբերակում:
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Ա րիս տո տե լյան տրա մա բա նու թյու նը 

Ա րիս տո տե լյան տրա մա բա նու թյան հա մա ձայն՝ խոս քի ա մե նա հիմ ա կան տար րը դա տո ղու թյունն է՝ ամ բող-
ջա կան նա խա դա սու թյուն, ո րը որևէ բան է պն դում: Դա տո ղու թյու նը կազմ ված է ա ռն վազն ե րեք տար րից՝ 
սուբյեկտ (ա ռար կա նշող բառ), պրե դի կատ (հատ կու թյուն նշող բառ) և դրանք ի րար հետ ա ռն չող կապ, ո րը 
տրա մա բան ներն ան վա նում են copula (լա տի նե րեն, նշա նա կում է «կապ» կամ «կա պակ ցու թյուն»): 

Ե կե՛ք քն նար կենք, օ րի նակ՝ մեկ նա խա դա սու թյուն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան 
միջև կնք ված Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րի նա խա բա նից. Պայ մա նա վոր վող կող մե րը նպա տակ ու
նեն ամ րապն դե լու ի րենց հա մա գոր ծակ ցու թյունն ա նօ րի նա կան միգ րա ցիայի դեմ ա ռա վել ար դյու նա վե տո րեն 
պայ քա րե լու հա մար։ Այս տեղ կա րող ե նք ա ռանձ նաց նել հետևյալ եր կու դա տո ղու թյու նը՝

«Պայ մա նա վոր վող կող մե րը նպա տակ ու նեն ամ րապն դե լու ի րենց հա մա գոր ծակ ցու թյու նը» և

«Հա մա գոր ծակ ցու թյուն ա նօ րի նա կան միգ րա ցիայի դեմ ա ռա վել ար դյու նա վե տո րեն պայ քա րե լու հա մար»։

 Նախ և ա ռաջ, այժմ ամ բողջ ար տա հայ տու թյու նը հաս կա նա լը դառ նում է ա վե լի հեշտ՝ դրա եր կու ա վե լի կարճ 
տար րերն ա ռանձ նաց նե լուց հե տո, և ե րկ րորդ՝ կա րող ե նք հան գել սիլ լո գիզ մի14՝ Ամ րապն դե լով հա մա գոր ծակ
ցու թյունն՝ ա նօ րի նա կան միգ րա ցիայի դեմ պայ քա րը դառ նում է ա վե լի ար դյու նա վետ:

 Սիլ լո գիզմ ե րը մշ տա պես ա ռա ջա նում են ցան կա ցած տեքստ ըն թեր ցե լիս: Հա մա պա տաս խա նա բար, Հե տըն-
դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գի րը լի է դա տո ղու թյուն նե րով և սիլ լո գիզմ ե րով, ո րոնք ներ կա յաց նում են տեքս-
տը կազ մե լու «հիմ ա քա րե րը»: Այ նուա մե նայ նիվ, ան հնար է կա տա րել որևէ վեր լու ծու թյուն՝ ու նե նա լով միայն 
հիմ ա քա րե րը: 

 Բո վան դա կու թյան վեր լու ծու թյու նը

 Մեծ տեքս տե րի վեր լու ծու թյան հա մար նպա տա կա հար մար է կա տա րել բո վան դա կու թյան վեր լու ծու թյուն: Հա-
կիրճ ա սած՝ այս մե թո դը հիմ ված է տեքս տի բազ մա թիվ բա ռերն ա վե լի փոքր բո վան դա կային կա տե գո րիա-
ներ խմ բա վո րե լու վրա: Օ րի նակ՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև կնք ված Հե
տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րի 3րդ հոդ վա ծի 1ին կե տը կա րե լի է ներ կա յաց նել եր կու ա ռան ձին նա խա-
դա սու թյան ձևով՝ 

Հա յաս տա նը հետ է ըն դու նում բո լոր ան ձանց, ով-
քեր չեն բա վա րա րում կամ այլևս չեն բա վա րա րում 
հար ցում ներ կա յաց րած ան դամ պե տու թյան տա-
րածք մուտք գոր ծե լու, այն տեղ ներ կա գտն վե լու կամ 
բնակ վե լու գոր ծող պայ ման նե րը՝ պայ մա նով, որ 
նրանք Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի ներ են:

• Ան ձինք այլևս չեն բա վա րա րում պայ ման նե րը

•  Հա յաս տա նը հետ է ըն դու նում Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան բո լոր քա ղա քա ցի նե րին

 Դա տո ղու թյան վեր լու ծու թյու նը

 Դա տո ղու թյան վեր լու ծու թյու նը կա րող է բնո րոշ վել որ պես հիմ ախնդ րին մո տե նա լու և դրա մա սին մտա ծե լու 
ձև: Այս ա ռու մով դա տո ղու թյան վեր լու ծու թյու նը ո ՛չ ո րա կա կան և ո ՛չ էլ քա նա կա կան հե տա զո տու թյան մե թոդ 
է. այն քա նա կա կան և ո րա կա կան հե տա զո տու թյան մե թոդ նե րի հիմ ա կան մո տե ցում ե րին հար ցադ րում եր 
կա տա րե լու ե ղա նակ է: Դա տո ղու թյան վեր լու ծու թյու նը հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի բա ցա հայ տե լու տեքս տի 
հիմ քում կամ տվյալ տեքս տը մեկ նա բա նե լու հա մար հե տա զո տու թյան ա ռան ձին մե թո դի ը նտ րու թյան հիմ քում 
14 Փաստարկ, որի վերաբերյալ եզրակացությունը հիմված է երկու նախադրյալի վրա, որից մեկը (մեծ նախադրյալ) 
պարունակում է այն տերմինը (մեծ տերմին), որը եզրակացության պրեդիկատն է, իսկ մյուսը (փոքր նախադրյալ) 
պարունակում է այն տերմինը (փոքր տերմին), որը եզրակացության սուբյեկտն է, իսկ երկու նախադրյալների համար 
ընդհանուր է մի տերմին (միջին տերմին), որը եզրակացության մեջ բացակայում է: Հատկանշական է հետևյալ բանաձևը՝ 
«Բոլոր Ա-երը Գ են, իսկ բոլոր Բ-երը՝ Ա: Հետևաբար, բոլոր Բ-երը Գ են»: 
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թաքն ված պատ ճառ նե րը:

 Տեխ նի կա պես դա տո ղու թյան վեր լու ծու թյու նը ոչ ա վե լին է, քան հիմ ախնդ րի կամ տեքս տի ը ստ ա ռան ձին բա-
ղադ րիչ նե րի ըն թեր ցու մը կամ մեկ նա բա նու մը, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մեզ հաս կա նա լու որևէ «հիմ-
նախնդ րի» հիմ քում ըն կած պայ ման նե րը, ի նչ պես նաև տվյալ «հիմ ախնդ րի» է ու թյու նը:

 Մի ջազ գային պայ մա նագ րե րը դա տո ղու թյան յու րա հա տուկ տե սակ են: Մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի նպա-
տա կը և ո ճը միտ ված են ա պա հո վե լու միաս նա կան նշա նա կու թյուն և խու սա փե լու հա կա սող մեկ նա բա նում ե-
րից կամ տա րըն թեր ցու մից: Այս հա մա տեքս տում դա տո ղու թյան մե թո դը չի կա րող ամ բող ջու թյամբ կի րառ վել, 
ե թե դա ան հրա ժեշտ չէ հիմ ախն դի րը մեկ նա բա նե լու հա մար: 

Այ նուա մե նայ նիվ, կա րող են կի րառ վել դա տո ղու թյան վեր լու ծու թյան մո տե ցում եր և նույ նիսկ չա փո րո շիչ ներ: 
Գո յու թյուն ու նեն դա տո ղու թյու նը վեր լու ծե լու մի շարք մո տե ցում եր և մե թոդ ներ, սա կայն նշ ված նպա տակ-
նե րի հա մար, որ պի սիք ե ն՝ լա վա գույն ձևով տեքս տը հաս կա նա լը և ձեռք բեր ված գի տե լիք նե րը հե տա գա յում 
ճիշտ կի րա ռե լը, ա մե նան պա տա կա հար մար մո տե ցու մը դա տո ղու թյան քն նա դա տա կան վեր լու ծու թյունն է: 

Դա տո ղու թյան քն նա դա տա կան վեր լու ծու թյու նը (ԴՔՎ) սկիզբ է առ նում լեզ վի քն նա դա տա կան տե սու թյու նից, 
ո րը լեզ վի գոր ծա ծու թյու նը դի տար կում է որ պես սո ցիա լա կան գոր ծու նե ու թյան ձև: Սո ցիա լա կան գոր ծու նե-
ու թյու նը կապ ված է ո րո շա կի պատ մա կան հա մա տեքս տի հետ, և բո լոր տեքս տե րը ստեղծ վում են ո րո շա կի 
պատ մա կան կամ սո ցիա լա կան հա մա տեքս տում: Ցան կա ցած ի մաս տա լից տեքստ կար դա լիս պետք է հաշ վի 
ա ռն վեն հետևյալ հար ցե րը՝ 

• Ի՞նչ դիր քո րո շում է տեքստն ար տա հայ տում: 

• Ու՞մ շա հե րին է ուղղ ված այդ դիր քո րո շու մը: 

• Ու՞մ շա հերն են ա նու շադ րու թյան մատն վում: 

• Ո րո՞նք են նման դիր քո րոշ ման հետևանք նե րը:
 Դա տո ղու թյան քն նա դա տա կան վեր լու ծու թյան հա մար հաշ վի են ա ռն վում հետևյալ ե րեք հիմ ա կան կե տե րը, 
ո րոնք նյու թին հա ղոր դում են տեքս տի ձև՝ 

• Կա պակց վա ծու թյուն (տեքս տի տար բեր մա սե րի` ո րո շա կի ի մաս տա լից ձևով կա պակց ված լի նե լու 
փաս տը); 

• Հա մա պա տաս խա նու թյուն (տեքս տի՝ ըն թեր ցող նե րի հա մար ճա նա չե լի ո րո շա կի հա մընդ հա նուր 
ձևին հա մա պա տաս խա նե լու փաս տը) և 

• Տեքս տային կա պակց վա ծու թյուն (տեքս տի՝ մյուս տեքս տե րի հետ որևէ ձևով կապ ված լի նե լու փաս-
տը):

 Լեզ վա կան վեր լու ծու թյան բարդ մե թո դը ներ կա յաց ված է սույն Ձեռ նար կի «A» մո դու լում: Այդ մո դու լի մեջ Եվ-
րո պա կան մի ու թյան և ՌԴ-ի հետ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կն քած Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ-
նագ րե րը են թարկ վել են ու սում ա սի րու թյան և վեր լու ծու թյան որ պես մեկ ամ բող ջա կան փաս տա թուղթ՝ Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան և այդ պե տու թյուն նե րի միջև հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա տեքս տում: 

 Գործ նա կան աշ խա տանք

Խնդ րում ե նք թարգ մա նել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան միջև կնք ված Հե-
տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րից բեր ված մեջ բե րում ե րի 2-3 վե րաձևա կերպ ված հատ ված նե րը: 

Խնդ րում ե նք օգ տա գոր ծել «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ-
վու թյան բնակ վող ան ձանց հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի հա մա պա տաս խան հոդ-
ված նե րի՝ ան գլե րե նով ներ կա յաց ված բա ռերն ու ար տա հայ տու թյուն նե րը: Կա րող եք ի նք ներդ Ձեզ ստու գել՝ 
օ գտ վե լով սույն Ձեռ նար կի «A» մո դու լում ներ կա յաց ված թարգ մա նու թյու նից:
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“реадмиссия” - передача компетентными органами государства запрашивающей Стороны и прием компе-
тент ными органами государства запрашиваемой Стороны в порядке, на условиях и в целях, предусмот рен ных 
настоящим Соглашением, лиц, незаконно пребывающих на территории государства запрашивающей Стороны.

Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны принимают по запросу центрального компе тент-
ного органа государства запрашивающей Стороны лиц, незаконно пребывающих на территории государства 
запрашивающей Стороны, если установлено, что они являются гражданами государства запрашиваемой 
Стороны.

Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны принимают по запросу центрального компетент-
ного органа государства запрашивающей Стороны любого гражданина третьего государства или лицо без 
гражданства, незаконно пребывающих на территории государства запрашивающей Стороны, если представ-
лены доказательства того, что такое лицо:
a) на момент направления запроса о реадмиссии имеет законные основания для пребывания или про жи вания

на территории государства запрашиваемой Стороны;
б) незаконно прибыло на территорию государства запрашивающей Стороны непосредственно с территории 

государства запрашиваемой Стороны

Запрос о реадмиссии лица направляется центральным компетентным органом государства запрашивающей 
Стороны центральному компетентному органу государства запрашиваемой Стороны. Центральный компе тент ный 
орган государства запрашиваемой Стороны дает согласие на прием или мотивированный отказ в его приеме.

Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны выдают передаваемым лицам документы, необ хо-
димые для их въезда на территорию своего государства.

Центральный компетентный орган государства запрашиваемой Стороны может отказать в транзите лица в 
случае, если: 
a) существует угроза того, что в государстве назначения или в другом государстве транзита гражданин третьего

государства или лицо без гражданства подвергнутся пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство
обращению или наказанию, смертной казни или преследованию по признаку расовой, религиозной,
национальной принадлежности, а также принадлежности к определенной социальной группе или по
признаку политических убеждений;

b) в государстве назначения или в другом государстве транзита гражданин третьего государства или лицо без
гражданства подвергнутся уголовному преследованию или наказанию;

c) нахождение таких лиц на территории государства запрашиваемой Стороны является нежелательным, в
том числе по соображениям национальной безопасности, охраны общественного порядка или здоровья
населения.

Стороны стремятся осуществлять транзит граждан третьих государств и лиц без гражданства преиму щественно 
воздушным транспортом. 

Расходы по передаче и возможному сопровождению до международного пункта пропуска через государст-
вен ную границу государства запрашиваемой Стороны лиц, указанных в пункте 1 статьи 2 и пункте 1 статьи 3 
настоящего Соглашения, несет запрашивающая Сторона. 

2. Расходы, связанные с передачей, сопровождением и транзитом лиц, указанных в пункте 1 статьи 6 нас тоя-
щего Соглашения, и их возможным возвращением, несет запрашивающая Сторона. 

3. Расходы по передаче лиц, указанных в пункте 5 статьи 2 и пункте 3 статьи 3 настоящего Соглашения, и их
возможному сопровождению до международного пункта пропуска через государственную границу госу дарства 
запрашивающей Стороны несет запрашивающая Сторона. 

По взаимной договоренности компетентные органы государств Сторон могут проводить рабочие встречи и кон-
сультации экспертов по вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения.
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 Հիմ ա կան գա ղա փա րը

Խնդ րում ե նք ներ կա յաց նել մո դու լի հիմ ա կան գա ղա փա րը և այն հա մե մա տել Ձեռ նար կի «T» մո դու լի հիմ ա-
կան գա ղա փա րի հետ։
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-A- 
Ա ՌԱՆՑ ԹՈՒՅԼՏ ՎՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿ ՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ 

ՀԵՏԸՆ ԴՈՒՆ ՄԱՆ (ՌԵ ԱԴ ՄԻ ՍԻ ԱՅԻ) ՄԱ ՍԻՆ 
ՀԱՄԱՁԱՅ ՆԱԳ ՐԵՐ

 Նե րա ծու թյուն, նպա տա կը 

Այս գոր ծըն թա ցի ե րկ կողմ բնույ թը հե տըն դուն ման հիմ ա կան բնո րոշ գծե րից մեկն է և դրա պար տա դիր պայ-
մա նը: Հե տըն դուն ման ը նդ հա նուր գոր ծըն թա ցի հիմ քում ըն կած է ե րկ կողմ կամ, ո րոշ դեպ քե րում՝ բազ մա կողմ 
մի ջազ գային հա մա ձայ նա գի րը: 

Սույն մո դու լում տրա մադր վում են է ա կան տե ղե կու թյուն ներ մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի վե րա բե րյալ, և այն 
կենտ րո նա նում է հե տըն դուն ման հա մա ձայ նագ րե րի բո վան դա կու թյան վրա՝ ման րա մասն վե րա նայե լով դրանց 
դրույթ նե րը:

 Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րը՝ որ պես մի ջազ գային 
ի րավուն քի մաս

Մի ջազ գային մա կար դա կով «հա մա ձայ նա գիր» եզ րույ թը կա րող է ու նե նալ ը նդ հան րա կան և հա տուկ 
ի մաստ ներ՝ 

ա) Հա մա ձայ նա գի րը որ պես ը նդ հան րա կան եզ րույթ՝ 
«Պայ մա նագ րե րի ի րա վուն քի մա սին» 1969 թվա կա նի Վի են նայի կոն վեն ցիա յում15 «մի ջազ գային պայ-
մա նա գիր» եզ րույթն օգ տա գործ վում է ա մե նա լայն ի մաս տով: Մի կող մից դրա նում պայ մա նագ րե րը16 
սահ ման վում են որ պես «մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րեր»՝ ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: 
Մյուս կող մից «մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րեր» եզ րույթն օգ տա գործ վում է այն պի սի փաս տաթղ թե րի 
հա մար, ո րոնք չեն հա մա պա տաս խա նում «պայ մա նա գիր» եզ րույ թի բնո րոշ մա նը: Հետևա բար, «մի-
ջազ գային հա մա ձայ նա գիր» եզ րույթն իր ը նդ հան րա կան ի մաս տով նե րա ռում է մի շարք մի ջազ գային 
փաս տաթղ թեր:

բ) Հա մա ձայ նա գի րը որ պես հա տուկ եզ րույթ՝ 
«Հա մա ձայ նագ րե րը» սո վո րա բար ա վե լի նվազ ֆոր մալ բնույթ ու նեն, և դրանց ա ռար կան ու նի ա վե լի 
նեղ շր ջա նակ, քան «պայ մա նագ րե րի» ա ռար կան: 
Կա ը նդ հա նուր մի տում՝ կի րա ռե լու «հա մա ձայ նա գիր» եզ րույ թը ե րկ կողմ կամ սահ մա նա փակ բազ մա-
կողմ պայ մա նագ րե րի նկատ մամբ: Հա մա ձայ նագ րե րով հիմ ա կա նում կար գա վոր վում են տն տե սա-
կան, մշա կու թային, գի տա կան և տեխ նի կա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան հար ցե րը: Ներ կա յումս մի ջազ-
գային փաս տաթղ թե րի մե ծա մաս նու թյու նը հա մար վում են հա մա ձայ նագ րեր (ՄԱԿ, 2014թ.): 

15 Կոնվենցիան ընդունվել է 1969 թվականի մայիսի 22-ին և և ուժի մեջ է մտել 1980 թվականի հունվարի 27-ին:
16 Վիեննայի կոնվենցիայում ներկայացված բնորոշման համաձայն՝ «պայմանագիր» նշանակում է միջազգային 
համաձայնագիր, որը գրավոր կնքվել է պետությունների միջև ու կարգավորվում է միջազգային իրավունքով, և կարող 
է կազմված լինել մեկ փաստաթղթից կամ երկու կամ ավելի կապակցված փաստաթղթերից և ունենալ հատուկ 
նշանակություն:
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Եվ րո պա կան մի ու թյու նը կի րա ռում է ստան դարտ մո տե ցում իր ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան փաս-
տաթղ թե րի օգ տա գործ ման հար ցում՝ հետևյալ կերպ սահ մա նե լով մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րե րը՝
 Մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րե րը՝ մի կող մից ԵՄ-ի և, մյուս կող մից՝ եր րորդ պե տու թյան կամ եր րորդ 
կողմ հան դի սա ցող կազ մա կեր պու թյան միջև ձեռք բեր ված հա մա ձայ նու թյան ար դյունքն են: 
Այդ հա մա ձայ նագ րե րով սահ ման վում են ի րա վունք ներ և պար տա վո րու թյուն ներ եվ րո պա կան կա ռույց-
նե րի և ան դամ պե տու թյուն նե րի հա մար:
Դ րանք դառ նում են Եվ րո պա կան մի ու թյան ի րա վա կար գի մի մաս՝ դրանք ու ժի մեջ մտ նե լու ամ սաթ վից 
կամ դրան ցում նշ ված ամ սաթ վից (ԵՄ, 2014թ.):

 Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րը մի ջազ գային հան րային ի րա վուն քի և, մաս նա վո րա պես, միգ րա-
ցիայի վե րա բե րյալ մի ջազ գային ի րա վուն քի մաս են կազ մում: Որ պես այդ պի սիք՝ դրանք եր կու կող մե րի միջև 
մի ջազ գային մա կար դա կով կնք ված պայ մա նագ րեր ե ն՝ ամ րագ րե լու հա մար ան կա նոն կար գա վի ճա կով միգ-
րանտ նե րին վե րա դարձ նե լու և նրանց ի րա վունք ներն ու պար տա վո րու թյուն նե րը սահ մա նե լու շուրջ ձեռք բեր-
ված հա մա ձայ նու թյու նը: Այլ կերպ ա սած՝ ե րկ կողմ17 հա մա ձայ նա գիրն այն պի սի պայ մա նա գիր է, ո րով յու րա-
քան չյուր կողմ մեկ կամ մի շարք խոս տում եր է տա լիս մյուս կող մին, կամ ի րա վա կան լեզ վա շեր տում՝ հա-
մա ձայ նա գի րը եր կու կող մի ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի ամ բող ջու թյունն է: Հա մա ձայ նա գիրն ի նք նին 
պաշ տո նա կան փաս տա թուղթ է, ո րով հա մա ձայ նու թյունն ար տա հայտ վում է գրա վոր ձևով: Հե տըն դուն ման 
դեպ քում այդ պայ մա նագ րե րի պայ մա նա վոր վող կող մեր հան դի սա ցող պե տու թյուն նե րի պար տա վո րու թյուն նե-
րը նե րա ռում են ի րենց քա ղա քա ցի նե րի, ի սկ եր բեմ ո րո շա կի պայ ման նե րով՝ նաև եր րորդ ե րկր նե րի քա ղա-
քա ցի նե րի և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց հե տըն դու նու մը: 

Դ րանք հա մա ձայ նագ րով կամ ամ բող ջա կան հա վել ված նե րով կամ կի րարկ ման ար ձա նագ րու թյուն նե րով ման-
րա մասն սահ մա նում են այս գոր ծըն թա ցի գոր ծա ռա կան և տեխ նի կա կան չա փո րո շիչ նե րը: Կի րարկ ման ար-
ձա նագ րու թյուն նե րով սո վո րա բար սահ ման վում են այն ան ձանց հե տըն դուն ման պայ ման նե րը, ո րոնց վրա 
տա րած վում է հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գի րը, ի նչ պես նաև՝ պա տաս խա նա տու (ի րա վա սու) մար մին-
նե րը, հե տըն դուն ման հա մար դի մե լու և պա տաս խան ստա նա լու ժամ ետ նե րը, հետ ըն դուն ված ան ձանց փո-
խադր ման հա մար սահ մա նի ան ցման կե տե րը, ու ղեկ ցու մը կար գա վո րող կա նոն նե րը, ա ռա ջա ցող ծախ սե րի 
մա րու մը և պայ մա նա վոր վող կող մե րի տա րած քով տա րան ցե լու կա նոն նե րը (ՄՄԿ, 2010թ.)18: 

17 Հետընդունման մասին համաձայնագրերի մեծ մասը երկկողմ են: Հետընդունման մասին բազմակողմ համա ձայ-
նագրերն ավելի քիչ տարածում ունեն, քան երկկողմ համաձայնագրերը: Դրանց հիմական տարբերությունն այն է, որ 
հետընդունման մասին բազմակողմ համաձայնագրերը սովորաբար այնքան մանրամասն չեն, որքան երկկողմ համա ձայ-
նագրերը՝ հաշվի առնելով բանակցային գործընթացի բարդ բնույթը, որում ներգրավված են բազմաթիվ կողմեր (ՄՄԿ, 
2010թ.): 
18 Միևնույն ժամանակ դրանցով սահմանվում է, որ հետընդունման մասին համաձայնագիրը որպես գործառական 
փաստաթուղթ պետք է լինի ինքնուրույն (անմիջականորեն կիրառելի), որի համար չի պահանջվում երկկողմ կիրարկման 
արձանագրության կնքում (ԵՀ, 2011թ.): 
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 Հա յաս տա նը որ պես հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րի 
կողմ

 Պայ մա նա վոր վող կող մե րի միջև ան կա նոն միգ րա ցիայի դեմ պայ քա րին ուղղ ված միջ կա ռա վա րա կան հա մա-
ձայ նագ րեր կն քե լու, այդ թվում՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի և եր րորդ ե րկր նե րի քա-
ղա քա ցի նե րի վե րա դար ձի, ըն դուն ման, ան կա նոն կար գա վի ճա կով տա րանց ման վե րա բե րյալ դրույթ ներ սահ-
մա նե լու (հե տըն դուն ման պայ մա նագ րեր) ան հրա ժեշ տու թյունն ը նդ գծ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
միգ րա ցիայի պե տա կան կար գա վոր ման քա ղա քա կա նու թյան 2010 թվա կա նի հայե ցա կար գում: Այն սահ ման-
վում է որ պես ա ռանց քային մի ջոց, ո րն ան հրա ժեշտ է «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից սկիզբ առ նող ա նօ-
րի նա կան միգ րա ցիայի կան խար գել ման և օ տա րերկ րյա պե տու թյան տա րած քում ա ռանց թույլտ վու թյան գտն-
վող Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի վե րա դար ձին ու հե տա գա վե րաին տեգր մանն ա ջակ ցե-
լու հա մար» (Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան միգ րա ցիայի պե տա կան կար գա վոր ման քա ղա քա կա նու թյան 
հայե ցա կարգ, 2010թ.): Այս նպա տա կի ի րա կա նա ցու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան միգ րա ցիայի պե տա-
կան կար գա վոր ման գե րա կա յու թյուն նե րից է: 

Մինչ օ րս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը ստո րագ րել է 12 պայ մա նագ րեր 13 ե րկր նե րի 
հետ, ո րոն ցից 2-ը եվ րո պա կան պե տու թյուն ներ են (Դա նիայի Թա գա վո րու թյուն, Լիտ վայի Հան րա պե տու թյուն, 
Լատ վիա, Շվե դիա, Շվեյ ցա րիա, Գեր մա նիայի Դաշ նային Հան րա պե տու թյուն և Բե նի լյուք սի պե տու թյուն ներ, 
Բուլ ղա րիա, Նոր վե գիա, Չե խիայի Հան րա պե տու թյուն), մե կը՝ Ա ՊՀ եր կիր՝ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն, ի սկ 
վեր ջի նը և ա մե նա կարևո րը՝ ԵՄ-ի հետ կնք ված Հե տըն դուն ման հա մա ձայ նա գիրն է: Հե տըն դուն ման մա սին 
հա մա ձայ նագ րե րի շուրջ բա նակ ցու թյուն ներ էին ըն թա նում Էս տո նիայի, Կիպ րո սի և Ռու մի նիայի հետ, բայց 
դրանք դա դա րեց վել են ԵՄ-ի հետ հա մա ձայ նագ րի կն քու մից հե տո (Զ. Բրու նարս կա, 2013թ.): Ո ւկ րաի նայի 
հետ հա մա ձայ նագ րի նա խա գի ծը ներ կա յումս հաս տատ վել է կող մե րից եր կու սի հետ: Մոլ դո վայի հետ բա նակ-
ցու թյուն նե րի ա ռա ջին փու լը տե ղի է ու նե ցել 2014 թվա կա նի ապ րի լին:

 Վե րը նշ ված բո լոր հա մա ձայ նագ րերն ամ բող ջու թյամբ գոր ծում են, սա կայն 2013 թվա կա նին Եվ րո պա կան մի-
ու թյան հետ Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մից և վա վե րա ցու մից հե տո դրանց կարևո-
րու թյու նը նվա զել է: Այդ պայ մա նագ րով չեն վե րաց վում ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րի հետ նախ կի նում կնք ված 
ե րկ կողմ հա մա ձայ նագ րե րը, սա կայն հա վա նա կան է, որ ա պա գա յում կկի րառ վի ը նդ հա նուր փաս տա թուղ թը, 
քա նի որ այն բխում է Եվ րո պա կան մի ու թյան՝ վեր ջերս ձևա վոր ված քա ղա քա կա նու թյու նից. ան դամ պե տու-
թյուն նե րը պետք է կի րա ռեն հե տըն դուն ման մա սին ԵՄ հա մա ձայ նագ րե րը (ոչ ե րկ կողմ) վե րա դար ձի բո լոր 
դեպ քե րի նկատ մամբ (ԵԽ, 2011թ.): Հետևա բար, ներ կա յումս Հա յաս տա նի հա մար հե տըն դուն ման ո լոր տում 
ա մե նա կարևոր մար տահ րա վե րը ԵՄ-ի հետ կնք ված հա մա ձայ նագ րի կի րար կում է: Հիմ ա վոր ու սում ա սի-
րու թյուն պա հան ջող մեկ այլ հա մա ձայ նա գիր է Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան հետ կնք ված հա մա ձայ նա գի րը, 
քա նի որ Ռու սաս տա նը Հա յաս տա նի միգ րանտ նե րի հա մար հիմ ա կան նպա տա կա կետ եր կիրն է և, հա մա-
պա տաս խա նա բար, ա կն կալ վում է, որ այդ պե տու թյու նից վե րա դար ձող նե րի թիվ ա մե նա մե ծը կլի նի: 

2013 թվա կա նի ապ րի լի 19-ին Բրյու սե լում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև 
ստո րագր վեց հա մա ձայ նա գիր ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ:19 ԵՄ-ի 
ա նու նից հա մա ձայ նա գի րը ստո րագ րել են ԵՄ-ում Իռ լան դիայի մշ տա կան ներ կա յա ցու ցիչ Ռո րի Մոնթ գո մե րին 
և Ներ քին գոր ծե րով ԵՄ հանձ նա կա տար Սե սի լիա Մալմշտրյո մը։ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա նու նից 
հա մա ձայ նա գի րը ստո րագ րել է Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Էդ վարդ Նալ բան դյա նը։ Այդ հա մա ձայ նագ րի 
հիմ ա կան նպա տակն է փո խա դար ձու թյան սկզ բուն քի հի ման վրա ձևա վո րել ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող 
ան ձանց հայտ նա բեր ման և ան վտանգ ու կա նո նա վոր վե րա դար ձի ա րագ ու ար դյու նա վետ ըն թա ցա կար գեր։ 
Հա մա ձայ նա գի րը վա վե րաց վել է նույն թվա կա նի հոկ տեմ բե րին։ Տե սա կա նո րեն, հե տըն դուն ման մե խա նիզմ 
այժմ պետք է ամ բող ջու թյամբ գոր ծի։

 Հա մա ձայ նա գի րը պա րու նա կում է մի շարք հիմ ա կան տար րեր, ո րոնք նե րառ ված են ԵՄ –ի և եր րորդ ե րկր-
նե րի միջև կնք ված՝ հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րում: Հե տըն դուն ման հետ կապ ված պար տա վո րու-
19 «Հետընդունման մասին» համաձայնագրի վերաբերյալ Հայաստանի հետ բանակցությունների պաշտոնական թույլ տվու-
թյան վերաբերյալ փաստաթուղթն ընդունվել է 2011 թվականի դեկտեմբերի 19-ին: Բանակցությունները մեկնարկել են 2012 
թվականի փետրվարին, իսկ համաձայնեցված տեքստը նախաստորագրվել է 2012 թվականի հոկտեմբերի 18-ին:
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թյուն ներն ամ բող ջու թյամբ փո խա դարձ բնույթ ու նեն և վե րա բե րում են քա ղա քա ցի նե րին, եր րորդ ե րկ րի քա-
ղա քա ցի նե րին ու քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց՝ սահ մա նե լով նաև վեր ջին եր կու խմ բի ան ձանց հե տըն-
դուն ման հետ կապ ված պար տա վո րու թյան նա խա պայ ման նե րը: Հա մա ձայ նագ րում շա րադր ված են հա մա ձայ-
նագ րի գործ նա կան կի րառ ման վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյուն ներ, այդ թվում՝ ժամ ետ ներ, ա րա գաց ված ըն-
թա ցա կար գի կի րառ ման պայ ման ներ, ծախ սե րի, տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյան, մար դու ի րա վունք նե րի ե րաշ-
խիք նե րի վե րա բե րյալ և մի ջազ գային այլ պար տա վո րու թյուն նե րի հետ կապ ված դրույթ ներ: Հա մա ձայ նա գի րը 
կի րառ վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և ԵՄ տա րած քում՝ բա ցա ռու թյամբ Իռ լան դիայի, Դա նիայի և 
Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան20: Կարևոր հան գա մանք է այդ հա մա ձայ նագ րի գե րա կա յու թյունն ԵՄ ան դամ պե-
տու թյուն նե րի հետ ա ռան ձին կնք ված հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րի նկատ մամբ:21 Սա ա ռա ջին ան-
գամ է, ե րբ նման դրույթն ան մի ջա կա նո րեն նե րառ վում է հա մա ձայ նագ րում որ պես ա ռան ձին կետ: 

Սույն Հա մա ձայ նագ րի դրույթ նե րը գե րա կա յում են ցան կա ցած այլ՝ ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան-
ձանց հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ ե րկ կողմ հա մա ձայ նագ րի կամ պայ մա նա վոր վա ծու թյան դրույթ նե րի 
նկատ մամբ, ո րոնք 20-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն կնք վել են կամ կա րող են կնք վել ա ռան ձին ան դամ պե տու-
թյուն նե րի և Հա յաս տա նի միջև՝ այն քա նով, որ քա նով վեր ջի նիս դրույթ ներն ան հա մա տե ղե լի են սույն Հա-
մա ձայ նագ րի դրույթ նե րի հետ: 

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 21–րդ հոդ ված 

Եվս մեկ ա ռան ձին սկզ բուն քով սահ ման վում է (ին չը պար տա դիր պետք է նշ վի), որ նույ նիսկ հար կա դիր վե րա-
դար ձի վե րա բե րյալ այս փաս տաթղ թի շր ջա նակ նե րում պետք է ա պա հով վեն կա մա վոր վե րա դար ձի հնա րա վո-
րու թյուն նե րը:

Հար ցում ներ կա յաց րած պե տու թյու նը պետք է նա խա պատ վու թյուն տա կա մա վոր վե րա դար ձին, այլ ոչ թե 
պար տադր ված վե րա դար ձին, ե թե պատ ճառ ներ չկան հա վա տա լու, որ այն կխո չըն դո տի ան ձի վե րա դար-
ձը հար ցում ստա ցած պե տու թյուն:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 2–րդ հոդ ված 

 Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րի նպա տա կը և 
գործողության ո լոր տը

 Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րի ը նդ հա նուր նպա տա կը կամ ա ռար կան քա ղա քա ցի չհան դի սա ցող այն 
ան ձանց վե րա դարձ նելն է ծագ ման կամ տա րանց ման եր կիր, ո րոնք չու նեն տվյալ պե տու թյան տա րած քում 
գտն վե լու ի րա վա կան հիմ քեր (ՄՄԿ, 2010թ.): Ը նդ հան րա պես նման հա մա ձայ նագ րե րը նե րա ռում են նաև ըն-
թա ցա կար գային դրույթ ներ միգ րանտ նե րի փո խանց ման, տա րան ցիկ փո խադր ման կար գա վո րում ե րի և պա-
տաս խա նատ վու թյան մա սով չա փո րո շիչ նե րի, քա ղա քա ցի ու թյան ա պա ցույ ցի պայ ման նե րի, ժամ ետ նե րի և 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ծախ սե րի վե րա բե րյալ: Այս ըն թա ցա կար գե րի ճշգ րիտ բնույ թը կա րող է է ա կա նո րեն տար-
բեր վել, սա կայն սո վո րա բար դրույթ նե րի ստան դարտ փա թե թը նե րառ վում է նման բո լոր պայ մա նագ րե րում:

20 «Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական մի ության միջև  առանց թույլ տվության բնակվող անձանց հետըն-
դուն ման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի կնքման վերաբերյալ Խորհրդի որոշման նախագծի մասին առաջար-
կությունը հասանելի է հետևյալ կայքէջում՝ http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7- 
2013-0289&language=EN:
21 Եվրոպական միության հետ կնքված հետընդունման մասին համաձայնագրում առաջին անգամ հստակորեն նշվում է, որ 
ԵՀ հետընդունման մասին համաձայնագրի դրույթները գերակայում են ցանկացած երկկողմ համաձայնագրի դրույթների 
նկատմամբ:
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 Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րի՝ որ պես մի ջազ գային 
պայ մա նագ րե րի, բնո րոշ հատ կա նիշ նե րը

 Մի ջազ գային հա մա ձայ նա գիրն ա վան դա բար նե րա ռում է հետևյալ չորս կամ հինգ հիմ ա կան բա ղադ րիչ ներ: 

Ա ռա ջի նը նա խա բանն է, որ տեղ նշ վում են կող մե րի ա նուն նե րը, և շա րադր վում են պայ մա նագ րի հիմ ա կան 
նպա տակ նե րը: Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րի նա խա բա նի հիմ ա կան դե րը ան կա նոն միգ րա-
ցիայի դեմ պայ քարն է և միգ րա ցիայի ո լոր տում մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան կա րո ղու թյուն նե րի զար-
գա ցու մը՝ միգ րանտ նե րի վե րա դար ձի հետ կապ ված հա մա տեղ աշ խա տանք նե րի մի ջո ցով: 

ա) Ան կա նոն միգ րա ցիայի դեմ պայ քա րը 

Պայ մա նա վոր վող կող մե րը, վճ ռա կան լի նե լով ամ րապն դել ի րենց հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ա նօ րի նա կան 
միգ րա ցիայի դեմ ա ռա վել ար դյու նա վետ պայ քա րե լու հա մար,

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նա գիր, Նա խա բան

 Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Կա ռա վա րու թյու նը և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյու նը, այ-
սու հետ` Կող մեր, ղե կա վար վե լով եր կու պե տու թյուն նե րի միջև բա րիդ րա ցիա կան, գոր ծըն կե րային հա րա-
բե րու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև տար բեր բնա գա վառ նե րում, այդ թվում` ա նօ րի նա կան միգ րա ցիայի և ան դր-
սահ մա նային կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի հար ցե րում նրանց միջև հա մա գոր ծակ ցու-
թյան զար գաց ման ձգ տու մով,

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Կա ռա վա րու թյան միջև 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նա գիր, Նա խա բան

բ) ի նչ պես նաև բա րե հա ջող վե րա դար ձի մե խա նիզմ ե րի ստեղ ծու մը

Ցան կա նա լով սույն Հա մա ձայ նագ րի մի ջո ցով և փո խա դար ձու թյան հի ման վրա ստեղ ծել ա րագ և ար դյու-
նա վետ ըն թա ցա կար գեր այն ան ձանց հայտ նա բեր ման և ան վտանգ ու կա նո նա կարգ ված վե րա դար ձի 
հա մար, ո րոնք չեն բա վա րա րում կամ այլևս չեն բա վա րա րում Հա յաս տա նի կամ Եվ րո պա կան մի ու թյան 
ան դամ պե տու թյուն նե րից մե կի տա րածք մուտք գոր ծե լու, այն տեղ գտն վե լու կամ բնակ վե լու հա մար պա-
հանջ նե րը, և դյու րաց նել այդ պի սի ան ձանց տա րան ցու մը՝ հա մա գոր ծակ ցու թյան ո գով,

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նա գիր, Նա խա բան

 Կող մե րը, հա մոզ ված լի նե լով, որ Կող մե րի պե տու թյուն նե րի տա րածք նե րում ա նօ րի նա կա նո րեն գտն վող 
ան ձանց ռե ադ մի սիայի կար գը սահ մա նող` Կող մե րի միջև հա մա ձայ նեց ված սկզ բունք նե րի և նոր մե րի 
ի րա գոր ծու մը միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի կար գա վոր ման կարևոր բա ղադ րիչ է և ներդ րում ա նօ րի նա կան 
միգ րա ցիայի ու կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րում,

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Կա ռա վա րու թյան միջև 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նա գիր, Նա խա բան

 Ցան կա ցած մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րի ա ռա ջին հոդ վա ծով ներ կա յաց վում են տվյալ պայ մա նագ րում գոր-
ծած վող սահ մա նում ե րը: Ա վե լին, պրակ տի կա յում պայ մա նագ րե րի ըն դու նու մից հե տո այդ սահ մա նում երն 
հա ճախ դառ նում են ազ գային ի րա վա կան հա մա կար գի հիմ քը տվյալ հար ցի ա ռն չու թյամբ, ի նչ պես նաև՝ մաս-
նա գի տա կան լեզ վա շեր տի հիմքն՝ այս հա մա ձայ նագ րե րի կի րարկ ման գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված ան ձանց 
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հա մար: Լա վա գույն օ րի նա կը «հե տըն դու նում» եզ րույթն է: Այն, սո վո րա բար, բա ռա ցի թարգ ման վում է և օգ-
տա գործ վում մի շարք լե զու նե րում ա ռանց ի մաս տային փո փո խու թյան: 

«Ռե ադ մի սիա»՝ հայ ցող Կող մի պե տու թյան տա րած քում ա նօ րի նա կա նո րեն գտն վող ան ձանց՝ սույն Հա-
մա ձայ նագ րով նա խա տես ված կար գով, պայ ման նե րով և նպա տակ նե րով հանձ նու մը հայ ցող Կող մի պե-
տու թյան ի րա վա սու մար մին նե րի կող մից և նրանց ըն դու նու մը հայց վող Կող մի պե տու թյան ի րա վա սու մար-
մին նե րի կող մից:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Կա ռա վա րու թյան միջև 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նա գիր

 Հա մա ձայ նագ րի «Սահ մա նում եր» բաժ նում ներ կա յաց ված եզ րույթ նե րը հա մար վում են պաշ տո նա կան աղ-
բյուր, ո րոնք հիմք են ծա ռա յում միգ րա ցիայի կա ռա վար ման՝ մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված եզ րույթ նե րի ձևա-
վոր ման հա մար: Եզ րույթ նե րի և սահ մա նում ե րի վե րա բե րյալ հա մընդ հա նուր պատ կե րա ցում ձևա վո րելն է ա-
կան նշա նա կու թյուն ու նի միգ րա ցիայի կա ռա վար ման նկատ մամբ հա մա գոր ծակ ցու թյան վրա հիմ ված մո տեց-
ման հա մար (ՄՄԿ, 2004ա):22

 Մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի վերջ նա կան դրույթ նե րը հիմ ա կա նում վե րա բե րում են այն պի սի վար չա կան 
հար ցե րի, ի նչ պի սիք են հա մա ձայ նագ րի գոր ծո ղու թյան պայ ման նե րը և ժամ ե տը, դա դա րեց ման կար գը, լե-
զուն (լե զու նե րը), ամ սաթ վերն ու ստո րագ րու թյուն նե րը և այլն: Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րի դեպ-
քում այս բաժ նում նաև նշ վում է տա րած քային կի րա ռու թյու նը: Ի նչ վե րա բե րում է Եվ րո պա կան մի ու թյան և 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան միջև կնք ված հա մա ձայ նագ րի տա րած քային կի րա ռու թյա նը, ա պա պետք է 
նշել, որ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյու նը և Իռ լան դիան մաս նակ ցում են Եվ րո պա կան մի ու թյան կող մից Հա յաս-
տա նին ուղղ ված ծա նուց ման հա մա ձայն, մինչ դեռ Դա նիան չի մաս նակ ցում: 

 Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րի հա տուկ բո վան դա կու-
թյու նը

 Պայ մա նագ րի է ու թյու նը բա ցա հայտ վում է այն հոդ ված նե րում, ո րոն ցում ներ կա յաց վում է, թե ին չի շուրջ են 
կող մե րը հա մա ձայ նու թյան ե կել: Ի նչ պես ար դեն նշ վել է, հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րի ա ռար կան 
միգ րանտ նե րի վե րա դարձն է: Այս հա մա ձայ նագ րե րը նպա տա կաուղղ ված են ե րկ րի տա րած քում գտն վե լու 
ի րա վա կան հիմ քեր չու նե ցող, քա ղա քա ցի չհան դի սա ցող ան ձանց ի նք նու թյան հաս տատ ման գոր ծըն թա ցը և 
ծագ ման կամ տա րանց ման եր կիր նրանց վե րա դար ձը դյու րաց նե լուն: Այս հար ցերն ար տա ցոլ վում են այն բա-
ժին նե րում, ո րոն ցով սահ ման վում են հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ պար տա վո րու թյուն ներն ու հե տըն դուն ման 
ըն թա ցա կար գը, ի նչ պես նաև մի քա նի այլ հա տուկ հոդ ված նե րում:

 Հե տըն դուն ման հետ կապ ված պար տա վո րու թյուն նե րը

 Հետ ըն դուն վող ան ձինք. ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րը

 Մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի վրա հիմ ված հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցը միա ժա մա նակ նաև մի ջազ գային 
սո վո րու թային ի րա վուն քի ա ռար կան է, ո րը պար տա վո րեց նում է յու րա քան չյուր ե րկ րի ա պա հո վել իր քա ղա-
քա ցի նե րի վե րա դար ձը: Սա հե տըն դուն ման են թա կա ան ձանց հիմ ա կան խումբն է:

22 Եզրույթների վերաբերյալ հավելյալ տեղեկությունների համար տե՛ս Հետընդունման վերաբերյալ ձեռնարկի 
(R.E.A.D.M.I.T Manual) «E» մոդուլը:
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Հա յաս տա նը հետ է ըն դու նում բո լոր ան ձանց, ով քեր չեն բա վա րա րում կամ այլևս չեն բա վա րա րում հար-
ցում ներ կա յաց րած ան դամ պե տու թյան տա րածք մուտք գոր ծե լու, այն տեղ ներ կա գտն վե լու կամ բնակ վե-
լու գոր ծող պայ ման նե րը՝ պայ մա նով, որ նրանք Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի ներ են:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 3(1) հոդ ված

 Հայց վող Կող մի պե տու թյան ի րա վա սու մար մին նե րը հայ ցող Կող մի պե տու թյան կենտ րո նա կան ի րա վա-
սու մարմ ի հայ ցով ըն դու նում են հայ ցող Կող մի պե տու թյան տա րած քում ա նօ րի նա կա նո րեն գտն վող ան-
ձանց, ե թե հաս տատ ված է, որ նրանք հան դի սա նում են հայց վող Կող մի պե տու թյան քա ղա քա ցի ներ: 

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Կա ռա վա րու թյան միջև 
հե տըն դուն ման մա սին» հա մա ձայ նագ րի 2(1) հոդ ված

Եվ րո պա կան մի ու թյան և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան միջև հա մա ձայ նագ րում նաև հս տա կո րեն նշ վում է, 
որ ստո րագ րող կող մե րը հետ են ըն դու նում հետ ըն դուն վող ան ձանց չա մուս նա ցած ե րե խա նե րին, ի նչ պես նաև 
այլ քա ղա քա ցի ու թյուն ու նե ցող նրանց ա մու սին նե րին՝ բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ վեր ջին ներս ու նեն 
բնա կու թյան ան կախ ի րա վունք: Հա յաս տա նը, մաս նա վո րա պես, հետ է ըն դու նում նաև այն ան ձանց, ո րոնք 
ան դամ պե տու թյան տա րածք մուտք գոր ծե լուց հե տո հրա ժար վել են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա-
քա ցի ու թյու նից՝ բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ ան դամ պե տու թյունն այդ ան ձանց ա ռն վազն ե րաշ խա վո րել 
է հպա տա կագ րում:

 Հետ ըն դուն վող ան ձինք. եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի ներ և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձինք

 Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րը կի րառ վում են կող մե րի՝ ան կա նոն կար գա վի ճա կով քա ղա քա ցի նե-
րի նկատ մամբ, ի նչ պես նաև ան կա նոն կար գա վի ճա կում գտն վող եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա-
ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ՝ պայ մա նով, որ նրանք հար ցում ստա ցած պե տու թյան հետ ա կն հայտ 
կապ ու նե նան, մաս նա վո րա պես՝ եր րորդ ե րկ րի այն քա ղա քա ցի նե րի նկատ մամբ, ո րոնք ա) հե տըն դուն ման 
դի մու մը ներ կա յաց նե լու պա հին ու նեն Հա յաս տա նի կող մից տր ված վա վեր վի զա կամ բնա կու թյան թույլտ վու-
թյուն, կամ բ) Հա յաս տա նի տա րած քում գտն վե լուց կամ տա րած քով ան ցնե լուց հե տո ա նօ րի նա կա նո րեն և 
ուղ ղա կի ո րեն մուտք են գոր ծել ան դամ պե տու թյուն նե րի տա րածք: Եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա-
քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց հե տըն դու նում այն հարցն է, ո րի վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյուն ձեռք բե րելն 
ա մե նից դժ վարն է: Դժ վա րու թյուն է ա ռա ջաց նում այն փաստն ա պա ցու ցե լը, որ մինչև հար ցում ներ կա յաց-
րած պե տու թյան տա րածք մուտք գոր ծե լը՝ նրանք ան ցել են ե րկ րի տա րած քով: Այ նուա մե նայ նիվ, եր րորդ ե րկ-
րի քա ղա քա ցի նե րի հե տըն դուն ման դեպ քում հար ցում ներ կա յաց րած պե տու թյու նը ստիպ ված չէ հաս տա տել 
հետ ըն դուն վող ան ձի ի նք նու թյու նը: Բա վա րար է ա պա ցու ցե լը, որ ան ձը ե կել է հար ցում ստա ցած պե տու թյան 
տա րած քից, ի սկ վե րա դար ձը կա տար վել է հե տըն դուն ման հետ կապ ված նա խա պայ ման նե րին հա մա պա տաս-
խան: Ան ձի ի նք նու թյու նը հաս տա տե լու ու նրան հե ռաց նե լու և ծագ ման եր կիր ու ղար կե լու պար տա կա նու թյու նը 
վե րա պահ ված է հար ցում ստա ցած պե տու թյա նը: Հար ցում ստա ցած պե տու թյունն իր հեր թին կա րող է հա մա-
ձայ նագ րում նա խա տես ված կար գով ան ձին հետ ու ղար կել, ե թե հե տըն դու նու մը սխալ է կա տար վել: Հա մա պա-
տաս խան հոդ վա ծի վե րա բե րյալ դի տար կում ե րը կներ կա յաց վեն տեքս տում:
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Հա յաս տա նը հետ է ըն դու նում եր րորդ ե րկ րի բո լոր քա ղա քա ցի նե րին կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող 
ան ձանց, ո րոնք չեն բա վա րա րում կամ այլևս չեն բա վա րա րում հար ցում ներ կա յաց րած ան դամ պե տու-
թյան տա րածք մուտք գոր ծե լու, այն տեղ ներ կա գտն վե լու կամ բնակ վե լու գոր ծող պայ ման նե րը՝ պայ մա-
նով, որ ա պա ցուց ված է կամ կա րող է հիմ ա վոր ված ձևով են թադր վել տրա մադր ված ա ռերևույթ (prima 
facie) ա պա ցույց նե րի հի ման վրա, որ այդ պի սի ան ձինք՝ 

ա) հե տըն դուն ման դի մու մը ներ կա յաց նե լու պա հին ու նեն Հա յաս տա նի կող մից տր ված վա վեր վի զա կամ 
բնա կու թյան թույլտ վու թյուն, կամ

բ) ա նօ րի նա կա նո րեն և ուղ ղա կի ո րեն մուտք են գոր ծել ան դամ պե տու թյան տա րածք Հա յաս տա նի տա-
րած քում գտն վե լուց կամ տա րած քով ան ցնե լուց հե տո:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 4(1) հոդ ված

 Հայց վող Կող մի պե տու թյան ի րա վա սու մար մին նե րը հայ ցող Կող մի պե տու թյան կենտ րո նա կան ի րա վա սու 
մարմ ի հայ ցի հի ման վրա հետ են ըն դու նում հայ ցող Կող մի պե տու թյան տա րած քում ա նօ րի նա կա նո րեն 
գտն վող եր րորդ ե րկ րի ցան կա ցած քա ղա քա ցու և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձի, ե թե ներ կա յաց ված 
են Կի րարկ ման ար ձա նագ րու թյու նում թվարկ ված ա պա ցույց ներն առ այն, որ այդ ան ձը՝ 

ա) ռե ադ մի սիայի մա սին հար ցում ու ղար կե լու պա հին հայց վող Կող մի պե տու թյան տա րած քում գտն վե լու 
կամ բնակ վե լու օ րի նա կան հիմ քեր ու նի, 

բ) հայ ցող Կող մի պե տու թյան տա րածք է ժա մա նել ա նօ րի նա կան կեր պով ան մի ջա պես հայց վող Կող մի 
պե տու թյան տա րած քից:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Կա ռա վա րու թյան միջև 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նա գիր

 Վե րը նշ ված ան ձանց կա տե գո րիա նե րին (ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րին, եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րին, քա ղա-
քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց) ա ռնչ վող ա պա ցուց ման մի ջոց նե րը նե րառ ված են հե տըն դուն ման մա սին յու-
րա քան չյուր հա մա ձայ նագ րի հա վել ված նե րում կամ կի րարկ ման ար ձա նագ րու թյուն նե րում23:

 Հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գը

 Հետ ըն դուն վող ան ձանց ա ռն չու թյամբ հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րում պետք է հս տա կո րեն ձևա-
կերպ վեն այն ըն թա ցա կար գե րը, ո րոն ցով սահ ման վում են ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց հե տըն-
դուն ման ժամ ետ նե րը և կար գը: Դրան ցում ներ կա յաց վում են հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի՝ ը ստ ա ռան ձին 
դեպ քե րի ի րա կա նաց ման կար գին ներ կա յաց վող տեխ նի կա կան և այլ ման րա մասն պա հանջ ներ: Հաշ վի առ-
նե լով հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րի ե րկ կողմ (կամ բազ մա կողմ) բնույ թը՝ պայ մա նագ րե րով պետք 
է սահ ման վի պայ մա նա վոր վող կող մե րի ի րա վա սու մար մին նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան կար գը: Ան ձին 
հետ ըն դու նե լու կամ փո խան ցե լու գոր ծըն թա ցը սկս վում է հար ցում ներ կա յաց րած պե տու թյան կող մից հար-
ցում ստա ցած պե տու թյա նը հե տըն դուն ման դի մու մը պաշ տո նա կան մա կար դա կով ներ կա յաց նե լով:

23 Քաղաքացիության ապացուցման մասին առավել մանրամասն տեղեկությունները ներկայացված են հետընդունման 
վերաբերյալ ձեռնարկի («R.E.A.D.M.I.T Manual») «I» մոդուլում:
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Հետ ըն դուն վող ան ձի փո խանց ման հա մար պա հանջ վում է հե տըն դուն ման դի մու մի ներ կա յա ցում հար ցում 
ստա ցած պե տու թյան ի րա վա սու մարմ ին:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 7(1) հոդ ված 

Ան ձի ռե ադ մի սիայի մա սին հայ ցը հայ ցող Կող մի պե տու թյան կենտ րո նա կան ի րա վա սու մար մինն ու ղար-
կում է հայց վող Կող մի պե տու թյան կենտ րո նա կան ի րա վա սու մարմ ին հայ ցող Կող մի պե տու թյան տվյալ 
ան ձի ա նօ րի նա կա նո րեն մուտք գոր ծե լու կամ հայ ցող Կող մի պե տու թյան տա րած քում ա նօ րի նա կա նո րեն 
գտն վե լու փաս տը հաս տա տե լու և (կամ) նրա ան ձը հաս տա տե լու օր վա նից 30 օ րա ցու ցային օր վա ըն թաց-
քում: Հայց վող Կող մի պե տու թյան կենտ րո նա կան ի րա վա սու մար մինն ան ձի ռե ադ մի սիայի վե րա բե րյալ 
հայ ցը ստա նա լու օր վա նից 30 օ րա ցու ցային օր վա ըն թաց քում ըն դու նե լու հա մա ձայ նու թյուն է տա լիս կամ 
նրան ըն դու նե լու հիմ ա վոր ված մեր ժում, ե թե հայց վող Կող մի պե տու թյան ի րա վա սու մար մին նե րը հաս-
տա տել են ան ձի փո խանց ման հա մար՝ սույն Հա մա ձայ նագ րի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով և 3-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տով նա խա տես ված ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի բա ցա կա յու թյու նը: 

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Կա ռա վա րու թյան միջև 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 4-րդ հոդ ված

 Հե տըն դուն ման դի մու մը ներ կա յաց վում է ը նդ հա նուր ձևա չա փով: Դի մու մի մեջ նշ վում են հետ ըն դուն վող ան ձի 
տվյալ նե րը (օ րի նակ՝ ա նուն նե րը, ազ գա նուն նե րը, ծնն դյան տա րե թի վը, ծնն դյան վայ րը, բնա կու թյան վայ րը), 
այն մի ջոց նե րը, ո րոնք քա ղա քա ցի ու թյան վե րա բե րյալ հիմք կամ ա ռերևույթ ա պա ցույց են հա մար վում, ի նչ-
պես նաև հետ ըն դուն վող ան ձի լու սան կա րը: Դի մու մը ո րոշ դեպ քե րում կա րող է մերժ վել, ե թե փո խանց վող 
ան ձն ու նի վա վեր փաս տա թուղթ, ո րը հաս տա տում է նրա կա պը հար ցում ստա ցած պե տու թյան հետ:

Ե թե հետ ըն դուն վող ան ձն ու նի վա վեր ճամ փոր դա կան փաս տա թուղթ կամ ան ձը հաս տա տող փաս տա-
թուղթ, ի սկ եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց դեպ քում՝ հար ցում 
ստա ցած պե տու թյան վա վեր վի զա կամ բնա կու թյան թույլտ վու թյուն, ա պա տվյալ ան ձի փո խադ րու մը կա-
րե լի է ի րա կա նաց նել ա ռանց հար ցում ներ կա յաց րած պե տու թյան կող մից հար ցում ստա ցած պե տու թյան 
ի րա վա սու մարմ ին հաս ցե ագր ված՝ 12(1) հոդ վա ծում նշ ված հե տըն դուն ման դի մում կամ գրա վոր ծա նու-
ցում ներ կա յաց նե լու պա հան ջի:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 7(2) հոդ ված

 Բա ցի դրա նից՝ հե տըն դուն ման դի մու մի մեջ տե ղե կու թյուն ներ են նե րառ վում այն հա տուկ պայ ման նե րի վե-
րա բե րյալ, ե թե այդ պի սիք առ կա են, ո րոնք ան հրա ժեշտ է ա պա հո վել փո խանց ման ժա մա նակ: Դրան ցից են 
հա տուկ խնամ քը, պաշտ պա նու թյու նը, ան վտան գու թյան մի ջո ցա ռում ե րը կամ ան ձի ա ռող ջու թյան վե րա բե-
րյալ տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնք կա րող են ան հրա ժեշտ լի նել ա ռան ձին դեպ քե րում: Հե տըն դուն ման դի մու մի 
հա մա ձայ նեց ված ձևը, որ պես կա նոն, կց վում է հա մա ձայ նագ րե րին կամ նե րառ վում է կի րարկ ման ար ձա նագ-
րու թյան մեջ: Բո լոր հա մա ձայ նագ րե րում նաև նե րառ վում են մի քա նի հա վել ված ներ (կամ կի րարկ ման ար-
ձա նագ րու թյան հա մա պա տաս խան հոդ ված ներ), ո րոնք վե րա բե րում են քա ղա քա ցի ու թյան մա սին հիմք կամ 
ա ռերևույթ ա պա ցույց, ի նչ պես նաև եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց հե-
տըն դուն ման հետ կապ ված պայ ման նե րը բա վա րա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ հիմք կամ ա ռերևույթ ա պա ցույց 
հա մար վող փաս տաթղ թե րին:
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 Հար ցում ստա ցած պե տու թյան կող մից դրա կան պա տաս խան ու ղարկ վե լուց հե տո հար ցում ներ կա յաց րած պե-
տու թյու նը սկ սում է կազ մա կեր պել մեկ նու մը: Հար ցում ստա ցած պե տու թյան դի վա նա գի տա կան կամ հյու պա-
տո սա կան ներ կա յա ցուց չու թյու նը տրա մադ րում է վե րա դար ձի հա մար նա խա տես ված օ րի նա կե լի ճամ փոր դա-
կան փաս տա թուղթ, կամ հար ցում ներ կա յաց րած պե տու թյու նը հիմք է ըն դու նում հա մա ձայ նեց ված ձևա չա փով՝ 
վե րա դար ձի միա կող մա նի փաս տա թուղ թը:

Այն բա նից հե տո, ե րբ Հա յաս տա նը դրա կան է ար ձա գան քում հե տըն դուն ման դի մու մին, Հա յաս տա նի 
ի րա վա սու դի վա նա գի տա կան կամ հյու պա տո սա կան ներ կա յա ցուց չու թյու նը, ան կախ հետ ըն դուն վող ան ձի 
ցան կու թյու նից, միան գա մից, ան վճար և ոչ ա վե լի, քան ե րեք աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում տրա-
մադ րում է հետ ըն դուն վող ան ձի վե րա դար ձի հա մար պա հանջ վող ճամ փոր դա կան փաս տա թուղ թը:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 3(4) հոդ ված 

Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում հայց վող Կող մի պե տու թյան ի րա վա սու մար մին նե րը փո խանց վող ան ձանց 
տրա մադ րում են ի րենց ե րկ րի տա րածք մուտք գոր ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ փաս տաթղ թեր:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Կա ռա վա րու թյան միջև 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 2(2) հոդ ված

 Հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի ժամ կետ նե րը

Ս տորև ներ կա յաց ված ա ղյու սա կում նշ ված են «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան 
միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րով հե-
տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի հա մար սահ ման ված ժամ ետ նե րը:

Գոր ծո ղու թյու նը Ժամ ե տը Ի րա վա սու մար մի նը

Հե տըն դուն ման դի մում ներ կա-
յաց նե լը

Հար ցում ներ կա յաց րած պե տու թյան 
ի րա վա սու մարմ ի կող մից եր րորդ 
ե րկ րի քա ղա քա ցու կամ քա ղա քա-
ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձի՝ պե տու-
թյան տա րածք մուտք գոր ծե լու, նրա 
տա րած քում գտն վե լու կամ բնակ-
վե լու հա մար գոր ծող պայ ման նե րին 
չհա մա պա տաս խա նե լու կամ այլևս 
չհա մա պա տաս խա նե լու հան գա-
ման քը պար զե լուց ի նն ա միս ան ց

Ի րա վա սու մար մին նե րը

Հե տըն դուն ման դի մու մին պա-
տաս խա նե լը

Հե տըն դուն ման դի մում ստա նա լու 
օր վա նից հե տո տաս ներ կու օ րա ցու-
ցային օ րե րի ըն թաց քում

Ի րա վա սու մար մին նե րը

Հետ ըն դուն վող ան ձի վե րա-
դար ձի հա մար պա հանջ վող 
ճամ փոր դա կան փաս տա թուղ-
թը տրա մադ րե լը

Հա յաս տա նի կող մից հե տըն դուն-
ման դի մու մը բա վա րար վե լուց հե տո 
ե րեք աշ խա տան քային օ րե րի ըն-
թաց քում24

Հա յաս տա նի դի վա նա գի տա կան 
կամ հյու պա տո սա կան ներ կա յա-
ցուց չու թյու նը

24 Եթե Հայաստանը երեք աշխատանքային օրերի ընթացքում չի տրամադրել ճամփորդական փաստաթուղթը, ապա 
համարվում է, որ այն ընդունում է արտաքսման նպատակով ԵՄ օրինակելի ճամփորդական փաստաթղթի օգտագործումը: 
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Գոր ծո ղու թյու նը Ժամ ե տը Ի րա վա սու մար մի նը

Նոր ճամ փոր դա կան փաս-
տա թուղթ տրա մադ րելն այն 
դեպ քում, ե րբ շա հագր գիռ 
ան ձի փո խան ցու մը հնա րա վոր 
չէ նա խա պես տրա մադր ված 
ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թի 
վա վե րա կա նու թյան ժամ ե տը 
լրա նա լու պատ ճա ռով

Ե րեք աշ խա տան քային օ րե րի ըն-
թաց քում

Հա յաս տա նի դի վա նա գի տա կան 
կամ հյու պա տո սա կան ներ կա յա-
ցուց չու թյու նը

Ա րա գաց ված կար գով հե տըն-
դուն ման դի մում ներ կա յաց նե լը

Ան ձին ար գե լան քի վերց նե լուց հե-
տո եր կու աշ խա տան քային օ րե րի 
ըն թաց քում

Ի րա վա սու մար մի նը

Ա րա գաց ված կար գով հե տըն-
դուն ման դի մու մին պա տաս-
խա նե լը

Եր կու աշ խա տան քային օ րե րի ըն-
թաց քում

Ի րա վա սու մար մի նը

Հետ ըն դուն վող ան ձի հետ 
հար ցազ րույց ան ցկաց նելն այն 
դեպ քում, ե րբ քա ղա քա ցի ու-
թյան ա պա ցուց ման հա մար 
պա հանջ վող փաս տաթղ թե րից 
ոչ մե կը չի կա րող ներ կա յաց վել

Հե տըն դուն ման դի մում ստաց վե-
լուց հե տո հինգ աշ խա տան քային 
օ րե րի ըն թաց քում

Հա մա պա տաս խան դի վա նա գի-
տա կան կամ հյու պա տո սա կան 
ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րը

Ան ձին հար ցում ստա ցած կող-
մի տա րածք փո խան ցե լը

Հա մա ձայ նու թյունն ստաց վե լուց հե-
տո ե րեք ա մս վա ըն թաց քում

Ի րա վա սու մար մի նը

Փո խանց ման հետ կապ ված 
ման րա մաս նե րի վե րա բե րյալ 
ծա նու ցե լը

Առն վազն եր կու աշ խա տան քային 
օ րեր ա ռաջ

Ի րա վա սու մար մի նը

Հե տըն դուն մանն ա ռնչ վող պա-
հանջ նե րի խախտ մամբ ի րա-
կա նաց ված հե տըն դուն ման 
դեպ քում վե րա դարձն ա պա հո-
վե լը

Հե տըն դուն մանն ա ռնչ վող պա հանջ-
նե րի խախտ մամբ հետ ըն դուն ված 
ան ձանց փո խան ցու մից հե տո վեց 
ա մս վա ըն թաց քում

Ի րա վա սու մար մի նը

Տա րանց ման դի մու մին պա-
տաս խա նե լը

Դի մում ստա նա լուց հե տո ե րեք 
աշ խա տան քային օ րե րի ըն թաց քում

Ի րա վա սու մար մի նը

Տա րան ցող ան ձանց փո խան-
ցե լը

Հարց ման վե րա բե րյալ հա մա ձայ-
նու թյունն ստա նա լուց հե տո ե րե սուն 
օր վա ըն թաց քում

Ի րա վա սու մար մի նը

 Քա ղա քա ցի ու թյու նը հաս տա տե լու հիմ քը

 Քա ղա քա ցի ու թյու նը հաս տա տե լու հիմ քը է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի: Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ-
րում սո վո րա բար նե րառ վում են այն դրույթ նե րը, ո րոնք ա ռնչ վում են հե տըն դուն ման են թա կա ան ձանց քա ղա-
քա ցի ու թյու նը հաս տա տող կամ եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի հե տըն դուն ման հետ կապ ված պայ ման նե րի 
(այ սինքն՝ հար ցում ստա ցած պե տու թյան տա րածք նրանց մուտ քի, պե տու թյան տա րած քում ճամ փոր դե լու) և 
հե տըն դուն ման հա մար ան հրա ժեշտ հիմ քե րի առ կա յու թյան վե րա բե րյալ ա պա ցույ ցին: Բո լոր հա մա ձայ նագ րե-
րում նաև նե րառ վում են մի քա նի հա վել ված ներ, ո րոնք վե րա բե րում են քա ղա քա ցի ու թյան մա սին հիմք կամ 
ա ռերևույթ ա պա ցույց, ի նչ պես նաև եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց 
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հե տըն դուն ման հետ կապ ված պայ ման նե րը բա վա րա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ հիմք կամ ա ռերևույթ ա պա-
ցույց հա մար վող փաս տաթղ թե րին: Այս փաս տաթղ թե րը կա րող են ներ կա յաց վել նաև կի րարկ ման ար ձա նագ-
րու թյուն նե րում25:

 Ա րա գաց ված կար գը

 Հա մա ձայ նագ րե րում ա րա գաց ված կարգ մեծ մա սամբ նա խա տես վում է այն դեպ քե րի հա մար, ե րբ հե տըն-
դուն ման են թա կա ան ձը հար ցում ստա ցած պե տու թյան տա րած քից սահ մանն ա ռանց թույլտ վու թյան ուղ ղա-
կի ո րեն հա տե լուց հե տո սահ մա նային տա րած քում ար գե լան քի է վերց վել: Այս դեպ քե րում հար ցում ներ կա յաց-
րած պե տու թյու նը հե տըն դուն ման դի մում կա րող է ներ կա յաց նել ան ձին ար գե լան քի վերց նե լուց հե տո եր կու 
աշ խա տան քային օ րե րի ըն թաց քում:

Չ խախ տե լով 2-րդ պար բե րու թյան դրույթ նե րը, ե թե ան ձն ար գե լան քի է վերց վել հար ցում ներ կա յաց րած 
պե տու թյան սահ մա նային տա րած քում՝ նե րա ռյալ օ դա նա վա կա յան նե րում, սահ մանն ա նօ րի նա կա նո րեն 
հա տե լուց հե տո` ուղևոր վե լով ան մի ջա պես հար ցում ստա ցած պե տու թյան տա րած քից, ա պա հար ցում ներ-
կա յաց րած պե տու թյու նը հե տըն դուն ման դի մու մը կա րող է ներ կա յաց նել տվյալ ան ձին ար գե լան քի վերց-
նե լուց հե տո եր կու օր վա ըն թաց քում (ա րա գաց ված ըն թա ցա կարգ):

ՀՀ-ի և ԵՄ-ի միջև հա մա ձայ նագ րի 7-րդ հոդ ված

Ա րա գաց ված կար գը գործ նա կա նում հազ վա դեպ է կի րառ վում: ԵՄ ո րոշ ան դամ պե տու թյուն ներ ը նդ հան րա-
պես չեն կի րա ռել այս դրույ թը՝ չնա յած այն մշ տա պես նե րառ վում է հա մա ձայ նագ րե րում: Ռու սաս տա նի Դաշ-
նու թյան հետ հա մա ձայ նագ րում նե րառ ված չէ այն պի սի հա տուկ դրույթ, ի նչ պի սին ա րա գաց ված կարգն է:

 Տա րանց ման հետ կապ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը

«Տա րան ցում» նշա նա կում է եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցու կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձի ան ցու մը 
հար ցում ստա ցած պե տու թյան տա րած քով հար ցում ներ կա յաց րած պե տու թյու նից նշա նակ ման եր կիր ճա-
նա պար հոր դե լիս:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 1-ին հոդ ված

 Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րի մե ծա մաս նու թյան մեջ, այդ թվում՝ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան և 
Եվ րո պա կան մի ու թյան հետ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մա ձայ նագ րե րում նե րառ վում են հար ցում 
ստա ցած ե րկ րի տա րած քով տա րանց ման վե րա բե րյալ դրույթ ներ այն ան ձանց հե ռաց ման դեպ քում, ո րոնք 
չեն կա րող ան մի ջա պես վե րա դարձ վել ի րենց ծագ ման ե րկր ներ: Հետևա բար, հար ցում ներ կա յաց րած պե տու-
թյու նը կա րող է տա րանց ման գոր ծըն թա ցը կար գա վո րե լու հա մար դի մու մի ձև մշա կել: Ի տար բե րու թյուն եր-
րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի հե տըն դուն ման բնա կա նոն գոր ծըն թա ցի՝ հար ցում ստա ցած պե տու թյու նը կա րող 
է մեր ժել այս հար ցու մը, ո րով հետև տա րան ցու մը կա րող է ա ռա ջաց նել մի շարք խն դիր ներ, օ րի նակ՝

25 Այս խնդրի առանձնահատկությունները մանրամասնորեն կքննարկվեն ձեռնարկի «I» մոդուլում:
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Տա րան ցու մը Հա յաս տա նի կամ ան դամ պե տու թյան կող մից կա րող է մերժ վել՝ 

ա) ե թե լուրջ վտանգ կա, որ եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցին կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձը նպա-
տա կա կետ հան դի սա ցող պե տու թյան կամ տա րանց ման այլ պե տու թյան սահ ման նե րում կեն թարկ վի խոշ-
տանգ ման կամ այլ ան մարդ կային կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի կամ մա հա պատ ժի 
կամ կհե տապնդ վի ռա սա յա կան, կրո նա կան, ազ գային, սո ցիա լա կան ո րո շա կի խմ բի պատ կա նե լու թյան 
կամ քա ղա քա կան հա յացք նե րի հիմ քով,

բ) ե թե եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցին կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձը հար ցում ստա ցած պե տու թյան 
կամ տա րան ցիկ որևէ այլ պե տու թյան սահ ման նե րում կա րող է են թարկ վել քրե ա կան պատ ժա մի ջոց նե րի, 
կամ

գ) հան րային ա ռող ջու թյան, ազ գային ան վտան գու թյան, հա սա րա կա կան կար գի հիմ քե րով կամ հար ցում 
ստա ցած պե տու թյան ազ գային այլ շա հե րից ել նե լով:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 14(3) հոդ ված

 Հայց վող Կող մի պե տու թյան կենտ րո նա կան ի րա վա սու մար մի նը կա րող է մեր ժել ան ձի տա րան ցում այն 
դեպ քում, ե թե՝ 

ա) կա սպառ նա լիք, որ նշա նակ ման վայ րի պե տու թյու նում կամ տա րանց ման այլ պե տու թյու նում եր րորդ 
պե տու թյան քա ղա քա ցին կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձը կեն թարկ վեն խոշ տան գում ե րի, ան-
մարդ կային կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի, մա հա պատ ժի կամ 
հե տապնդ ման ռա սա յա կան, կրո նա կան, ազ գային պատ կա նե լու թյան հատ կա նի շի հա մար, ի նչ պես նաեւ 
ո րո շա կի սո ցիա լա կան խմ բի պատ կա նե լու կամ քա ղա քա կան հա մոզ մունք նե րի հատ կա նի շի հա մար,

բ) նշա նակ ման վայ րի պե տու թյու նում կամ տա րանց ման այլ պե տու թյու նում եր րորդ պե տու թյան քա ղա քա-
ցին կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձը են թարկ վե լու է քրե ա կան հե տապնդ ման կամ պատ ժի,

գ) այդ ան ձանց գտն վե լը հայց վող Կող մի պե տու թյան տա րած քում ան ցան կա լի է, այդ թվում` ազ գային 
ան վտան գու թյան, հա սա րա կա կան կար գի պահ պան ման կամ բնակ չու թյան ա ռող ջու թյան պահ պան ման 
նկա տա ռում ե րով:

«Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Կա ռա վա րու թյան և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան միջև 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 6(7) հոդ ված

 Տա րան ցու մը սո վո րա բար ի րա կա նաց վում է օ դային տրանս պոր տով, սա կայն տրանս պոր տի այլ մի ջոց նե րի 
օգ տա գոր ծու մը նույն պես հնա րա վոր է:
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Տա րանց ման գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ դի մու մը հար ցում ստա ցած պե տու թյան ի րա վա սու մարմ ին 
պետք է ներ կա յաց վի գրա վոր և պետք է պա րու նա կի հետևյալ տե ղե կատ վու թյու նը՝ 

ա) տա րանց ման տե սա կը (օ դային, ծո վային կամ ցա մա քային), տա րանց ման այլ հնա րա վոր պե տու թյուն-
ներ կամ նա խա տես ված վերջ նա կան նպա տա կա կետ հան դի սա ցող պե տու թյուն,

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 15(1) հոդ ված

 Կող մե րը ձգ տում են ի րա գոր ծել եր րորդ պե տու թյուն նե րի քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող 
ան ձանց տա րան ցու մը մեծ մա սամբ օ դային տրանս պոր տով:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Կա ռա վա րու թյան միջև 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 6(10) հոդ ված

 Ծախ սե րը

 Հե տըն դուն ման մա սին բո լոր հա մա ձայ նագ րե րում սո վո րա բար նա խա տես վում է, որ բո լոր ծախ սե րը՝ նե րա-
ռյալ տա րանց ման հետ կապ ված ծախ սե րը, հո գում է հար ցում ներ կա յաց րած պե տու թյու նը:

Չ սահ մա նա փա կե լով ի րա վա սու մար մին նե րի՝ հետ ըն դուն վող ան ձի կամ եր րորդ կող մի հե տըն դուն ման 
հետ կապ ված ծախ սե րի փոխ հա տուց ման ի րա վա սու թյու նը՝ տրանս պոր տային բո լոր ծախ սե րը, կապ ված 
հե տըն դուն ման և տա րանց ման գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ, հա մա ձայն սույն Հա մա ձայ նագ րի, մինչև նպա-
տա կա կետ հան դի սա ցող պե տու թյան սահ ման կա տա րում է հար ցում ներ կա յաց րած պե տու թյու նը:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 16-րդ հոդ ված

 Սույն Հա մա ձայ նագ րի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում եւ 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում նշ ված ան ձանց փո խանց-
ման եւ մին չեւ հայց վող Կող մի պե տու թյան պե տա կան սահ մա նի մի ջազ գային ան ցա կետ հնա րա վոր ու-
ղեկց ման ծախ սե րը կրում է հայ ցող Կող մը:

 Սույն Հա մա ձայ նագ րի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում նշ ված ան ձանց փո խանց ման, ու ղեկց ման ու տա րանց-
ման և նրանց հնա րա վոր վե րա դար ձի հետ կապ ված ծախ սե րը կրում է հայ ցող Կող մը:

 Սույն Հա մա ձայ նագ րի 2-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տում և 3-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տում նշ ված ան ձանց փո-
խանց ման և նրանց՝ մինչև հայց վող Կող մի պե տու թյան պե տա կան սահ մա նի մի ջազ գային ան ցա կետ հնա-
րա վոր ու ղեկց ման ծախ սե րը կրում է հայ ցող Կող մը:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Կա ռա վա րու թյան միջև 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 9-րդ հոդ ված

Այ նուա մե նայ նիվ, հար ցում ներ կա յաց րած պե տու թյունն իր հեր թին կա րող է փո խանց ված ան ձից կամ եր րորդ 
ան ձան ցից ստա նալ ծախ սե րի փոխ հա տու ցում նշ ված կար գով՝ «չ սահ մա նա փա կե լով ի րա վա սու մար մին նե րի՝ 
հետ ըն դուն վող ան ձից կամ եր րորդ ան ձան ցից հե տըն դուն ման հետ կապ ված ծախ սե րի փոխ հա տու ցում ստա-
նա լու ի րա վուն քը»: Այս դրույ թի կի րա ռու մը գործ նա կա նում դժ վար է: Սո վո րա բար վե րա դար ձած միգ րանտ նե-
րը ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ չեն ու նե նում: Բա ցի դրա նից՝ գո յու թյուն չու նեն հս տակ չա փո րո շիչ ներ, ո րոնց հի ման 
վրա կա տար վում է ծախ սե րի փոխ հա տու ցու մը:
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Տ վյալ նե րի պաշտ պա նու թյու նը

 Փո խանց վող ան ձի վե րա բե րյալ տվյալ նե րի փո խանց ման հիմ քում ըն կած են հա մա չա փու թյան, նպա տա կա-
հար մա րու թյան սկզ բունք նե րը և այն պա հան ջը, որ այդ պի սի տե ղե կու թյուն նե րը ի րա վա սու մար մին նե րի կող-
մից փո խանց վեն միայն այն դեպ քում, ե թե դա ան հրա ժեշտ է սույն Հա մա ձայ նագ րի կի րարկ ման հա մար: 
Բազ մա թիվ ու ղե ցույց նե րում ա ռա վել ման րա մասն ցու ցում եր են տրա մադր վում տե ղե կու թյուն նե րը հա վա քե լու 
և ան ձնա կան տվյալ ներն օգ տա գոր ծե լու վե րա բե րյալ: Այ նուա մե նայ նիվ, հե տըն դուն ման դի մու մը և կից փաս-
տաթղ թե րը սո վո րա բար կա րող են փո խանց վել է լեկտ րո նային տար բե րա կով, այ սինքն՝ ֆաք սով կամ է լեկտ րո-
նային փոս տով:

 Հե տըն դուն մանն ա ռնչ վող պա հանջ նե րի խախտ մամբ ի րա կա նաց ված հե տըն դու նու մը

 Հե տըն դու նու մը մի ջո լոր տային հարց է, ո րն ը նդ գր կում է այն պի սի բարդ բնա գա վառ, ի նչ պի սին ի նք նու թյան 
կա ռա վա րում է, հետևա բար այս գոր ծըն թա ցում կա րող են թույլ տր վել սխալ ներ: Այդ պի սի դեպ քե րում հար-
ցում ներ կա յաց րած պե տու թյու նը հետ է ըն դու նում հե տըն դուն մանն ա ռնչ վող պա հանջ նե րի խախտ մամբ հետ 
ըն դուն ված ան ձանց:

Հար ցում ներ կա յաց րած պե տու թյու նը հետ է ըն դու նում հար ցում ստա ցած պե տու թյան կող մից հետ ըն դուն-
ված ցան կա ցած ան ձի, ե թե տվյալ ան ձի փո խադ րու մից հե տո վեց ա մս վա ըն թաց քում հաս տատ վում է, որ 
սույն Հա մա ձայ նագ րի 3-6-րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված պա հանջ նե րը չեն կա տար վել: Նման դեպ քե րում 
սույն Հա մա ձայ նագ րի ըն թա ցա կար գային դրույթ նե րը կի րառ վում են հա մա պա տաս խան փո փո խու թյուն-
նե րով, և տրա մադր վում է հետ ըն դուն վող ան ձի ի րա կան ի նք նու թյա նը և քա ղա քա ցի ու թյա նը վե րա բե րող 
հա սա նե լի ո ղջ տե ղե կատ վու թյու նը:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 13-րդ հոդ ված

Կի րար կու մը և կի րա ռու մը 

ԵՄ-ի հետ կնք ված հե տըն դուն ման մա սին բո լոր հա մա ձայ նագ րե րի ստան դարտ ըն թա ցա կար գով նա խա տես-
վում է պայ մա նա վոր վող կող մե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից կազմ ված հա մա տեղ կո մի տեի ստեղ ծում: Կո մի տեի 
կազ մը կա րող է հա մալր վել եր կու կող մե րի փոր ձա գետ նե րով: Կո մի տեն պա տաս խա նա տու է հա մա ձայ նագ րի 
կի րարկ ման գոր ծըն թա ցը դի տան ցե լու և, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, հա մա պա տաս խան փո փո խու թյուն նե-
րի վե րա բե րյալ ա ռա ջար կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու հա մար:
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Պայ մա նա վոր վող կող մե րը մի մյանց տրա մադ րում են փո խա դարձ օգ նու թյուն սույն Հա մա ձայ նագ րի կի-
րառ ման և մեկ նա բան ման հար ցում: Այդ նպա տա կով նրանք ստեղ ծում են հե տըն դուն ման հար ցե րով հա-
մա տեղ կո մի տե (այ սու հետ՝ կո մի տե), ո րը մաս նա վո րա պես ու նե նա լու է հետևյալ խն դիր նե րը. 

ա) դի տան ցել և փո խա նա կել սույն Հա մա ձայ նագ րի կի րառ մանն ա ռնչ վող տե ղե կատ վու թյուն՝ բա ցա ռու-
թյամբ ան ձնա կան տվյալ նե րի,

բ) լու ծել սույն Հա մա ձայ նագ րի դրույթ նե րի մեկ նա բա նու մից կամ կի րա ռու մից բխող խն դիր ներ,

գ) ո րո շում կա յաց նել այն կի րարկ ման մե խա նիզմ ե րի վե րա բե րյալ, ո րոնք ան հրա ժեշտ են սույն Հա մա-
ձայ նագ րի մի օ րի նակ կի րառ ման հա մար,

դ) ի րա կա նաց նել տե ղե կատ վու թյան կա նո նա վոր փո խա նա կում կի րար կող ար ձա նագ րու թյուն նե րի վե րա-
բե րյալ՝ կազմ ված ա ռան ձին ան դամ պե տու թյուն նե րի և Հա յաս տա նի կող մից սույն Հա մա ձայ նագ րի 20-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն, 

ե) ա ռա ջար կու թյուն ներ ներ կա յաց նել սույն Հա մա ձայ նագ րում և դրա հա վել ված նե րում փո փո խու թյուն ներ 
կա տա րե լու վե րա բե րյալ:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 19(1) հոդ ված

 Ռու սաս տա նի հետ կնք ված՝ հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րի դեպ քում գոր ծըն թացն ա վե լի հեշտ և ուղ-
ղա կի ո րեն կա ռա վար վում է հա մա ձայ նագ րի կի րարկ ման հա մար պա տաս խա նա տու ի րա վա սու մար մին նե րի 
կող մից:

По взаимной договоренности компетентные органы государств Сторон могут проводить рабочие встречи и 
консультации экспертов по вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения.

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Կա ռա վա րու թյան միջև 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 12(1) հոդ ված

 Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րը և մար դու 
ի րավունքները

 Տար բեր զե կույց նե րում և ա կա դե միա կան ու սում ա սի րու թյուն նե րում ը նդ գծ վում է այն հան գա ման քը, որ հե-
տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րում մշ տա պես շո շափ վում են մար դու ի րա վունք նե րին և ար ժա նա պատ-
վու թյանն ա ռնչ վող կարևոր հար ցեր26: Դա հիմ ա կա նում վե րա բե րում է այն փաս տին, որ հար ցում ստա ցած՝ 
կողմ հան դի սա ցող ե րկր նե րից շա տե րը մար դու ի րա վունք նե րի ո լոր տում բա ցա սա կան ցու ցա նիշ ներ են ար-
ձա նագ րում: Սա հայտ նի խն դիր է, և հենց այս պատ ճա ռով հա մա ձայ նագ րե րում նա խա տես վում են մաս նա-
վո րա պես մար դու ի րա վունք նե րին ա ռնչ վող դրույթ ներ և մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր ե րաշ խիք նե րի 
ա պա հով ման պար տա վո րու թյուն:

26 Նույնիսկ ԵՄ մարմիններն են տեղյակ դրա մասին և ըն             դունում են այդ փա      ստը: «Հետընդունման մասին 
համաձայնագրեր. անկանոն կարգավիճակով  միգրանտների վերադարձի մեխանիզմ», 1741 բանաձև: 
http://oppenheimer.mcgill.ca/IMG/pdf/coe-parl-ass-readmission-agreement.pdf 
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Սույն Հա մա ձայ նա գի րը չի սահ մա նա փա կում Մի ու թյան, ան դամ պե տու թյուն նե րի և Հա յաս տա նի այն 
ի րա վունք նե րը, պար տա վո րու թյուն նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը, ո րոնք բխում են մի ջազ գային ի րա-
վուն քից, այդ թվում՝ այն մի ջազ գային կոն վեն ցիա նե րից, ո րոնց նրանք Կողմ են հան դի սա նում և, մաս նա-
վո րա պես, 2-րդ հոդ վա ծում թվարկ ված մի ջազ գային փաս տաթղ թե րից, ի նչ պես նաև՝

- մի ջազ գային կոն վեն ցիա նե րից, ո րոնք սահ մա նում են այն պե տու թյու նը, ո րը պա տաս խա նա տու է 
ա պաս տա նի հա մար ներ կա յաց ված դի մում ե րի քն նու թյան հա մար,

- հանձն ման (է քստ րա դի ցիայի) և տա րանց ման մա սին մի ջազ գային կոն վեն ցիա նե րից,

- օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի նե րի հե տըն դուն ման մա սին մի ջազ գային բազ մա կողմ կոն վեն ցիա նե րից և հա-
մա ձայ նագ րե րից:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 18 (1) հոդ ված 

Ան կա նոն միգ րա ցիայի կան խար գել ման և դրա դեմ պայ քա րի շուրջ հա մա գոր ծակ ցու թյունն ամ րապն դե լիս 
հար ցում ստա ցած պե տու թյու նը և հար ցում ներ կա յաց րած պե տու թյու նը, սույն Հա մա ձայ նա գի րը դրա գոր-
ծո ղու թյան ո լոր տի ներ քո գտն վող ան ձանց նկատ մամբ կի րա ռե լիս, ա պա հո վում են մար դու ի րա վունք նե րի 
և պար տա վո րու թյուն նե րի ու պար տա կա նու թյուն նե րի նկատ մամբ հար գան քը, ո րը բխում է նրանց նկատ-
մամբ կի րա ռե լի մի ջազ գային փաս տաթղ թե րից, մաս նա վո րա պես՝

- 1948 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10-ի՝ Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կագ րից,

- «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 1950 թվա կա նի 
նոյեմ բե րի 4-ի կոն վեն ցիայից,

- «Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին» 1966 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 16-ի մի ջազ-
գային դաշ նագ րից,

- «Խոշ տան գում ե րի և այլ դա ժան, ան մարդ կային կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի մա-
սին» ՄԱԿ-ի 1984 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10-ի կոն վեն ցիայից,

- «Փախս տա կան նե րի կար գա վի ճա կի մա սին» 1951 թվա կա նի հու լի սի 28-ի կոն վեն ցիայից և «Փախս տա-
կան նե րի կար գա վի ճա կի վե րա բե րյալ» 1967 թվա կա նի հուն վա րի 31-ի ար ձա նագ րու թյու նից:

 Հար ցում ստա ցած պե տու թյու նը մաս նա վո րա պես ա պա հո վում է, վե րը նշ ված մի ջազ գային փաս տաթղ թե-
րի ներ քո ստանձ նած իր պար տա վո րու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան, իր տա րածք հետ ըն դուն ված ան-
ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 2-րդ հոդ ված

Ա րա գաց ված կար գի կի րառ ման դեպ քում այս հոդ վա ծի խախտ ման հա վա նա կա նու թյու նը մե ծա նում է, և դա 
այն պատ ճառ նե րից մեկն է, որ այս կար գի կի րա ռու մը ցան կա լի չէ: Նույ նը վե րա բե րում է տա րանց ման ըն թա-
ցա կար գին:

 Հա յաս տա նում ա պաս տան ստա ցած փախս տա կան նե րի հե տըն դու նու մը պետք է ի րա կա նաց վի «Փախս տա-
կան նե րի կար գա վի ճա կի մա սին» 1951 թվա կա նի հու լի սի 28-ի կոն վեն ցիայի ժա մա նա կա ցույ ցի հա մա պա տաս-
խան դրույթ նե րի, մաս նա վո րա պես՝ ժա մա նա կա ցույ ցի 6-րդ, 11-րդ և 13-րդ պար բե րու թյուն նե րի հա մա ձայն, այ-
սինքն՝ կոն վեն ցիայով նա խա տես ված ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թի հի ման վրա27:

 Հա յաս տա նի և ԵՄ-ի միջև կնք ված՝ հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րով չի թույ լատր վում ա պաս տան 
հայ ցո ղի վե րա դար ձը Հա յաս տան՝ մինչև ա պաս տա նի հետ կապ ված գոր ծըն թա ցի ա վար տը: Ե թե հե տըն դուն-
27 Հայաստանը դեռևս չի միացել 1980 թվականի հոկտեմբերի 16-ի «Փախստականների նկատմամբ պատասխա-
նատվության փոխանցման մասին» եվրոպական համաձայնագրին, որն առավել մանրամասնորեն է կանոնակարգում 
փախստականների նկատմամբ պատասխանատվության փոխանցումը:
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ման մա սին մյուս հա մա ձայ նագ րե րում այդ պի սի ե րաշ խիք ներ չեն նա խա տես վում, ա պա Հա յաս տա նը ա պաս-
տան հայ ցո ղին պետք է Հա յաս տա նում ա պաս տա նի հետ կապ ված գոր ծըն թա ցի մա սին տե ղե կու թյուն ներ 
ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն ա պա հո վի: Առ կա են հա տուկ դրույթ ներ, ո րոնք կապ ված են սահ մա նի ան ցման 
կե տե րում ա պաս տա նի վե րա բե րյալ դի մում ե րի փո խանց մա նը: Ա պաս տան հայ ցո ղի՝ Միա վոր ված ազ գե-
րի կազ մա կեր պու թյան փախս տա կան նե րի հար ցե րով գե րա գույն հանձ նա կա տա րին դի մե լու ի րա վուն քը նա-
խա տես ված է «Փախս տա կան նե րի և ա պաս տա նի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով: ՄԱԿ 
ՓԳՀ-ն ուղ ղա կի ո րեն, ի նչ պես նաև ի րա կա նաց նող գոր ծըն կե րոջ՝ Հայ կա կան Կար միր խա չի ըն կե րու թյան մի-
ջո ցով, Տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյան հետ հա մա գոր-
ծակ ցե լով, աշ խա տանք ներ է ի րա կա նաց նում սահ մա նա պահ նե րի հետ՝ նրանց օգ նե լով սահ մա նի վրա հա վա-
նա կան ա պաս տան հայ ցող նե րի ի նք նու թյան հաս տատ ման և վեր ջին նե րիս ուղ ղորդ ման մե խա նիզմ ե րը բա րե-
լա վե լու հար ցում:

 Գործ նա կան աշ խա տանք

Խնդ րում ե նք ներ կա յաց նել «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 
Կա ռա վա րու թյան միջև հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի ժամ ետ նե րը: 

 Հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի ժամ ետ նե րը

Գոր ծո ղու թյու նը Ժամ ե տը Ի րա վա սու մար մի նը

Հե տըն դուն ման դի մում ներ կա յաց նե լը

Հե տըն դուն ման դի մու մին պա տաս խա նե լը

Հետ ըն դուն վող ան ձի վե րա դար ձի հա մար պա հանջ-
վող ճամ փոր դա կան փաս տա թուղ թը տրա մադ րե լը

Նոր ճամ փոր դա կան փաս տա թուղթ տրա մադ րելն 
այն դեպ քում, ե րբ շա հագր գիռ ան ձի փո խան ցու մը 
հնա րա վոր չէ նա խա պես տրա մադր ված ճամ փոր-
դա կան փաս տաթղ թի վա վե րա կա նու թյան ժամ ե տը 
լրա նա լու պատ ճա ռով

Ա րա գաց ված կար գով հե տըն դուն ման դի մում ներ-
կա յաց նե լը

Ա րա գաց ված կար գով հե տըն դուն ման դի մու մին պա-
տաս խա նե լը

Հետ ըն դուն վող ան ձի հետ հար ցազ րույց ան ցկաց-
նելն այն դեպ քում, ե րբ քա ղա քա ցի ու թյան ա պա-
ցուց ման հա մար պա հանջ վող փաս տաթղ թե րից ոչ 
մե կը չի կա րող ներ կա յաց վել

Ան ձին հար ցում ստա ցած կող մի տա րածք փո խան-
ցե լը

Փո խանց ման հետ կապ ված ման րա մաս նե րի վե րա-
բե րյալ ծա նու ցե լը

Հե տըն դուն մանն ա ռնչ վող պա հանջ նե րի խախտ-
մամբ ի րա կա նաց ված հե տըն դուն ման դեպ քում վե-
րա դարձն ա պա հո վե լը

Տա րանց ման դի մու մին պա տաս խա նե լը

Տա րան ցող ան ձանց փո խան ցե լը
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 Հիմ ա կան գա ղա փա րը

Խնդ րում ե նք ներ կա յաց նել մո դու լի հիմ ա կան գա ղա փա րը և այն հա մե մա տել Ձեռ նար կի «T» մո դու լի հիմ ա-
կան գա ղա փա րի հետ։
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-D- 
 ՄԻԳ ՐԱՆՏ ՆԵ ՐԻՆ ՊԱ ՀԵ ԼԸ ԵՎ ՀԱ ՏՈՒԿ 

ԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԸ28

 Նե րա ծու թյուն, նպա տա կը

 Հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գի կի րառ ման գոր ծըն թա ցի հետ կապ ված ա մե նա բարդ ի րա վի ճակ նե րից մեկն 
այն է, ե րբ փո խանց ված ան ձը եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի է և Հա յաս տան մուտք գոր ծե լու կամ Հա յաս տա նում 
գտն վե լու ի րա վա կան հիմ քեր չու նի: Սո վո րա բար այդ ան ձը պետք է ի վեր ջո վե րա դարձ վի իր ծագ ման եր կիր: 
Մեկ նու մը նա խա պատ րաս տե լու հա մար ան հրա ժեշտ ժա մա նա կա հատ վա ծում վտար ման են թա կա ան ձը պահ-
վում է փակ կա ցա րա նում: Միգ րանտ նե րին պա հե լու հար ցը կարևոր է, քա նի որ այն կապ ված է հա տուկ ըն-
թա ցա կար գի ու միգ րան տի ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման հետ:

 Ընդ հա նուր մո տե ցու մը 

Աշ խար հի բազ մա թիվ ե րկր ներ սկ սել են ա ռա վել հա ճախ կի րա ռել ա զա տու թյու նից զր կե լը որ պես միգ րա ցիայի 
կա ռա վար ման մի ջոց՝ փոր ձե լով լու ծել ան կա նոն միգ րա ցիայի հետ կապ ված խն դիր ներն ու ա պա հո վել ան-
կա նոն կար գա վի ճա կով միգ րանտ նե րի բա րե հա ջող վե րա դար ձը: Սա միև նույն ժա մա նակ բա վա կա նին նուրբ 
հարց է, ո րով հետև պե տա կան մար մին նե րի կող մից նույ նիսկ կարճ ժամ ե տով ան ձին ար գե լան քի վերց նե լը 
հա մար վում է ա զա տու թյու նից զր կում: 

Ան կա նոն կար գա վի ճա կով միգ րանտ նե րին պա հե լուն ա ռնչ վող քա ղա քա կա նու թյան հետ կապ ված հար ցե րի 
կար գա վոր ման հա մար գոր ծում են մի ջազ գային մա կար դա կով մշակ ված չա փա նիշ ներ: Դրան ցում նե րառ ված 
են հա մընդ հա նուր բնույթ ու նե ցող սկզ բունք ներ: Օ րի նակ՝ Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կագ րի 
9-րդ հոդ վա ծով սահ ման վում է, որ «ոչ ոք չի կա րող են թարկ վել կա մա յա կան կա լան քի, ձեր բա կալ ման»: Միև-
նույն ժա մա նակ, ո րոշ չա փա նիշ ներ պար տա դիր ուժ ու նեն, և դա ե րաշ խա վո րում է ա զա տու թյու նից զրկ ված 
ան ձանց մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը: Այդ պար տա դիր չա փա նիշ նե րից են «Քա ղա քա ցիա կան 
և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին» մի ջազ գային դաշ նա գի րը, «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն-
ցիան և Մար դու ի րա վունք նե րի Եվ րո պա կան կոն վեն ցիան, ո րոնց բո լո րին միա ցել է նաև Հա յաս տա նը:

 Միգ րանտ նե րին ա զա տու թյու նից զր կե լիս հաշ վի ա ռն վող հիմ ա կան սկզ բունք ներն են.

•  Պա հե լու օ րի նա կա նու թյու նը և օ րի նա կան հիմ քե րը

 Սա նշա նա կում է, որ ա զա տու թյու նից զր կե լու ցան կա ցած հիմք պետք է հս տա կո րեն և հան գա մա նա լից նշ վի 
օ րեն քում: Ա վե լին, պա հե լու օ րի նա կա նու թյու նը պետք է ստուգ վի մի ջազ գային ի րա վուն քի, հատ կա պես, պար-
տա դիր ուժ ու նե ցող՝ նշ ված փաս տաթղ թե րի հետ հա մա պա տաս խա նու թյան տե սան կյու նից:

• Անհ րա ժեշ տու թյու նը և հա մա չա փու թյու նը

 Մինչև ա զա տու թյու նից զր կե լը գնա հատ ման մե խա նիզ մի մի ջո ցով պետք է հիմ ա վոր վի, որ ա զա տու թյու նից 
զր կելն ան հրա ժեշտ է և հա մա չափ՝ հաշ վի առ նե լով գոր ծի ա ռան ձին հան գա մանք նե րը: Կա մա յա կան կա լա նա-
վոր ման հար ցով ՄԱԿ-ի աշ խա տան քային խում բը29 նշել է, որ ա պաս տան հայ ցող նե րին, փախս տա կան նե րին 

28 Այս բաժինը մշակվել է «Օտարերկրացիների համար նախատեսված հատուկ կացարաններին առնչվող կարիքների 
գնահատման» հիման վրա, որը պատրաստվել է 2014 թվականին Եվրոպական հանձնաժողովի և ՄՄԿ-ի Զարգացման 
հիմադրամի կողմից ֆինանսավորվող «Աջակցություն Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում հետընդունման 
գործընթացի արդյունավետ կառավարման մեխանիզմերի ստեղծմանը» տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում:
29 Կամայական կալանավորման հարցերով աշխատանքային խումբը ստեղծվել է նախկին՝ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների 
հանձնաժողովի 1991/42 բանաձևով և լիազորված է՝ ա) քննելու կամայականորեն ազատությունից զրկելու հետ կապված 
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և ան կա նոն կար գա վի ճա կով միգ րանտ նե րին ա զա տու թյու նից զր կե լը պետք է կի րառ վող վեր ջին մի ջո ցը լի նի, 
ո րի նպա տա կա հար մա րու թյու նը յու րա քան չյուր գոր ծի դեպ քում պետք է ո րոշ վի ա ռան ձին:30 Ա վե լին, ը ստ Կա-
մա յա կան կա լա նա վոր ման հար ցով ՄԱԿ-ի աշ խա տան քային խմ բի՝ «եր կիր մուտք գոր ծե լը քրե ա կա նաց նե լը 
չի բխում ե րկր նե րի՝ ան կա նոն միգ րա ցիան վե րահս կե լու և կար գա վո րե լու օ րի նա կան շա հե րից ու հան գեց նում 
է ա զա տու թյու նից ան հար կի զր կե լուն»:31

 

• Ըն թա ցա կար գային ե րաշ խիք նե րը

 Պա հե լու մա սին յու րա քան չյուր ա ռան ձին ո րո շում պետք է կա յաց նի և հաս տա տի դա տա վո րը՝ հա մա պա տաս-
խան կար գով վե րա նայ ման ար դյուն քում: Ա վե լին, պետք է ա պա հով վի պա հե լու մա սին ո րո շու մը դա տա կան 
կար գով վի ճար կե լու և փաս տա բա նի ծա ռա յու թյու նից օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյուն: Ա զա տու թյու նից ա նօ րի նա-
կա նո րեն զր կե լու դեպ քում այս ե րաշ խիք նե րով պետք է ա պա հով վի նաև ան ձին ա զատ ար ձա կե լը և այդ վա-
սը հա տու ցե լը:32 

Ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձանց ի րա վունք նե րից են ի րենց հաս կա նա լի լեզ վով ա զա տու թյու նից զր կե լու 
պատ ճա ռի մա սին ի րա զեկ վե լու ի րա վուն քը և ար տա քին աշ խար հի (ըն տա նի քի ան դամ ե րի, հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի, փաս տա բան նե րի) հետ հե ռա խո սով կամ փոս տային կա պի մի ջո ցով հա ղոր դակց վե-
լու ի րա վուն քը:33 Հա ղոր դակց ման հետ կապ ված դժ վա րու թյուն ներ ա ռա ջա նա լու դեպ քում ա զա տու թյու նից զրկ-
ված ան ձին պետք է տրա մադր վեն թարգ ման չի ծա ռա յու թյուն ներ: Ա վե լին, ան չափ կարևոր է, որ ա զա տու թյու-
նից զրկ ված ան ձը հնա րա վո րու թյուն ու նե նա օ գտ վե լու բժշ կի ծա ռա յու թյուն նե րից:34 

Ա վե լին, պա հե լու ա ռա վե լա գույն ժամ ե տը պետք է սահ ման վի օ րեն քով, և ան ժամ ետ պա հե լու որևէ դեպք 
չպետք է գրանց վի: Պա հե լու հա մար սահ ման ված ժամ ե տը լրա նա լուց հե տո ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձը 
պետք է ա զատ ար ձակ վի:35 Մինչև ան ձին պա հե լու ժամ ե տը լրա նա լը՝ պետք է պա հե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը 
հաս տա տե լու պար բե րա կան վե րա նայ ման մե խա նիզմ ա պա հով վի: 

Ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձանց նկատ մամբ պետք է ցու ցա բեր վի մար դա սի րու թյան և ար ժա նա պատ վու թյու-
նը հար գե լու սկզ բուն քի վրա հիմ ված վե րա բեր մունք: Ա վե լին, միգ րանտ նե րի հա մար նա խա տես ված կա ցա-
րան նե րը (պա հե լու վայ րե րը) չպետք է նման լի նեն քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ արկ նե րին, ի սկ այն տեղ աշ խա-
տող ան ձնա կազ մը պետք է լավ պատ րաստ ված լի նի և վե րա պատ րաս տում ան ցնի մար դու ի րա վունք նե րի, 
մշա կու թային տար բե րու թյուն նե րի և այլ, ի նչ պես օ րի նակ՝ ծե րե րի խնամք ի րա կա նաց նե լու բնա գա վառ նե րում: 
Պա հե լու վայ րե րը պետք է պար բե րա բար դի տանց վեն մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պան նե րի կամ մար դու 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հար ցե րով զբաղ վող այլ պե տա կան հաս տա տու թյուն նե րի կող մից, որ պես զի 

գործեր, բ) կառավարություններից, միջկառավարական ու հասարակական կազմակերպություններից հարցում կատարելու 
և տեղեկություններ ստանալու, համապատասխան անձանցից տեղեկություններ ստանալու, գ) իր ուշադրությանը 
ներկայացված տեղեկությունների առնչությամբ քայլեր ձեռնարկելու, դ) կառավարության հրավերով գործունեության վայր 
գործուղվելու, ե) ընդհանուր հարցերի վերաբերյալ քննարկումեր կազմակերպելու, զ) Մարդու իրավունքների խորհրդին 
տարեկան հաշվետվություն ներկայացնելու:
30 Կամայական կալանավորման հարցերով աշխատանքային խմբի կողմից 2010 թվականի մարտի 2-ին ընդունված 
եզրակացություններ, U.N. Doc. A/HRC/13/30/Add.1:
31 Կամայական կալանավորման հարցերով աշխատանքային խմբի 2008 թվականի հունվարի 10-ի տարեկան 
հաշվետվություն, U.N.Doc A/HRC/7/4, 53-րդ պարբերություն:
32 Մարդու իրավունքների կոմիտե, U.N.Doc. CCPR/C/78/D/1014/2001 (2003):
33 Միգրանտների մարդու իրավունքների հարցով հատուկ զեկուցողի 2010 թվականի օգոստոսի 4-ի զեկույցի 87(ե) 
պարբերություն:
34 Խոշտանգումերի և անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի կանխար-
գելման Եվրոպական կոմիտեի համաձայն՝ կալանավորվածներին պահելու վայրերի նկատմամբ պետք է ներկայացվի 
նվազագույն պահանջ, որ դրանցում յուրաքանչյուր օր ներկա լինի բուժքույրական գործի պատշաճ որակավորում ունեցող 
անձ, որը կիրականացնի նախնական բժշկական զննություն, որին կարող են դիմել բժշկին այցելելու թույլտվության 
խնդրանքով, որը կիրականացնի նշանակված դեղերի տրամադրումը և բաշխումը, կվարի բժշկական փաստաթղթերն ու 
կվերահսկի հիգիենայի ընդհանուր պայմանների պահպանումը:
35 Կամայական կալանավորման հարցերով աշխատանքային խմբի 2010 թվականի հունվարի 15-ի զեկույցի 61-րդ 
պարբերություն:
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ցան կա ցած խախ տում բա ցա հայտ վի և ներ կա յաց վի հա մա պա տաս խան մար մին ներ ու հան րու թյա նը:

 Կարևոր է նաև, որ պա հե լու վայ րե րում հնա րա վո րու թյուն տր վի օ գտ վե լու ա պաս տա նի տրա մադր ման ըն թա-
ցա կար գե րից: Ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձանց հա մար պետք է ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան և թարգ ման չի 
ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյուն ա պա հով վի:

 Պահ ման այ լընտ րան քային մի ջոց նե րը

 Վեր ջին շր ջա նում մի շարք ե րկր նե րում սկս վել է պա հե լուն ա ռնչ վող քա ղա քա կա նու թյան և օ րենսդ րու թյան 
բա րե փո խում, ո րի ար դյուն քում պետք է նա խա տես վեն պահ ման այ լընտ րան քային մի ջոց ներ, այդ թվում՝ հա-
մայն քի կող մից հս կո ղու թյուն, զե կու ցում և գոր ծե րի կա ռա վա րում, պահ ման վայ րե րի տար բեր տե սակ ներ ու 
է լեկտ րո նային դի տան ցում:

 Պահ ման այ լընտ րան քային մի ջոց նե րը հա մար ժեք չեն քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զատ մա նը, 
քա նի որ դրանք սահ մա նա փա կում են տե ղա շար ժի ա զա տու թյու նը: Հետևա բար, պահ ման այ լընտ րան քային 
մի ջոց նե րի դեպ քում հիմ ա րար ի րա վունք նե րի ցան կա ցած սահ մա նա փա կում պետք է հա մա պա տաս խա-
նի պե տու թյան օ րենսդ րու թյա նը, ի նչ պես նաև մի ջազ գային ի րա վուն քին և մար դու ի րա վունք նե րի նոր մե րին: 
Այ լընտ րան քային մի ջո ցի ը նտ րու թյու նը պետք է հիմ ված լի նի միգ րան տի ան հա տա կան գնա հատ ման վրա, 
հա մա պա տաս խա նի խտ րա կա նու թյան բա ցառ ման սկզ բուն քին, պար բե րա բար ման րա մաս նո րեն վեր լուծ վի 
ի րա վա կան վե րա նայ ման մե խա նիզմ ե րի մի ջո ցով և միգ րան տին հնա րա վո րու թյուն տա օ գտ վե լու ի րա վա կան 
խորհր դատ վու թյու նից:

 Պահ ման ա մե նից տա րած ված այ լընտ րան քային մի ջո ցը միգ րանտ նե րին կամ ա պաս տան հայ ցող նե րին պա-
հե լու կի սա բաց հիմ արկ ըն դու նելն է, ո րի դեպ քում հիմ ար կում գտն վե լը պար տա դիր է, սա կայն հնա րա վոր 
է նաև այն լքե լը: Սա տար բեր վում է ա պաս տան հայ ցող նե րի հա մար նա խա տես ված կա ցա րան նե րից, ո րոնց 
դեպ քում ա պաս տան հայ ցող նե րը կա րող են եր կար ժամ ե տով թող նել կա ցա րա նը: Միգ րանտ նե րին կամ 
ա պաս տան հայ ցող նե րին պա հե լու կի սա բաց հիմ արկ նե րում առ կա են հս կո ղու թյան գոր ծող մե խա նիզմ եր, 
ո րոնք ա պա հո վում են բնա կիչ նե րի կող մից հիմ արկ նե րը չլ քե լը, ի նչ պես օ րի նակ՝ յու րա քան չյուր օր զե կու ցե-
լու հետ կապ ված պա հանջ նե րը, պա րե տային ժա մը և (կամ) հիմ ար կից դուրս գա լուց կամ հիմ արկ մտ նե լուց 
գրանց վելն ու ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թե րը հանձ նե լը: Այ նուա մե նայ նիվ, տե ղա շար ժի ա զա տու թյու նը հիմ-
նար կի ներ սում և դրա նից դուրս ը նդ հա նուր առ մամբ պետք է ա պա հով վի, որ պես զի այն չդառ նա ա զա տու թյու-
նից զր կե լու տե սակ:

• Գ րանց ման հի ման վրա ա զատ ար ձա կե լը 

Այս մի ջո ցի կի րա ռու մը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ա պա հո վե լու միգ րանտ նե րի կամ ա պաս տան հայ ցող նե-
րի տե ղա շար ժի ա զա տու թյու նը, սա կայն վեր ջին ներս պար տա վոր վում են հա մա պա տաս խան մար մին նե րում 
գրան ցել ի րենց բնա կու թյան վայ րը, ո րոշ դեպ քե րում ձեռք բե րել նաև ան ձի ի նք նու թյու նը հաս տա տող փաս-
տաթղ թեր:

•  Հա մայն քի կող մից հս կո ղու թյու նը

 Հա մայն քի կող մից հս կո ղու թյան ծրագ րե րում սո վո րա բար ա պա հով վում են ա ռանց քային այն պի սի տար րեր, 
ի նչ պի սիք ի րա վա բա նա կան խորհր դատ վու թյան տրա մադ րու մը, գոր ծե րի՝ ա ռա վել ման րա մասն կա ռա վա րու մը 
և պա հանջ նե րը չբա վա րա րե լու հետևանք նե րի մա սին ի րա զե կում են: Հա մայն քի կող մից հս կո ղու թյան ծրագ-
րե րում նե րառ ված ան ձանց թույ լատր վում է ի րենց ըն տա նի քի ան դամ ե րի և (կամ) նույն ե կե ղե ցի հա ճա խող 
ան ձանց կամ հա մայն քային այլ կազ մա կեր պու թյան ան դամ ե րի հետ ապ րե լը, նրանց կա րող է տրա մադր վել 
նաև աշ խա տե լու թույլտ վու թյուն, ի սկ նրանց ե րե խա նե րը սո վո րա բար կա րող են հա ճա խել դպ րոց կամ այ ցե լել 
բժշ կի:
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•  Զե կու ցե լու հետ կապ ված պա հան ջը 

Այս մի ջո ցի կի րառ ման դեպ քում միգ րանտ նե րը կամ ա պաս տան հայ ցող նե րը պար տա վոր վում են ան ձնա պես 
կամ հե ռա խո սով կամ գրա վոր զե կու ցել ոս տի կա նու թյան կամ ներ գաղ թյալ նե րի հար ցե րով պա տաս խա նա տու 
աշ խա տակ ցին: Այս պի սի զե կույց կա րող է ներ կա յաց վել ի նչ պես շա բա թա կան, այն պես էլ ա վե լի կարճ ժա-
մա նա կա հատ վա ծի պար բե րա կա նու թյամբ: Զե կու ցե լու այ լընտ րան քային մի ջո ցի կի րառ ման դեպ քում հա ճախ 
ներ կա յաց վում է նաև ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թե րը հանձ նե լու պա հան ջը:

• Գ րա վի (պար տա վո րու թյան, ե րաշ խա վո րու թյան) հի ման վրա ա զատ ար ձա կե լը

 Սա հա մե մա տա բար հազ վա դեպ կի րառ վող մի ջոց է, ո րի դեպ քում պա հանջ վում է ո րո շա կի գու մա րի գրա վադ-
րում, որ պես զի ա պա հով վի ան ձի ա զատ տե ղա շար ժը և ե րաշ խա վոր վի նրա ներ կա յու թյու նը ներ գաղ թի վե րա-
բե րյալ գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում:

 

• Ո րո շա կի տա րած քում բնակ վե լու պար տա կա նու թյան հի ման վրա ա զատ ար ձա կե լը 

Այս մի ջո ցի կի րառ ման դեպ քում միգ րանտ նե րը կամ ա պաս տան հայ ցող նե րը կա րող են ա զատ ար ձակ վել ո րո-
շա կի հաս ցե ում կամ նա խա տես ված վար չա կան տա րած քում բնակ վե լու պայ մա նով, ո րը կա րող է ա վե լի ար-
դյու նա վետ լի նել, քան կի սա բաց հիմ արկ նե րում գտն վե լու պար տա վո րու թյու նը: Այ նուա մե նայ նիվ, դրա նով 
նա խա տես վում են շա հա ռուի տե ղա շար ժի ա զա տու թյան է ա կան սահ մա նա փա կում եր: Ո րոշ ե րկր նե րում այս 
հա մա կարգն օգ տա գործ վում է որ պես ա պաս տան հայ ցող նե րին ե րկ րի տա րած քում հա վա սա րա պես բաշ խե լու 
և այդ բե ռը բո լոր տա րա ծաշր ջան նե րի կող մից հա վա սա րա պես կրե լու հնա րա վո րու թյան ա պա հով ման մի ջոց:

• Հս կո ղու թյան պայ մա նով ա զատ ար ձա կե լը 

Ան հատ նե րի, ըն տա նի քի ան դամ ե րի կամ հա սա րա կա կան կամ կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից 
հս կո ղու թյան պայ մա նով ա զա տե լը կի րառ վում է, ե թե՝ նշ ված ան ձինք կամ կազ մա կեր պու թյուն նե րը պատ-
րաստ են հան դես գա լու որ պես ե րաշ խա վո րող և ստանձ նե լու պար տա կա նու թյուն՝ ա պաս տան հայ ցող նե րի 
կամ միգ րանտ նե րի կող մից ա պաս տա նի կամ ներ գաղ թի վե րա բե րյալ ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված 
պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րում ա պա հո վե լու և պատ րաս տա կամ են վճա րե լու տու գանք այն դեպ քում, 
ե թե ա պաս տան հայ ցո ղը կամ միգ րան տը չկա տա րի այս պա հանջ նե րը:

 

• Է լեկտ րո նային դի տան ցու մը

 Տեխ նի կա կան ո րո շա կի պա հանջ նե րի հետ կապ ված այս այ լընտ րան քային մի ջո ցը հիմ ա կա նում կի րառ վում է 
այն դեպ քե րում, ե րբ քրե ա կան վա րույ թի ըն թաց քում գրա վի հի ման վրա ան ձը պայ մա նա կա նո րեն ա զատ վում 
է՝ վեր ջի նիս դաս տա կի կամ ոտ քի կո ճի հատ վա ծում հա տուկ սարք տե ղադ րե լու մի ջո ցով, սա կայն ոչ այն դեպ-
քե րում, ե րբ ան ձինք վար չա կան ի րա վա խախ տում եր են կա տա րել: Այ լընտ րան քային այս մի ջո ցի կի րառ մամբ 
ա պա հով վում է տվյալ ան ձի գոր ծո ղու թյուն նե րը վե րահս կե լու հնա րա վոր լա վա գույն տար բե րա կը: Սա կայն 
միև նույն ժա մա նակ սա նաև շատ նուրբ հարց է, ո րով հետև այս մի ջո ցի կի րառ մամբ ոչ միայն սահ մա նա փակ-
վում է ան ձի տե ղա շար ժի ա զա տու թյու նը, այլև խախտ վում է ան ձնա կան կյան քի ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի րա-
վուն քը: Այ նուա մե նայ նիվ, սա չպետք է դի տարկ վի որ պես խն դիր, ե թե կա լա նա վոր ման են թա կա ան ձն ի նք նա-
կամ ը նտ րում է է լեկտ րո նային տար բե րա կով վե րահս կո ղու թյու նը, այլ ոչ թե կա լա նա վո րու մը:

 Պա հե լը՝ որ պես հե ռաց ման գոր ծըն թա ցի մաս 

Ան ձանց ո րո շա կի կա տե գո րիա նե րի դեպ քում ա զա տու թյու նից զր կե լու ըն թա ցա կար գը կի րառ վում է որ պես հե-
ռաց ման գոր ծըն թա ցի մաս: Ա զա տու թյու նից զր կե լը պետք է լի նի օ րի նա կան, գործ նա կա նում հնա րա վոր և 
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ան հրա ժեշտ: Մի ջազ գային սկզ բունք նե րի հա մա ձայն` հե ռաց ման են թա կա ան ձանց ա զա տու թյու նից զր կե լը 
պետք է լի նի վեր ջին մի ջո ցը, ո րը կի րառ վում է միայն այն դեպ քում, ե րբ հիմ ա վոր պատ ճառ կա են թադ րե լու, 
որ տվյալ ան ձը կփոր ձի խու սա փել ար դա րա դա տու թյու նից կամ իր հե ռա ցու մից:

 Պա հե լու մա սին ո րո շու մը կա յաց վում է յու րա քան չյուր գոր ծի հա մար ա ռան ձին և հնա րա վո րինս կարճ (վե րա-
դար ձի ժամ ե տին հնա րա վո րինս մոտ) ժամ ե տում:

Միգ րանտ նե րին պա հե լը ԵՄ մա կար դա կով կար գա վոր վում է «Հե տըն դուն ման մա սին» հրա հան գով36, 
ո րով ան դամ պե տու թյուն նե րի հա մար սահ ման վում են ան կա նոն ի միգ րա ցի ոն կար գա վի ճակ ու նե ցող եր-
րորդ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րի վե րա դար ձի, հե ռաց ման, նրանց նկատ մամբ հար կադ րան քի մի ջոց նե րի, 
ա զա տու թյու նից զրկ ման և մուտ քի ար գել քի կի րառ ման վե րա բե րյալ ը նդ հա նուր չա փա նիշ ներ: Հրա հան գի 
մեջ նշ վում է, որ ա զա տու թյու նից զր կե լը չպետք է կի րառ վի ա վե լի եր կար ժամ ե տով, քան այն ժամ ե տը, 
ո րը խիստ ան հրա ժեշտ է՝ վե րա դար ձի գոր ծըն թա ցը նա խա պատ րաս տե լու կամ հե ռաց ման գոր ծըն թացն 
ի րա կա նաց նե լու հա մար և ոչ մի դեպ քում չպետք է կի րառ վի տաս նութ ամ սից եր կար ժամ ե տով, ի սկ 
մաս նա վո րա պես 15-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում նշ վում է, որ ա զա տու թյու նից զր կե լը պետք է լի նի կի րառ-
վող վեր ջին մի ջո ցը, ե թե հնա րա վոր չէ կի րա ռել հար կադ րան քի ա վե լի մեղմ մի ջոց ներ: Հե տա գա յում այս 
միտ քը ձևա կեր պում է նաև Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տեն՝ նշե լով, որ «ա զա տու թյու նից զր կե լը պետք է 
կի րառ վի միայն այն պի սի ժամ ե տով, ո րի վե րա բե րյալ պե տու թյու նը կա րող է պատ շաճ հիմ ա վո րում ներ
կա յաց նել: Օ րի նակ` ա նօ րի նա կան մուտք գոր ծե լու փաս տը կա րող է քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն ա ռա
ջաց նել, և կա րող են ի հայտ գալ ան ձի հետ կապ ված այլ գոր ծոն ներ, ի նչ պի սիք ար դա րա դա տու թյու նից 
խու սա փե լու հա վա նա կա նու թյունն ու փոխ գոր ծակ ցու թյան բա ցա կա յու թյունն են, ո րոնք կա րող են հիմ ա
վո րել ո րո շա կի ժամ ե տով ա զա տու թյու նից զր կե լը: Այս պի սի գոր ծոն նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում ա զա
տու թյու նից զր կե լը կա րող է հա մար վել կա մա յա կան, նույ նիսկ ե թե մուտքն ա նօ րի նա կան է ե ղել»37:

 Մի ջազ գային գոր ծե լա կեր պը բխում է այն տե սա կե տից, որ ա զա տու թյու նից զր կե լը սո վո րա բար հիմ ա վոր ված 
է հա մար վում, ե թե հար ցում ներ կա յաց րած պե տու թյանն ան հրա ժեշտ է հաս տա տել ան ձի ի նք նու թյու նը և ի րա-
կա նաց նել նրա հե ռա ցու մը: Այ նուա մե նայ նիվ, նույ նիսկ այդ պի սի դեպ քե րում ա զա տու թյու նից զր կե լը չպետք է 
կի րառ վի ե րե խա ներ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի, ա ռանց ու ղեկ ցու թյան կամ ըն տա նի քից ա ռանձ նաց ված ե րե խա-
նե րի, բռ նու թյան են թարկ ված կա նանց և հղի կամ կե րակ րող կա նանց նկատ մամբ: Մինչև հե ռա ցու մը ա զա-
տու թյու նից զր կե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լիս հա տուկ ու շադ րու թյուն պետք է դարձ վի մարդ կանց ո րոշ խո-
ցե լի խմ բե րին, ո րոնք սո վո րա բար չպետք է ա զա տու թյու նից զրկ վեն: Դրանք ե ն՝ ծե րե րը, այն ան ձինք, ո րոնց 
ան հրա ժեշտ են բժշ կա կան հա տուկ պայ ման ներ, հո գե կան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձինք և ծանր հաշ ման դա մու-
թյուն ու նե ցող ան ձինք: 

 Պա հե լու վայ րե րը

«Միգ րանտ նե րի հա մար նա խա տես ված կա ցա րան ներ» կամ «հա տուկ կա ցա րան ներ» եզ րույ թը վե րա բե րում 
է վար չա կան ձեր բա կալ ման են թարկ ված ան ձանց պա հե լու վայ րին: Հա տուկ կա ցա րանն այն պի սի հիմ արկ 
է, ո րը հիմք է ծա ռա յում ե րկ րում մա լու ի րա վա կան հիմ քեր չու նե ցող օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի նե րին խիստ 
ռե ժի մով հս կո ղու թյան և միև նույն ժա մա նակ մար դա սի րա կան վե րա բեր մուն քի դրսևոր ման պայ ման նե րում ժա-
մա նա կա վո րա պես պա հե լու հա մար։ Միգ րանտ նե րի հա մար նա խա տես ված կա ցա րան նե րում կամ հա տուկ 
կա ցա րան նե րում պա հե լը պետք է ի րա կա նաց վի ե րկ րի օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով և հա մա պա-
տաս խան մի ջազ գային փաս տաթղ թե րի ու մի ջազ գային սո վո րու թային ի րա վուն քի նոր մե րի հա մա ձայն: Հաշ վի 
առ նե լով ան կա նոն միգ րա ցիային ա ռնչ վող՝ ի րա վա կան բնույ թի ու է թի կայի հետ կապ ված բարդ խն դիր նե րը՝ 
այս հաս տա տու թյուն նե րում հա տուկ ու շադ րու թյուն պետք է դարձ վի մար դու ի րա վունք նե րին ու ա ռող ջա պա-
36 Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի՝ 2008 թվականի դեկտեմբերի 16-ի 2008/115/ԵՀ հրահանգ «Անդամ պետու թյուն-
ներում անօրինականորեն գտնվող երրորդ երկրի քաղաքացիների վերադարձին առնչվող ընդհանուր չափանիշների և 
ընթացակարգերի մասին»:
37 CCPR/C/D/59/560/1993, 9.4 պարբերություն և C. v. Australia (900/1999), ICCPR/C/76/D/900/1999 (2002 թվականի 
հոկտեմբերի 28), 8.2 պարբերություն:
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հա կան չա փա նիշ նե րին: Բո լոր ան ձինք պետք է պահ վեն ի րենց ար ժա նա պատ վու թյան լիի րավ հարգ ման պայ-
ման նե րում:

 Հա տուկ կա ցա րան նե րում պա հե լու կա նոն նե րը

 Հա տուկ կա ցա րան նե րում պա հե լու կա նոն ներ սահ մա նե լու նպա տա կը ե րաշ խա վո րելն է, որ հաս տա տու թյու-
նը նա խա տես ված է ու կա ռա վար վում է մար դա սի րու թյան սկզ բուն քին հա մա պա տաս խան կեն սա պայ ման ներ, 
ան հա տա կան խնամք ու ան վտանգ մի ջա վայր, կյան քի՝ մար դու ար ժա նա պատ վու թյանն ու հա մայն քում ըն-
դուն ված չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան պայ ման ներ ա պա հո վե լու, հա տուկ կա ցա րան նե րում պահ ման 
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը նվա զեց նե լու, ի նչ պես նաև պահ վող ան ձանց ու ըն տա նիք նե րի հա մար ան հրա-
ժեշտ՝ հա րա զատ նե րի ու ար տա քին աշ խար հի՝ հա մայն քի հետ կա պը պահ պա նե լու և ամ րապն դե լու հա մար:

 Հա տուկ կա ցա րան նե րի պայ ման նե րը պետք է հնա րա վո րինս մոտ լի նեն կյան քի սո վո րա կան պայ ման նե րին: 
Ա նց կաց վող մի ջո ցա ռում ե րը նե րա ռող օ րա կար գի ծրա գիրն ա ռանց քային կարևո րու թյուն ու նի, և այն պետք 
է տրա մադ րեն հա տուկ կա ցա րան նե րի մար մին նե րը: Կա ցա րան նե րում պահ վող ան ձանց պետք է (ա ռն վազն) 
հնա րա վո րու թյուն տր վի դուրս գա լու ի րենց սե նյակ նե րից և ը նդ գրկ վե լու ծրագ րում նե րառ ված օգ տա կար մի ջո-
ցա ռում ե րում: Ակ տիվ և դրա կան ազ դե ցու թյուն ու նե ցող մի ջո ցա ռում ե րի վե րա բե րյալ կա նոն նե րը նպաս տում 
են հա տուկ կա ցա րան նե րում ան վտան գու թյան, ա պա հո վու թյան ու պատ շաճ կար գի պահ պան մա նը, և դրանք 
պետք է նե րա ռեն հանգս տի, այ ցե լու թյուն նե րի38 ա պա հով ման, ֆի զի կա կան զար գաց ման ու հոգևոր ա ջակ ցու-
թյան մի ջո ցա ռում ե րը: Չա փա զանց խիստ կա նոն նե րը կա րող են բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն գոր ծել հաս տա-
տու թյան գոր ծու նե ու թյան վրա:

 Հա տուկ կա ցա րան նե րի պայ ման նե րը պետք է նաև հնա րա վո րու թյուն տան ա պա հո վե լու ա պաս տան հայ ցե լու 
ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը: Ա պաս տա նի տրա մադր ման հետ կապ ված ըն թա ցա կար գե րի վե րա բե րյալ տե ղե-
կու թյուն նե րը պետք է հա սա նե լի լի նեն տար բեր լե զու նե րով, պետք է տրա մադր վեն թարգ ման չա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ ու ի րա վա բա նա կան խորհր դատ վու թյուն, և պետք է մշակ վի դի մում ե րի փո խանց ման հս տակ ըն-
թա ցա կարգ: Եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րը, ո րոնք ցան կա նում են ա պաս տան հայ ցել, պետք է հս տա կո րեն 
ի մա նան, թե ա պաս տա նի հայց ման հա մար ում կա րող են դի մել հա տուկ կա ցա րա նում:

 Միգ րանտ նե րին պա հե լը Հա յաս տա նում

 Կենտ րո նա կան հա տուկ կա ցա րա նի բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում Հա յաս տա նում ան կա նոն կար գա վի ճա-
կով միգ րանտ ներն այժմ պահ վում են «Վար դա շեն»�, «Նու բա րա շեն»39 և «Ա բո վյան»� քրե ա կա տա րո ղա կան 
հիմ արկ նե րում։ Ա զա տու թյու նից զրկ ված օ տա րերկ րա ցի ներն ու նեն թարգ ման չի ծա ռա յու թյու նից օ գտ վե լու, 
դա տա րան դի մե լու, բո ղո քարկ ման, օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ ու նե նա լու, դի վա նա գի տա կան կամ հյու պա-
տո սա կան հաս տա տու թյուն նե րի աշ խա տա կից նե րին դի մե լու և ան հրա ժեշտ բժշ կա կան օգ նու թյուն ստա նա-
լու ի րա վունք: Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը կամ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի՝ նե րա ռյալ 
մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ի րա վունք ու նեն այ ցե լե լու քրե ա կա տա րո ղա կան 
հիմ արկ ներ: Մինչ դա տա կան վա րույ թում, ի նչ պես նաև մե ղադ րա կան դա տավճ ռով նշա նակ վող կա լան քի կի-
րառ ման հա մար պա տաս խա նա տու մար մի նը Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյունն է: Ան ձինք, այդ թվում՝ 
օ տա րերկ րա ցի նե րը, կա րող են նաև դի մել կա լա նա վոր ման այ լընտ րան քային, ի նչ պես օ րի նակ՝ զե կու ցե լու 
պա հան ջով մի ջո ցի կի րառ ման հա մար, սա կայն դա չի վե րա բե րում ա նօ րի նա կան մուտք գոր ծե լու հան ցա գոր-
ծու թյան դեպ քին:

«Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծով նա խա տես վում է, որ օ տա րերկ րա ցին կա րող է 
ձեր բա կալ վել և պահ վել Հա յաս տա նի տա րած քում գտն վող հա տուկ կա ցա րա նում, ե թե բա վա րար հիմ քեր կան 
կաս կա ծե լու, որ նա կա րող է թաքն վել մինչև դա տա րա նում ար տաքս ման մա սին գոր ծի քն նու թյու նը կամ ար-

38 Այդ պայմանը հնարավոր չէ ապահովել տարանցիկ գոտում գտնվող հատուկ կացարաններում:
39 «Նուբարաշեն» քրեակատարողական հիմարկը մինչդատական փուլում կալանավորվածներին պահելու վայր է, որը 
գտնվում է Երևանի արվարձաններից մեկում և նախատեսված է 1200 անձի համար:
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տաքս ման ո րո շում օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լը: Ձեր բա կալ ման դեպ քում ոս տի կա նու թյան բնա գա վա ռում 
լիա զոր ված պե տա կան կա ռա վար ման մար մի նը 48 ժամ վա ըն թաց քում պետք է դի մի դա տա րան` օ տա րերկ-
րա ցուն պա հե լու թույլտ վու թյան վե րա բե րյալ ո րո շում ստա նա լու հա մար: Նշ ված թույլտ վու թյան առ կա յու թյան 
դեպ քում օ տա րերկ րա ցին կա րող է պահ վել ա ռա վե լա գույ նը 90 օր ժամ ե տով: Ոս տի կա նու թյու նը պար տա վոր 
է նաև ձեր բա կալ ման մա սին տե ղե կաց նել ձեր բա կալ ված օ տա րերկ րա ցու ծագ ման պե տու թյան դի վա նա գի տա-
կան ներ կա յա ցուց չու թյա նը կամ հյու պա տո սա կան հիմ ար կին: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու-
թյուն մեջ չկա որևէ դրույթ, ո րով սահ ման վում է, որ օ տա րերկ րա ցին ան մի ջա պես ա զատ է ար ձակ վում, ե թե 
ի րա վա կան կամ այլ քն նու թյան դեպ քում հե ռաց ման ի րա կան հե ռան կար այլևս չկա: Ձեր բա կալ ված կամ պահ-
վող օ տա րերկ րա ցու ի րա վունք նե րը սահ ման ված են 39-րդ հոդ վա ծում: Այդ ի րա վունք ներն ե ն՝

•  ձեր բա կալ ման և պահ ման պատ ճառ նե րի մա սին ի մա նա լը,

•  բո ղո քար կե լը, 

• ի րա վա կան ներ կա յա ցուց չի, ծագ ման պե տու թյան դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյան կամ հյու-
պա տո սա կան հիմ ար կի պաշ տո նյայի այ ցե լու թյու նը, 

• ի րեն ա զատ ար ձա կե լու դի մու մով դա տա րան դի մե լը և բժշ կա կան օգ նու թյուն ստա նա լը: 
Ինչ վե րա բե րում է այն հաս տա տու թյա նը, որ տեղ պետք է պահ վեն ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձինք, ա պա 
դա, հա մա ձայն 38-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի, հա տուկ կա ցա րանն է, ո րի գոր ծու նե ու թյու նը Կա ռա վա րու թյան 
872-Ն ո րոշ մա նը հա մա պա տաս խան կազ մա կեր պե լը դեռևս ըն թաց քի մեջ է40: Ոս տի կա նու թյան հս կո ղու թյան 
ներ քո գոր ծող՝ կա լա նա վոր ված նե րին պա հե լու վայ րե րը վտար ման մա սին ո րո շում կա յաց նե լուց ա ռաջ ա զա-
տու թյու նից զրկ ված ան ձանց պա հե լու հա մար չեն օգ տա գործ վում:

 Սահ մա նի ան ցման կե տե րում գոր ծող հա տուկ կա ցա րան նե րը

 Սահ մա նի ան ցման կե տե րում կարճ ժամ ե տով պա հե լու հետ կապ ված հար ցե րը կար գա վո րե լու նպա տա կով՝ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյու նը 2013 թվա կա նի հու լի սին ըն դու նել է Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան պե տա կան սահ մա նի ան ցման կե տե րում ու տա րան ցիկ գո տի նե րում հա տուկ կա ցա րան նե րի գոր-
ծու նե ու թյան կար գի մա սին ո րո շում41: Ո րո շում ու ժի մեջ է մտել 2013 թվա կա նի օ գոս տո սին: 

Այս ո րոշ մամբ կար գա վոր վում է սահ մա նի ան ցման կե տե րում օ տա րերկ րա ցի նե րին կարճ ժամ ե տով տե ղա-
վո րե լու42, պա հե լու և ա զա տե լու կար գը: Սա վե րա բե րում է այն միգ րանտ նե րին, ո րոնց մուտ քը, օ րի նակ, մերժ-
վել է, կամ հե տըն դուն ման են թա կա եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րին, ո րոնք վե րա դարձ վել են Հա յաս տան: 
Սահ մա նի ան ցման յու րա քան չյուր կե տում պետք է գոր ծի հա տուկ կա ցա րան, որ պես զի դյու րաց վի օ տա րերկ-
րա ցի նե րի ան ձի հաս տատ ման ու նախ նա կան հե տա զոտ ման գոր ծըն թա ցը և ա պա հով վեն հա մա պա տաս խան 
վե րա բեր մունք ու ուղ ղորդ ման մե խա նիզմ եր:43 Ներ կա յումս օ տա րերկ րա ցի նե րին պա հե լու հա մար նա խա-
տես ված կա ցա րան ներ առ կա են սահ մա նի ան ցման կե տե րից միայն եր կու սում՝ Երևա նի «Զ վարթ նոց» մի-
ջազ գային օ դա նա վա կա յա նում և «Բագ րա տա շեն» սահ մա նի ան ցման կե տում, ո րն այժմ ար դիա կա նաց վում 
է ԵՀ –ի կող մից ֆի նան սա վոր վող ծրագ րի շր ջա նակ նե րում:44 Այդ եր կու կա ցա րա նը գտն վում է Սահ մա նա պահ 
զոր քե րի հս կո ղու թյան ներ քո:

 Միգ րա ցիային ա ռնչ վող հար ցե րի կար գա վոր ման նպա տա կով հա տուկ կա ցա րան նե րի հիմ ման ու գոր ծու նե-
ու թյան վե րա բե րյալ ի րա վա կան դաշտն ստեղծ վել է մի ջազ գային ստան դարտ նե րի հի ման վրա (Ա ղա բա բյան, 

40 «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հատուկ կացարանի գործունեության և ձերբակալված օտարերկրա-
ցիներին այնտեղ պահելու կարգը սահմանելու մասին» N 872-Ն որոշումը:
41 «Հայաստանի հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերում ու տարանցիկ գոտիներում հատուկ 
կացարանների գործունեության և օտարերկրացիներին այնտեղ պահելու կարգը սահմանելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության Կառավարության N 783-Ն որոշում:
42 Նախատեսված է, որ հատուկ կացարաններում օտարերկրացիները կարող են պահվել մինչև 72 ժամ:
43 Ապաստան հայցողները հատուկ կացարաններում պահվում են մինչև ապաստանի վերաբերյալ իրենց հայցի ընդունումը 
և գրանցումը (տե՛ս N788-Ն որոշման հավելվածի 5-րդ հոդվածը):
44 ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի ղեկավարությամբ իրականացվել է «Հայաստանի Հանրապետության պետական 
սահմանի «Բագրատաշեն», «Բավրա», «Գոգավան» անցման կետերի արդիականացում» կոչվող ծրագիրը:
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2011 թվա կան), սա կայն գոր ծըն թա ցը Հա յաս տա նում դեռևս ի րա կա նաց ման փու լում է և կա րիք ու նի հե տա գա 
զար գաց ման: Գոր ծող ի րա վա կան հա մա կար գով միև նույն ժա մա նակ նա խա տես վում է բա վա կա նին հս տակ 
ըն թա ցա կարգ:

 Օ տա րերկ րա ցի նե րին պա հե լու կար գը
 Սահ մա նին օ տա րերկ րա ցուն պա հե լու մա սին ո րո շու մը կա յաց նում է Սահ մա նա պահ զոր քե րի սահ մա նային 
վե րահս կո ղու թյան ստո րա բա ժան ման պե տը կամ նրան փո խա րի նող ան ձը:45 Հա տուկ կա ցա րան նե րում պահ-
վող ան ձանց վե րա բե րյալ գրան ցում է կա տար վում հա մա պա տաս խան մա տյան նե րում: Բա ցի դրա նից՝ հա տուկ 
կա ցա րան նե րում պահ վող օ տա րերկ րա ցի նե րի նկատ մամբ հս կո ղու թյունն ի րա կա նաց վում է սահ մա նային վե-
րահս կո ղու թյան ստո րա բա ժան ման հեր թա փո խի ան ձնա կազ մի կող մից` հեր թա փո խի պե տի պա տաս խա նատ-
վու թյամբ:46 

Օ տա րերկ րա ցի նե րին այս կա ցա րան նե րում տե ղա վո րե լուց ա ռաջ վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րով տա ռա պող 
օ տա րերկ րա ցի նե րին հայտ նա բե րե լու և ան հրա ժեշտ բժշ կա կան օգ նու թյուն տրա մադ րե լու նպա տա կով նրանք 
հե տա զոտ վում են ան ցման կե տում գոր ծող բուժ կե տի և սա նի տա րա կան-կա րան տի նային կե տի ան ձնա կազ մի 
կող մից: 

Օ տա րերկ րա ցի նե րը հա տուկ կա ցա րան նե րում պահ վում են ժա մա նա կա վոր հի մունք նե րով: Սահ մա նա պահ-
ներն ա պա հո վում են կա ցա րան նե րի գոր ծու նե ու թյու նը, ի նչ պես նաև օ տա րերկ րա ցի նե րին ու ղեկ ցում են կա-
ցա րան ներ և ի րա կա նաց նում նրանց հանձ նու մը47: Հա տուկ կա ցա րան նե րում պահ վող օ տա րերկ րա ցի նե րի 
նկատ մամբ հս կո ղու թյունն ի րա կա նաց վում է սահ մա նային վե րահս կո ղու թյան ստո րա բա ժան ման հեր թա փո-
խի ան ձնա կազ մի կող մից` հեր թա փո խի պե տի պա տաս խա նատ վու թյամբ: Հա տուկ կա ցա րան նե րում պահ վող` 
ա պաս տան հայ ցող ան ձանց ի րա վա սու մար մին նե րին հանձ նե լիս սահ մա նա պահ նե րը կազ մում են հանձն ման 
(փո խանց ման) ա կտ: Մինչև հա տուկ կա ցա րա նում օ տա րերկ րա ցի նե րին տե ղա վո րե լը` սահ մա նա պահ ներն 
ի րա վունք ու նեն զն նու թյան են թար կե լու և վերց նե լու նրանց ի րերն ու փաս տաթղ թե րը՝ դրա վե րա բե րյալ կազ-
մե լով հա մա պա տաս խան ար ձա նագ րու թյուն: Ար գել վում է օ տա րերկ րա ցի նե րի ան ձնա կան զն նում ի րա կա-
նաց նել հա կա ռակ սե ռի ներ կա յա ցուց չի կող մից: Հա տուկ կա ցա րան նե րից օ տա րերկ րա ցի նե րին բաց թող նե լիս 
սահ մա նա պահ նե րը վե րա դարձ նում են վերց ված բո լոր ի րերն ու փաս տաթղ թե րը` բա ցա ռու թյամբ կեղծ փաս-
տաթղ թե րի և այն ի րե րի, ո րոնք ի րա վա խախտ ման կա տար ման ա ռար կա են: 

Ինչ վե րա բե րում է ձեր բա կալ ված օ տա րերկ րա ցի նե րի ի րա վունք նե րին, ա պա դրանք նույնն են, ի նչ «Օ տա-
րերկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված նե րը: Այդ ի րա վունք ներն ե ն՝ 

• օ տա րերկ րա ցուն հաս կա նա լի լեզ վով կամ, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, թարգ ման չի մի ջո ցով ձեր-
բա կալ ման և պահ ման պատ ճառ նե րի մա սին ի րա զե կե լը,

•  դա տա րա նի` օ տա րերկ րա ցու վե րա բե րյալ կա յաց րած ցան կա ցած ո րո շում բո ղո քար կե լը, 

• ի րա վա կան ներ կա յա ցուց չի (նե րա ռյալ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի), ծագ ման պե տու-
թյան դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյան կամ հյու պա տո սա կան հիմ ար կի պաշ տո նյայի հետ 
հան դի պե լը, 

• ա զատ ար ձա կե լու դի մու մով դա տա րան դի մե լը և

• անհ րա ժեշտ բժշ կա կան օգ նու թյուն ստա նա լը:
 Կա ռա վա րու թյան N 783-Ն ո րոշ ման հա մա ձայն՝ «Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին»48 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

45 N 783-Ն որոշման հավելվածի 4-րդ հոդվածը:
46 N 783-Ն որոշման հավելվածի 14-րդ հոդվածը:
47 Ոլորտի հետ կապված այս և մյուս հարցերը կարգավորվում են ՀՀ Կառավարության 2013 թվականի N 783-Ն որոշման, 
«Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքի և «Պետական սահմանի մասին» ՀՀ օրենքի նորմերով:
48 «Օտարերկրացուն ծագման պետություն կամ այն պետություն, որտեղից նա ժամանել է, վերադարձնելու անհնարի նու-
թյան դեպքում, առանց անձնագրի, անվավեր անձնագրով Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անց-
ման կետ ժամանած կամ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետում մուտքի վիզայի մերժում 
ստացած կամ սահմանային հսկողություն իրականացնող մարմի կողմից մուտքի թույլտվություն չստացած օտարեր կրա-
ցի ները կարող են պահվել տարանցիկ գոտում կամ այլ տեղ` այդ նպատակով ստեղծված հատուկ կացարանում»:
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թյան օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված դեպ քե րում օ տա րերկ րա ցի նե րը հա տուկ կա ցա րան-
նե րում ժա մա նա կա վոր պահ վում են` մինչև հան գա մանք նե րը պար զե լը և նրանց նկատ մամբ ո րո շում ըն դու նե-
լը: Հա տուկ կա ցա րան նե րից օ տա րերկ րա ցի նե րը բաց են թողն վում սահ մա նա պահ զոր քե րի հրա մա նա տա րի 
թույլտ վու թյամբ` զե կու ցե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ազ գային ան վտան-
գու թյան ծա ռա յու թյան տնօ րե նին, կամ ի կա տա րում դա տա կան ակ տի:

Տևո ղու թյու նը

 Սահ մա նա պահ զոր քերն օ տա րերկ րա ցուն հա տուկ կա ցա րա նում տե ղա վո րե լուց հե տո՝ 24 ժամ վա ըն թաց քում 
դի մում են դա տա րան՝ օ տա րերկ րա ցուն մինչև 90 օր պա հե լու թույլտ վու թյան վե րա բե րյալ ո րո շում ստա նա-
լու հա մար։ Դա տա րա նի կող մից ո րոշ ման կա յաց ման նպա տա կով օ տա րերկ րա ցին սահ մա նա պահ զոր քե րի 
ներ կա յա ցուց չի ու ղեկ ցու թյամբ տե ղա փոխ վում է դա տա րան։ Ե թե 90 օր վա ըն թաց քում օ տա րերկ րա ցու վե րա-
դար ձը ծագ ման եր կիր ան հնար է, ա պա Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ոս տի կա նու թյունն օ տա րերկ րա ցուն 
պետք է տրա մադ րի մեկ տա րին չգե րա զան ցող ժամ ե տով ժա մա նա կա վոր թույլտ վու թյուն մինչև օ տա րերկ րա-
ցու՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից հե ռա ցու մը («Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան օ րենք, 2006 թվա կան)։

 Հա տուկ պա հանջ նե րը և բժշ կա կան օգ նու թյու նը

 Նախ քան օ տա րերկ րա ցի նե րին հա տուկ կա ցա րան նե րում տե ղա վո րե լը և նրանց՝ հա տուկ կա ցա րան նե րում 
գտն վե լու ամ բողջ ըն թաց քում, նրանք պետք է հե տա զոտ վեն սահ մա նի ան ցման կե տե րում գոր ծող բուժ կե տում 
և սա նի տա րա կան– կա րան տի նային կե տե րում նրանց ա ռող ջա կան վի ճակն ստու գե լու և վա րա կիչ հի վան դու-
թյուն նե րով տա ռա պող ան ձանց հայտ նա բե րե լու, ի նչ պես նաև, հարկ ե ղած դեպ քում, հե տա գա բժշ կա կան հս-
կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով։

 Հա տուկ կա ցա րան նե րում պահ վող օ տա րերկ րա ցի նե րին ա ռա ջին բժշ կա կան օգ նու թյուն պետք է տրա մադր վի 
սահ մա նի ան ցման կե տի բուժ կե տի բու ժաշ խա տո ղի կող մից, կամ նրանք պետք է ստա նան մաս նա գի տաց ված 
բժշ կա կան օգ նու թյուն շտապ բժշ կա կան օգ նու թյան ծա ռա յու թյան կող մից։ Հա տուկ կա ցա րան նե րի սա նի տա-
րա հա կա հա մա ճա րա կային հս կո ղու թյունն ի րա կա նաց վում է ան ցման կե տի սա նի տա րա կան– կա րան տի նային 
կե տի կող մից։ Վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի հայտ նա բեր ման դեպ քում ա ռաջ նային բժշ կա կան օգ նու թյունն ու 
օ ժան դա կու թյու նը տրա մադր վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի հրա-
մա նով սա նի տա րա կան– կա րան տի նային կե տե րին կց ված՝ բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց-
նող կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից։ Հա տուկ կա ցա րան նե րում պահ վող այն օ տա րերկ րա ցի նե րը, ո րոնք ու-
նեն ստա ցի ո նար և մաս նա գի տաց ված բժշ կա կան օգ նու թյան կա րիք, տե ղա փոխ վում են մաս նա գի տաց ված 
բժշ կա կան հաս տա տու թյուն՝ հա մա ձայն ան ցման կե տում գոր ծող բուժ կե տի բու ժաշ խա տո ղի կամ սա նի տա րա-
կան– կա րան տի նային կե տի մաս նա գե տի կամ տվյալ սա նի տա րա կան– կա րան տի նային կե տին կց ված՝ բժշ կա-
կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյան գրա վոր եզ րա կա ցու թյան և այդ եզ րա կա-
ցու թյան հի ման վրա սահ մա նա պահ զոր քե րի հրա մա նա տա րի կող մից կա յաց ված ո րոշ ման49։ Հա տուկ կա ցա-
րան նե րում պահ վող՝ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց թույլ է տր վում ու նե նալ հե նակ ներ և պրո թեզ ներ։

 Վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րով տա ռա պող օ տա րերկ րա ցի նե րին հանձ նե լուց (փո խան ցե լուց) կամ բաց թող նե-
լուց հե տո հա տուկ կա ցա րան նե րի սե նյակ նե րում ի րա կա նաց վում է եզ րա փա կիչ ախ տա հա նում։ Տվյալ ան ցման 
կե տի սա նի տա րա կան– կա րան տի նային կե տը հս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում եզ րա փա կիչ ախ տա հան ման աշ-
խա տանք նե րի նկատ մամբ50։

49 Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն, Որոշում N 783–Ն, 2013 թվական:
 50 Նույնը:
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 Մա տա կա րա րու մը

 Հա տուկ կա ցա րան նե րում 3 ժա մից ա վե լի պահ վող օ տա րերկ րա ցի նե րին տրա մադր վում են ա ռա ջին ան հրա-
ժեշ տու թյան ի րեր և սնունդ։ Այդ նպա տա կով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր 
ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյու նը պայ մա նա գիր է կն քում ան ցման կե տում գոր ծող սնն դի կե տի հետ՝ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով։ Օ տա րերկ րա ցի նե րին թույլ է տր վում 
ի րենց ցան կու թյամբ սնունդ գնել՝ օգ տա գոր ծե լով սե փա կան մի ջոց նե րը։ Հա տուկ կա ցա րան նե րում պահ վող 
օ տա րերկ րա ցի նե րին տրա մադր վում են ա ռա ջին ան հրա ժեշ տու թյան ի րեր և պա րա գա ներ։ Հա տուկ կա ցա-
րան նե րը մաքր վում և ախ տա հան վում են սահ մա նային վե րահս կո ղու թյան ստո րա բա ժա նում ե րի հա վա քա-
րար նե րի կող մից, ի սկ օ դային ան ցման կե տե րում դա ա պա հո վում է օ դա նա վա կա յա նի վար չա կազ մը։ 

Ինչ վե րա բե րում է սնն դին և ա ռա ջին ան հրա ժեշ տու թյան այլ ի րե րի, ա պա դրանք տրա մադր վում են պե տա-
կան բյու ջեի մի ջոց նե րի հաշ վին, և սահ մա նի ան ցման կե տում գոր ծող սնն դի կե տե րի հետ պայ մա նագ րե րը 
կնք վում են ԱԱԾ-ի կող մից: 

 Կա ցա րան նե րի նկա րագ րու թյու նը

 Հա տուկ կա ցա րա նը սե նյակ է (շի նու թյուն)՝ հու սա լի փա կան նե րով դռ նե րով և կից մի ջանց քով, որ տեղ այլ ան-
ձանց մուտ քը բա ցառ ված է, և որ տեղ սահ մա նա պահ նե րը հնա րա վո րու թյուն կու նե նան մշ տա պես հս կո ղու թյուն 
ի րա կա նաց նե լու կա ցա րա նում պահ վող ան ձանց նկատ մամբ։ Յու րա քան չյուր ան ցման կետ պետք է ու նե նա 
ա ռն վազն եր կու սե նյակ՝ տար բեր սե ռե րի ան ձանց, տար բեր ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րի (ը ստ ի րենց ցան կու-
թյան) կամ տար բեր կրոն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ա ռանձ նաց նե լու հա մար։ Հա տուկ կա ցա րան նե րը պետք 
է ա պա հով ված լի նեն սե ղա նով, ա թոռ նե րով, ան շարժ պա հա րա նով՝ ան ձնա կան ի րե րի և ու ղե բե ռի հա մար, 
կո ղա պա հա րա նով՝ ա մե նօ րյա օգ տա գործ ման ի րե րի հա մար, մահ ճա կա լով (այդ թվում նաև՝ ման կա կան), խո-
հա նո ցով, ան կող նային պա րա գա նե րով, հե ռուս տա ցույ ցով, սպաս քով, լվա ցա րա նով, սան հան գույ ցով, մաք րող 
պա րա գա նե րով, այլ կեն ցա ղային ի րե րով (սր բիչ ներ, օ ճառ, գո գա թիակ և այլն), հր դե հային ան վտան գու թյան 
մի ջոց նե րով ու օ դա փո խի չով։ Ա նձ նա կան հի գի ե նայի հա մար օ տա րերկ րա ցի ներն ա պա հով վում են տաք ջրով՝ 
լո գանք (ցն ցուղ) ըն դու նե լու հա մար։

 Հա տուկ կա ցա րան նե րում նվա զա գույն ջեր մաս տի ճա նը պետք է լի նի + 18°C, դրանք պետք է ա պա հով ված 
լի նեն մշ տա կան է լեկտ րա կա նու թյամբ։ Հա տուկ կա ցա րան նե րում պետք է տե ղադր ված լի նի ա ռն վազն ե րեք 
կրակ մա րիչ՝ ա պա հո վե լու հր դե հային ան վտան գու թյու նը։

 Ներ կա յումս Հա յաս տա նում գո յու թյուն ու նեն եր կու կա ցա րան ներ, ո րոնք կա րող են օգ տա գործ վել միգ րանտ-
նե րին պա հե լու նպա տա կով, և ո րոնք կոչ վում են ի նչ պես հա տուկ կա ցա րան ներ, այն պես էլ միգ րանտ նե րի 
հա մար նա խա տես ված կա ցա րան ներ՝ ը ստ տար բեր աղ բյուր նե րի։ Դրանք նույն հաս տա տու թյուն ներն են և, 
հս տա կու թյան նկա տա ռում ե րից ել նե լով, կոչ վում են հա տուկ կա ցա րան ներ։ Դրա նից մե կը գտն վում է «Բագ-
րա տա շեն» սահ մա նի ան ցման կե տում, ի սկ մյու սը՝ Երևա նի «Զ վարթ նոց» մի ջազ գային օ դա նա վա կա յա նում։ 

ԱԱԾ աշ խա տա կից նե րը լիա զոր ված են ան կա նոն կար գա վի ճա կով միգ րանտ նե րին ձեր բա կա լե լու մինչև ե րեք 
ժամ տևո ղու թյամբ՝ լրա ցու ցիչ քն նու թյան հա մար51, ի սկ ի նք նու թյու նը և գոր ծի հան գա մանք նե րը պար զե լու ան-
հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կա րող են նրանց են թար կել մինչև 72 ժամ տևո ղու թյամբ վար չա կան ձեր բա կալ ման, 
սա կայն այդ դեպ քում ան հրա ժեշտ է 24 ժամ վա ըն թաց քում թույլտ վու թյուն ձեռք բե րել դա տա րա նից։ Գործ-
նա կա նում, ե թե սահ մա նի ան ցման կե տում ե րեք ժամ տևո ղու թյամբ լրա ցու ցիչ քն նու թյան ըն թաց քում հնա րա-
վոր չէ ո րո շում կա յաց նել գոր ծի վե րա բե րյալ, ա պա օ տա րերկ րա ցի նե րը տե ղա փոխ վում են ԱԱԾ –ի՝ Երևա նում 
գտն վող ժա մա նա կա վոր պահ ման մե կու սա րան ներ, որ տեղ նրանք կր կին հար ցաքնն վում են, այ նու հետև կամ 
ա զատ են ար ձակ վում կամ ու ղարկ վում մեկ այլ վայր կամ ու ղարկ վում են ի րենց հայ րե նիք։ Սա կայն ե թե նրանք 
ձեր բա կալ վում են օր վա վեր ջում կամ գի շեր վա ըն թաց քում, ա պա պահ վում են ձեր բա կալ ված նե րին պա հե լու 

51 Համաձայն «Սահմանապահ զորքերի մասին» ՀՀ օրենքի 7–րդ հոդված, ը) կետի «Անհրաժեշտության դեպքում այդ 
անձինք կարող են պահվել ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մարմինների ժամանակավոր պահման 
մեկուսարաններում»:
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վայ րե րում՝ մինչև հնա րա վոր լի նի նրանց տե ղա փո խե լը Երևան։ 

Անձ նա կազ մի հանգս տի հա մար նա խա տես ված ժա ման ցի սե նյա կը նույն պես եր բեմ օգ տա գործ վում է միգ-
րանտ նե րին պա հե լու նպա տա կով։ Այն գտն վում է ներ գաղ թող նե րի հա մար նա խա տես ված շի նու թյան ցո կո-
լային հար կում՝ ոս տի կա նու թյան այն գրա սե նյակ տա նող մի ջանց քի հա կա դիր կող մում, որ տեղ ժա մա նե լուց 
հե տո ըն թացք է տր վում մուտ քի վի զա ստա նա լու հա մար դի մում ե րին։ Այն բաղ կա ցած է փոքր խո հա նո ցից՝ 
նա խա ճա շի հա մար նա խա տես ված կանգ նա կով, և մո տա վո րա պես 3մ x 2.5մ մա կե րե սով հա րա կից նն ջա սե-
նյա կից՝ ե րկ հար կա նի մահ ճա կա լով, մեկ տե ղա նի մահ ճա կա լով և մեկ ա թո ռով։ Եր կու սե նյակն էլ մա քուր էին և 
կո կիկ։

 Գործ նա կան աշ խա տանք 

Օգտ վե լով պահ ման և ձեր բա կալ ման ըն թա ցա կար գի նկա րագ րու թյու նից՝ քն նար կե՛ք Մի ջազ գային հան րային 
ի րա վուն քի շր ջա նակ նե րում այն պար տա դիր պայ մա նագ րե րը, ո րոն ցով պետք է կար գա վոր վեն պահ ման և 
ձեր բա կալ ման, ի նչ պես նաև պահ ման և ձեր բա կալ ման ըն թա ցա կար գե րի հետ կապ ված ը նդ հա նուր հար ցե րը.

• 1948 թվա կա նի Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կա գիր

• 1950 թվա կա նի Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա

• 1966 թվա կա նի Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գային դաշ նա գիր ու 
դրա՝ 1976 թվա կա նի հա մա պա տաս խան Ար ձա նագ րու թյուն I (Ք ՔԻՄԴ)

• 1966/1976 թվա կան նե րի Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ-
գային դաշ նա գիր (ՏՍ ՄԻՄԴ)

• 1984 թվա կա նի Խոշ տան գում ե րի և այլ դա ժան, ան մարդ կային կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս-
տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի դեմ կոն վեն ցիա

• 1989/1990 թվա կա նի Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի մա սին ՄԱԿ –ի կոն վեն ցիա

•  Ռա սա յա կան խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցիա

•  Կա նանց նկատ մամբ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցիա

 Հիմ ա կան գա ղա փա րը

Խնդ րում ե նք ներ կա յաց նել մո դու լի հիմ ա կան գա ղա փա րը և այն հա մե մա տել Ձեռ նար կի «T» մո դու լի հիմ ա-
կան գա ղա փա րի հետ։
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-M- 
 ՎԵ ՐԱ ԴԱՐ ՁԻ ԵՎ ՀԵ ՏԸՆ ԴՈՒՆ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ ՆԵ ՐԻ 

ԿԱՌԱՎԱ ՐՈՒ ՄԸ

 Նե րա ծու թյուն, նպա տա կը

 Սույն մո դու լում ներ կա յաց վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում միգ րա ցիայի կա ռա վար-
ման ո լոր տում հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գի ներ մուծ ման նկա րա գի րը՝ կի րա ռե լով ծրագ րային մո-
տե ցու մը, մե թո դա բա նու թյու նը և տեր մի նա բա նու թյու նը։

 Միգ րա ցիայի կա ռա վա րու մը

 Ներ կա յումս աշ խար հի բո լոր պե տու թյուն նե րը միգ րա ցիան հա մա րում են կարևոր ո լորտ, ո րը պա հան ջում է 
հա տուկ ու շադ րու թյուն և, մաս նա վո րա պես՝ պե տա կան կար գա վո րում։ Այլ կերպ ա սած, հաշ վի առ նե լով մեր 
օ րե րում միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի կարևո րու թյու նը՝ այն պետք է կա ռա վար վի ի նչ պես այդ գոր ծըն թա ցում 
ներգ րավ ված պե տու թյուն նե րի կող մից, այն պես էլ մի ջազ գային մա կար դա կում։ Սո վո րա բար «կա ռա վա րում» 
նշա նա կում է ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան կազ մա կեր պում և հա մա կար գում՝ սահ ման ված նպա տակ-
նե րին հաս նե լու հա մար52։ Նույ նը վե րա բե րում է հան րային ո լոր տին. պար զա պես փո խա րի նում ե նք «ձեռ նար-
կա տի րու թյուն» բա ռը «պե տա կան» բա ռով՝ ա վե լաց նե լով «միգ րա ցիայի» ո լոր տը՝ որ պես գոր ծու նե ու թյան 
բնա գա վառ։

Միգ րա ցիայի կա ռա վա րում՝ եզ րույթ, ո րը նե րա ռում է միջ սահ մա նային միգ րա ցիայի կա նո նա կարգ ված 
և մար դա սի րա կան սկզ բունք նե րի վրա հիմ ված կա ռա վար մանն ուղղ ված բազ մա թիվ պե տա կան գոր ծա-
ռույթ ներ պե տա կան հա մա կար գում, մաս նա վո րա պես՝ պե տու թյան սահ ման նե րից օ տա րերկ րա ցի նե րի 
մուտքն ու այն տեղ նրանց գտն վե լը կա ռա վա րե լը, ի նչ պես նաև փախս տա կան նե րի ու պաշտ պա նու թյան 
կա րիք ու նե ցող այլ ան ձանց պաշտ պա նու թյու նը։ Դա վե րա բե րում է քա ղա քա կա նու թյան և միգ րա ցիային 
ա ռնչ վող հիմ ա կան հար ցե րի` օ րենսդ րա կան և վար չա կան լու ծում ե րի մշակ մա նը ծրագր ված մո տեց մա-
նը։ (ՄՄԿ, 2011 թվա կան):

 Թեև ՄՄԿ –ի կի րա ռած սահ մա նում ա ռա վե լա պես վե րա բե րում է նպա տա կա կետ ե րկր նե րին, սույն սահ ման-
ման կա ռա վար չա կան շր ջա նա կը հս տակ նկա րագ րում է, թե ի նչ է միգ րա ցիայի պե տա կան կա ռա վա րու մը։ 

Դա նաև ար տա ցոլ ված է 2004 թվա կա նի ՄՄԿ –ի «Միգ րա ցիայի կա ռա վար ման հի մունք ներ» ձեռ նար կում 
ներ կա յաց ված՝ միգ րա ցիայի կա ռա վար ման հայե ցա կար գային մո դե լում53։

52 Առցանց բիզնես բառարան http://www.businessdictionary.com/definition/management.html#ixzz2wealVoqf
53 Հայեցակարգային մոդելը ներառում է կազմակերպչական գործիք, որը կարող է օգնել կառավարություններին և 
քաղաքացիական հասարակությանը ուշադրությունը կենտրոնացնել        միգրացիայի ավելացող   հիմահարցերի հետ 
կապված բարդությունների վրա։ Հայեցակարգային մոդելով նախատեսվում է նաև շրջանակ հանրային քննարկման 
համար, ինչպես նաև սահմանվում են    միգրացիան կանոնակարգված կերպով կառավարելու ու անկանոն     միգրացիան 
վերահսկելու սկզբունքներ։ Հայեցակարգային մոդելը կարող է նաև օգտակար լինել պետությունների՝              միգրացիան 
կառավարելու կարողությունը գնահատելու մոտեցում մշակելու համար (ՄՄԿ, 2004 թվական)։
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Քա ղա քա կա նու թյու նը

«Ա մե նա բարձր մա կար-
դա կով սահ ման վում է 
պե տու թյան մո տե ցու մը։ 
Միգ րա ցի ոն քա ղա քա-
կա նու թյու նը հիմ ված 
է ազ գային նպա տակ-
նե րի վրա և, սո վո րա-
բար, բխում է հան րային 
քա ղա քա կա նու թյան 
այլ տար րե րից, ի նչ պես 
նաև՝ ա ռնչ վում դրանց, 
օ րի նակ՝ աշ խա տան-
քի շու կային ա ռնչ վող 
քա ղա քա կա նու թյու նը, 
ար տա քին քա ղա քա կա-
նու թյու նը, ժո ղովր դագ-
րա կան քա ղա քա կա նու-
թյու նը»։

Օ րենսդ րու թյու նը

«Հս տակ նկա րագ րում է միգ րա ցի ոն քա ղա-
քա կա նու թյու նը և նա խա տե սում է լիա զո րու-
թյուն միգ րա ցիան կա ռա վա րե լու հա մար ան-
հրա ժեշտ մի ջոց նե րը ձեռ նար կե լու հա մար, 
այդ թվում՝ հա վա քագ րու մը և ը նտ րու թյու նը, 
մուտ քի թույլտ վու թյու նը, կա ցու թյան կար գա-
վի ճակ տա լը, սահ մա նային հս կո ղու թյու նը, 
ա նօ րի նա կա նո րեն մուտք գոր ծե լուն և ե րկ-
րում գտն վե լուն ար ձա գան քը, պե տու թյան 
տա րած քից ան ձանց հե ռա ցու մը։ Օ րենսդ-
րու թյան հետ մեկ տեղ մշակ վում են դրա կի-
րարկ ման հա մար ան հրա ժեշտ կա նո նա կար-
գեր, ի նչ պես նաև ըն թա ցա կար գեր, ո րոն ցով 
ղե կա վար վում են պաշ տո նա տար ան ձինք՝ 
քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նա ցում ա պա-
հո վե լու հա մար օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես-
ված կա նո նա կար գե րում սահ ման ված պար-
տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լու հա մար»։

Վար չա կան կա ռուց ված քը

«Բաշ խում և հա մա կար գում է 
միգ րա ցիայի կա ռա վար ման 
տար բեր գոր ծա ռույթ ներ՝ աշ-
խա տան քային պա տաս խա-
նատ վու թյան ու հաշ վետ վո ղա-
կա նու թյան փոխ կա պակց ված 
հա մա կար գի շր ջա նակ նե րում»։

 Միգ րա ցիայի կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյու նը կա րող է ե րաշ խա վոր վել միայն այն դեպ քում, ե րբ ա պա-
հով ված են բո լոր այս ե րեք հիմ ա կան տար րե րը, և դրանք գոր ծում են պատ շաճ ձևով։ Ա վե լին, Եվ րա սիա կան 
միգ րա ցի ոն հա մա կար գը ձևա վո րող նախ կին ԽՍՀՄ ե րկր նե րի դեպ քում քա ղա քա կան կամ քի դրսևո րու մը 
ո րո շիչ է։ Պաշ տո նա պես սահ ման ված մե խա նիզմ ե րը կա րող են ար դյու նա վետ չլի նել, ե թե դրանք հա մա պա-
տաս խան կեր պով չեն վե րահսկ վում պե տա կան մար մին նե րի կող մից։

Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում հե տըն դուն ման մե խա նիզ մի ներ մուծ ման փոր ձը վառ օ րի նակ է ։

Ռու սաս տա նում հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի պատ մու թյունն սկս վել է 2003 թվա կա նից, ե րբ Ռու սաս-
տա նի Դաշ նու թյան և Լիտ վայի Հան րա պե տու թյան միջև կնք վեց հա մա ձայ նա գիր։ Ֆոր մալ ա ռու մով, 
հե տըն դուն ման գոր ծող ըն թա ցա կար գի հա մար բո լոր նա խա պայ ման ներն առ կա էին. կնք վել էր հե տըն-
դուն ման ցան կա ցած գոր ծըն թա ցի հա մար հս տակ հիմք հա մար վող մի ջազ գային պայ մա նա գիր, Պս կո-
վում բաց վել էր վար չա կան կա ռույց՝ «Հե տըն դուն ման են թա կա ան ձանց հա մար նա խա տես ված՝ ժա մա-
նա կա վոր պահ ման կենտ րոն»։ Սա կայն այդ մի ջոց նե րը բա վա րար չէին՝ գոր ծըն թա ցը խթա նե լու հա մար։
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Քա ղա քա կան կամ քի բա ցա կա յու թյան հետևան քով հե տաձգ վեց հե տըն դուն ման մե խա նիզմ ե րի պատ շաճ 
զար գա ցու մը։ 2003 –ից մինչև 2006 թվա կան նե րը, ե րբ Եվ րո պա կան Մի ու թյան հետ կնք վեց հե տըն դուն-
ման մա սին հա մա ձայ նա գիր, Լիտ վայից Ռու սաս տան հե տըն դուն ման որևէ դեպք չէր գրանց վել։ Պս կո վում 
գտն վող Հետ ըն դուն ման կենտ րո նը, ո րն ա պա հով ված էր կա հույ քով, ան ձնա կազ մով և հա տուկ սար քա վո-
րում ե րով, այդ ե րեք տար վա ըն թաց քում չէր ըն դու նել որևէ միգ րան տի։ 

Պս կո վում գտն վող Հե տըն դուն ման կենտ րո նի նկա րը

 Հա յաս տա նում միգ րա ցիայի կար գա վոր ման հա մա ռոտ 
նկարագրու թյու նը 

Ընդ հան րա պես պե տու թյուն ներն օ րեն քով կար գա վո րում են ի րենց տա րածք օ տա րերկ րա ցի նե րի մուտ քի, այն-
տե ղից ել քի և այն տեղ գտն վե լու հետ կապ ված հար ցե րը, ի նչ պես նաև ձեռ նար կում են ի րա վա կան մի ջոց ներ 
ար տա գաղ թի հետ կապ ված հար ցե րը կար գա վո րե լու հա մար՝ հիմ ա կա նում ար տերկ րում գտն վող ի րենց քա-
ղա քա ցի նե րին պաշտ պա նե լու նպա տա կով։ Ստեղծ վում են հա մա պա տաս խան վար չա կան կա ռույց ներ՝ այդ 
ի րա վա կան կար գա վո րում ե րը գործ նա կա նում կի րա ռե լու հա մար։ Ի նչ պես ըն դուն ված է ե րկր նե րի մեծ մա-
սում, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում նույն պես միգ րա ցիայի ո լոր տը կար գա վո րող ի րա վա կան հա մա կար-
գը օ րենսգր քի մի ջո ցով ամ րագր ված չէ, այլ բաղ կա ցած է մաս նա վո րա պես միգ րա ցի ոն հար ցե րին ա ռնչ վող մի 
շարք հա տուկ ի րա վա կան ակ տե րից և այլ՝ ա ռա վել ը նդ հա նուր ի րա վա կան դրույթ նե րով սահ ման ված մի շարք 
նոր մե րից։ Հա յաս տա նում միգ րա ցիային ա ռնչ վող տար բեր հար ցե րը կար գա վոր վում են Սահ մա նադ րու թյամբ, 
մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով, ա ռան ձին օ րենք նե րով և Կա ռա վա րու թյան ո րո շում ե րով։ Հա յաս տա նում միգ-
րա ցի ոն հա մա կար գի ը նդ հա նուր կա նոն ներն ու սկզ բունք նե րը սահ ման ված են Սահ մա նադ րու թյամբ։ Սահ-
մա նադ րու թյան 25–րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր վում է ան ձի՝ ա զատ տե ղա շարժ վե լու և Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյուն վե րա դառ նա լու ի րա վուն քը։ Կարևոր է նաև նշել, որ 6–րդ հոդ վա ծով սահ ման վում է մի ջազ գային 
պայ մա նագ րե րի գե րա կա յու թյու նը, և ա վե լին, հա մա ձայն այդ հոդ վա ծի, վա վե րաց ված մի ջազ գային պայ մա-
նագ րե րը հա մար վում են ի րա վա կան հա մա կար գի բաղ կա ցու ցիչ մա սը։

 Հա յաս տա նում միգ րա ցիայի ո լոր տում ի նս տի տու ցի ո նալ հա մա կար գը հիմ ված է ա պա կենտ րո նաց ված մո դե լի 
վրա: Տար բեր մար մին ներ ի րենց ի րա վա սու թյան շր ջա նակ նե րում ներգ րավ ված են միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա-
նու թյան մշակ ման և ի րա կա նաց ման գոր ծում: Այս մո դե լը գոր ծուն է ո րո շա կի պայ ման նե րի ե րաշ խա վոր ման 
դեպ քում։ Դրան ցից է խիստ հա մա կարգ վա ծու թյուն ա պա հո վող մարմ ի առ կա յու թյու նը։ Հա յաս տա նում այս 
դերն ստանձ նել է Տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյու նը, ո րը 
լիա զոր ված է հա մա կար գե լու միգ րա ցի ոն գոր ծա ռույթ ներ կա տա րող մար մին նե րը՝ միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա-
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նու թյան, ի նչ պես նաև դրա ի րա կա նաց ման հա մար հա մա պա տաս խան ի րա վա կան ակ տե րի մշակ ման նպա-
տա կով։ Մեկ այլ խիստ կարևոր պայ ման է միջ գե րա տես չա կան հա մա կող մա նի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը միգ-
րա ցիայի կա ռա վար մանն ա ռնչ վող հետևյալ հար ցե րի շուրջ։

 Սահ ման նե րի կա ռա վա րու մը և ներ գաղ թի վե րահս կու մը

 Պե տա կան սահ ման նե րով ո րոշ վում է այն տա րած քը, ո րի նկատ մամբ պե տու թյունն ի նք նիշ խա նու թյուն ու նի։ 
Պե տա կան սահ ման նե րի կա ռա վա րու մը և հս կո ղու թյու նը միգ րա ցիայի ո լոր տում պե տա կան կար գա վոր ման 
ա ռաջ նային և ա մե նա կարևոր հար ցերն ե ն։ Սահ մա նային հս կո ղու թյան մի ջոց նե րը նե րա ռում են պե տա կան 
սահ ման նե րով մուտ քի և ել քի կար գա վո րում, օ տա րերկ րա ցի նե րի մուտ քի և ե րկ րում գտն վե լու հա մար ան հրա-
ժեշտ հիմ քե րի ստու գում, ա նօ րի նա կան մուտ քի դեպ քում հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րի ձեռ նար կում և այլն։ 
Սահ մա նը հա տող ան ձինք, կեն դա նի նե րը, տրանս պոր տային մի ջոց նե րը, բեռ նե րը և մյուս ապ րանք նե րը են-
թա կա են սահ մա նային և մաք սային հս կո ղու թյան (Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն, 1998 թվա կան)։

 Սահ մա նի հատ ման հետ կապ ված հար ցե րի կար գա վոր մա նը և Հա յաս տա նում ներ գաղ թի վե րահսկ-
ման կազ մա կերպ մանն ա ռնչ վող հիմ ա կան ի րա վա կան փաս տաթղ թերն ե ն՝ «Պե տա կան սահ մա նի 
մա սին» օ րեն քը, «Սահ մա նա պահ զոր քե րի մա սին» օ րեն քը և 2010 թվա կա նին ըն դուն ված՝ «Սահ-
մա նային ան վտան գու թյան ա պա հով ման և պե տա կան սահ մա նի հա մա լիր կա ռա վար ման ռազ մա-
վա րու թյու նը», ի նչ պես նաև Սահ մա նային ան վտան գու թյան և պե տա կան սահ մա նի հա մա լիր կա-
ռա վար ման ա պա հով մանն ուղղ ված 2011-2015 թվա կան նե րի մի ջո ցա ռում ե րի ծրա գի րը։ Միև նույն 
ժա մա նակ, վե րոն շյալ փաս տաթղ թերն ա ռա վել կի րա ռե լի են այս ո լոր տում պե տու թյան կա րո ղու թյուն նե րի 
զար գաց ման հա մար, թեև եր կիր մուտք գոր ծե լու կար գը սահ մա նող ա մե նա կարևոր ի րա վա կան ակ տը «Օ տա-
րերկ րա ցի նե րի մա սին» օ րենքն է։ Մաս նա վո րա պես, դրա նով սահ ման վում ե ն՝

-  Հա յաս տան մուտք գոր ծե լու վայ րը՝ սահ մա նի ան ցման կե տեր,
-  Մուտք գոր ծե լու հա մար որ պես հիմք օգ տա գործ վող փաս տաթղ թե րը և այդ փաս տաթղ թերն ստու-

գե լու պե տու թյան լիա զո րու թյու նը (Հա յաս տան, 1998 թվա կան),
-  Վի զայի հետ կապ ված պե տա կան կար գա վո րում ե րը՝
1) վի զա ձեռք բե րե լու պա հան ջը՝ որ պես ը նդ հա նուր կա նոն,
2) ո րոշ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րին վի զա ձեռք բե րե լու պա հան ջից ա զա տե լը,54

3) վի զա ստա նա լու հնա րա վոր ե ղա նա կը՝ Հա յաս տա նի դի վա նա գի տա կան ծա ռա յու թյան մար մին նե-
րում, սահ մա նի ան ցման կե տե րում կամ է լեկտ րո նային տար բե րա կով,55

4) վի զայի տրա մադ րու մը (կամ ժամ ե տի եր կա րաձ գու մը) մեր ժե լու հիմ քե րը։ 
- Ել քի հա մար հիմք հա մար վող փաս տաթղ թե րը՝
1) վա վե րա կան ան ձնա գիր և
2) ե րկ րում օ րի նա կան գտն վե լը կամ բնակ վե լը հա վաս տող վա վե րա կան փաս տա թուղթ։
-  Հար կա դիր վե րա դար ձին ա ռնչ վող կար գա վո րում ե րը. ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թե րի կամ Հա-

յաս տա նում գտն վե լու ի րա վա կան հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քե րում օ տա րերկ րա ցի նե րը (բա ցա-
ռու թյամբ ա պաս տան հայ ցող նե րի) հար կադ րա բար վե րա դարձ վում են պե տա կան սահ մա նից նույն 
փո խադ րո ղի տրանս պոր տային մի ջո ցով։ Ե թե ան հնար է ան մի ջա պես կազ մա կեր պել վե րա դար ձը, 
ա պա նրանք կա րող են պահ վել տա րան ցիկ գո տում կամ այդ նպա տա կով ստեղծ ված հա տուկ կա-
ցա րա նում։

54 Այն երկրների ցանկը, որոնց քաղաքացիները միակողմանիորեն ազատված են վիզա ձեռք բերելու պահանջից. ht tp://
www.mfa.am/u_files/file/consulate/Visa/visafreelisteng1.pdf. այն երկրների ցանկը, որոնց հետ Հայաստանն ուն ի առանց 
վիզայի մուտքի ռեժիմ` երկկողմ և բազմակողմ համաձայնագրերի հիման վրա. http://www.mfa.am/u_files/file/consulate/Visa/
whoneedsvisa_eng.pdf:
55 Էլեկտրոնային վիզա կարող է տրամադրվել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության 
կողմից. https://evisa.mfa.am/pls/dbms/evis_n.put_application_p0:



65

ՀԵՏԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

 Միգ րա ցիային ա ռնչ վող հան ցանք նե րը նե րառ ված են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան օ րենսգր-
քում56, հա մա ձայն ո րի՝ ա ռանց սահ ման ված փաս տաթղ թե րի կամ թույլտ վու թյուն նե րի պե տա կան սահ մա նը 
հա տե լը պատժ վում է տու գան քով՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 100 –ա պա տի կից 200 –ա պա տի կի չա փով, 
կամ ա զա տազրկ մամբ՝ ա ռա վե լա գույ նը ե րեք տա րի ժամ ե տով57։

 Սահ մա նի կա ռա վար ման ըն թա ցա կար գի մի ջո ցով ի րա գործ վող՝ պե տա կան սահ մա նին ա ռնչ վող քա ղա քա-
կա նու թյան ի րա կա նաց ման գոր ծում գլ խա վոր դե րը պատ կա նում է Ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյա նը 
(ԱԱԾ)։ Հա յաս տա նի սահ մա նա պահ զոր քե րը ԱԱԾ –ի մաս են կազ մում (Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն, 2001 
թվա կան) և պա տաս խա նա տու են Հա յաս տա նի սահ մա նով եր կիր մուտք գոր ծող ան ձանց մոտ ստու գում եր 
ի րա կա նաց նե լու հա մար։ Սահ մա նա պահ զոր քե րը սահ մա նին ի րա կա նաց նում են ան ձնագ րի և վի զայի ստու-
գում: Նրանք ի րա վունք ու նեն ի րա կա նաց նե լու պե տա կան սահ մա նի ռե ժի մը խախ տած ան ձանց վար չա կան 
ձեր բա կա լում մինչև ե րեք օր ժամ ե տով, քն նե լու ձեր բա կալ ված ան ձանց, զն նու թյան են թար կե լու նրանց և, ան-
հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, վերց նե լու նրանց ի րե րը: Սահ մա նա պահ զոր քե րը պետք է ա պա հո վեն պե տա կան 
սահ մա նի ռե ժի մը խախ տե լու հետևան քով ձեր բա կալ ված և ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձանց ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյու նը, կազ մա կեր պեն բժշ կա կան և այլ տե սա կի օգ նու թյան տրա մադ րու մը, տե ղե կաց նեն ձեր-
բա կալ ված և ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձանց ազ գա կան նե րին նրանց գտն վե լու վայ րի մա սին (Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյուն, 1998 թվա կան): Սահ մա նա պահ զոր քե րը պա տաս խա նա տու են նաև միգ րա ցիայի կա ռա-
վար ման ո լոր տում կարևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցող եր կու են թա կա ռուց ված քային տար րե րի հա մար: Սահ մա-
նա պահ զոր քե րի են թա կա յու թյան ներ քո են գոր ծում միգ րանտ նե րի հա մար նա խա տես ված հա տուկ կա ցա րան-
նե րը, և նրանք վա րում են Սահ մա նային է լեկտ րո նային կա ռա վար ման տե ղե կատ վա կան (ՍԷԿՏ) հա մա կար գը:

 Սահ մա նի ան ցման կե տե րում ներ կա են նաև ոս տի կա նու թյան աշ խա տա կից ներ, ո րոնք մաս նակ ցում են պե-
տա կան սահ մա նի կա ռա վար մա նը։ ՀՀ ոս տի կա նու թյու նը պա տաս խա նա տու է ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի ան ձնագ-
րե րում ել քի թույլտ վու թյան կնիք դրոշ մե լու (օ տա րերկ րյա պե տու թյու նում ան ձնագ րի վա վե րա կա նու թյան ժամ-
կե տի մա սին նշում կա տա րե լու) և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի ան ձնագ րային ու բնա-
կու թյան վե րա բե րյալ տվյալ նե րի բան կը շա հա գոր ծե լու հա մար: Դրա գոր ծա ռույթ նե րից են նաև սահ մա նին 
վի զայի տրա մադ րու մը, վի զայի վա վե րա կա նու թյան ժամ ե տի եր կա րաձ գու մը, կա ցու թյան կար գա վի ճա կի 
(կա ցու թյան թույլտ վու թյուն) տրա մադ րու մը, ՀՀ տա րած քում օ տա րերկ րա ցի նե րի հաշ վա ռու մը: (Միգ րա ցի ոն 
քա ղա քա կա նու թյան կենտ րո նի թիմ, 2013 թվա կան)։ Ոս տի կա նու թյու նը, հա մա գոր ծակ ցե լով սահ մա նա պահ 
զոր քե րի հետ, քն նում է պե տա կան սահ մա նի ա պօ րի նի հատ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րը:

Ինք նու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան կա ռա վա րու մը

 Լի նե լով սահ մա նը հա տե լու և ներ գաղ թի ա ռն չու թյամբ ըն դուն ված ի րա վա կան կար գա վո րում ե րի կարևոր 
ա ռար կա՝ ի նք նու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան կա ռա վար ման և, մաս նա վո րա պես, ճամ փոր դա կան փաս-
տաթղ թե րի հա մար պետք է նա խա տե սել ա ռան ձին գլուխ, քա նի որ դրանք ը նդ հա նուր առ մամբ ի նք նու թյան վե-
րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան կա ռա վար ման հիմ ա քար են և հա մար վում են քա ղա քա ցի ու թյան կամ հե տըն դուն-
ման ըն թա ցա կար գում եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի հե տըն դուն ման հա մար պայ ման նե րի ա պա ցույց58։

 Երկ րում գտն վե լը և աշ խա տան քը

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի նե րի հա մար սահ ման ված են ե րեք տար բեր կա ցու-
թյան կար գա վի ճակ ներ՝ ժա մա նա կա վոր, մշ տա կան և հա տուկ (Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն, 2006 թվա կան)։

-  Ժա մա նա կա վոր կա ցու թյան կար գա վի ճա կը տր վում է ուս ման, աշ խա տան քի և ձեռ նար կա տի րա կան 

56 Հոդված 329. Պետական սահմանն ապօրինի հատելը:
57 Միևնույն արարքը, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ կամ կազմակերպված 
խմբի կողմից կամ բռնություն գործադրելով կամ այն գործադրելու սպառնալիքով, պատժվում է ազատազրկմամբ՝ երեքից 
յոթ տարի ժամետով։
58 Ինքնությունը հաստատող փաստաթղթերի մասին առավել մանրամասն տեղեկությունների համար տե՛ս «I» մոդուլը:
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գոր ծու նե ու թյան նպա տա կով, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցու ա մուս նուն 
կամ այլ մեր ձա վոր ազ գա կան նե րի59։ Ժա մա նա կա վոր կա ցու թյան կար գա վի ճա կը տր վում է 1 տա րի 
ժամ ե տով՝ յու րա քան չյուր ան գամ 1 տա րով եր կա րաձ գե լու հնա րա վո րու թյամբ։

- Մշ տա կան բնա կու թյան կար գա վի ճա կը տր վում է այն օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի նե րին, ո րոնք Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ու նեն մեր ձա վոր ազ գա կան ներ60, ա պա հով ված են բնա կա րա նով ու 
գո յու թյան մի ջոց նե րով և ա ռն վազն ե րեք տա րի օ րի նա կա նո րեն բնակ վել են Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյու նում, կամ այն օ տա րերկ րա ցուն, ո րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ձեռ նար կա տի-
րա կան գոր ծու նե ու թյուն է ի րա կա նաց նում։ Մշ տա կան բնա կու թյան կար գա վի ճա կը տր վում է հինգ 
տա րի ժամ ե տով՝ յու րա քան չյուր ան գամ նույն ժամ ե տով եր կա րաձ գե լու հնա րա վո րու թյամբ։

-  Հա տուկ կա ցու թյան կար գա վի ճակ տր վում է ազ գու թյամբ հայ ան ձանց, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նում 
տն տե սա կան կամ մշա կու թային գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լող այլ օ տա րերկ րա ցի նե րի: Հա տուկ կա ցու-
թյան կար գա վի ճա կը տր վում է տա սը տա րի ժամ ե տով և կա րող է եր կա րաձգ վել։

 Վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րի վե րա բե րյալ օ րենսգր քով (հոդ ված 201) սահ ման վում են տու գանք ներ այն 
օ տա րերկ րա ցու նկատ մամբ, ո րը գտն վում է Հա յաս տա նում ա ռանց վա վե րա կան ան ձնագ րի կամ կա ցու թյան 
կար գա վի ճա կի։ Տու գանք ներ են նա խա տես ված նաև այն ան ձի հա մար, ո րը հրա վի րել է օ տա րերկ րա ցուն՝ 
խախ տե լով կե ցու թյան, բու ժօգ նու թյան հետ կապ ված ծախ սե րը և ճա նա պար հա ծախ սը հո գա լու պար տա վո-
րու թյու նը։

 Հա յաս տա նում օ տա րերկ րա ցի աշ խա տող ներն ու նեն նույն ի րա վունք նե րը, ի նչ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան քա ղա քա ցի նե րը, և ի րենց գոր ծու նե ու թյունն ի րա կա նաց նում են աշ խա տան քի թույլտ վու թյուն նե րի հի ման 
վրա։ Թեև «Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» օ րեն քով նա խա տես վում է օ տա րերկ րա ցի նե րի ըն դու նում աշ խա-
տան քի նպա տա կով, աշ խա տան քի թույլտ վու թյան տրա մադ րում, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նում աշ խա տան քի 
շու կա օ տա րերկ րա ցի նե րի մուտ քի հա մար ի րա վա կան հիմ քեր, գործ նա կա նում, ե րկ րոր դային օ րենսդ րու թյան 
բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով այդ հա մա կար գը չի գոր ծում։ (Մ. Տե մեշ վա րի և Ք. Վա սա լա Կոկ կի նա կի, 2013 
թվա կան) Միգ րանտ աշ խա տող նե րի հա մար սահ ման ված չէ քվո տա, սա կայն տե ղա կան շու կան պաշտ պա նե-
լու նպա տա կով ձեռ նարկ ված են ո րո շա կի մի ջո ցա ռում եր՝ ա ռաջ նա հեր թու թյու նը տա լով տե ղա ցի աշ խա տող-
նե րին։ Վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րի վե րա բե րյալ օ րենսգր քով (հոդ ված 201) սահ ման վում են տու գանք-
ներ գոր ծա տու նե րի նկատ մամբ (ի րա վա բա նա կան ան ձանց դեպ քում` գոր ծա դիր տնօ րեն նե րի նկատ մամբ), 
ե թե նրանք աշ խա տան քի են ըն դու նում օ տա րերկ րա ցի նե րի՝ ա ռանց աշ խա տան քի թույլտ վու թյան կամ ա ռանց 
հա մա պա տաս խան կա ցու թյան կար գա վի ճա կի։ Գոր ծա տուի նկատ մամբ նշա նակ վում է տու գանք՝ նվա զա գույն 
աշ խա տա վար ձի 100 –ա պա տի կից մինչև 150 –ա պա տի կի չա փով։

 Ար տաք սու մը61 և ձեր բա կա լու մը

 Պե տու թյան օ րենք նե րով սահ ման ված՝ ի րա վուն քի կի րառ ման ըն թա ցա կար գե րով պե տա կան մար մին նե րի 
կող մից ի րա կա նաց վում է հար կա դիր վե րա դարձ, ե րբ հյու րըն կա լող պե տու թյու նում մա լու օ րի նա կան ի րա-
վունք չու նե ցող միգ րանտ նե րը կա մա վոր չեն հե ռա նում ե րկ րից, ե րբ դա նրան ցից պա հանջ վում է։ Ցան կա ցած 
դեպ քում, նա խա պատ վու թյու նը պետք է տալ միգ րանտ նե րին կա մա վոր վե րա դար ձի բո լոր տար բե րակ նե րից 
օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լուն, ին չը նա խա տես ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու-
թյամբ (Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն, 2006 թվա կան), ի նչ պես նաև շեշ տը պետք է դնել դրա վրա։ Միև-
նույն ժա մա նակ, շատ ե րկր նե րում հար կա դիր վե րա դարձն ու ար տաք սու մը դիտ վում են որ պես բա րե հա ջող վե-
րա դար ձին ա ռնչ վող քա ղա քա կա նու թյան և միգ րա ցիայի կա ռա վար ման՝ պատ շաճ կեր պով գոր ծող հա մա կար-
գի կարևոր բա ղադ րիչ ներ, ո րոնք ան հրա ժեշտ են հա մա կար գի հու սա լի ու թյունն ա պա հո վե լու հա մար։ Հար կա-

59 Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն՝ Հայաստանում օրինականորեն բնակվող օտարերկրա-
ցիներն ունեն նույն իրավունքները, ինչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։
60 Ծնող, ամուսին, եղբայր, քույր, զավակ, տատ, պապ, թոռ։
61 Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ արտաքսումը օտարերկրացու հարկադիր հեռացում է Հայաս-
տանի Հանրապետությունից, երբ բացակայում են իրավական հիմքեր նրա՝ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու 
կամ բնակվելու համար։
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դիր վե րա դար ձի ըն թա ցա կար գե րի առ կա յու թյու նը հա ճախ հան դես է գա լիս որ պես խթան, որ պես զի ան ձինք 
ը նտ րեն կա մա վոր վե րա դար ձի ու ղին62։

 Հա յաս տա նում գտն վե լու ի րա վա կան հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում օ տա րերկ րա ցի նե րը պար տա վոր են 
կա մա վոր հե ռա նալ ե րկ րից։ Կա մա վոր չհե ռա նա լը կա րող է հան գեց նել ար տաքս ման։ Ար տաքս ման հար ցը 
լու ծում է դա տա րա նը Ոս տի կա նու թյան կող մից գործ հա րուց վե լուց հե տո, ո րի քն նու թյան ար դյուն քում դա տա-
րա նը ո րո շում է կա յաց նում օ տա րերկ րա ցուն ար տաք սե լու կամ նրա ար տաք սու մը մեր ժե լու մա սին։ Ո րոշ ման 
մեջ նե րառ վում են տե ղե կու թյուն ներ ար տաքս ման կար գի վե րա բե րյալ (օ րը, եր թու ղին, սահ մա նի ան ցման կե-
տը, ծախ սե րը հո գա լու հար ցը, բնա կու թյան նախ կին վայ րը, նախ քան ար տաք սու մը ներ կա յա նա լու պար տա-
վո րու թյու նը, ա ռանց թույլտ վու թյան բնա կու թյան վայ րը լքե լու ար գել քը63, նախ քան ար տաք սու մը ձեր բա կա լե լու 
կամ ա զատ ար ձա կե լու հար ցը)։ Ար տաք սում ի կա տար է ա ծում Ոս տի կա նու թյու նը։ Ե թե 90 օր վա ըն թաց-
քում ան հնար է ի կա տար ա ծել օ տա րերկ րա ցու ար տաք սու մը, ա պա Ոս տի կա նու թյան կող մից տր վում է ա ռա-
վե լա գույ նը մեկ տա րի ժամ ե տով ժա մա նա կա վոր թույլտ վու թյուն։ Ոս տի կա նու թյունն ի րա կա նաց նում է բո լոր 
ար տաքս ված օ տա րերկ րա ցի նե րի հաշ վա ռու մը և նրանց մա սին տվյալ նե րը մուտ քագ րում է ան ցան կա լի հա-
մար վող օ տա րերկ րա ցի նե րի տվյալ նե րի բանկ։ Ոս տի կա նու թյու նը ե րեք օր վա ըն թաց քում ար տաքս ման մա սին 
տե ղե կաց նում է Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյա նը և ար տաքս վող օ տա րերկ րա ցու ծագ ման ե րկ րի դի վա-
նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյա նը։ Ար տաքս ման ծախ սե րը հո գում է օ տա րերկ րա ցին կամ դրանք կա տար-
վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջեի հաշ վին (Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն, 2006 
թվա կան)։ Ար գել վում է ար տաք սել օ տա րերկ րա ցուն, ե թե այն պե տու թյու նում, ուր ար տաքս վե լու է օ տա րերկ-
րա ցին, խախտ վում են մար դու ի րա վունք նե րը, մաս նա վո րա պես, ե թե օ տա րերկ րա ցուն սպառ նում է հե տապն-
դում ռա սա յա կան, կրո նա կան պատ կա նե լի ու թյան, սո ցիա լա կան ծագ ման, քա ղա քա ցի ու թյան կամ քա ղա քա-
կան հա մոզ մունք նե րի հիմ քով, կամ ե թե օ տա րերկ րա ցին կա րող է են թարկ վել խոշ տան գում ե րի կամ դա ժան, 
ան մարդ կային կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի կամ մա հա պատ ժի:64 
Ժա մա նա կա վոր թույլտ վու թյուն տրա մադր վում է, ե րբ ան հնար է լի նում օ տա րերկ րա ցու վե րա դար ձը ծագ ման 
պե տու թյուն (Հոդ ված 37, մաս 5)։ 

Ա ռանց թույլտ վու թյան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ժա մա նող օ տա րերկ րա ցու վե րա դար ձը կա րող է նա-
խա ձեռն վել՝ մուտ քի մերժ մամբ, և այդ դեպ քում սահ մա նա պահ զոր քերն ի րա կա նաց նում են ար տաքս ման ըն-
թա ցա կար գեր՝ նույն փո խադ րո ղի տրանս պոր տային մի ջո ցով։ Ե թե մուտ քի մեր ժում ստա ցած օ տա րերկ րա ցու 
վե րա դարձն ան հնար է, ա պա նրան կա րե լի է պա հել տա րան ցիկ գո տում կամ այդ նպա տա կով ստեղծ ված 
հա տուկ կա ցա րա նում։ Այս ըն թա ցա կար գը նման է ի րենց ծագ ման եր կիր հե տա գա հե ռաց ման նպա տա կով 
Հա յաս տան տե ղա փոխ ված եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի հե տըն դուն ման դեպ քին։

 Հե տըն դուն ման կա ռա վա րու մը

 Վե րա դարձ են թադ րող միգ րա ցիան և մաս նա վո րա պես հե տըն դու նու մը ցան կա ցած ե րկ րի հա մար ա մե նա բարդ 
դեպ քե րից ե ն՝ ան կախ վե րա դար ձի ուղ ղու թյու նից։ Պե տու թյուն նե րի կող մից ի րենց տա րած քից հե ռաց ման կազ-
մա կեր պու մը շատ նուրբ հարց է, քա նի որ այս գոր ծըն թա ցը կապ ված է միգ րանտ նե րի ա զա տու թյան սահ մա-
նա փակ ման հետ։ Բարդ է նաև ի րենց ի սկ քա ղա քա ցի նե րի հա մար կա յուն, ա պա հով և մար դա սի րա կան սկզ-
բունք նե րի վրա հիմ ված վե րա դարձ ա պա հո վե լու հա մա պա տաս խան մե խա նիզմ եր ստեղ ծե լու հար ցը։ Եր բեմ 
վե րա դարձ են թադ րող միգ րա ցիայի հար ցով զբաղ վե լու գոր ծը վե րա պահ վում է հա տուկ մար մին նե րի։ Դրանք 
կա րող են ստեղծ վել պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գում՝ վե րա դար ձի գոր ծըն թա ցին ա ռնչ վող՝ պե տու-
թյան բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը հա մա կար գե լու հա մար։ Սա կայն հիմ ա կա նում դրանք ստեղծ վում են որ պես 
ար դեն ի սկ գո յու թյուն ու նե ցող պե տա կան մարմ ի ստո րա բա ժա նում, սո վո րա բար որ պես աշ խա տան քային 
խումբ, հանձ նա խումբ կամ որ պես ա ռան ձին վար չու թյուն միգ րա ցիային ա ռնչ վող գոր ծա կա լու թյուն նե րից մե-

62 Վերադարձին առնչվող քաղաքականության վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկությունների համար տե՛ս 
Հետընդունման վերաբերյալ ձեռնարկի («R.E.A.D.M.I.T.») «R» մոդուլը:
63 Արտաքսված օտարերկրացիների նկատմամբ կիրառվում է մուտքի արգելք՝ երեք տարի ժամետով։
64 Անձանց վերադարձնելու անթույլատրելիության իրավական հիմքերի մասին առավել մանրամասնորեն նշված է սույն 
գլխի «Միջազգային համագործակցություն» պարբերության մեջ։
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կում։ Օ րի նակ՝ ԵՄ –ի հետ հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գիրն ստո րագ րե լուց հե տո Ռու սաս տա նի Միգ-
րա ցի ոն դաշ նային ծա ռա յու թյու նը ստեղ ծել է հե տըն դուն ման հար ցե րով զբաղ վող հա տուկ վար չու թյուն։ Հա-
յաս տա նի դեպ քում ը նդ հա նուր հա մա կար գում ու միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյան մշա կում ի րա կա նաց վում է 
Տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյան կող մից:

 Հե տըն դուն ման մե խա նիզմ ե րի ձևա վո րու մը

 Հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գը վե րա դար ձի հա մե մա տա բար նոր մե խա նիզմ է, և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյու նը սահ մա նա փակ փորձ ու նի այս մի ջոցն օգ տա գոր ծե լու գոր ծում։ Հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գի ներ մու-
ծու մը և այն միգ րա ցիայի ո լոր տի ը նդ հա նուր պե տա կան կա ռա վար ման մաս դարձ նե լը պա հան ջում է ժա մա-
նակ և ռե սուրս ներ։ Փաս տա ցի ո րեն այն կա րող է ներ կա յաց վել որ պես ծրա գիր և ու սում ա սիր վել՝ ը ստ ծրագ րի 
ի րա կա նաց ման փու լե րի։

 Հե տըն դուն ման կար գը

 Հար ցում ներ կա յաց րած պե տու թյու նից հե ռա ցու մը

 Հե ռա ցում ի րա կա նաց վում է այն դեպ քում, ե րբ ճա նաչ վում է, որ միգ րան տը չու նի հար ցում ներ կա յաց րած 
պե տու թյան տա րած քում գտն վե լու ի րա վա կան հիմ քեր։ Սո վո րա բար այդ պի սի ո րո շում երն ըն դուն վում են 
դա տա րան նե րի կող մից, քա նի որ հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րով չեն սահ ման վում ե րկ րում ան-
ձի գտն վե լու օ րի նա կա նու թյան հա մար չա փո րո շիչ ներ։ Դա պետք է գնա հատ վի ներ պե տա կան մար մին նե րի 
կող մից՝ պե տա կան կամ ԵՄ –ի պա րա գա յում և հա մա պա տաս խան դեպ քե րում՝ ԵՄ օ րենսդ րու թյան հա մա ձայն 
(ԵՀ, 2011 թվա կան)։ Պե տու թյուն նե րի մեծ մա սում հե ռաց ման վե րա բե րյալ գործ հա րու ցե լիս նախ և ա ռաջ հա-
մա պա տաս խան ան ձանց կա մա վոր վե րա դար ձի հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռ վում։ Սա կայն կա մա վոր վե րա դար-
ձի մե խա նիզմ ե րը կա րող են կի րառ վել վե րա դար ձի գոր ծըն թա ցի ցան կա ցած և յու րա քան չյուր փու լում։

2010 թվա կա նի փետր վա րին Ռու սաս տա նի Միգ րա ցի ոն դաշ նային ծա ռա յու թյու նը Լիտ վայի Հան րա պե-
տու թյու նից ստա ցել է հե տըն դուն ման մա սին դի մում պրն. Կ.–ի վե րա բե րյալ՝ 55 տա րե կան Ռու սաս տա-
նի քա ղա քա ցի՝ Դո նի Ռոս տո վի շր ջա նից, ո րն ստա ցել է ու ղե ղի կաթ ված և Լիտ վա յում չու նի կա ցա րան, 
ըն տա նիք կամ խնա մող։ Հիմ վե լով Լիտ վայի իշ խա նու թյուն նե րի կող մից տրա մադր ված՝ հե տըն դուն ման 
մա սին դի մու մին կից փաս տաթղ թե րի վրա՝ Ռու սաս տա նի Միգ րա ցի ոն դաշ նային ծա ռա յու թյու նը կա յաց-
րեց պրն. Կ-ին հետ ըն դու նե լու ո րո շում: Սա կայն, հաշ վի առ նե լով պրն. Կ.-ի ծանր ա ռող ջա կան վի ճա կը, 
Ռու սաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րը ո րո շե ցին նրան վե րա դարձ նել ոչ թե հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գի հա-
մա ձայն, այլ որ պես ա ջակ ցու թյամբ կա մա վոր վե րա դար ձող ան ձ, որ պես զի նա ա վե լի լավ բու ժում և ա ջակ-
ցու թյուն ստա նա:

 Ռու սաս տա նի Միգ րա ցի ոն դաշ նային ծա ռա յու թյու նը ման րակրկ տո րեն պատ րաս տեց պրն. Կ.-ի վե րա-
դար ձը: Ճա նա պար հին նրան ու ղեկ ցում էր բժշ կու թյան բնա գա վա ռում մաս նա գե տը, ի սկ ար դեն Ռու սաս-
տա նում նրան տրա մադր վել էր կա ցա րան սո ցիա լա կան օգ նու թյան հաս տա տու թյու նում, ո րը գտն վում է 
Դո նի Ռոս տո վի շր ջա նում, և որ տեղ նա կս տա նա ան հրա ժեշտ բժշ կա կան օգ նու թյու նը: Այս ա մե նը հա-
մա ձայ նեց վել է Ռու սաս տա նի ա ռող ջա պա հու թյան և սո ցիա լա կան զար գաց ման նա խա րա րու թյան հետ: 
Ներ կա յումս պրն. Կ.-ն ու նի հա մա պա տաս խան կեն սա մա կար դակ, նա կա րո ղա նում է օ գտ վել ան հրա-
ժեշտ բժշ կա կան օգ նու թյու նից և սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան ծա ռա յու թյուն նե րից, ու նրա մա սին ի նչ պես 
հարկն է հոգ են տա նում: Ռու սաս տա նի Միգ րա ցի ոն դաշ նային ծա ռա յու թյու նը ման րա մասն դի տան ցում է 
ի րա վի ճա կը: Հե տըն դուն ման այս ծրագ րի ար դյուն քում հաս տատ վել են հա մա պա տաս խան կա պեր, տրա-
մադր վել են տե ղե կու թյուն ներ ու ձեռք է բեր վել փոխ հա մա գոր ծակ ցու թյուն՝ ա պա հո վե լու, որ Հետ ըն դուն-
վող ան ձանց ցու ցա կում հայտն ված ան ձը վե րա դարձ վել է հնա րա վոր լա վա գույն և մար դա սի րա կան սկզ-
բունք նե րի վրա հիմ ված տար բե րա կով՝ ել նե լով իր ա ռող ջա կան և տն տե սա կան վի ճա կից (Ա ջակ ցու թյուն 
Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում միգ րանտ նե րի հե տըն դուն մա նը, 2010 թվա կան):
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Երբ կա յաց վում է հե ռաց նե լու մա սին ո րո շում, հար ցում ներ կա յաց րած պե տու թյան լիա զոր պե տա կան մար մի-
նը65, ո րը պա տաս խա նա տու է դրա կա տար ման հա մար, ի րա կա նաց նում է վե րահս կո ղու թյուն: Ա ռան ձին ՀԿ-
ներ կամ մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն ներ ո րոշ դեպ քե րում նույն պես կա րող են տրա մադ րել ի րա վա բա-
նա կան խորհր դատ վու թյուն և ա ջակ ցու թյուն, ե րբ վե րա դար ձող ան ձը պատ կա նում է ո րո շա կի խո ցե լի խմ բի 
(Եվ րո պա կան միգ րա ցի ոն ցանց, 2007 թվա կան):

Ավստ րիա

Caritas Österreich-ը հա վա տի վրա հիմ ված հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն է, ո րն Ա վստ րիա յում 
ա ջակ ցում է փախս տա կան նե րին, ա պաս տան հայ ցող նե րին և միգ րանտ նե րին, ի սկ 1998 թվա կա նից ակ-
տիվ գոր ծու նե ու թյուն է ծա վա լել ը նդ հա նուր առ մամբ վե րա դար ձի հար ցե րով խորհր դատ վու թյան և մինչև 
վտա րու մը պա հե լուց հե տո վե րա դար ձը նա խա պատ րաս տե լու գոր ծում։ Վե րա դար ձի եվ րո պա կան հիմ-
նադ րա մի 2009 և 2010 թվա կան նե րի ծրագ րային տա րի նե րի հա մար Österreichische Caritaszentrale-ը Ներ-
քին գոր ծե րի դաշ նային նա խա րա րու թյան կող մից լիա զոր վել է ի րա կա նաց նե լու «կա մա վոր վե րա դար ձի 
հար ցե րով խորհր դատ վու թյուն» և ա ջակց վող վե րա դար ձի հա մար կազ մա կերպ չա կան գոր ծու նե ու թյուն 
Բուր գեն լեն դի, Զալց բուր գի, Ստի րիայի, Վե րին Ա վստ րիայի, Վո րարլ բեր գի և Վի են նայի ֆե դե րալ նա-
հանգ նե րում։ 2009 թվա կա նի ծրագ րային տար վա ըն թաց քում, Österreichische Caritaszentrale-ն ի րա կա-
նաց րել է ա ջակց վող վե րա դար ձի վե րա բե րյալ խորհր դատ վու թյուն և մինչև վտա րու մը պա հե լուց հե տո վե-
րա դար ձի նա խա պատ րաս տում Ստի րիա և Վո րարլ բերգ ֆե դե րալ նա հանգ նե րում (Կ. Կրաց ման, Ե. Պեցլ 
և Մ. Տե մեշ վա րի, 2010 թվա կան)։

 Հետ ըն դուն վող ան ձի փո խադր ման պատ րաս տու թյուն ներն սկս վում են հե տըն դուն ման մա սին դի մում ու ղար-
կե լով: Հար ցում ներ կա յաց րած պե տու թյու նը գրա վոր տե ղե կաց նում է որ պես հար ցում ստա ցած պե տու թյան 
ի րա վա սու մար մին հան դես ե կող Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյա նը ՝ տե ղե կաց նե լով փո խադր ման օր վա, 
ան ցման կե տի, հնա րա վոր ու ղեկց ման և փո խադր մա նը վե րա բե րող այլ տե ղե կու թյուն նե րի մա սին66:

 Հե տա գա ըն թա ցա կարգն ի րա կա նաց վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան մար մին նե րի կող մից 
և կար գա վոր վում է Կա ռա վա րու թյան N 300–Ն ո րոշ մամբ67: Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյունն ստա նում 
է հե տըն դուն ման մա սին դի մու մը և սկ սում ի նք նու թյու նը հաս տա տե լու ըն թա ցա կար գը: Հե տըն դուն ման մա սին 
հա մա պա տաս խան հա մա ձայ նագ րով սահ ման ված ժամ ե տում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան 
մար մին նե րը պետք է ստու գեն հետ ըն դուն վող ան ձի՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի լի նե լու 
փաս տը կամ հաս տա տեն եր րորդ ե րկ րի ան ձանց հա մար հե տըն դուն ման պայ ման նե րը: Միգ րա ցի ոն պե տա-
կան ծա ռա յու թյու նը հաշ վա ռում է ստաց ված դի մում ե րը և՛ է լեկտ րո նային և՛ թղ թային տար բե րա կով68, ու ՀՀ 
ոս տի կա նու թյան, Ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյան և Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան հետ հա-
մա կար գում է ստուգ ման գոր ծըն թա ցը: Այս գոր ծըն թա ցում Ոս տի կա նու թյունն ա ռանց քային դեր ու նի և պետք է 
իր կար ծի քը ներ կա յաց նի հինգ աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում:

Ս տա նա լով տվյալ մար մին նե րի հա մա պա տաս խան պա տաս խան նե րը՝ Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյու-
նը պատ րաս տում է հե տըն դուն ման մա սին դի մու մի պա տաս խան՝ հա մա պա տաս խա նա բար ըն դու նե լով կամ 
մեր ժե լով այն: Ու ղար կե լով պա տաս խա նը հար ցում ներ կա յաց րած պե տու թյա նը՝ այն հա մա կար գում է հետ ըն-

65 ԵՄ–ում նման կազմակերպությունների օրինակ են՝ Ներգաղթի հարցերով ծառայությունը (Բելգիա), Քաղաքացիության 
և միգրացիայի հարցերով խորհուրդը (Էստոնիա), Օտարերկրյա անձանց հարցերով մարմինը (Գերմանիա), Քաղա-
քացիության և միգրացիայի հարցերով գրասենյակը (Լատվիա), Միգրացիայի հարցերով խորհուրդը (Շվեդիա), Հայրե-
նադարձության և մեկնելու հարցերով ծառայությունը (Նիդեռլանդներ), ինչպես նաև սահմանապահ զորքերն ու ազգային 
ոստիկանությունը (Միացյալ Թագավորությունում մասնավոր ծառայություններ մատուցող անձինք)։ Ռուսաստանի 
Դաշնությունից հետընդունման դեպքերում պատասխանատու է Միգրացիոն դաշնային ծառայությունը։
66 Հետընդունման մասին դիմումի և համապատասխան ժամետների մասին ավելի մանրամասն տե՛ս սույն Ձեռնարկի «A» 
մոդուլը
67 «Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետըն-
դունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի շրջանակներում ստացվող դիմումերը Հայաստանի Հանրապետության 
պետական մարմինների կողմից քննարկելու կարգը հաստատելու մասին
68 Ընթացակարգը սահմանվում է Կառավարության N 1360–Ն որոշման կիրարկում ապահովելու համար ընդունված՝ 
Միգրացիոն պետական ծառայության պետի N 54-Ա հրամանով։
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դուն վող ան ձի փո խադր ման գոր ծըն թա ցը: Հա մա ձայ նու թյան գա լով եր թու ղու շուրջ՝ Միգ րա ցի ոն պե տա կան 
ծա ռա յու թյունն Ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյան սահ մա նա պահ զոր քե րին տրա մադ րում է հա մա պա-
տաս խան տե ղե կատ վու թյու նը: 

Այն բա նից հե տո, ե րբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից ըն դուն վում է հե տըն դուն ման մա սին դի մու մը, 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա սու դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյու նը կամ հյու պա տո սա կան 
հիմ ար կը դի մում ստա նա լուց հե տո 3 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում ան վճար տրա մադ րում է ճամ փոր-
դա կան փաս տա թուղթ՝ վե րա դար ձի վկա յա կան69, հե տըն դուն ման են թա կա այն ան ձանց, ո րոնք չու նեն ճամ-
փոր դա կան փաս տա թուղթ: Ան ձի քա ղա քա ցի ու թյու նը և ի նք նու թյու նը հաս տա տե լու դժ վա րու թյան դեպ քում և 
հար ցում ներ կա յաց րած պե տու թյան դի մու մի հի ման վրա Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյու նը կա րող է իր 
աշ խա տա կից նե րին ու ղար կել գոր ծուղ ման՝ ան ձի հետ հար ցազ րույց ան ցկաց նե լու նպա տա կով: Նման դեպ քե-
րում օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րում ՀՀ դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյան կամ հյու պա տո սա կան հիմ-
նարկ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կա րող են ի րա կա նաց նել հար ցազ րույց:

 Տե ղա փո խու մը

 Հետ ըն դուն վող ան ձի փո խադր ման նպա տա կով ի րա կա նաց վող տե ղա փո խու մը կազ մա կերպ վում է հար ցում 
ներ կա յաց րած պե տու թյան ի րա վա սու մար մին նե րի կող մից, և այս գոր ծըն թա ցը սո վո րա բար չի տար բեր վում 
ստան դարտ հար կա դիր հե ռա ցու մից: Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րի մեծ մա սը նե րա ռում է տե ղա-
փոխ ման ստան դարտ ըն թա ցա կար գեր՝ օ դով, ծո վով կամ ցա մա քով՝ ել նե լով նպա տա կա կե տից: Հա յաս տա նի 
դեպ քում օ դով տե ղա փո խու մը թերևս ա մե նա հար մար տար բե րակն է: Ի նչ վե րա բե րում է օ դային ճա նա պար հով 
վե րա դառ նա լուն, ո րը տե ղա փոխ ման ա մե նա տա րած ված ե ղա նակն է, ա պա հետ ըն դուն վող ան ձը օ դա նավ 
բարձ րա նում է նախ քան մյուս ուղևոր նե րի ժա մա նե լը, ի սկ վե րա դար ձող ան ձի վար քագ ծով պայ մա նա վոր ված 
է նրան օ դա նավ ու ղեկ ցող մար մին նե րի ձեռ նար կած գոր ծո ղու թյուն նե րը: Հար ցում ներ կա յաց րած պե տու թյան 
պե տա կան մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցի չը փաս տաթղ թե րը հանձ նում է ան ձնա կազ մին և ու ղեկ ցում վե րա դար-
ձող ան ձին մինչև ի նք նա թի ռում իր նս տա տե ղը: 

Ո րոշ դեպ քե րում ոս տի կա նու թյան աշ խա տա կից նե րը (սահ մա նա պահ զոր քե րի կամ այլ հա տուկ ու ժե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րը) կա րող են հետ ըն դուն վող ան ձին ու ղեկ ցել մինչև հար ցում ստա ցած պե տու թյուն, ե թե դա 
թույ լատր վում է հա մա ձայ նագ րե րով: Ու ղեկ ցու մը կա րող է օգ տա գործ վել՝ օ ժան դա կե լու հե ռաց ման գոր ծըն թա-
ցին՝ ա պա հո վե լով ա պա հով վե րա դարձ: Ու ղեկ ցու մը դար ձել է հե ռաց ման գոր ծըն թա ցի ան հրա ժեշտ և բաղ-
կա ցու ցիչ մաս: Ու ղեկ ցե լու դե րը բո լոր ե րկր նե րում հիմ ա կա նում նույնն է, չնա յած ո րո շա կի ո րեն տար բեր վում 
են այն մար մին նե րը, ո րոնք ի րա կա նաց նում են այդ գոր ծա ռույ թը, և նրանց ու նե ցած լիա զո րու թյուն նե րը: ԵՄ-
ում ո րոշ դեպ քե րում ա վիաու ղի նե րին ի րա վունք է տր ված չթույ լատ րե լու օ դա նա վով ու ղեկ ցե լը: Նման դեպ-
քե րում Ֆրոն տեք սի ա ջակ ցու թյամբ ի րա կա նաց վում է նա խօ րոք ծրագր ված հա տուկ չվերթ: Հա տուկ չվեր թը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս փո խադ րե լու մինչև 40 վե րա դար ձող ան ձի (Եվ րո պա կան միգ րա ցի ոն ցանց, 2007 
թվա կան): Գո յու թյուն ու նեն կա նո նա վոր չվերթ նե րի օգ տա գործ ման նպա տա կով ազ գային ա վիաու ղի նե րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցու թյան հա ջող ված դեպ քե րի օ րի նակ ներ, ի նչն ա մե նա մատ չե լի և ըն դուն ված տար բե րակն է: 
Ռու սաս տա նում Աէ րոֆ լո տը նույ նիսկ տրա մադ րել է ան վճար նս տա տե ղեր՝ հե տըն դուն ման դեպ քե րի հա մար: 
Բժշ կու թյան բնա գա վա ռում մաս նա գետ ներ նույն պես կա րող են ու ղեկ ցել, հատ կա պես ե րբ վե րա դար ձող ան ձն 
ու նի ա ռող ջա կան խն դիր ներ, ո րոնց մա սին հայտ նի է:

 Ժա մա նու մը և ըն դու նու մը

 Հար ցում ստա ցած պե տու թյուն փո խադր վող՝ տվյալ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի ըն դու նում ի րա կա նաց վում է 
տվյալ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի այլ խմ բե րի վե րա դար ձի հա մար սահ ման ված կա նոն նե րի հա մա ձայն: Նրանց 
հա մար հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գը սո վո րա բար ա վարտ վում է այն ժա մա նակ, ե րբ նրանք հա տում են 
ի րենց ե րկ րի սահ մա նը: 

69 «Վերադարձի վկայականի նկարագիրը և տալու կարգը հաստատելու մասին» 2011 թվականի մարտի 24–ի N 297–Ն 
որոշում:
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ված հար ցե րը շատ ա վե լի բարդ են: Հետ ըն դուն վե լուց հե տո hար ցում ստա ցած պե տու թյան տա րած քում 
նրանք հայտն վում են ան կա նոն կար գա վի ճա կում, և նրանց պետք է վե րա դարձ նել ի րենց ծագ ման պե տու-
թյուն: Նրանց վե րա դար ձի հետ կապ ված նա խա պատ րաս տու թյուն նե րը ժա մա նակ են պա հան ջում, և այդ ըն-
թաց քում եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րը կա րող են ժա մա նա կա վո րա պես պահ վել հա տուկ փակ կա ցա րան նե-
րում, քա նի որ նրանք որևէ ի րա վա կան հիմք չու նեն Ըն դու նող պե տու թյու նում գտն վե լու հա մար: Հա տուկ փակ 
կա ցա րան նե րում ժա մա նա կա վո րա պես պա հե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել այն պի սի պար տա դիր 
ըն թա ցա կար գեր, ի նչ պի սիք ան ձնա կան խու զար կու թյու նը և ան ձնա կան ի րե րի խու զար կու թյունն են, ի նչ պես 
նաև ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյան, այդ թվում նաև՝ ան հա տա կան տվյալ նե րի հա վա քու մը70:

 Միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 

Որ պես կա նոն՝ հե տըն դու նու մը պետք է հա մար վի հա տուկ ըն թա ցա կարգ, ո րը պետք է ի րա կա նաց վի վե րա-
դար ձին ա ռնչ վող՝ ան հրա ժեշտ գոր ծող հա մա կար գի շր ջա նակ նե րում՝ դրա ներ մուծ ման հա մար հատ կաց ված 
նվա զա գույն հա վե լյալ ռե սուրս նե րով: Հա տուկ պայ ման նե րից մե կը, ո րն ան հրա ժեշտ է հե տըն դուն ման հետ 
կապ ված պար տա վո րու թյուն նե րի ար դյու նա վետ կա տար ման հա մար, միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցու-
թյան ամ րապն դում է։ Միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը վե րա բե րում է միգ րա ցիայի կա ռա վար-
ման և, մաս նա վո րա պես այս դեպ քում՝ հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րի ի րա կա նա ցու մը կա ռա վա րե-
լու գոր ծում ներգ րավ ված բո լոր գոր ծա կա լու թյուն նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյա նը և գոր ծո ղու թյուն նե րի հա-
մա կարգ մա նը: Դա կա րող է ար դյու նա վետ գոր ծիք լի նել մարդ կային և նյու թա կան ռե սուրս նե րի ա ռա վել լավ 
օգ տա գործ ման հա մար:

 Միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը թերևս բնա կան երևույթ է և ան հրա ժեշտ պայ ման այն պի սի միջ-
ճյու ղային երևույ թի հա մար, ի նչ պի սին է միգ րա ցիայի կա ռա վա րու մը։ Սա կայն միև նույն ժա մա նակ այն պետք 
է ու նե նա ի րա վա կան հիմք։ Միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան՝ ի րա վա կան և օ րենսդ րա կան շր ջա-
նա կով հս տա կեց վում են ներգ րավ ված շա հագր գիռ կող մե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան և տե ղե կու թյուն նե րի 
փո խա նակ ման է ու թյունն ու շր ջա նա կը: Միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մար ի րա վա կան հա մա-
կար գով պետք է ա ռն վազն ա պա հով վի հետևյա լը.

•  գոր ծա կա լու թյուն ներն օ րեն քով լիա զոր ված են հա մա գոր ծակ ցե լու այլ գոր ծա կա լու թյուն նե րի հետ և 
պետք է պար տա վոր վեն ա ռան ձին դեպ քե րում ա ջակ ցու թյուն տրա մադ րել այլ գոր ծա կա լու թյուն նե րի

•  գոր ծա կա լու թյուն նե րը սահ մա նում են ի րենց հա մա գոր ծակ ցու թյան շր ջա նա կը պաշ տո նա կան հա-
մա ձայ նագ րե րի մի ջո ցով, ո րոնք կա րող են լի նել հա մա տեղ հրա ման նե րի կամ ար ձա նագ րու թյուն նե-
րի, հա մա տեղ հրա հանգ նե րի կամ ստան դարտ գոր ծառ նա կան ըն թա ցա կար գե րի ձևով, և ո րոն ցով 
պար զա բան վում են գե րա տես չու թյուն նե րի՝ հա մընկ նող լիա զո րու թյուն ներն ու ոչ հս տակ ի րա վա սու-
թյուն նե րին ա ռնչ վող հար ցե րը

• Տ վյալ նե րի պաշտ պա նու թյան վե րա բե րյալ պե տու թյան օ րեն քով սահ ման վում են այն չա փա նիշ նե րը, 
ո րոնք պետք է կի րառ վեն տվյալ նե րի հա վաք ման, փո խա նակ ման և պահ պան ման հա մար:

 Սո վո րա բար, միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը կար գա վո րող փաս տաթղ թե րում պետք է նկա րագր-
վեն հետևյալ թե մա նե րը.

•  տե ղե կու թյուն նե րի և տվյալ նե րի փո խա նակ ման պար տա վո րու թյուն ներն ու մե խա նիզմ ե րը (օ րի-
նակ՝ ա ռան ձին կենտ րոն ներ, տվյալ նե րի բան կի ը նդ հա նուր օգ տա գոր ծում), այդ թվում՝ տվյալ նե րի 
պաշտ պա նու թյան վե րա բե րյալ նշում: Աշ խա տա կից նե րին պետք է հս տակ հանձ նա րար ված լի նի հա-
մա պա տաս խան տե ղե կու թյուն նե րը փո խա նա կել ի րենց գոր ծըն կեր նե րի հետ

•  ռիս կի հա մա տեղ վեր լու ծու թյուն և (կամ) ռիս կի գնա հատ ման վե րա բե րյալ հաշ վետ վու թյուն նե րի կամ 
տե ղե կու թյուն նե րի փո խա նա կում

•  հա մա գոր ծակ ցու թյան հս տակ ըն թա ցա կար գեր, այդ թվում՝ մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի և 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան հետ

70 Պահման ընթացակարգերի մանրամասների համար տե՛ս սույն Ձեռնարկի «D» մոդուլը։

Եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց ըն դուն ման ու փո խադր ման հետ կապ-
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•  հա մա տեղ վե րա պատ րաս տում

•  սար քա վո րում ե րի (հար մա րանք նե րի) հա մա տեղ օգ տա գոր ծում և հա մա տեղ գնում եր

•  նա խազ գու շա ցում և չնա խա տես ված ի րա վի ճակ նե րում գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րեր։ 
Այս հա մա ձայ նագ րե րը պետք է նե րա ռեն դրանց կա տար ման հա մար հս տակ ցու ցում եր, կամ պետք է լրաց-
վեն այդ պի սի ցու ցում ե րով, և դրանք պետք է հա սա նե լի լի նեն այդ հա մա ձայ նա գիրն ստո րագ րած գոր ծա կա-
լու թյան ամ բողջ ան ձնա կազ մի հա մար։

 Հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գե րի ի րա կա նա ցում ա ռաջ է բե րում տար բեր գոր ծա կա լու թյուն նե րի և բազ մա-
թիվ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա կարգ ման ան հրա ժեշ տու թյուն։ Այս գոր ծըն թա ցին կա րե լի է նպաս տել տար բեր 
մի ջոց նե րով, օ րի նակ՝ ստեղ ծե լով հա մա կարգ ման հա մար պաշ տո նա կան կա ռույց՝ միջ գե րա տես չա կան աշ խա-
տան քային խմ բի ձևով, ո րը պետք է կազմ ված լի նի յու րա քան չյուր գե րա տես չու թյան բարձ րաս տի ճան պաշ-
տո նա տար ան ձան ցից, ո րոնց կա ջակ ցեն փոր ձա գետ ներ, ի նչ պես նաև մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
և քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ (որ պես դի տորդ ներ)։ Կար գա վոր ված և ա վե լի լավ 
հա մա կարգ ված ըն թա ցա կար գե րի հաս նե լու հա մար պետք է նկա րագր վի և վեր լուծ վի յու րա քան չյուր գոր ծա-
կա լու թյան աշ խա տան քային գոր ծըն թա ցը: Հա մընկն ման և ձգձ գում ե րի բա ցա հայտ ված դեպ քե րը պետք է 
հա մա տեղ լու ծում ստա նան, ի սկ տվյալ ըն թա ցա կար գե րը պետք է հա մա պա տաս խա նա բար փո փոխ վեն։ Բո-
լոր աշ խա տա կից նե րը պետք է ի մա նան, թե ի նչ պես է պետք գոր ծել հե տըն դուն ման դեպ քե րում:

 Պետք է մշակ վեն չնա խա տես ված և ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րեր, ո րոն ցում հս-
տա կո րեն ներ կա յաց ված կլի նի պար տա կա նու թյուն նե րի բա ժա նու մը գոր ծե րի թվի ա ճի դեպ քում: Այդ ծրագ րե-
րը պետք է մշակ վեն կենտ րո նա կան մա կար դա կում, սա կայն պետք է հա մա պա տաս խա նեց վեն տա րած քային 
կամ տե ղա կան մա կար դակ նե րում կի րառ ման նպա տա կով: Հիմ ա կան հար ցե րը, ո րոնց պետք է ան դրա դարձ 
կա տա րել, նե րա ռում են այն տար բեր տե ղա կան մար մին նե րի կոն տակ տային տվյալ նե րը, ո րոնց պետք է դի մել 
ո րո շա կի ի րա վի ճակ նե րում:

 Միջ գե րա տես չա կան վե րա պատ րաս տու մը նպաս տում է այլ գոր ծա կա լու թյուն նե րի խն դիր նե րի, պար տա կա նու-
թյուն նե րի ու կա րիք նե րի ա ռա վել լավ ըն կալ մա նը: Հա մա տեղ վե րա պատ րաստ ման գոր ծըն թա ցում պետք է 
ը նդ գրկ վեն միգ րա ցիայի կա ռա վար ման գոր ծում ներգ րավ ված բո լոր գոր ծա կա լու թյուն նե րի ան ձնա կազ մե րը: 
Վե րա պատ րաստ ման գոր ծըն թա ցը պետք է ոչ միայն նա խա տես ված լի նի նոր աշ խա տա կից նե րի վե րա պատ-
րաստ ման հա մար, այլև լի նի շա րու նա կա կան, աշ խա տա վայ րում ի րա կա նաց վող վե րա պատ րաստ ման մաս՝ 
նե րա ռե լով բո լոր գոր ծա կա լու թյուն նե րի գոր ծա ռա կան, ի նչ պես նաև կա ռա վար ման մա կար դակ նե րը: Միջ գե-
րա տես չա կան վե րա պատ րաստ ման օ րի նա կե լի դա սըն թաց նե րը, ո րոնց նպա տա կը մաս նա կից նե րին սահ մա նի 
վրա գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լող մյուս գոր ծա կա լու թյուն նե րը ներ կա յաց նելն է, ը նդ գր կում են հետևյալ ո լորտ նե-
րը. կազ մա կեր պա կան կա ռուց վածք, ի րա վա կան դաշտ, հիմ ա կան խն դիր ներ ու ի րա վա սու թյուն ներ, ի նչ պես 
նաև ը նդ հա նուր հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող ո լորտ ներ։

 Տե ղե կու թյուն նե րի փո խա նակ ման հա մա պա տաս խան մե խա նիզ մը միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան 
գլ խա վոր տարրն է: Այն պետք է պաշ տո նա պես սահ ման վի՝ հս տա կեց նե լու հա մար, թե ի նչ տե ղե կու թյուն ներ 
են փո խա նակ վե լու և ում միջև:

 Տե ղե կու թյուն նե րի փո խա նակ ման մե թոդ ներն են.

•  ճե պազ րույց ներ և հան դի պում եր 

• յու րա քան չյուր գոր ծա կա լու թյու նում կոն տակ տային ան ձանց նշա նա կում կամ ա ռան ձին կենտ րոն նե-
րի ստեղ ծում

• թղ թային տար բե րա կով զե կույց նե րի և տվյալ նե րի փո խա նա կում 

• է լեկտ րո նային տար բե րա կով զե կույց նե րի և տվյալ նե րի փո խա նա կում

• տ վյալ նե րի բան կից ո րոշ տե ղե կու թյուն նե րի փո խա նա կում այլ գոր ծա կա լու թյուն նե րի լիա զոր ված 
աշ խա տա կից նե րի հետ, օ րի նակ՝ գրա վոր դի մու մի հա մա ձայն կամ ո րո շա կի խումբ տվյալ նե րի դեպ-
քում՝ ավ տո մատ կեր պով (օ րի նակ՝ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի դեպ քում, ե րբ դրանք չեն վե րա բե-
րում ան հա տա կան տվյալ նե րի)։ 
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 Գործ նա կան աշ խա տանք. դի տանց ման և գնա հատ ման 
մեթոդաբա նու թյան, այդ թվում՝ հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի 
ցուցա նիշ նե րի ու գոր ծիք նե րի կի րա ռում 

Օգ տա գոր ծե լով ա ռա ջարկ ված մե թո դա բա նու թյու նը՝ փոր ձեք լրաց նել ցու ցա նիշ նե րի մատ րի ցան հնա րա վո-
րինս շատ ցու ցա նիշ նե րով

 Հիմ նա կան նկա տա ռում նե րը

 Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րի կա տար ման հա մար նա խա տես ված դի տանց ման հա մա կար գը 
պետք է հիմ ված լի նի դի տանց ման և գնա հատ ման ը նդ հա նուր մե թո դա բա նու թյան վրա՝ հաշ վի առ նե լով հե-
տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ Մե թո դա բա նու թյան մեջ պետք է օգ տա գործ վեն հե-
տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի և հե տըն դուն ման մա սին ստան դարտ հա մա ձայ նագ րի բո վան դա կու թյան հիմ ա-
կան ու կարևոր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, որ պես զի հնա րա վո րու թյուն ստեղծ վի հաշ վի առ նե լու տվյալ ե րկ-
րին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը այդ հիմ ա րար հա մա կար գում։ 

Ուս տի՝ հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գե րի ներ մու ծու մը հա մար վում է գոր ծո ղու թյուն կամ ծրա գիր, ի սկ դի-
տանց ման և գնա հատ ման հա մա կար գը ներ կա յաց վում է որ պես դրա տարր։ Բա ցի դրա նից՝ որ պես հիմ ա կան 
մե թոդ օգ տա գործ վում է «տ րա մա բա նա կան կա ռուց ված քի» մո տե ցու մը։ 

Ընդ հա նուր առ մամբ, դի տանց ման և գնա հատ ման գոր ծըն թա ցը հար ցեր տա լու և դրանց պա տաս խա նե լու ար-
վեստն է։ Հիմ ա րար հար ցե րը, ո րոնց վրա հիմ ված է դի տանց ման և գնա հատ ման ցան կա ցած հա մա կարգ, 
հետևյալ չորս հար ցերն ե ն՝ հաշ վի առ նե լով հինգ հիմ ա կան չա փո րո շիչ71.

1. Ի ՞նչ և ի նչ պե՞ս պետք է փոխ վի տվյալ գոր ծո ղու թյան ար դյուն քում։
2. Ո րո՞նք են այդ փո փո խու թյու նը կա տա րե լու կոնկ րետ նպա տակ նե րը։
3. Ո րո՞նք են ցու ցա նիշ նե րը, և ի նչ պե՞ս է դրան ցով գնա հատ վե լու փո փո խու թյու նը։
4. Ի նչ պե՞ս են հա վաք վե լու և վեր լուծ վե լու տվյալ նե րը։

Խնդ րի վեր լու ծու թյու նը 

Ա ռա ջին եր կու հար ցը վե րա բե րում է խնդ րի վեր լու ծու թյա նը՝ հետևյալ տար րե րը հս տա կեց նե լու նպա տա կով.

•  Հիմ ա կան խն դի րը և այն հան գա ման քը (հան գա մանք նե րը), ո րը (ո րոնք) նա խա տես վում է փո խել 
գոր ծո ղու թյամբ 

• Այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք ա ռաջ են բե րում այդ հան գա ման քը (հան գա մանք նե րը)

•  Պատ ճառ հա մար վող գոր ծոն նե րի վրա ազ դե ցու թյուն գոր ծե լու ե ղա նակ ներ՝ հիմ ված պատ ճառ նե րի 
և հնա րա վոր լու ծում ե րի միջև հա րա բե րու թյան վար կած նե րի վրա

•  Մի ջամ տու թյուն՝ պատ ճառ հա մար վող գոր ծոն նե րի վրա ազ դե ցու թյուն գոր ծե լու նպա տա կով 

• Ակն կալ վող փո փո խու թյուն ներ կամ ցան կա լի ար դյունք ներ
Խնդ րի վեր լու ծու թյու նը պետք է հիմ ված լի նի տե ղի պայ ման նե րի և առ կա տվյալ նե րի ման րա մասն ու սում-
նա սի րու թյան, ի նչ պես նաև շա հագր գիռ ան ձանց (կա ռա վա րու թյուն, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյուն, ԵՄ) 
հետ խորհր դակ ցու թյուն նե րի վրա։ Այդ պի սի տե ղե կու թյուն ներ կա րող են առ կա լի նել հե տըն դուն ման մա սին 
հա մա ձայ նագ րե րում, կա րիք նե րի գնա հատ ման, ի րա գոր ծե լի ու թյան ու սում ա սի րու թյան, հա մայնք նե րի քար-
տե զագր ման և ՍՎՈԹ (ու ժեղ, թույլ կող մե րի, հնա րա վո րու թյուն նե րի, սպառ նա լիք նե րի) վեր լու ծու թյան72 ար-
դյուն քում մշակ ված փաս տաթղ թե րում։ Ար ձա գան քե լով այս խնդ րին՝ հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գեր նա խա-

71 Համապատասխանություն, գործունություն, արդյունավետություն, կայունություն, ազդեցություն 
72 ՍՎՈԹ վերլուծության օրինակը կցված է Հե տընդունման բնագավառում կարիքների վերլուծության վերաբերյալ 
զեկույցին։
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ձեռ նե լու ա մե նա կարևոր նպա տա կը, ո րը սո վո րա բար ամ րագր վում է ցան կա ցած հա մա ձայ նագ րի նա խա բա-
նում, հետևյալն է ՝

գ) հա կազ դել ան կա նոն միգ րա ցիային
դ) ստեղ ծել միգ րանտ նե րի վե րա դար ձի հա մար գոր ծուն մե խա նիզմ եր

Տ րա մա բա նա կան կա ռուց ված քի մո տե ցու մը

 Մի ջամ տու թյան, ներդ րու մի, ար դյունք նե րի, հետևանք նե րի և ազ դե ցու թյան աս տի ճա նա կար գը, ո րն ան հրա-
ժեշտ է այդ նպա տա կին հաս նե լու հա մար, կա րող է ներ կա յաց վել տրա մա բա նա կան կա ռուց ված քի մի ջո ցով։ 
Բա ցի նշե լուց, թե ին չին է ուղղ ված տվյալ գոր ծո ղու թյու նը (ն պա տակ նե րը), տրա մա բա նա կան կա ռուց ված քը 
նաև նա խա տե սում է ցու ցա նիշ ներ (ի նչ պե՞ս են գնա հատ վե լու ար դյունք նե րը), ո րոնց վրա հիմ ված է ծրագ-
րի դի տանց ման և գնա հատ ման հա մա կար գը։ Տրա մա բա նա կան կա ռուց ված քի՝ նպա տակ նե րի հի ե րար խիայի 
մա սին հս տակ պատ կե րա ցու մը կարևոր է դի տանց ման և գնա հատ ման պլա նա վոր ման հա մար։ Ի վեր ջո, դրա 
վրա են հիմ ված այն կարևոր հար ցե րը, ո րոն ցով պայ մա նա վոր ված է գնա հա տու մը։

Ն պա տա կը՝ 

Եր կա րա ժամ ետ հե ռան կա րում որ քա նո՞վ է գոր ծո ղու թյու նը նպաս տել ան կա նոն միգ րա ցիային հա կազ դե լուն։ 
Ի ՞նչ ան սպա սե լի դրա կան կամ բա ցա սա կան հետևանք ներ է ու նե ցել գոր ծո ղու թյու նը։ Ին չու՞ են դրանք ի հայտ 
ե կել։

 Հետևանք նե րը՝ 

Ար դյունք ներն ի նչ պի սի՞ փո փո խու թյուն նե րի են հան գեց րել, և դրանք որ քա նո՞վ կա րող են ծա ռայել նպա տա կին 
և ցան կա լի ազ դե ցու թյուն ու նե նալ։ Ա րդյո՞ք գոր ծո ղու թյու նը որևէ ազ դե ցու թյուն ու նե ցել է միգ րանտ նե րի վե րա-
դար ձի հար ցում։ 

Ար դյունք նե րը՝ 

Աշ խա տանք նե րի ար դյուն քում գոր ծո ղու թյունն ի ՞նչ ուղ ղա կի շո շա փե լի մե խա նիզմ եր և ծա ռա յու թյուն ներ է 
ա ռաջ բե րել։ 

Աշ խա տանք նե րը՝ 

Արդյո՞ք ծրագր ված աշ խա տանք ներն ա վարտ վել են ժա մա նա կին՝ չգե րա զան ցե լով նա խա տես ված ռե սուրս նե-
րը։ Ի ՞նչ չծ րագր ված աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց վել։

 Ներդ րու մը՝ 

Արդյո՞ք տրա մադր ված ռե սուրս ներն ար դյու նա վետ են օգ տա գործ վել։

 Հա ման ման ձևով, կարևոր է նաև հաս կա նալ տրա մա բա նա կան կա ռուց ված քի՝ ցու ցա նիշ նե րի հի ե րար խիան։ 
Օ րի նակ՝ սո վո րա բար ա վե լի հեշտ է գնա հա տել այն պի սի ցու ցա նի շը, ի նչ պի սին վե րա դար ձած միգ րանտ նե րի 
թիվ է, մինչ դեռ ճշգր տու թյան և գնա հատ ման հետ կապ ված բար դու թյու նը մե ծա նում է, ե րբ փորձ է կա տար-
վում գնա հա տե լու միգ րանտ նե րի վար քագ ծի փո փո խու թյուն նե րը, չե զո քաց նե լու հե տըն դուն ման գոր ծըն թա-
ցի հետևանք նե րը կամ զար գաց նե լու ըն դու նող պե տու թյան ըն դուն ման ու կա ցա րա նով ա պա հով ման կա րո-
ղու թյուն նե րը։ Միգ րա ցի ոն վի ճա կագ րու թյու նը զուտ թվեր չեն այն պարզ պատ ճա ռով, որ դա վե րա բե րում է 
մարդ կանց։ Ցու ցա նիշ նե րի ա վե լի խիստ հի ե րար խիայի դեպ քում պա հանջ վում են տե ղե կու թյան տար բեր տե-
սակ նե րի և աղ բյուր նե րի ա վե լի խոր վեր լու ծու թյուն ու հա մադ րու թյուն։ Դա ազ դում է դի տանց ման և գնա հատ-
ման բնա գա վա ռում տվյալ նե րի հա վաք ման մե թոդ նե րի ու վեր լու ծու թյան վրա, ի նչն իր ազ դե ցու թյունն է թող-
նում ան ձնա կազ մի կա ռուց ված քի, բյու ջեի և ժամ ետ նե րի վրա։
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Մի ջամ տու թյան հիմ ա վո րու մը Օբյեկ տի վո րեն 
ստուգ ման են-
թա կա ցու ցա-
նիշ ներ

Ս տուգ ման 
աղբյուր ներ 
և միջոց ներ

Են թադ րու-
թյուն

Ընդ հա նուր 
նպա տակ ներ

Հա կազ դել ան կա նոն միգ րա-
ցիային՝ ստեղ ծե լով միգ րանտ նե րի 
վե րա դար ձի հա մար ար դյու նա վետ 
մե խա նիզմ եր

Կոնկ րետ 
նպա տակ ներ

1) Տվյալ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի 
կա յուն վե րա դար ձը
2) Եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի 
հետ կապ ված ըն թա ցա կար գե րի 
ար դյու նա վետ ի րա կա նա ցու մը և 
նրանց փո խադ րու մը ծագ ման պե-
տու թյուն

Ակն կալ վող 
ար դյունք ներ

1) Ի րա վա կան հա մա կար գը հա մա-
պա տաս խա նեց ված է հե տըն դուն-
ման նպա տակ նե րին
2) Նշա նակ վել է կենտ րո նա կան 
ի րա վա սու մար մի նը
3) Ստեղծ վել է ան հրա ժեշտ են թա-
կա ռուց ված քը
4) Ստեղծ վել և պաշ տո նա պես ըն-
դուն վել է միջ գե րա տես չա կան հա-
մա գոր ծակ ցու թյու նը
5)
6)

Գործ նա կան 
աշ խա տանք

1.1) Ի րա կա նաց նել ի րա վա կան 
տե սան կյու նից կա րիք նե րի և բա-
ցե րի վեր լու ծու թյուն
1.2)
1.3)

 Ցու ցա նիշ նե րը և ցու ցա նիշ նե րի մատ րի ցան

 Հա մա պա տաս խան ցու ցա նիշ նե րը տրա մա բա նա կան կա ռուց ված քի ա մե նա կարևոր տարրն ե ն։ Ը նդ հա նուր 
առ մամբ, դրանք պետք է հա մա պա տաս խա նեն հետևյալ պա հանջ նե րին.

-  Ցու ցա նիշ նե րը պետք է լի նեն կոնկ րետ, չա փե լի, ի րա գոր ծե լի, հա մա պա տաս խա նող և ո րո շա կի 
ժամ ե տի հա մար (SMART)։

-  Ցու ցա նիշ նե րը պետք է լի նեն մեկ նա բան ման և բա ցատր ման հա մար հեշտ, ժա մա նա կին հա մա պա-
տաս խան, ծախ սար դյու նա վետ և տեխ նի կա պես հնա րա վոր։

- Յու րա քան չյուր ցու ցա նիշ պետք է լի նի ճշգ րիտ (դ րա նով պետք է հնա րա վոր լի նի ճշգր տո րեն գնա-
հա տել տվյալ հաս կա ցու թյու նը) և վս տա հե լի (փո փո խա կա նի՝ կր կին ի րա կա նաց վող ու սում ա սի րու-
թյան ար դյուն քում պետք է հնա րա վոր լի նի ստա նալ միև նույն տվյալ նե րը)։
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1) Տ վյալ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի կա յուն վե րա դար ձին ա ռնչ վող ցու ցա նիշ նե րը
-  Խորհր դատ վու թյու նը հյու րըն կա լող ե րկ րում, վե րա դար ձը հայ րե նիք, ի նչ պես նաև ժա մա նե լուն պես 

ա ջակ ցու թյան տրա մադ րու մը, այդ թվում՝ կա ցա րա նով շտապ ա պա հո վու մը 
- Օթևա նի (ժա մա նա կա վոր կա ցա րա նի) տրա մադ րու մը
-  Սո ցիա լա կան ցան ցե րից ստաց վող ա ջակ ցու թյու նը 
- Ե րե խա նե րի հա մար վե րաին տեգր ման հնա րա վո րու թյուն նե րը (լեզ վի դա սըն թաց ներ, կր թու թյուն դպ-

րո ցում, հե տա գա կր թու թյուն՝ դպ րո ցա կան տա րի քից բարձր ան չա փա հաս նե րի հա մար)
-  Վե րա դար ձած ան ձանց մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստ ման ա պա հո վու մը գրանց ման մի ջո ցով 
- Ա ջակ ցու թյու նը՝ աշ խա տան քի շու կա մուտք գոր ծե լու հա մար 
- Ուղ ղոր դու մը՝ փոքր ձեռ նար կա տի րու թյամբ զբաղ վե լու հա մար, և ու ղեգ րու մը միկ րո ֆի նան սա վոր-

մամբ զբաղ վող կազ մա կեր պու թյուն ներ 
- Ի րա վա կան (վար չա կան) օ ժան դա կու թյու նը, օ րի նակ՝ պե տա կան մար մին նե րի հետ կապ հաս տա տե-

լու, գրանց ման ըն թա ցա կար գե րի և բա ցա կայող փաս տաթղ թե րը լրաց նե լու հա մար 
- Ան հա տա կան հո գե բա նա կան կամ սո ցիա լա կան ա ջակ ցու թյու նը` ը ստ պա հան ջի 
2) Եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի հետ կապ ված ըն թա ցա կար գե րի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց մա նը և 

ծագ ման պե տու թյուն նրանց փո խադր մանն ա ռնչ վող ցու ցա նիշ նե րը
3)  
- Եր րորդ ե րկր նե րի հետ կնք ված՝ հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րի առ կա յու թյու նը
-  Մար դու ի րա վունք նե րի ա պա հով ման ըն դուն ված ե րաշ խիք նե րը և այս ո լոր տում տի րող ը նդ հա նուր 

ի րա վի ճա կը
-  Պա հե լու վայ րե րի և կա ցա րան նե րի առ կա յու թյու նը, տե սակն ու պայ ման նե րը 
- Եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի ա պա հով վե րա դար ձի կազ մա կերպ ման հա մար հա սա նե լի ռե սուրս-

նե րը
 Ցու ցա նիշ ներն ը նտ րե լուց հե տո հե տա գա օգ տա գործ ման նպա տա կով ան հրա ժեշտ է կազ մել հա մա պա տաս-
խան մատ րի ցա՝ վե րոն շյալ գնա հատ ման տրա մա բա նա կան կա ռուց ված քի հա մա պա տաս խան վան դակ նե րը 
լրաց նե լու հա մար։ Ցու ցա նիշ նե րի մատ րի ցան կարևոր գոր ծիք է՝ տվյալ նե րի հա վաք ման, վեր լու ծու թյան և օգ-
տա գործ ման գոր ծըն թաց նե րը ծրագ րե լու և ի րա կա նաց նե լու հա մար։ Այն ը նդ լայ նում է տրա մա բա նա կան կա-
ռուց ված քը՝ սահ մա նե լու յու րա քան չյուր ցու ցա նի շի հա մար տե ղե կու թյուն նե րի ա ռու մով հիմ ա կան պա հանջ-
նե րը, և ամ փո փում է դի տանց ման և գնա հատ ման հիմ ա կան ա ռա ջադ րանք նե րը ծրագ րի շր ջա նակ նե րում։ 
Ցու ցա նիշ նե րի մատ րի ցայի հիմ ա կան բա ղադ րիչ ներն են (սյու նակ նե րի վեր նագ րե րը.73

 Ցու ցա նիշ ներ. Ցու ցա նիշ նե րի մի ջո ցով հս տակ ներ կա յաց վում են ճշգ րիտ տե ղե կու թյուն ներ, ո րոնք ան հրա-
ժեշտ ե ն՝ գնա հա տե լու, թե ա րդյոք տե ղի են ու նե ցել ա ռա ջարկ ված փո փո խու թյուն նե րը։ Ցու ցա նիշ նե րը կա րող 
են լի նել քա նա կա կան (թ վային) կամ ո րա կա կան (ն կա րագ րա կան դի տար կում եր)։ 

Ցու ցա նիշ նե րի սահ մա նում եր. Յու րա քան չյուր ցու ցա նի շի հա մար պա հանջ վում է դրա ա ռանց քային եզ րույթ-
նե րի ման րա մասն սահ մա նու մը, այդ թվում՝ գնա հատ ման են թա կա ո րո շա կի հար ցե րի բա ցատ րու թյու նը (ի նչ-
պես օ րի նակ՝ ով է կի րա ռում, ին չի նկատ մամբ կամ ե րբ է կի րառ վում ցու ցա նի շը)։ Սահ ման մամբ պետք է հս-
տա կո րեն բա ցատր վի, թե ի նչ պես է հաշ վարկ վե լու ցու ցա նի շը, օ րի նակ՝ տո կո սային հա րա բե րու թյան չա փի 
հա մա րիչն ու հայ տա րա րը։ Այս սյու նա կում պետք է նաև նշ վի, թե ա րդյոք ցու ցա նիշ ներն ան հրա ժեշտ է բա ժա-
նել՝ ը ստ սե ռի, տա րի քի, էթ նիկ ծագ ման կամ որևէ այլ փո փո խա կա նի։

 Մե թոդ ներ (աղ բյուր ներ). Այս սյու նա կում ներ կա յաց վում են տե ղե կու թյուն նե րի աղ բյուր նե րը և տվյալ նե րի հա-
վաք ման մե թոդ նե րը կամ գոր ծիք նե րը։ Գնա հատ ման կա ռուց ված քում դրանք կազ մե լու են «Ս տուգ ման մի ջոց-
ներ»–ի վե րա բե րյալ սյու նա կը։ 

73 Սահմանումերը մշակվել են Սկոտ Գ. Չափլոուի կողմից, Կարմիր խաչ, 2008 թվական:

 Հա մա պա տաս խան ցու ցա նիշ նե րը ո րո շե լու հա մար պետք է ու սում ա սի րել հետևյալ ո լորտ նե րը.
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վում տվյալ նե րը յու րա քան չյուր ցու ցա նի շի հա մար, ի նչ պես, օ րի նակ՝ ամ սա կան, կի սա մյա կային կամ տա րե-
կան պար բե րա կա նու թյամբ։

 Պա տաս խա նա տու ան ձ (ան ձինք). Այս սյու նա կում թվարկ վում են տվյալ նե րի հա վաք ման և վեր լու ծու թյան հա-
մար պա տաս խա նա տու ու հաշ վե տու ան ձինք, այ սինքն՝ պաշ տո նա տար ան ձինք, ՄՄԿ-ի ծրագ րե րի աշ խա-
տա կից նե րը, տե ղի գոր ծըն կե րը (գոր ծըն կեր նե րը) և ար տա քին խորհր դա տու նե րը։

Տ վյալ նե րի վեր լու ծու թյուն. Այս սյու նա կում նկա րագր վում է տվյալ նե րի հա վաք ման և վեր լու ծու թյան գոր ծըն թա-
ցը՝ ո րո շե լու, թե ա րդյոք ցու ցա նի շին հա սել են, թե ո չ։ Օ րի նակ՝ հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րի հա մար սո-
վո րա բար պա հանջ վում է վի ճա կագ րա կան վեր լու ծու թյուն, մինչ դեռ ո րա կա կան տվյալ նե րը կա րող են ու սում-
նա սիր վել գնա հատ ման թի մի ան դամ ե րի կող մից։

 Տե ղե կու թյուն նե րի օգ տա գոր ծում. Այս սյու նա կում ներ կա յաց վում են թի րա խային լսա րա նը և տե ղե կու թյուն նե րի 
օգ տա գոր ծու մը։ Այս տեղ պետք է նաև նշ վեն տվյալ նե րի հա մա կարգ ման (օ րի նակ՝ ա ղյու սակ ներ, քար տեզ ներ, 
գծա պատ կեր ներ, հիս տոգ րեր ու նկա րագ րա կան հաշ վետ վու թյուն ներ) և տա րա ծե լու (օ րի նակ՝ հա մա ցան ցի 
կայ քէ ջեր, ճե պազ րույց ներ, հա մայն քային հան դի պում եր և զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց ներ) ե ղա նակ նե րը։

Ցու ցա նիշ-
ներ

Ցու ցա նիշ նե-
րի սահ մա-
նում եր

Մե թոդ ներ 
(աղ բյուր-
ներ)

Պա տաս-
խա նա տու 
ան ձ

Հա ճա խա-
կա նու թյուն

Տ վյալ նե րի 
վեր լուծու-
թյուն

Տե ղե կու-
թյուն նե-
րի օգ-
տա գոր-
ծում

1) Ան ձանց 
ըն դուն ման 
փակ կա ցա-
րան  նե րում 
պահ վող 
Ե ԵՔ-նե րի 
թի վը

Ե ԵՔ՝ եր րորդ 
ե րկ րի քա ղա-
քա ցի, 
Ան ձանց ըն-
դուն ման փակ 
կա ցա րան ներ՝ 
միգ րանտ նե րի 
հա մար նա խա-
տես ված փակ 
կա ցա րան-
ներ, ո րոնք 
գտն վում են 
Սահ մա-նա-
պահ զոր քե րի 
կամ Ոս տի կա-
նու թյան են-
թա կա յու թյան 
ներ քո

Պե տա կան 
լիա զոր 
մարմ ի 
պաշ տո-
նա կան զե-
կույց նե րը

Պե տա կան 
լիա զոր 
մարմ ի 
նշա նակ ված 
աշ խա տա-
կից նե րը

Գ նա հատ-
ման ժա-
մա նա կա-
հատ վա ծում 
ե լա կե տային 
գնա հատ-
մա նը և յու-
րա քան չյուր 
ա միս ի րա-
կա նաց վող 
գնա հատ-
մանն ա ռնչ-
վող ամ-
բող ջա կան 
վի ճա կագ-
րու թյու նը

Գ նա հատ-
ման ըն թաց-
քում գնա-
հատ-ման 
թի մը

Դի տանց-
ման գործ-
ըն թա ցը

Տ վյալ նե րի հա վաք ման և վեր լու ծու թյան ծրա գիրն ու մե թոդ նե րը

 Ցու ցա նիշ նե րի մատ րի ցան կծա ռայի որ պես հար թակ՝ տվյալ նե րի հա վաք ման և վեր լու ծու թյան ծրագ րի մշակ-
ման հա մար։ Սույն ծրա գի րը բաղ կա ցած կլի նի տվյալ նե րի յու րա քան չյուր տե սա կի սահ մա նու մը, հա վա քագ-
րու մը, կազ մու մը և վեր լու ծու մը բա ցատ րող ման րա մասն շա րադ րան քից։ Սույն ծրագ րի հիմ ա կան բա ղադ րիչ-
նե րից ե ն՝ վեր լու ծու թյան միա վո րը, ցու ցա նիշ նե րի, փո փո խա կան նե րի և հար ցա շա րե րի միջև կա պը, ը նտ րան-
քի շր ջա նակն ու մե թո դա բա նու թյու նը, տվյալ նե րի հա վաք ման ժամ ետ ներն ու ձևե րը, ժամ ետ նե րը և նյու թա-
տեխ նի կա կան բա զան, ի նչ պես նաև տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան մե թոդ նե րը։ 

Հա ճա խա կա նու թյուն (ժա մա նա կա ցույց). Այս սյու նա կում նշ վում է, թե ի նչ հա ճա խա կա նու թյամբ են հա վաք-
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կան մե թոդ ներ։ Ե րկ րոր դային տվյալ նե րը կհա վաք վեն կա մե րալ ու սում ա սի րու թյամբ՝ օգ տա գոր ծե լով ստորև 
ներ կա յաց ված մի ջոց նե րը։ Ի լրում ստորև թվարկ ված փաս տաթղ թե րի՝ ու սում ա սի րու թյան մեջ նաև կա րող 
են օգ տա գործ վել տե սա ձայ նագ րու թյուն ներ, է լեկտ րո նային տվյալ ներ կամ լու սան կար ներ։ Կարևոր է հետևո-
ղա կա նո րեն ու սում ա սի րել այդ փաս տաթղ թե րը։ 

• Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րի տեքս տե րը

•  Վե րա դար ձի ա ռն չու թյամբ վի ճա կագ րու թյու նը

•  Պաշ տո նա կան զե կույց նե րում նշում երն ու դի տար կում ե րը 

• Առնչ վող տե ղե կու թյուն ներ 
Ա ռաջ նային տվյալ նե րը նույն պես կհա վա քագր վեն՝ ա պա հո վե լու, որ պատ շաճ վեր լու ծու թյուն կա տա րե լու հա-
մար տվյալ նե րը ներ կա յաց ված լի նեն ճիշտ ձևով, և որ գնա հատ մանն ա ռնչ վող հար ցե րին պա տաս խան ներ 
տա լու հա մար լի նեն բա վա կա նա չափ տվյալ ներ։ Նոր տվյալ ներ հա վա քե լու հա մար ան հրա ժեշտ է քն նար կել, 
թե տվյալ նե րի հա վաք ման ի ՞նչ գոր ծիք ներ են պա հանջ վում։ Ա ռա ջարկ վող գնա հատ ման հա մար կա րող են կի-
րառ վել հետևյալ գոր ծիք նե րը. 

Ուղ ղա կի դի տար կում. Այն հիմ ա կա նում նե րա ռում է այն, ի նչ տե սա նե լի է ո լոր տին ա ռնչ վող 
ճամ փոր դու թյուն նե րի և դե պի վայր այ ցե լու թյուն նե րի ժա մա նակ։

 Հար ցազ րույց ներ. Դրանք կազ մում են տվյալ նե րի և տե ղե կու թյուն նե րի հա վա քագր ման մե թո դա բա նու թյան 
կարևոր մա սը։ Կախ ված շա հագր գիռ ան ձանց առ կա յու թյան հան գա ման քից և գնա հատ ման գոր ծա ռա կան 
կա րո ղու թյու նից՝ հար ցազ րույց նե րը կա րող են ան ցկաց վել դեմ առ դեմ կամ հե ռա խո սազ րույ ցով՝ մի շարք 
հար ցե րի և ուղ ղոր դում ե րի կի րառ մամբ։ Կան հար ցազ րույց վա րե լու տար բեր ե ղա նակ ներ, ո րոնք ը նտր վում 
են հարց ման են թարկ վող ան ձի բնույ թի հա մա ձայն։ 

Հար ցա շա րեր. Սա կա րող է ծա ռայել որ պես շա հագր գիռ ան ձանց տե սա կետ ներն ի մա նա լու մատ չե լի և ա րագ 
մի ջոց։ Հար ցա շա րե րը կարևոր գոր ծիք ներ ե ն՝ հա մա կարգ ված ձևով մեծ թվով մարդ կան ցից տվյալ ներ հա վա-
քե լու հա մար։ Գնա հատ ման սկզբ նա կան փու լում հար ցա շա րը կա րե լի է նա խա պես ու ղար կել վե րոն շյալ՝ շա-
հագր գիռ ան ձանց թի րա խային խմ բին։ 

 Հիմ ա կան գա ղա փա րը

Խնդ րում ե նք ձևա կեր պել մո դու լի հիմ ա կան գա ղա փա րը և այն հա մե մա տել Ձեռ նար կի «T» մո դու լում ներ կա-
յաց ված հիմ ա կան գա ղա փա րի հետ։

Հա ճա խա կա նու թյուն (ժա մա նա կա ցույց). Այս սյու նա կում նշ վում է, թե ի նչ հա ճա խա կա նու թյամբ են հա վաք-
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-I- 
ԻՆՔ ՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒ ՄԸ

 Նե րա ծու թյուն, նպա տա կը 

Ինք նու թյան կա ռա վա րու մը նշա նա կում է ի նք նու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րի հա վա քագ րու մը, ստու-
գու մը, պա հու մը, օգ տա գոր ծու մը և տնօ րի նու մը, ի սկ ա պա հով ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թե րի պատ րաստ-
ման ա ռանց քային հար ցե րից մեկն ի նք նու թյան ու ժեղ կա ռա վա րում է։ Ստորև ներ կա յաց ված մո դուլն ուղղ-
ված է հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի կա ռա վար ման ա մե նա վի ճար կե լի հար ցե րից մե կին և, ը նդ հա նուր առ մամբ՝ 
նաև ի նք նու թյան կա ռա վար մա նը։ 

Ինք նու թյան կա ռա վա րու մը և վե րահս կո ղու թյու նը

2001 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 11 –ին աշ խար հը ցնց վեց՝ դի տե լով Ա ՄՆ –ի դեմ Ալ Քաե դայի նա խա ձեռ նած 
ա հա բեկ չա կան հար ձա կու մը։ Այդ ող բեր գա կան ի րա դար ձու թյուն նե րից հե տո 9/11 Հանձ նա ժո ղո վը74 կազ մեց 
տե ղի ու նե ցած ող բեր գու թյան հան գա մանք նե րի վե րա բե րյալ հաշ վետ վու թյուն՝ նշե լով, որ ա հա բե կիչ նե րի հա-
մար ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թերն ու նեն նույն ար ժեքն, ի նչ զեն քե րը։ Փո փոխ ված ան ձնագ րերն ու վի զա նե-
րը կամ խար դա խու թյամբ ձեռք բեր ված փաս տաթղ թե րի իս կա կան օ րի նակ ներն ա հա բե կիչ նե րին և հան ցանք 
կա տա րած այլ ան ձանց թույլ են տա լիս գոր ծո ղու թյուն ներ ծրագ րե լու կամ ի րա կա նաց նե լու ըն թաց քում սահ-
ման ներ հա տել։ Ի հար կե, սա շատ ծայ րա հեղ դեպ քի օ րի նակ է, բայց այն ցույց է տա լիս ի նք նու թյան կա ռա-
վար ման, ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թե րում պաշտ պա նիչ հատ կա նիշ նե րի մշակ ման, ի նչ պես նաև ան վտան-
գու թյան և հան րային կար գի պահ պան ման հա մար դրանց վե րահս կո ղու թյան կարևո րու թյու նը։ 

Դա րեր շա րու նակ ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թերն օգ տա գործ վել են որ պես ի նք նու թյան հաս տատ ման, ի նչ-
պես նաև օ տա րերկ րյա ի րա վա զո րու թյան տակ գտն վող ճամ փոր դո ղին պաշտ պա նու թյուն տրա մադ րե լու հիմք։ 
Եր կար ժա մա նակ տար բեր ձևե րով և տես քով ան ձնագ րե րին այդ քան շատ ու շադ րու թյուն չէր հատ կաց վում, 
քա նի որ մի ջազ գային ճամ փոր դու թյու նը հա ճա խա կի բնույթ չէր կրում և սահ մա նա փակ վում էր ա զն վա կան նե-
րի՝ դի վա նա գի տա կան, ա ռևտ րային նպա տակ նե րով և շքե ղու թյան հա մար ուղևո րու թյուն նե րով։ Ա նձ նագ րե րը 
հեշ տու թյամբ չէին տրա մադր վում, և չկար ան ձնագ րե րի տրա մադր ման ստան դարտ ձևա չափ։ Շատ հա ճախ 
ան ձնագ րի տրա մադ րու մը կախ ված էր տվյալ ե րկ րի կա ռա վա րու թյան ցան կու թյու նից և ոչ թե ան ձի «ի րա-
վուն քից»։ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյու նում ան ձնագ րի տրա մադ րու մը դեռևս հա մար վում է որ պես թա գա վո րա-
կան ար տո նու թյուն։ Այ նուա մե նայ նիվ, տես նե լով մե ծա մասշ տաբ տու րիզ մի, մի ջազ գային ա ռևտ րի և, վեր ջա-
պես՝ հա մաշ խար հային մա կար դա կով աշ խա տան քային շար ժու նա կու թյու նը, տար բեր ե րկր նե րի կա ռա վա րու-
թյուն ներ սկ սե ցին մտա հոգ վել սահ մա նի վրա գոր ծող՝ վե րահս կո ղու թյան բարդ ըն թա ցա կար գե րի պատ ճա ռով 
ստեղծ ված խո չըն դոտ նե րով, ի նչ պես նաև պե տու թյուն նե րի կող մից տրա մադր վող ճամ փոր դա կան փաս տաթղ-
թե րի ստու գում ե րով՝ ը ստ յու րա քան չյուր պե տու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի և ստան դարտ նե րի։ 

74 ԱՄՆ–ի դեմ իրականացվող ահաբեկչական գործողությունների հարցերով ազգային հանձնաժողով
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 Մեր օ րե րում սահ մա նա պահ նե րին կամ ներ գաղ թի հար ցե րով պաշ տո նյա նե րին դեռևս հանձ նա րա րում են 
ա պա հո վել ե րկ րի պաշտ պա նու թյու նը։ Օ տա րերկ րա ցու մուտ քը թույ լատ րե լու կամ ար գե լե լու մա սին ո րո շու մը 
պետք է կա յաց վի շատ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում, ո րը սո վո րա բար լի նում է մեկ րո պեից ոչ ա վե լի։ Սխալ 
ո րոշ ման կա յա ցու մը կա րող է բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն թող նել և հան գեց նել լուրջ հետևանք նե րի։ Ներ գաղ-
թի հար ցե րով պաշ տո նյան/ոս տի կա նու թյան ծա ռայո ղը կա րող է կորց նել իր աշ խա տան քը, ի սկ օ րի նա կան 
կեր պով ճա նա պար հոր դող ան ձի ա ռջև կա րող են ծա ռա նալ ա զա տու թյու նից զրկ ման, եր կիր մուտք գոր ծե լը 
մեր ժե լու և ե րկ րից հե ռաց նե լու խն դիր ներ, ա վե լի եր կա րա ժամ ետ հետևանք նե րը կա րող են ազ դե ցու թյուն 
թող նել միև նույն կամ այլ եր կիր ճամ փոր դե լու նպա տա կով վի զա ձեռք բե րե լու հե տա գա փոր ձե րի վրա, օ տա-
րերկ րա ցուն ներ կա յաց նող դես պա նատ նե րից և ե րկ րի կա ռա վա րու թյու նից ստաց վող պաշ տո նա կան բո ղոք նե-
րի պատ ճա ռով տվյալ եր կի րը կա րող է քա ղա քա կան հետևանք ներ կրել, ան ձը, ում հա մար հա մա պա տաս խան 
հետևանք ներ է ա ռա ջա ցել կա յաց ված ո րո շու մը, կա րող է հայց ներ կա յաց նել վե րոն շյալ ներ գաղ թի հար ցե րով 
պաշ տո նյային կամ ի րա վա պահ մարմ ի աշ խա տակ ցին աշ խա տան քի ըն դու նած կա ռա վա րու թյան դեմ, կամ 
ան ձանց կա րող են սխալ մամբ ըն դու նել հա մա պա տաս խան եր կիր, ո րը և կա րող է բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն 
թող նել ե րկ րի տն տե սու թյան և ան վտան գու թյան վրա։ Վա տա գույն դեպ քում՝ տվյալ ե րկ րի մարդ կանց և են թա-
կա ռուց վածք նե րի դեմ ա հա բեկ չա կան հար ձա կում ի րա կա նաց նող ա հա բեկ չին եր կիր ըն դու նե լը կա րող է ա ղե-
տա լի հետևանք ներ ու նե նալ (ՄՄԿ, 2007 թվա կան)։ 

1920 թվա կա նին Ազ գե րի լի գայի ան ձնագ րային փաս տաթղ թե րի հար ցե րով կոն ֆե րան սը սկիզբ դրեց ճամ-
փոր դա կան փաս տաթղ թե րի ա ռն չու թյամբ փոխ զիջ ման հաս նե լուն ուղղ ված՝ մի ջազ գային մա կար դա կով 
ներդր վող ջան քե րին, ո րոնք հա սան ի րենց գա գաթ նա կե տին 1944 թվա կա նին Ա ՄՆ –ի Չի կա գո քա ղա քում 
դրա ի րա վա հա ջոր դի՝ Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան հո վա նու ներ քո 52 պե տու թյուն նե րի կող մից 
«Քա ղա քա ցիա կան ա վիա ցիայի» մա սին կոն վեն ցիայի ստո րագր մամբ։ Այդ պատ մա կան նշա նա կու թյան մի-
ջազ գային փաս տաթղ թով ներ կա յաց վեց մի ջազ գային ճամ փոր դու թյու նը հեշ տաց նե լու մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու 
ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ նե րա ռյալ հա մա պա տաս խան ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թե րի մշա կու մը և Քա ղա քա-
ցիա կան ա վիա ցիայի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյան (ՔԱՄԿ) հիմ ադ րու մը, ո րը եր կար տա րի ներ հա մար-
վել է աշ խար հում ի նք նու թյան կա ռա վար ման զար գաց ման շար ժիչ ու ժը։ ՔԱՄԿ –ի խն դիրն է սահ մա նել ներ-
դաշ նա կեց ված ըն թա ցա կար գե րը խթա նե լուն ուղղ ված ստան դարտ նե րը և ա ռա ջարկ վող պրակ տի կան, ի նչ պես 
նաև պե տու թյուն նե րին օ ժան դա կել նշ ված ստան դարտ նե րի, հատ կա պես՝ ան ձնագ րե րին և այլ ճամ փոր դա կան 
փաս տաթղ թե րին վե րա բե րող ստան դարտ նե րի կի րարկ ման հար ցում։ Այդ գոր ծո ղու թյուն նե րով հա մախմբ վում 
են նույ նա կա նաց ման բարձր տեխ նո լո գիա ներն՝ ամ բողջ աշ խար հում ճամ փոր դող նե րի ան վտան գու թյու նը, 
ա պա հո վու թյու նը և ան ձեռնմ ե լի ու թյունն ամ րապն դե լու հա մար։ ՔԱՄԿ –ի դոկտ րի նան կի րառ վում է ճամ փոր-
դու թյու նը հեշ տաց նե լու հա մար՝ ա պա հով և ան վտանգ ճամ փոր դու թյուն ա պա հո վե լիս։

 Վեր ջերս Չի կա գոյի կոն վեն ցիայի բո լոր ստո րագ րող կող մե րը կի րա ռում են Մե քե նայով ըն թեռ նե լի ճամ փոր-
դա կան փաս տաթղ թե րը (ՄԸՃՓ), ո րը որ պես մի ջազ գային ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թեր պա րու նա կում է աչ-
քով և մե քե նայով ըն թեռ նե լի տվյալ ներ (օ րի նակ՝ ան ձնա գիր կամ վի զա)։ ՄԸՃՓ –ի ստան դարտ ձևա չա փով 
յու րա քան չյուր տե սակ պա րու նա կում է փաս տաթղ թի ի րա վա տի րոջ ի նք նու թյան վե րա բե րյալ ման րա մաս ներ՝ 
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նե րա ռյալ մե քե նայով ըն թեռ նե լի ե րկ տող գո տում (ՄԸԳ) ար տա ցոլ ված ի նք նու թյան պար տա դիր տար րե րով 
լու սան կա րը կամ թվային պատ կե րը։ ՄԸՃՓ– նե րի «հա մաշ խար հային մասշ տա բով փո խա դարձ գոր ծա ծու-
թյու նը» հեշ տաց նում է մի ջազ գային ճամ փոր դող նե րի ստու գու մը և ը նդ հան րա պես ամ րապն դում է ան վտան-
գու թյու նը։ ՄԸՃՓ– նե րը նե րա ռում են Մե քե նայով ըն թեռ նե լի ան ձնագ րե րը (ՄԸԱ), է լեկտ րո նային Մե քե նայով 
ըն թեռ նե լի ան ձնագ րե րը (է ՄԸԱ) կամ է լեկտ րո նային Ա նձ նա գի րը75, Մե քե նայով ըն թեռ նե լի վի զա նե րը (ՄԸՎ) 
և Մե քե նայով ըն թեռ նե լի պաշ տո նա կան ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թե րը (ՃՓ– նե րը)։ Դրանց մաս նագ րե րը 
հրա պա րակ ված են ՔԱՄԿ –ի թիվ 9303 փաս տաթղ թում։

Վս տա հե լի ՄԸՃՓ –ով հեշ տաց վում է մի ջազ գային ճամ փոր դու թյու նը, ի սկ տեխ նո լո գիա նե րով ա վե լի ա րագ 
և ար դյու նա վետ է դար ձել սահ ման նե րի կա ռա վա րու մը։ Ան ցյալ տաս նա մյա կում ՌՀՆ –ի76 և ԻՍ –ի77 չի պե րի 
տեխ նո լո գիա նե րի ա րագ զար գաց մամբ փո փո խու թյուն նե րի են են թարկ վել փաս տաթղ թե րի ան վտան գու թյան 
և կի րառ ման հա մա կար գերն ու գոր ծըն թաց նե րը։ Փաս տաթղ թում ՌՀՆ –ի կամ ԻՍ –ի չի պե րի ներդր մամբ, ի նք-
նու թյան վե րա բե րյալ ժա մա նա կա կից է լեկտ րո նային փաս տաթղ թում կա րե լի է պա հել ա վե լի շատ թվային տե-
ղե կատ վու թյուն, ի նչ պես նաև դրա նում կա րե լի է կա տա րել ա վե լի շատ գոր ծա ռույթ ներ և գոր ծո ղու թյուն ներ։ 
ՔԱՄԿ –ի գոր ծու նե ու թյան խթան մամբ է ՄԸՃՓ– նե րին բնո րոշ ստան դարտ հատ կա նիշ ներն են դար ձել չի պե-
րը, կեն սա չա փա կան տվյալ նե րը և, մաս նա վո րա պես՝ լու սան կա րը։ Կեն սա չա փա կան տվյալն ա վե լի հու սա լի 
ան ձնա կան հատ կա նիշ է և այդ պատ ճա ռով էլ ծա ռա յում է որ պես փաս տաթղ թի ի րա վա տի րոջ ի նք նու թյու նը 
հաս տա տե լու հա մար ա վե լի վս տա հե լի մի ջոց։ 

2005 թվա կա նին է լեկտ րո նային ան ձնագ րի (էլ. ան ձնա գի րը) ներդր մամբ սահ ման նե րի կա ռա վա րու մը թևա կո-
խեց նոր դա րաշր ջան՝ տեխ նո լո գիա նե րի լիա կա տար շա հա գործ մամբ։ Գոր ծո ղու թյուն նե րի և ան վտան գու թյան 
ա ռու մով կա րո ղու թյուն նե րի կա պակ ցու թյամբ միկ րոպ րո ցե սո րային քարտն ար մա տա պես փո փո խել է ճամ-
փոր դա կան փաս տա թուղ թը՝ այն դարձ նե լով ա վե լի բազ մա կող մա նի։ Քար տով կա րե լի է կո դա վո րել ալ գո րիթմ-
նե րը, մշա կել տվյալ նե րը, կա տա րել հաշ վարկ ներ, ի նչ պես նաև կա ռա վա րել տվյալ նե րը, ֆայ լե րը և ար ձա նագ-
րու թյուն նե րը։ Է լեկտ րո նային Ա նձ նագ րում փաս տաթղ թի ի րա վա տի րոջ կեն սա չա փա կան տվյալ նե րը պա հե լու 
ար դյուն քում փաս տա թուղ թը դար ձել է սահ ման նե րի կա ռա վար ման հա մար ա վե լի ա պա հով և դի նա միկ սարք։ 

Ինք նու թյու նը կեղ ծե լու կարևոր խն դի րը լու ծե լու հա մար, ո րի դեպ քե րի թի վը կա յուն կեր պով ա ճել է վեր ջին 
20 տար վա ըն թաց քում, ՔԱՄԿ –ը ան ձնագ րե րը նա խագ ծող նե րի հետ հաս տա տել է ան ձնագ րե րում է լեկտ րո-
նային ե ղա նա կով կեն սա չա փա կան տե ղե կատ վու թյան ներդր ման նոր ստան դարտ ներ։ Նպա տակն է նվա զա-
գույ նի հասց նել ան ձի՝ ան ձնագ րի մի ջո ցով ի նք նու թյան փո խա րին ման հա վա նա կա նու թյու նը։ Ան ցյա լում դա 
պար զա պես նշա նա կում էր ան ձնագ րի փո խա րի նու մը լու սան կա րի մի ջո ցով։ Կեն սա չա փա կան տար րե րի նե-
րառ մամբ դա նշա նա կում է ստա նալ և փո փո խել ան ձնագ րում ներդր ված է լեկտ րո նային չի պում առ կա է լեկտ-
րո նային տվյալ նե րը, ի նչ պես նաև նշա նա կում է փո խա րի նել լու սան կա րը, ին չը պաշտ պան ված է ան վտան-
գու թյունն ա պա հո վող հատ կա նիշ նե րով, ո րոնք շա րու նա կում են ա վե լաց նել կեղ ծե լու դեպ քե րից ան ձնագ րե րի 
պաշտ պա նու թյան ի րենց հնա րա վո րու թյու նը։

 Հարկ է նշել, որ չնա յած կեն սա չա փա կան կողմ ո րո շի չը դեռևս ստան դարտ չէ, սա կայն բազ մա թիվ ե րկր-
ներ ի րենց ազ գային ան ձնագ րե րում ար դեն կի րա ռում են կեն սա չա փա կան լու ծում եր՝ ը ստ հա մա ձայ նեց ված 
ստան դարտ նե րի։ Ա նձ նագ րե րի պատ րաստ ման գոր ծում ը նտր ված կեն սա չա փա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
ներն են դեմ քը, մատ նա հետ քե րը և աչ քի ցան ցա թա ղան թը։ Դեմ քի պատ կե րը ծա ռա յում է որ պես նույ նա կա-
նաց ման հիմ ա կան մի ջոց՝ օգ տա գոր ծե լով ստան դար տաց ված, թվային ե ղա նա կով պահ ված դեմ քի պատ կեր-
նե րը որ պես աշ խար հի մասշ տա բով փո խա դար ձա բար գոր ծած վող կեն սա չա փա կան տվյալ ներ։

75 Էլեկտրոնային մեքենայով ընթեռնելի անձնագրում (էՄԸԱ) ինքնությունը նկարագրված է ՔԱՄԿ–ի թիվ 9303 
փաստաթղթում:
76 Ռադիոյի հաճախականությամբ նույնականացումը (ՌՀՆ) նշանակում է իրեր ին կցված պիտակները մեքեն այաբար 
նույնականացնելու և հետագծելու նպատակներով տվյալների փոխանցման համար ռադիո հաճախականության անլար, 
առանց հաղորդակցման կիրառումը։
77 Ինտեգրալ սխեման կամ մոնոլիտային ինտեգրալ սխեման, որը նաև կոչվում է ԻՍ, չիպ կամ միկրոչիպ, նշանակում է 
մեկ փոքր կրիչի՝ «չիպի», վրա էլեկտրոնային սխեմաների շարան։ 
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 Վեր ջին տա րի նե րին մե քե նայով ըն թեռ նե լի փաս տաթղ թե րը՝ նե րա ռյալ «ս մարթ» նույ նա կա նաց ման քար-
տե րը, է լեկտ րո նային նույ նա կա նաց ման քար տե րը և է լեկտ րո նային ան ձնագ րերն ա պա հո վել են Սահ ման-
նե րի ավ տո մատ վե րահս կո ղու թյան (ՍԱՎ) հա մա կար գի մշա կու մը։ 

ՍԱՎ –ի հա մա կար գի մի ջո ցով ա պա հով վում է ՄԸՃՓ –ով՝ նե րա ռյալ է լեկտ րո նային ան ձնագ րե րով, 
«ս մարթ» նույ նա կա նաց ման քար տե րով, ՄԸ գո տում փաս տաթղ թե րով ուղևոր նե րի կող մից ի նք նաս պա-
սարկ ման ներ գաղ թային հար ցե րով ստուգ ման ի րա կա նա ցու մը։ Հա մա կար գը նե րա ռում է փաս տաթղ թերն 
ըն թեր ցող սար քա վո րում եր, ի սկ ի նք նու թյան հաս տատ ման կամ նույ նա կա նաց ման հա մար հա մա կար-
գում կի րառ վում է կեն սա չա փա կան կողմ ո րո շիչ նե րի տեխ նո լո գիան (կա՛մ նա խա պես գրանց վե լու հա մա-
կար գով, կա՛մ է ՄԸՃՓ –ում պահ վող կեն սա չա փա կան տե ղե կատ վու թյան օգ տա գործ մամբ)։ Ամ բողջ գոր-
ծըն թա ցը պարզ է և ար դյու նա վետ։ Ո ւղևո րը պար զա պես փաս տա թուղ թը տե ղադ րում է ըն թեր ցող սար քա-
վոր ման մեջ։ Ըն թեր ցող սար քա վո րու մը վերց նում է ուղևո րի ան ձնա կան տվյալ նե րը՝ նե րա ռյալ կեն սա չա-
փա կան տվյալ նե րը կամ ուղ ղա կի ո րեն փաս տաթղ թից կամ էլ օգ տա գոր ծե լով տե ղե կատ վու թյու նը որ պես 
սեր վե րային հա մա կար գից տվյալ նե րի ստաց ման գոր ծիք։ Այ նու հետև ուղևորն իր մա տը դնում է տե սած-
րի չի մեջ կամ նա յում է ա պա րա տին, կամ ցան ցա թա ղան թի տե սած րի չի մեջ կեն սա չա փա կան տվյալ նե րը 
լու սան կա րե լու հա մար՝ պահ վող կեն սա չա փա կան տվյալ նե րի հետ հա մե մա տե լու նպա տա կով։ Հա մընկ նե-
լու դեպ քում, ստու գում ա վարտ վում է, և ուղևո րը կա րող է գնալ։

 ՍԱՎ հա մա կար գերն ա րա գո րեն զար գա ցում են ապ րել վեր ջին տա սը տա րի նե րի ըն թաց քում։ Դրանք լայ-
նո րեն ներդր վել են Ա սիա յում, ի նչ պես նաև ԵՄ և աֆ րի կյան ե րկր նե րում։ Դրան ցով ուղևոր նե րի ստու գու մը 
մատ չե լի է և վս տա հե լի՝ հատ կա պես ցածր ռիս կային խմ բե րի դեպ քում։

 Գա լիք տա րի նե րին շր ջա նա ռու թյան մեջ գտն վող է ՄԸՃՓ– նե րի թվի ա վե լաց մամբ, կա րա գա նա ՍԱՎ հա-
մա կար գե րի մշա կու մը, ի սկ դրա գոր ծա ռույթ նե րը և նա խագ ծե րը կդառ նան ա վե լի բարդ։

 Բարձր տեխ նո լո գիա կան սար քե րի և կի րառ ման հա մա կար գե րի հար ցե րով լիա զոր ված ներ գաղ թի հար-
ցե րով պաշ տո նյան այժմ կա րող է կենտ րո նա նալ իր մաս նա գի տա կան փոր ձը պա հան ջող այն պի սի բնա-
գա վառ նե րի վրա, ի նչ պի սիք են դի տար կու մը, հարց ման են թար կե լը, մարդ կային դա տո ղու թյու նը և այլն, 
ի նչ պես նաև կա րող է կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում կա յաց նել ող ջա խոհ ո րո շում եր։ Տեխ նո լո գիա նե րը 
ներ գաղ թի հար ցե րով պաշ տո նյային դարձ րել են «սու պեր մեն». մի բան, ո րն իր նա խորդ նե րը չէին պատ-
կե րաց նում։ Նա կա րող է աշ խա տել ա վե լի ա րագ, հաս նել ա վե լի լավ ար դյունք նե րի և նույ նիսկ կա րող է 
միա ժա մա նակ կա ռա վա րել մի քա նի ու ղի ներ, ի նչ պես դա ա նում է Սահ ման նե րի ավ տո մատ վե րահս կո ղու-
թյան (ՍԱՎ) հա մա կար գը։

 Մարդ կանց բարձր շար ժու նա կու թյան և սահ մա նային ստուգ ման կե տե րում ուղևոր նե րի ա վե լա ցող թվի պատ-
ճա ռով ե ղել է ճամ փոր դող նե րի ի նք նու թյան ա րագ հաս տատ ման մեծ պա հան ջարկ։ Ճամ փոր դո ղի ճամ փոր դա-
կան փաս տաթղ թի վս տա հե լի լի նե լը մեծ մար տահ րա վեր է։ Կան հար ցեր, թե ա րդյո՞ք ճամ փոր դա կան փաս-
տա թուղ թը տր վել է ի րա վա սու մարմ ի կող մից, թե ոչ, և ա րդյո՞ք ան ձի ի նք նու թյու նը հար ցա կա նի տակ է, թե՞ 
ո չ։ 
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Այժմ հայտ նի է, որ կեղծ ի նք նու թյու նը սպառ նում է ան վտան գու թյա նը և ա ռա ջաց նում այլ ա նօ րի նա կան գոր-
ծո ղու թյուն նե րի կա տա րում, և որ մեր օ րե րում մեծ կարևո րու թյուն է տր վում վս տա հե լի նույ նա կա նաց ման փաս-
տաթղ թին։ Հա մաշ խար հայ նաց ման, քա ղա քա կան խառ նաշ փոթ, տն տե սա կան ա ճի, տու րիզ մի, տե ղա շարժ-
վե լու ա զա տու թյան ու տե ղա շարժ վե լու հեշ տու թյան պատ ճա ռով բնակ չու թյան շար ժու նա կու թյու նը դար ձել է 
մի ջազ գային մասշ տա բով մտա հո գու թյան ա ռար կա։ Հար կա վոր է հաս տա տել ան ձի իս կա կան ի նք նու թյու նը՝ 
ե րաշ խա վո րե լու, որ «ճամ փոր դու թյու նը հեշ տաց վում է, ե րբ նաև ա պա հով վում է, որ այն ա պա հով և ան վտանգ 
է ։»

 Նախ կի նում ուղևո րի ստու գու մը հիմ ա կա նում ի րա կա նաց վում էր տե սո ղա կան ստուգ ման մի ջո ցով տե սու չի 
դի մաց կանգ նող ան ձի և նրա մոտ առ կա ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թի ստուգ մամբ։ Այս գոր ծըն թա ցը նե րա-
ռում է ո րո շա կի հիմ ա կան քայ լեր, ո րոնք հետևյալն ե ն՝

-  Պաշ տո նյան պետք է ստու գի ան ձի ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թի իս կու թյու նը, 
- ան ձի դի մաց պետք է ստու գի նրա լու սան կա րը՝ հաս տա տե լու, որ այդ ան ձը փաս տաթղ թի օ րի նա-

կան ի րա վա տերն է և հաս տա տե լու այդ ան ձի ի նք նու թյու նը, 
- այ ցի նպա տա կը հաս տա տե լու հա մար, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, պետք է ստու գի ճամ փոր դա-

կան փաս տաթղ թում և հա մա պա տաս խան մուտ քի ար տո նագ րում կնիք նե րի առ կա յու թյու նը, 
- ճամ փոր դո ղի մտադ րու թյու նը սահ մա նե լու հա մար պետք է հարց նի պարզ, բայց ուղ ղոր դող հար ցեր, 
- պետք է ստու գի հա մա պա տաս խան ար ձա նագ րու թյուն նե րը՝ տես նե լու, թե ա րդյո՞ք ան ձը հե տա խուզ-

ման մեջ է, թե՞ ոչ, կամ ա րդյո՞ք նախ կի նում ճամ փոր դա կան ար ձա նագ րու թյուն նե րում ու նի բա ցա սա-
կան կող մեր, թե՞ ոչ,

-  տե ղա շարժն ար ձա նագ րե լու հա մար հա մա կարգ չում պետք է մուտ քագ րի հա մա պա տաս խան գրա-
ռում ե րը,

-  պետք է ո րո շի, թե ա րդյո՞ք ան ձին կա րե լի է ըն դու նել կամ թույ լատ րել գնալ և նրա ան ձնագ րում դնել 
ներ գաղ թի կնի քը՝ ե րկ րում մա լու պայ մա նով (օ րի նակ՝ որ պես այ ցե լու կամ գոր ծա րար նպա տակ նե-
րով) և ե րկ րում մա լու ժամ ե տը (օ րե րի թի վը)։ 

Դի մում ե րի հանձն ման հար մա րեց ված հա մա կար գերն այժմ կա տա րում են ներ գաղ թի հար ցե րով պաշ տո-
նյայի օ ժան դակ գոր ծա ռույթ նե րի մեծ մա սը, օ րի նակ՝ ստու գում են փաս տաթղ թի ի րա վա տի րոջ տվյալ նե րը, 
ներ գաղ թի հար ցե րով պաշ տո նյային տրա մադ րում են օգ տա կար խոր հուրդ ներ (օ րի նակ՝ հա մա պա տաս խան 
ար ձա նագ րու թյուն նե րի ստու գու մը, կեն սա չա փա կան տվյալ նե րի մի ջո ցով ի նք նու թյան հաս տա տու մը, փաս-
տաթղ թում ան վտան գու թյան հատ կա նիշ նե րի նախ նա կան ստու գու մը և այլն)։ 

 Ինք նու թյան վե րա բե րյալ փաս տաթղ թե րը

 Մի ջազ գային ճամ փոր դու թյան նպա տա կով օգ տա գործ վող ի նք նու թյան վե րա բե րյալ փաս տաթղ թեր հանձ նե լու 
հիմ ա կան նպա տակն այդ փաս տաթղ թե րի ի րա վա տի րոջ ի նք նու թյու նը և նրա քա ղա քա ցի ու թյու նը հաս տա-
տելն է ։
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Փաս տա թուղթ Հա յաս տա նում դրա օգ տա գոր ծու մը Ներգ րավ ված 
մար մին նե րը

Անձ նա գի րը
 Փաս տա թուղթ, ո րը տրա մադր-
վում է այն պե տու թյան ի րա-
վա սու մարմ ի կող մից, ո րն 
ան ձին նույ նա կա նաց նում է որ-
պես տրա մադ րող պե տու թյան 
քա ղա քա ցի՝ ի ա պա ցույց այդ 
փաս տաթղ թի ի րա վա տի րոջ՝ 
այդ պե տու թյուն վե րա դառ նա-
լու ի րա վուն քի առ կա յու թյան։ 
Ը ստ ա րևմ տյան ա վան դույթ նե-
րի, ան ձնագ րերն օգ տա գոր ծել 
են օ տա րերկ րյա ճամ փոր դու-
թյան նպա տակ նե րով և ոչ որ-
պես ի նք նու թյու նը հաս տա տող 
ներ պե տա կան փաս տա թուղթ։ 
Ա նձ նա գիրն ըն դուն ված մի-
ջազ գային վկա յա գիրն է կամ 
քա ղա քա ցի ու թյան ա պա ցույ-
ցը՝ չնա յած որ դրա ա պա ցու-
ցո ղա կան նշա նա կու թյու նը 
միայն ա ռերևույթ է ։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նը 
հաս տա տող փաս տա թուղթն ան ձնա գիրն է։ Ը ստ մի 
շարք ը նդ հա նուր գոր ծա ծու թյուն ու նե ցող սահ մա նում-
նե րի՝ ան ձնա գի րը պե տու թյան կող մից տր ված ճամ-
փոր դա կան փաս տա թուղթ է, ո րով հաս տատ վում է 
դրա ի րա վա տի րոջ ի նք նու թյու նը և քա ղա քա ցի ու թյու նը 
մի ջազ գային ուղևո րու թյուն նե րի նպա տա կով։ Հա յաս-
տա նի օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես վում են այս եր կու 
հիմ ա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ Ա նձ նա գիրն 
ի նք նու թյու նը հաս տա տող, մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված 
ճամ փոր դա կան փաս տա թուղթ է, ո րը տրա մադր վում 
է օ տա րերկ րյա պե տու թյան կամ մի ջազ գային կազ-
մա կեր պու թյան կող մից և ի րա վա տի րո ջը թույ լատ րում 
է հա տել պե տա կան սահ մա նը («Օ տա րերկ րա ցի նե րի 
մա սին» ՀՀ օ րենք, 2006 թվա կան)։ Միա ժա մա նակ, 
ան ձնա գի րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա-
քա ցի ու թյու նը հաս տա տող փաս տա թուղթ է («Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րենք, 1995 թվա կան)։ Ներ կա յումս մի ջազ գային 
ճամ փոր դու թյուն նե րի հա մար Հա յաս տա նում կի րառ-
վում է ան ձնագ րի ե րեք տե սակ։
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հին ան ձնագ րե րը 
(ո րոնք ծա ռա յում են և՛ որ պես ազ գային նույ նա կա նաց-
ման քար տեր, և՛ որ պես ճամ փոր դա կան փաս տաթղ-
թեր) պետք է կնք վեն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ոս տի կա նու թյան ան ձնագ րային և վի զա նե րի վար չու-
թյան կող մից՝ որ պես մի ջազ գային ճամ փոր դա կան 
փաս տա թուղթ հաս տատ վե լու հա մար։
2007 թվա կա նին սկս ված աշ խա տանք նե րի ար դյուն-
քում 2012 թվա կա նին ներդր վեց նոր կեն սա չա փա կան 
ան ձնա գի րը (Կա ռա վա րու թյուն, 2007 թվա կան)։ Այն 
դրա ի րա վա տի րո ջը տրա մադ րում է մի ջազ գային ճամ-
փոր դու թյան ի րա վունք։ Այ նուա մե նայ նիվ, քա նի որ 
հին ան ձնագ րե րի փո խա րի նու մը նոր ան ձնագ րե րով 
պար տա դիր չէ, հին ան ձնագ րեր ու նե ցող Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան բազ մա թիվ քա ղա քա ցի նե րից 
դեռևս պա հանջ վում է նախ քան ճամ փոր դու թյու նը 
ձեռք բե րել ան ձնագ րում վա վե րա կա նու թյան կնիք 
(Մա րիա Տե մեշ վա րի, 2013 թվա կան)։
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դի վա նա գի տա կան 
ան ձնա գի րը
2012 թվա կա նին Հա յաս տանն ան ձնագ րե րում ներդ-
րեց կեն սա չա փա կան տվյալ ներ։ Ա նձ նա գի րը պա րու-
նա կում է կեն սա չա փա կան տվյալ ներ, ո րոնք քա ղա-
քա ցու ֆի զի ո լո գիա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
բնու թագ րող ան ձնա կան տվյալ ներ են և հնա րա վոր 
են դարձ նում քա ղա քա ցուն նույ նա կա նաց նե լը (լու սան-
կար, ստո րագ րու թյուն, մատ նա հետ քեր)։

Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու-
թյան ոս տի կա-
նու թյու նը պա-
տաս խա նա տու 
է ան ձնագ րե րի 
տրա մադր ման 
հա մար։
 Սահ մա նա-
պահ զոր քե րը 
սահ մա նային 
ան ցա կե տե րում 
ի րա կա նաց նում 
են ան ձնագ րի և 
վի զայի ստու գում: 
Նրանք ստու-
գում են ան ձանց 
ել քի և մուտ քի 
փաս տաթղ թե-
րը, դրան ցում 
կա տա րում հա-
մա պա տաս խան 
նշում եր և, ան-
հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում, ժա մա-
նա կա վո րա պես 
ա ռգ րա վում են 
դրանք: 
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Վի զան
 Պե տու թյան տա րածք մուտք 
գոր ծե լու, տա րած քը լքե լու 
կամ դրա նով տա րան ցե լու 
ցան կա ցող քա ղա քա ցի ու թյուն 
չու նե ցող ան ձի ան ձնագ րում 
կամ ի նք նու թյան վկա յա կա-
նում պե տու թյան ի րա վա սու 
մար մին նե րի կող մից կա տար-
վող մա կագ րու թյուն, ո րով 
սահ ման վում է, որ ան ձնագ րի 
կամ ի նք նու թյան վկա յա կա նի 
տրա մադր ման պա հին մար մի-
նը կար ծում է, թե ի րա վա տե րը 
մտ նում է քա ղա քա ցի ու թյուն 
չու նե ցող այն պի սի ան ձանց 
կա տե գո րիայի մեջ, ո րոնք 
կա րող են մուտք գոր ծել պե-
տու թյուն, լքել դրա տա րած քը 
կամ տա րան ցել դրա տա րած-
քով՝ ը ստ տվյալ պե տու թյան 
օ րենսդ րու թյան։ Վի զայով 
հաս տատ վում են պե տու թյուն 
մուտք գոր ծե լու չա փա նիշ նե-
րը։ Մի ջազ գային պրակ տի կան 
շարժ վում է Ի ԿԱՕ –ի հետ հա-
մա տե ղե լի, մե քե նայով ըն թեռ-
նե լի վի զա նե րի տրա մադր ման 
ուղ ղու թյամբ 105 Միգ րա-
ցիայի ո լոր տի եզ րույթ նե րի 
բա ռա րան՝ պի տակ նե րի վրա 
ան վտան գու թյան հատ կա նիշ-
նե րով տպագր ված (Քա ղա քա-
ցիա կան ա վիա ցիայի մի ջազ-
գային կազ մա կեր պու թյան) 
ստան դարտ նե րը:

Մուտ քի վի զան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան լիա-
զոր ված պե տա կան մարմ ի թույլտ վու թյուն է, ո րն 
օ տա րերկ րա ցուն ի րա վունք է տա լիս մուտք գոր ծե լու 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն, տա րան ցիկ ե րթևե-
կե լու Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քով, 
գտն վե լու Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում և դուրս 
գա լու Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից` դրա նում 
նշ ված նպա տակ նե րով, պայ ման նե րով և ժամ ետ նե-
րում («Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րենք, 2006 
թվա կան)։
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կի րառ վում է 
մուտ քի վի զա նե րի չորս տե սակ՝ այ ցե լու թյան մուտ քի 
վի զա, պաշ տո նա կան մուտ քի վի զա, դի վա նա գի տա-
կան մուտ քի վի զա և տա րան ցիկ մուտ քի վի զա։ Ո րոշ 
պե տու թյուն նե րի, այդ թվում՝ ԵՄ պե տու թյուն նե րի 
քա ղա քա ցի նե րից մուտ քի վի զա չի պա հանջ վում։ 
Ա ռա վել ման րա մասն հար ցե րը կար գա վոր վում են կա-
նո նա կար գե րով, մաս նա վո րա պես՝ Կա ռա վա րու թյան 
այն պի սի ո րո շում ե րով, ո րոն ցում նա խա տես վում են 
վի զայի հետ կապ ված ըն թա ցա կար գե րին վե րա բե րող 
ման րա մաս ներ, և սահ ման վում են այն պե տու թյուն-
նե րի ցան կե րը, ո րոնց քա ղա քա ցի նե րը պետք է վի զա 
ձեռք բե րեն հրա վեր նե րի հի ման վրա։ Բա ցի վի զայի 
պա հան ջից ա զատ ման ծրագ րե րից, ո րոնք ներդր վել 
են այն պե տու թյուն նե րի հա մար, ո րոնք Հա յաս տա նը 
հա մա րում է ան վտանգ կամ բա րե կա մա կան պե տու-
թյուն, հեշ տաց ված վի զային քա ղա քա կա նու թյունն 
ուղղ ված է նաև ո րո շա կի կա տե գո րիայի ան ձանց։ Օ րի-
նակ՝ ազ գու թյամբ հայերն ու նեն ար տո նու թյուն ներ, 
ե թե նրանք մտ նում են օ տա րերկ րա ցի նե րի այն կա տե-
գո րիայի մեջ, ո րոնք սահ մա նային ան ցա կե տե րում վի-
զա ստա նա լու ի րա վունք չու նեն և նրանց մուտ քի վի զա 
տրա մադ րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հրա վեր։

Մուտ քի վի զա 
կա րող են տրա-
մադ րել՝ 
1) Ար տա քին 
գոր ծե րի նա խա-
րա րու թյու նը (դի-
վա նա գի տա կան 
ներ կա յա ցուց չու-
թյուն նե րը կամ 
հյու պա տո սա կան 
հիմ արկ նե րը*)՝ 
պաշ տո նա կան 
կամ դի վա նա-
գի տա կան մուտ-
քի վի զա նե րի, 
է լեկտ րո նային 
մուտ քի վի զա նե րի 
հա մար՝ սահ մա-
նային ան ցա կե-
տե րում.
2) Ոս տի կա նու-
թյու նը՝ այ ցե լու-
թյան և տա րան-
ցիկ մուտ քի վի-
զա նե րի հա մար՝ 
Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու-
թյան սահ մա նին 
կամ դրա տա րած-
քում։ 
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նույ նա կա նաց ման քարտ 
Ազ գային նույ նա կա նաց ման 
փաս տա թուղթ

Ազ գային նույ նա կա նաց ման քար տը կի րառ վում է որ-
պես նույ նա կա նաց ման ներ պե տա կան փաս տա թուղթ։ 
Նույ նա կա նաց ման քար տը վա վեր է 10 տա րի ժամ ե-
տով և կա րող է տրա մադր վել Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան 16 –ից բարձր յու րա քան չյուր քա ղա քա ցու 
(կա մա վոր հի մունք նե րով)։ 2012 թվա կա նին Հա յաս-
տա նը նույ նա կա նաց ման քար տե րում ներդ րեց կեն սա-
չա փա կան տվյալ ներ։

Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու-
թյան ոս տի կա-
նու թյու նը պա-
տաս խա նա տու է 
նույ նա կա նաց ման 
քար տեր տրա-
մադ րե լու հա մար։

Ծնն դյան վկա յա կան
Ծնն դին վե րա բե րող հան գա-
մանք նե րը վկայող բնօ րի նակ 
փաս տա թուղթ

Ծնն դյան վկա յա կա նը (ԾՎ) փաս տա թուղթ է, ո րով 
հաս տատ վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա-
ղա քա ցի ու թյան առ կա յու թյու նը մինչև 16 տա րին լրա-
նա լը։ Միա ժա մա նակ, ծնն դյան վկա յա կա նը հայտ նի 
ժա մին և վայ րում ծնն դյան վե րա բե րյալ գրա ռում է ։

ԾՎ– նե րը սո վո-
րա բար պատ-
րաստ վում են 
որ պես թղ թային 
փաս տաթղ-
թեր, ո րոն ցում 
կան ան ձնա կան 
տվյալ նե րի զեղ-
ծա րա րու թյու նից 
և կեղ ծա րա րու-
թյու նից պաշտ-
պա նե լու հա մար 
ան վտան գու թյան 
հատ կա նիշ ներ։ 
Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու-
թյու նում ծնն դյան 
վկա յա կա նը 
տրա մադր վում 
է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու-
թյան ար դա-
րա դա տու թյան 
նա խա րա րու թյան 
Քա ղա քա ցիա կան 
կա ցու թյան ակ-
տե րի գրանց ման 
գոր ծա կա լու թյան 
կող մից։

* http://www.mfa.am/en/by-countries/

 Քա ղա քա ցի ու թյան ա պա ցույ ցը և քա ղա քա ցի ու թյան 
կանխավարկա ծը

 Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րի կի րարկ ման գոր ծըն թա ցում քա ղա քա ցի ու թյան ա պա ցույ ցը հա մար-
վում է ա մե նաո րո շիչ և ա մե նա բարդ ըն թա ցա կար գը։ Հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցը կար գա վո րող կա նոնն ու 
ստան դարտ ըն թա ցա կարգն այն է, որ հար ցում ներ կա յաց րած պե տու թյունն ա պա ցույց է ներ կա յաց նում այն 
մա սին, որ հե տըն դուն ման են թա կա ան ձն իս կա պես հար ցում ստա ցած պե տու թյան քա ղա քա ցի է։ Քա ղա քա-
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ցի ու թյան ա պա ցույ ցի վե րա բե րյալ պա հան ջը պար տա դիր է և ը նդ գրկ ված է հե տըն դուն ման մա սին ցան կա ցած 
հա մա ձայ նագ րում։ Ա մե նաակն հայտ ա պա ցույ ցը միգ րան տի վե րա բե րյալ տվյալ նե րով հա գե ցած և նրա քա ղա-
քա ցի ու թյու նը հիմ ա վո րող ի նք նու թյու նը հաս տա տող փաս տա թուղթն է։ Ան ձի ի նք նու թյու նը հաս տա տող կամ 
քա ղա քա ցի ու թյան վե րա բե րյալ ա ռերևույթ ա պա ցույց նե րով ա պա հո վող փաս տաթղ թե րի ցան կը սո վո րա բար 
հա մա ձայ նեց վում է բա նակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քում և կց վում է հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րին կամ 
թվարկ վում կի րարկ ման ար ձա նագ րու թյան մեջ։ Հաշ վի առ նե լով հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րի շր-
ջա նակ նե րում վե րա դարձ վող միգ րանտ նե րի հիմ ա կան կա տե գո րիա նե րը՝ կա րող են օգ տա գործ վել հետևյալ 
ա պա ցույց նե րը՝ 

 Սե փա կան քա ղա քա ցի ներ

Հա յաս տա նը հետ է ըն դու նում, ան դամ պե տու թյան դի մու մի հի ման վրա և ա ռանց հե տա գա ձևա կան (ֆոր-
մալ) պա հանջ նե րի, բա ցա ռու թյամբ այն պա հանջ նե րի, ո րոնք նա խա տես ված են սույն Հա մա ձայ նագ րով, 
բո լոր ան ձանց, ով քեր չեն բա վա րա րում կամ այլևս չեն բա վա րա րում հար ցում ներ կա յաց րած ան դամ 
պե տու թյան տա րածք մուտք գոր ծե լու, այն տեղ ներ կա գտն վե լու կամ բնակ վե լու գոր ծող պայ ման նե րը՝ 
պայ մա նով, որ ա պա ցուց ված է կամ կա րող է հիմ ա վոր ված ձևով են թադր վել, ներ կա յաց ված ա ռերևույթ 
(prima facie) փաս տարկ նե րի հի ման վրա, որ նրանք Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի ներ են: 

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ևԵվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 3(1) հոդ ված

 Հարցն այն է, թե ի նչ պե՞ս պետք է դա ա պա ցուց վի կամ են թադր վի, և ո ՞վ պետք է ա պա ցու ցի կամ են թադ րի։ 
Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գիրն ը նդ գր կում է կից ներ կա յաց ված փաս տա թուղթ, ո րում թվարկ ված են 
քա ղա քա ցի ու թյան ա պա ցույց հա մար վող փաս տաթղ թե րը։ Այլ կերպ ա սած՝ ի նք նու թյու նը հաս տա տե լու գոր-
ծըն թացն ի րա կա նաց նում են հար ցում ներ կա յաց րած պե տու թյան մար մին նե րը։ Ա վե լի ուշ, նրանք ա պա ցույ ցը 
կցում են հե տըն դուն ման մա սին դի մու մին, ի սկ հար ցում ստա ցած պե տու թյան մար մին նե րը ստու գում են այն՝ 
դրա կան կամ բա ցա սա կան ո րո շում կա յաց նե լու հա մար։

Քա ղա քա ցի ու թյան մա սով ա պա ցույ ցը կա րող է ներ կա յաց վել մաս նա վո րա պես սույն Հա մա ձայ նագ րի 
1 –ին հա վել վա ծում թվարկ ված փաս տաթղ թե րի մի ջո ցով։ Ե թե ներ կա յաց վում են այդ պի սի փաս տաթղ-
թեր, ա պա ան դամ պե տու թյուն նե րը և Հա յաս տա նը փո խա դար ձա բար ճա նա չում են քա ղա քա ցի ու թյու նը՝ 
ա ռանց հե տա գա քն նու թյան պա հան ջի։ 

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 9(1) հոդ ված

Փաս տաթղ թե րի ը նդ հա նուր ցան կը, ո րոնց ներ կա յա ցու մը հա մար վում է քա ղա քա ցի ու թյան մա սով ա պա-
ցույց՝

- ցան կա ցած տե սա կի ան ձնա գիր (ազ գային ան ձնագ րեր, դի վա նա գի տա կան ան ձնագ րեր, ծա-
ռայո ղա կան ան ձնագ րեր, հա վա քա կան ան ձնագ րեր, փո խա րի նող ան ձնագ րեր՝ նե րա ռյալ ե րե-
խա նե րի ան ձնագ րե րը),

- ցան կա ցած տե սա կի նույ նա կա նաց ման քարտ (նե րա ռյալ ժա մա նա կա վոր և պայ մա նա կան),
- քա ղա քա ցի ու թյան հա վաս տագ րեր և պաշ տո նա կան այլ փաս տաթղ թեր, ո րոնք նշում կամ հս-

տակ մատ նան շում են քա ղա քա ցի ու թյու նը78:
«Եվ րո պա կան մի ու թյան և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց 

հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նա գիր, Հա վել ված 1

78 Ծննդյան վկայականները հազվադեպ են համարվում հավաստի փաստաթղթեր, և դրանք հիմական ցանկին կցելը 
բացառությունը է:
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 Քա ղա քա ցի ու թյան ա ռերևույթ79 ա պա ցույ ցը կա րող է հատ կա պես տրա մադր վել ը նդ գրկ ված փաս տաթղ թե րի 
մի ջո ցով, քա նի որ փաս տաթղ թե րի ե րկ րորդ ա մե նա կարևոր ցան կը կց վում է հե տըն դուն ման մա սին ստան-
դարտ հա մա ձայ նագ րին։ Ե թե ներ կա յաց վում են նման փաս տաթղ թեր, ա պա պայ մա նա վոր վող կող մե րը քա-
ղա քա ցի ու թյու նը հա մա րում են հաս տատ ված։

Փաս տաթղ թե րի ը նդ հա նուր ցան կը, ո րոնց ներ կա յա ցու մը հա մար վում է քա ղա քա ցի ու թյան մա սով 
ա ռերևույթ ա պա ցույց՝ 

- 1-ին հա վել վա ծում թվարկ ված փաս տաթղ թե րը, ո րոնց վա վե րա կա նու թյան ժամ ետն ա վարտ վել 
է 6 ամ սից ա վե լի,

- սույն Հա մա ձայ նագ րի 1-ին հա վել վա ծում թվարկ ված փաս տաթղ թե րից որևէ մե կի պատ ճեն նե րը,
- վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկա յա կան ներ կամ դրանց պատ ճեն ներ,
- ծնն դյան վկա յա կան ներ կամ դրանց պատ ճեն նե րը,
- կազ մա կեր պու թյան նույ նա կա նաց ման քար տեր կամ դրանց պատ ճեն նե րը,
- վկա նե րի հայ տա րա րու թյուն ներ,
- հա մա պա տաս խան ան ձի հայ տա րա րու թյուն ներ, լե զուն, ո րով նա խո սում է, ի նչ պես նաև պաշ-

տո նա կան քն նու թյան ար դյունք ներ, 
«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց 

հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նա գիր, Հա վել ված 2

Եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րը 

Եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի հե տըն դուն ման դեպ քում, հար ցում ներ կա յաց րած պե տու թյու նը պար տա վոր 
չէ հաս տա տել հե տըն դուն ման են թա կա ան ձի ի նք նու թյու նը: Բա վա րար է ա պա ցու ցել, որ ան ձը ե կել է հար ցում 
ստա ցած պե տու թյան տա րած քից (կամ տա րան ցիկ ե րթևե կել է այդ տա րած քով), և որ վե րա դար ձը կա տար վել 
է հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան: Ի նք նու թյու նը հաս տա տե լու և ա պա ծագ ման 
եր կիր ու ղար կե լու (հ նա րա վո րու թյան դեպ քում) պար տա կա նու թյու նը վե րա պահ ված է հար ցում ստա ցած պե-
տու թյա նը80: Նշ ված պայ ման նե րը նա խա տես վում են հա մա ձայ նագ րե րում և, օ րի նակ, ՀՀ-ԵՄ հե տըն դուն ման 
հա մա ձայ նագ րի դեպ քում, ին չը նշա նա կում է, որ հե տըն դուն ման են թա կա ան ձը պետք է ա) ու նե նա Հա յաս-
տա նի կող մից տրա մադր ված վա վեր վի զա կամ բնա կու թյան թույլտ վու թյուն, կամ բ) ա նօ րի նա կան ձևով և ուղ-
ղա կի ո րեն մուտք գոր ծած լի նի Եվ րո պա կան մի ու թյան տա րածք՝ Հա յաս տա նի տա րած քում գտն վե լուց կամ 
դրա նով տա րան ցիկ ե րթևե կե լուց հե տո: Եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի հե տըն դուն ման հա մար նա խա տես-
ված պայ ման նե րի առ կա յու թյան ա պա ցույ ցը կամ են թադ րու թյու նը հաս տատ վում է Հա վել ված 3 –ում և 4 –ում 
թվարկ ված փաս տաթղ թե րի հի ման վրա, և դրան ցով ներ կա յաց վում է ը նդ հա նուր ստան դարտ ա պա ցույց, ո րն 
օգ տա գործ վում է այդ պի սի նպա տակ նե րով։ 

79 Առերևույթ (լատիներեն՝ «առաջին հայացքից»)՝ ապացույց, որը բավարար է քննարկվող փաստի կանխավարկածն 
առաջ քաշելու կամ փաստն արձանագրելու համար, եթե առկա չէ հերքում, կամ, այլ կերպ ասած՝ քաղաքացիության 
կանխա վարկած։
80 «Մուտք գործելու, գտնվելու կամ բնակվելու անօրինականությունը հաստատվում է համապատասխան անձի ճամփոր -
դական փաստաթղթերի միջոցով, որոնցում բացակայում են անհրաժեշտ վիզան կամ հարցում ներկայացրած պետության 
տարածքում բնակվելու այլ թույլտվությունը։ Հարցում ներկայացրած պետության հայտարարությամբ այն մասին, որ 
հայտնաբերվել է համապատասխան անձի մոտ անհրաժեշտ ճամփորդական փաստաթղթերի, վիզայի կամ բնակության 
թույլտվության բացակայությունը, համանման ձևով տրամադրվում է անօրինական մուտքի, գտնվելու կամ բնակության 
վերաբերյալ առերևույթ ապացույց»։ ԵՄ-ՀՀ հետընդունման համաձայնագիր, Հոդված 10։
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Եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց հե տըն դուն ման հա մար պայ ման նե-
րի ա պա ցույց հա մար վող փաս տաթղ թե րի ը նդ հա նուր ցանկ

- Հար ցում ստա ցած պե տու թյան կող մից տր ված վի զա և (կամ) բնա կու թյան թույլտ վու թյուն,
- հա մա պա տաս խան ան ձի ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թում մուտ քի (ել քի) կնիք ներ կամ նմա նա-

տիպ հաս տա տում կամ մուտ քի (ել քի) այլ ա պա ցույց (օ րի նակ՝ լու սան կար)։
«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց 

հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նա գիր, Հա վել ված 3

- հար ցում ներ կա յաց րած պե տու թյան հա մա պա տաս խան մար մին նե րի կող մից տր ված նկա րագ րու-
թյուն վայ րի և հան գա մանք նե րի վե րա բե րյալ, ո րոնց ներ քո հա մա պա տաս խան ան ձը կանգ նեց վել 
է այդ պե տու թյան տա րածք մուտք գոր ծե լուց հե տո,

- մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյան (օ րի նակ՝ ՄԱԿ-ի Փախս տա կան նե րի հար ցե րով գե րա գույն 
հանձ նա կա տար) կող մից տր ված տե ղե կատ վու թյուն ան ձի ի նք նու թյան և (կամ) գտն վե լու վե րա բե-
րյալ,

- ըն տա նի քի ան դամ ե րի, ճա նա պար հոր դող ըն կե րա կից նե րի և այ լոց կող մից տե ղե կատ վու թյան 
հաս տա տում (զե կու ցում), և այլն

- հա մա պա տաս խան ան ձի հայ տա րա րու թյուն,
- մատ նա հետ քեր,

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նա գիր, Հա վել ված 4

 Փաս տաթղ թային խն դիր ներ ու նե ցող ան ձինք

 Հե տըն դուն ման գոր ծըն թացն ան կա նոն միգ րա ցիայի կա ռա վար ման գոր ծիք է և, շատ դեպ քե րում, ան ձն ու-
նի փաս տաթղ թային խն դիր ներ կամ թաքց նում է ի նք նու թյունն հաս տա տող փաս տաթղ թե րը։ Եր բեմ փաս-
տաթղ թե րը կա րող են ո չն չաց վել մաք սա նենգ գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նող կամ թրա ֆի քին գով զբաղ-
վող ան ձանց կող մից կամ ի նք նին միգ րանտ նե րի կող մից՝ ի րենց ի նք նու թյու նը թաքց նե լու նպա տա կով։ Նման 
դեպ քե րում առ կա են քա ղա քա ցի ու թյու նը կամ մուտքն ա պա ցու ցե լու այլ մի ջոց ներ, և այդ մի ջոց նե րը նույն պես 
նա խա տես ված են հա մա ձայ նագ րե րով։ Հե տըն դու նում ի րա կա նաց նե լիս վե րա դար ձող ան ձանց ի նք նու թյու նը 
պատ շաճ կեր պով հաս տա տե լու ժա մա նակ հա ճախ հան դի պող խն դիր ներն հետևյալն ե ն՝

- ե րբ ո չն չաց ված են ի նք նու թյու նը հաս տա տող փաս տաթղ թե րը,
- ե րբ տրա մադր ված են քա ղա քա ցի ու թյան և եր թու ղու վե րա բե րյալ կեղծ տե ղե կու թյուն ներ, ո րոնք, 

ի րենց հեր թին, հան գեց նում են բար դու թյուն նե րի ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թեր ձեռք բե րե լիս,
- ե րբ ան ձինք, վե րա դառ նա լուց խու սա փե լու հա մար, պն դում են, որ ե կել են այն պի սի ե րկ րից, դե պի 

ուր վե րա դար ձը հնա րա վոր չէ ի րա կա նաց նել, կամ նրանք կա րող են նաև իս կա պես այդ ե րկր նե րից 
ե կած լի նել (Շր ջան, Բ. 2009) 

Ի հար կե, սա ա մե նա բարդ և, միև նույն ժա մա նակ՝ ա ռա վել հա ճախ կրկն վող դեպքն է, ե րբ հնա րա վոր չէ որևէ 
փաս տա թուղթ ներ կա յաց նել։ Նման ի րա վի ճակ նե րում, խն դի րը ոչ միայն հա մա ձայ նեց ված ա պա ցույց նե րի բա-
ցա կա յու թյունն է, այլ նաև այն, որ ան ձը կտ րա կա նա պես հրա ժար վում է ան ձնա կան հա վաս տի տե ղե կու թյուն-
ներ տրա մադ րե լուց և, հետևա բար, հար ցում ներ կա յաց րած պե տու թյան մար մին նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցե-
լուց։ Հա ման ման ի րա վի ճակ նե րում շատ բարդ է, ե թե ոչ ան հնա րին, գտ նել որևէ ա պա ցույց, ո րը հիմ քեր կտա 
դե պի՝ ան ձի են թադ րյալ քա ղա քա ցի ու թյան եր կիր հե տըն դուն ման դի մում ներ կա յաց նե լու հա մար։ Նման դեպ-
քե րում հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րե րով սահ ման վում են մե խա նիզմ եր, ո րոնք հար ցում ներ կա յաց-
րած պե տու թյա նը թույլ են տա լիս դի մել Հա յաս տա նի դի վա նա գի տա կան կամ հյու պա տո սա կան ներ կա յա ցուց-
չու թյուն նե րին ան ձի հետ հար ցազ րույց կազ մա կեր պե լու հայ ցով, որ պես զի պար զեն ան ձի քա ղա քա ցի ու թյու նը։
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Ե թե 1 –ին կամ 2–րդ հա վել վա ծում թվարկ ված փաս տաթղ թե րից ոչ մե կը չի կա րող ներ կա յաց վել, ա պա 
հար ցում ստա ցած հա մա պա տաս խան պե տու թյան ի րա վա սու դի վա նա գի տա կան կամ հյու պա տո սա կան 
ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րը, հար ցում ներ կա յաց րած պե տու թյան դի մու մի հի ման վրա, ո րը նե րառ վում է հե-
տըն դուն ման դի մու մի մեջ, հար ցազ րույց են ան ցկաց նում այն ան ձի հետ, ում հե տըն դու նու մը պետք է ի րա-
կա նաց վի ա ռանց ան հիմ ձգձ գում ե րի՝ նրա քա ղա քա ցի ու թյու նը հաս տա տե լու հա մար։ Նման հար ցազ-
րույց նե րի կազ մա կերպ ման կար գը կա րող է սահ ման վել սույն Հա մա ձայ նագ րի 20–րդ հոդ վա ծում նշ ված 
կի րարկ ման ար ձա նագ րու թյուն նե րով։ 

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 9-րդ հոդ ված

 Քա ղա քա ցի ու թյունն ա պա ցու ցե լու դեպ քում, ան ձին հետ ըն դու նե լու հա մար պետք է տրա մադր վեն հա մա-
պա տաս խան փաս տաթղ թեր՝ ա պա հո վե լու հա մար նրա՝ Հա յաս տա նի պե տա կան սահ մանն ան ցնե լը։ Վե րա-
դար ձի հա մար ան հրա ժեշտ ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թե րի տրա մադ րու մը հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ-
նագ րի ի րա կա նա ցում ա պա հո վող ա ռանց քային մե խա նիզմ ե րից մեկն է։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով, Հա յաս տա նի 
դի վա նա գի տա կան կամ հյու պա տո սա կան մար մին նե րի կող մից պետք է տրա մադր վեն ճամ փոր դա կան փաս-
տաթղ թեր։

Այն բա նից հե տո, ե րբ Հա յաս տա նը դրա կան է ար ձա գան քում հե տըն դուն ման դի մու մին, Հա յաս տա նի 
ի րա վա սու դի վա նա գի տա կան կամ հյու պա տո սա կան ներ կա յա ցուց չու թյու նը, ան կախ հետ ըն դուն վող ան ձի 
ցան կու թյու նից, միան գա մից, ան վճար և ոչ ա վե լի, քան ե րեք աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում տրա-
մադ րում է հետ ըն դուն վող ան ձի վե րա դար ձի հա մար պա հանջ վող ճամ փոր դա կան փաս տա թուղ թը՝ 120 
օր վա վե րա կա նու թյամբ: Ե թե Հա յաս տա նը ե րեք աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում չի տրա մադ րում նոր 
ճամ փոր դա կան փաս տա թուղ թը, ա պա են թադր վում է, որ այն ըն դու նում է ԵՄ ար տաքս ման հա մար օ րի-
նա կե լի ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թի օգ տա գոր ծու մը։ 

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի 3(4) հոդ ված

Նշ ված ճամ փոր դա կան փաս տա թուղ թը ստան դարտ ան ցա գիր է կամ վե րա դար ձի վկա յա կան, ո րն օգ տա-
գործ վում է Հա յաս տան վե րա դար ձող՝ տար բեր կա տե գո րիա նե րի ան ձանց հա մար։ Սա մե կան գա մյա օգ տա-
գործ ման ճամ փոր դա կան փաս տա թուղթ է, ո րն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հրա տապ վե րա դառ նա լու Հա յաս-
տան այն դեպ քում, ե րբ բա ցա կա յում է պե տա կան սահ մա նը հա տել թույ լատ րող օ րի նա կան փաս տա թուղ թը։ 

Կա րող են լի նել նաև հան գա մանք ներ, ե րբ հայ դի վա նա գետ նե րը չեն կա րո ղա նում ա ջակ ցել հետ ըն դուն վող 
ան ձի փաս տաթղ թային հար ցե րի լուծ ման մեջ։ Ներ կա յումս Հա յաս տանն ամ բողջ աշ խար հում ու նի յո թա նա-
սու նե րեք դի վա նա գի տա կան և հյու պա տո սա կան պաշ տոն ներ: Ո րոշ դեպ քե րում մեկ պաշ տո նի տա րած քային 
ի րա վա սու թյունն ը նդ գր կում է մի քա նի ե րկր ներ: Դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րում և հյու պա-
տո սա կան պաշ տոն նե րում աշ խա տող նե րի թի վը սահ մա նա փակ է, և ան ձնա կազմ աշ խա տում է լար ված ճնշ-
ման տակ։ Հա ճախ մեկ պե տու թյու նում տե ղա կայ ված դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյու նը ծա ռա յու թյուն-
ներ է մա տու ցում մի քա նի պե տու թյուն նե րի (ՄՊԾ-ՄՄԿ, 2013 թվա կան)։ Հետևա բար, հյու պա տո սա կան ծա-
ռա յու թյուն նե րում եր բեմ չեն ա պա հով վում բա վա րար թվով աշ խա տա կից ներ քա ղա քա ցի ու թյու նը պար զե լու 
նպա տա կով պատ շաճ ան հա տա կան հար ցազ րույց ներ ան ցկաց նե լու հա մար (Զու զան նա Բրու նարս կա, 2013 
թվա կան): Նման ի րա վի ճակ նե րում Ե Մ–ն փաս տաթղ թային խն դիր ներ ու նե ցող ան ձանց վե րա դար ձի հա-
մար ըն դու նել է ստան դար տաց ված «միա կող մա նի» փաս տա թուղթ։ «Եր րորդ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րի ար-
տաքս ման հա մար պա հանջ վող ստան դարտ ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թի հաս տատ ման մա սին» Խորհր դի 
հանձ նա րա րա կանն ըն դուն վել է 1994 թվա կա նի նոյեմ բե րի 30 –ին։ Փաս տա թուղ թը վա վեր է մեկ ճամ փոր դու-
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թյան հա մար, այն պետք է կազմ ված լի նի այն ան դամ պե տու թյան լեզ վով, ո րն ի րա կա նաց նում է ար տաքս ման 
հրա մա նը և, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում՝ թարգ ման ված լի նի և՛ ֆրան սե րեն, և՛ ան գլե րեն։ (ՄՊԾ–ՄՄԿ, 2013 
թվա կան)

 Գործ նա կան աշ խա տանք

Խնդ րում ե նք պա տաս խա նել հետևյալ հար ցե րին81՝

1. Ա րդյո՞ք դուք կար ծում եք, որ մատ նա հետ քեր վերց նե լը մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմ ե լի ու թյան խախ-
տում է։ Բա ցատ րե՛ք.

2. Ի ՞նչ կլի նի, ե թե հետ քե րը վերց նեք՝ նա խա պես նրանց տր ված բա ժա կից՝ ա ռանց նրանց մատ նա հետ քե-
րի նմուշ նե րը վերց նե լու մա սին հարց նե լու։ Ա րդյո՞ք դա կհա մա րեիք մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմ ե-
լի ու թյան խախ տում։ Բա ցատ րե՛ք.

 Հիմ ա կան գա ղա փա րը

Խնդ րում ե նք ձևա կեր պել մո դու լի հիմ ա կան գա ղա փա րը և այն հա մե մա տել Ձեռ նար կի «T» մո դու լում ներ կա-
յաց ված հիմ ա կան գա ղա փա րի հետ։ 

81 Հարցերը վերցված են միգրացիոն գործելակերպի վերաբերյալ ՄՄԿ հիմունքներից: 
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-T- 
 ՎԵ ՐԱ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈՒ ՄԸ

 Նե րա ծու թյուն, նպա տա կը 

Այս մո դու լի նպա տակն է ա ջակ ցել ՄՊԾ ան ձնա կազ մին և այլ ան ձանց, ո րոնք կկազ մա կեր պեն հե տըն դուն-
ման վե րա բե րյալ վե րա պատ րաստ ման հեշ տաց ված դա սըն թաց ներ։ Են թադր վում է, որ ա ռա ջարկ վող նյու թե րը 
մեկ կամ եր կու օ րում՝ կախ ված գործ նա կան պա րապ մունք նե րի հա մար սահ ման ված ժամ ե տից, կմա տուց վեն 
վե րա պատ րաս տում ան ցկաց նող նե րի հա մար նա խա տես ված վե րա պատ րաստ ման՝ միջ գե րա տես չա կան հեշ-
տաց ված դա սըն թաց նե րի տես քով։ 

Վե րա պատ րաստ ման միջ գե րա տես չա կան դա սըն թաց նե րը նպաս տում են այլ գե րա տես չու թյուն նե րի ա ռջև 
դր ված խն դիր նե րը, պար տա կա նու թյուն ներն ու կա րիք ներն ա ռա վել լավ ըն կա լե լուն: Հա մա տեղ վե րա պատ-
րաստ ման գոր ծըն թա ցում պետք է ը նդ գրկ վեն միգ րա ցիայի կա ռա վար ման գոր ծում ներգ րավ ված բո լոր գե րա-
տես չու թյուն նե րի ան ձնա կազ մե րը: Նման հմ տու թյուն նե րը թույլ են տա լիս նա խա տես ված թե մա ներն ա վե լի մեծ 
լսա րա նի հա մար լսե լի դարձ նել՝ ա պա հո վե լով ռե սուրս նե րի ա վե լի ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծում և, միև նույն 
ժա մա նակ՝ ի րա կա նաց նում են վս տա հու թյան ձևա վոր ման և տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման գոր ծա ռույթ։ 
Սույն վե րա պատ րաս տու մը ոչ միայն նպա տա կաուղղ ված է նոր աշ խա տող ներ ըն դու նե լուն, այլ նաև կազ մում է 
շա րու նա կա կան բնույթ կրող, աշ խա տա վայ րում տրա մադր վող վե րա պատ րաստ ման մի մա սը, ի նչ պես նաև նե-
րա ռում է բո լոր գե րա տես չու թյուն նե րի գոր ծառ նա կան և կա ռա վար ման մա կար դակ նե րը։

 Մե ծա հա սակ նե րի ու սուց ման սկզ բունք նե րը 

Ընդ հա նուր առ մամբ ու սու ցու մը կա րող է սահ ման վել որ պես գի տե լիք կամ հմ տու թյուն ներ ձեռք բե րե լու գոր-
ծո ղու թյուն, գոր ծըն թաց կամ փորձ։ Մեզ շր ջա պա տող աշ խար հի վե րա բե րյալ հիմ ա կան հաս կա ցու թյուն նե րի 
մա սին գի տե լիք նե րը մենք ձեռք ե նք բե րում ման կու թյան ըն թաց քում։ Ի սկ այն ա մենն ի նչ սո վո րում ե նք որ պես 
մե ծա հա սակ, հիմ ված է հենց այդ հաս կա ցու թյուն նե րի վրա։ Սրանք եր կու տար բեր գոր ծըն թաց ներ են. այլ 
կերպ ա սած՝ ե րե խա ներն ու մե ծա հա սակ նե րը տար բեր ձևե րով են սո վո րում։ 

Անդ րա գո գի կան82 (մե ծա հա սակ նե րի ու սու ցում) տե սու թյուն է, ո րն ը նդ գր կում է մի շարք են թադ րու թյուն ներ 
այն մա սին, թե ի նչ պես են մե ծա հա սակ նե րը սո վո րում։ Եզ րույթն ի սկզ բա նե գոր ծած վել է Ա լեք սանդր Կապ պի 
կող մից (գեր մա նա ցի ման կա վարժ) 1833 թվա կա նին, ա պա Մալ քոլմ Նոու լե սի կող մից (1913 թվա կա նի ապ րի լի 
24 – 1997 թվա կա նի նոյեմ բե րի 27) վե րած վել է մե ծա հա սակ նե րի կր թու թյան մա սին տե սու թյան։ Նա սահ մա-
նում է ներ քո հի շյալ հետևյալ հիմ ադ րույթ նե րը՝ 

• Մե ծա հա սակ նե րը պետք է ը նդ գրկ վեն ի րենց ու սուց ման գոր ծըն թա ցը պլա նա վո րե լու և գնա հա տե լու 
հետ կապ ված հար ցե րում (Ի նք նագ նա հա տա կան և ու սա նե լու ձգ տում):

•  Փոր ձը (նե րա ռյալ սխալ նե րը) հիմք է ա պա հո վում ու սում ա կան գոր ծու նե ու թյան հա մար։ 

• Մե ծա հա սակ նե րին ա ռա վել շատ են հե տաքրք րում ու սում ա կան այն թե մա նե րը, ո րոնք ան մի ջա-
կան ա ռն չու թյուն ու նեն ի րենց աշ խա տան քի կամ ան ձնա կան կյան քի հետ (ու սա նե լու պատ րաս տա-
կա մու թյուն)։

•  Մե ծա հա սակ նե րի ու սուց ման գոր ծըն թացն ա վե լի շատ խնդ րա կենտ րոն է, քան բո վան դա կա մետ 
(ուս ման կողմ ո րո շում)։ 

Ընդ հան րա պես, մե ծա հա սակ նե րի ու սուց ման սկզ բունք նե րի է ու թյունն այն է, որ այն հա ջո ղու թյամբ և ար դյու-
նա վե տո րեն ի րա կա նաց նե լու հա մար մե ծա հա սակ նե րի վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի ժա մա նակ տրա-
մադր վող տե ղե կու թյուն նե րը պետք է լի նեն նրանց մաս նա գի տա կան կամ սո ցիա լա կան գոր ծու նե ու թյան հա-
82 Հունարեն «մարդ–առաջատար» նշանակությունն ունեցող բառերից:
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մար օգ տա կար և հա մա պա տաս խա նեն նրանց փոր ձին։ Դա ե րաշ խա վո րե լու դեպ քում, վե րա պատ րաս տում 
ան ցնող ներն ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ ակ տի վո րեն կմաս նակ ցեն վե րա պատ րաստ մա նը։ 

Այս դեպ քում վե րա պատ րաս տում ան ցկաց նո ղը կամ ու սու ցա նողն ա վե լի շատ ստանձ նում է դա սըն թա ցա վա-
րի դե րը, ո րը տա լիս է հանձ նա րա րու թյան թե ման և ան ցկաց նում քն նար կում եր։ Ա նդ րա գո գի կան ը նդ գծում է 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցի ար ժե քը։ Այն կի րա ռում է ու սուց ման այն պի սի մո տե ցում եր, ո րոնք ա վե լի շատ հիմ-
ված են խն դիր նե րի վրա և հա մա գոր ծակ ցային են, քան դի դակ տիկ, ի նչ պես նաև ը նդ գծում է ու սուց չի և սո վո-
րո ղի միջև հա վա սա րու թյու նը։

 Դա սըն թա ցա վա րի դե րը վե րա պատ րաստ ման մեջ

 Դա սըն թա ցա վարն ու շադ րու թյու նը պետք է կենտ րո նաց նի եր կու հան գա մանք նե րի վրա՝ գոր ծըն թա ցի և բո-
վան դա կու թյան։ Ար դյու նա վետ դա սըն թա ցը հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի հա վա սա րակշ ռու թյուն ա պա հո վե լու 
ներ կա յաց վող բո վան դա կու թյան և հնա րա վոր շփ ման միջև, ի նչն ա պա հո վում է բո վան դա կու թյան կապն այն 
ա մե նի հետ, ի նչն ան հրա ժեշտ, ցան կա լի է սո վո րող նե րի հա մար, կամ ին չին ըն դու նակ են նրանք: Այս հա վա-
սա րակշ ռու թյունն ա պա հո վե լու դեպ քում, խում բը սո վո րում է ի նչ պես իր ան դամ ե րից այն պես է լ՝ քն նարկ վող 
նյու թից՝ այդ պի սով ձևա վո րե լով սո վո րող նե րի միա վո րում։ Մե ծա հա սակ նե րին հա ճե լի է, ե րբ ի րենց հնա րա վո-
րու թյուն է ըն ձեռ վում կի րա ռե լու կյան քի ըն թաց քում ձեռք բե րած գի տե լիք նե րի պա շարն ու փոր ձը, ի նչն ա վե-
լա նում է ի րենց ու սուց ման նոր փոր ձին։ Քա նի դեռ ան ցկաց վում են միջ գե րա տես չա կան վե րա պատ րաստ ման 
դա սըն թաց ներ, դա նույ նիսկ ա ռա վել, քան տե ղին է։ Միգ րա ցիան բազ մա կող մա նի ո լորտ է, և, շատ հա ճախ, 
օ րա կան կտր ված քով ի րենց ա ռջև դր ված խն դիր ներն ի րա կա նաց նող և տար բեր ի րա վի ճակ նե րի հետ բախ վող 
աշ խա տող նե րը եր բեմ քն նարկ վող խն դիրն ա վե լի լավ են հաս կա նում, քան ու սու ցա նո ղը։ Նման ի րա վի ճա-
կում ու սու ցա նո ղը ստանձ նում է դա սըն թա ցա վա րի դեր և պետք է հար գան քով ու ե րախ տա գի տու թյամբ կի րա-
ռի սո վո րող նե րի հմ տու թյուն նե րը։ 

Քա նի որ են թադր վում է, որ ա ռա ջարկ վող դա սըն թա ցը պետք է լի նի կար ճատև (մեկ կամ ա ռա վե լա գույ նը՝ 
եր կու օր), շատ բարդ է խում բը վե րա ծել սո վո րող նե րի միա վոր ման։ Նման հան գա մանք նե րում շատ կարևոր 
է այդ դա սըն թաց նե րին որ պես դա սըն թա ցա վա րի պար տա կա նու թյուն ներ ու նե ցող գոր ծըն կեր մաս նակ ցե լու 
հնա րա վո րու թյուն ձեռք բե րել։ Սո վո րող նե րի հետ շփու մը պետք է լի նի շփում գոր ծըն կեր նե րի և աշ խա տա կից-
նե րի հետ, ո րոնք միգ րա ցիայի վե րա բե րյալ ու սում ա ռու թյան ժա մա նակ նույն շա հերն են հե տապն դում։ Ող-
ջուն վում են յու րա քան չյու րի հմ տու թյուն նե րը, և դա սըն թա ցա վա րի դե րը որ պես «ծ րագ րա վար» հան դես գալն 
է։ Միև նույն ժա մա նակ, որ պես ղե կա վար, դա սըն թա ցա վարն ու նի գոր ծա ռույթ ներ կար գա վո րե լու լիա զո րու-
թյուն, և նրա ա ռա ջին խն դի րը ժա մա նա կային ա ռու մով ճշ տա պա հու թյունն ա պա հո վելն է ։

 Ե լույ թը, մա տու ցու մը

 Մա տու ցու մը «ար վես տի ձև» է, քա նի որ ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը պատ շաճ ու սուց ման հիմ ա կան մասն 
է կազ մում։ Մա տուց ման ցան կա ցած տե սակ պետք է ոչ միայն հա մա պա տաս խա նի բո վան դա կու թյանն ու ու-
սուց ման նպա տակ նե րին, այլ նաև լի նի բա րո յա գի տա կան, քա ղա քա վա րի և գրա վիչ այն մարդ կանց հա մար, 
ո րոնք տար բեր ձևե րով են սո վո րում։ Վե րա պատ րաստ ման ան ցկաց ման ա ռա վել պատ շաճ ե ղա նա կը դա սըն-
թա ցա վա րի մաս նակ ցու թյամբ դա սըն թաց ներն ե ն՝ ա ռանց քում պա հե լով ե լույ թը՝ լսա րա նի բարձր ին տե րակ-
տի վու թյամբ։ Ե լույթ նե րը պետք է կազմ ված լի նեն տե սո ղա կան տար բե րա կով՝ «PowerPoint» ծրագ րի սա հիկ-
նե րի ձևով։ Այս մե թոդն ա պա հո վում է ե լույ թի շա րադ րան քի կա ռուց ված քը՝ ը նդ գծե լով այն հիմ ա կան կե տե-
րը, ո րոնք պետք է քն նարկ վեն։ «PowerPoint» ծրագ րի սա հիկ ներն ան հա տա կան բնույթ են կրում և պետք է 
հա մա պա տաս խա նա բար կազմ ված լի նեն այն պես, որ հնա րա վոր լի նի ներ կա յաց նել ան ձի մո տե ցու մը տե ղե-
կու թյուն նե րի, թե մա նե րի, եզ րա հան գում ե րի և դի տար կում ե րի ա ռանց քային հատ ված նե րի կազ մա կերպ ման 
և նույ նա կա նաց ման վե րա բե րյալ։ 

«PowerPoint» ծրա գի րը կազմ ված է այն պի սի բաղ կա ցու ցիչ տար րե րից, ո րոնք թույլ են տա լիս ձանձ րա լի շա-
րադ րան քը վե րա ծել տե ղե կատ վու թյան փո խանց ման հիա նա լի ին տե րակ տիվ մի ջո ցի։ Ե լույ թին բնո րոշ կա-
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ռուց ված քը պա րու նա կում է բո լոր այս տար րե րը՝

•  Տեքստ

•  ֆոն, նկար ներ և գրա ֆի կա կան պատ կեր ներ

• Ձևեր

• Լ ցում եր, տո ղեր և է ֆեկտ ներ

•  Ձայն և տե սա նյութ 

• Ա նի մա ցիա ներ և սա հի կին ան ցում կա տա րե լը
 Տեքս տը ե լույ թի հիմ ա կան մասն է և ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է բո վան դա կու թյան հետ։ Տեքս տը կա րող 
է ձևա կերպ ված լի նել վեր նագ րե րի, են թա վեր նագ րե րի, թվարկ ման, ար տա հայ տու թյուն նե րի, տա կագ րե րի և 
նույ նիսկ նա խա դա սու թյուն նե րի տես քով։ Ծա վա լուն տեքս տը ի նչ որ լավ բա նի չա րա շա հում է հի շեց նում՝ այն 
կա րող է բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նալ։ Օ րի նակ՝ 20 տո ղա նոց մանր տեքստ ու նե ցող սա հիկն ա ռանձ-
նա պես ու շագ րավ չէ։ Լսա րա նը չի կա րող այն կար դալ, և այդ քան մեծ բո վան դա կու թյու նը բա ցատ րե լը սահ-
մա նա փա կում է քն նարկ ման ժա մա նա կը: Միև նույն ժա մա նակ, սա հիկն այդ քան մեծ տեքս տով հա գեց նե լը 
կհան գեց նի ե լույ թի նկատ մամբ ու շադ րու թյան կորս տի։ 

«PowerPoint» ծրա գիրն օգ տա գոր ծում է գրա ֆի կա կան տար րե րի ե րեք տե սակ ներ

-  Ֆոն՝ ֆոն սա հիկ նե րի հա մար: Ը նտր ված ֆո նը պետք է լի նի մեղմ։ Գե ղար վես տա կան ֆո նը ե լույ-
թին կեն դա նու թյուն է հա ղոր դում, սա կայն, հաշ վի առ նե լով, որ լսա րա նին դա կա րող է ծա նոթ չլի նել 
կամ կա րող է ժա մա նակ չլի նել վե րա պատ րաստ ման ըն թաց քում թիմ ձևա վո րե լու հա մար, խոր հուրդ 
է տր վում ե լույթ նե րը պատ րաս տել պարզ սպի տակ ֆո նի վրա:

- Ն կար ներ՝ պատ կեր ներ, ո րոնք կա րե լի է զե տե ղել սա հիկ նե րի մեջ:
- Գ րա ֆի կա կան պատ կեր ներ՝ պատ կեր ներ, ո րոնք պա րու նա կում են տե սո ղա կան և տեքս տային նյու-

թեր՝ բարդ տե ղե կատ վու թյու նը և վի ճա կագ րու թյունն ա ռա վել պարզ հաս կա նա լու հա մար։ Գրա-
ֆի կա կան պատ կեր ներն ը նդ գր կում են գծույթ ներ, ա ղյու սակ ներ, քար տեզ ներ, գծա պատ կեր ներ, 
դիագ րամ եր, կազ մա կերպ չա կան գծույթ ներ, ժա մա նա կագ ծեր և հոս քային գծա պատ կեր ներ։ 

Պատ կեր ներն ու տեքս տը միշտ գոր ծած վում են հա մա տեղ. միա սին դրանք ձեռք են բե րում ա վե լին, քան 
դրան ցից յու րա քան չյու րի նե րուժն ը նդ հա նուր վերց րած։ Այ նուա մե նայ նիվ, պատ կեր նե րը պետք է լի նեն թե-
մային հա մա պա տաս խան և կենտ րո նաց ված։ Ոչ պատ շաճ տե սո ղա կան պատ կե րի օգ տա գոր ծում ա վե լի վատ 
է, քան ը նդ հան րա պես տե սո ղա կան պատ կեր չօգ տա գոր ծե լը։ Միև նույն կա նոն նե րը գոր ծում են նաև գրա-
ֆի կա կան պատ կեր նե րի դեպ քում։ «PowerPoint» ծրա գիրն ա պա հո վում է պատ կեր նե րը ներ կա յաց նե լու շատ 
տար բե րակ ներ՝ սկ սած վե րա ներկ ված ո ճե րից, է ֆեկտ նե րից և ուր վագ ծե րից մինչև ա նի մա ցիա ներ և կա ռուց-
վածք ներ։

 Պարզ օբյեկտ նե րը, ի նչ պես օ րի նակ՝ շր ջան նե րը, ուղ ղան կյուն ներն ու քա ռա կու սի նե րը կա րող են օգ նել հաս-
կա ցու թյուն ներն ա վե լի լավ բա ցատ րե լուն։ «Ձևե րի» սրա հում առ կա ձևե րը շատ հար մար են ե լույ թը խմ բագ-
րե լիս և կազ մե լիս օգ տա գոր ծե լու հա մար: Ձևե րը կա րող են դի տարկ վել որ պես կա ռուց ված քային տար րեր և 
հիմք դառ նալ հա մա լիր դիագ րամ ե րի և նկա րա զար դում ե րի հա մար։

Ձևե րը, նկար նե րը և նույ նիսկ գրա ֆի կա կան պատ կեր նե րը կա րե լի է չնե րա ռել «PowerPoint» ծրագ րի սա հի-
կում՝ օգ տա գոր ծե լով լցում ե րի, տո ղե րի և է ֆեկտ նե րի ո ճե րի տե սա կա նին։ Ո ճե րի մեծ մա սը կա րե լի է գտ նել 
«Ե րիզ նե րի» ներ դիր նե րի սրա հում:

«PowerPoint» ծրա գիրն ա պա հո վում է ձայ նային է ֆեկտ նե րա ռե լու տար բեր ե ղա նակ ներ՝ զե տեղ ված ձայ ներ, 
մի ջո ցառ ման ձայ ներ, սա հի կին ան ցում կա տա րե լու ձայ ներ, ֆո նային միա վոր ներ և շա րադ րանք նե րը, ո րոնք 
կա րող են գոր ծած վել ո րո շա կի տե սա կի տե սաձևա չա փե րի հետ հա մա տեղ։ Սա կայն նման հնա րա վո րու թյուն-
նե րի վրա հույ սը դնե լը վտան գա վոր է։ Տե սա նյու թի ցու ցադ րու թյու նը կա րող է լի նել դան դաղ, և այն ճիշտ ձևով 
օգ տա գոր ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ են տեխ նի կա կան ո րո շա կի հմ տու թյուն ներ։ 



95

ՀԵՏԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

նակ նե րում միա ժա մա նակ ներ կա յաց վում են մի քա նի տար րեր՝ լսա րա նի հա մար հաս կա ցու թյան ըն կա լում 
ա վե լի դյու րին դարձ նե լու հա մար։ Այ նուա մե նայ նիվ, ա նի մա ցիան պետք է նպա տա կային օգ տա գործ վի։ Ե թե 
ա նի մա ցիան օգ տա գործ վում է ոչ նպա տա կային, ա պա ե լույ թը կա րող է այն պի սի տպա վո րու թյուն ստեղ ծել, 
կար ծես հայտն վում և ան հե տա նում են նյու թի հետ որևէ ա ռն չու թյուն չու նե ցող ի նչ որ օբյեկտ ներ։ «Կա ռուց-
վածք» և «աշ խա տան քային գոր ծըն թաց» բա ռե րը գու ցե փոքր ի նչ վա խեց նող հն չեն, սա կայն դրանք լոկ մի 
մի ջոց են Ձեր ե լույ թի տար րե րի հա մա տեղ գոր ծա ծու թյունն ա պա հո վե լու հա մար։ 

Ե լույ թը պետք է հա ջոր դի ներ կա յաց վող մո դու լի բո վան դա կու թյա նը։ Դրանք բո լորն էլ ը նդ հա նուր կա ռուց-
վածք ու նեն՝

-  Նե րա ծա կան մաս և նպա տակ ներ
-  Գոր ծո ղու թյուն նե րի՝ կոնկ րետ ը նտր ված հատ վա ծի է ա կան բա ղադ րիչ ներ 
- Հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գի ա ռար կայի կի րա ռում
-  Գոր ծու նե ու թյուն

 Հարց ման տեխ նի կա նե րը

 Դա սըն թա ցա վա րի օգ նու թյամբ ի րա կա նաց վող վե րա պատ րաս տու մը բնու թագր վում է որ պես բա վա կա նին ծա-
վա լուն ե րկ խո սու թյուն և քն նար կում։ Հաշ վի առ նե լով ա ռա ջարկ վող դա սըն թա ցի շատ սահ մա նա փակ ժա մա-
նա կա հատ վա ծը՝ դա սըն թա ցա վա րի դե րը քն նար կու մը վա րելն է։ Հարց ման տեխ նի կա ներն օգ տա գործ վում են 
դա սըն թացն ա ռա վել ար դյու նա վե տո րեն վա րե լու հա մար։

 Պատ շաճ հար ցեր տալն ար դյու նա վետ հա ղոր դակ ցու թյուն և տե ղե կատ վու թյան փո խա նա կում ի րա կա նաց նե-
լու գրա վա կանն է։ Ա ռան ձին ի րա վի ճակ նե րում ճիշտ հար ցեր օգ տա գոր ծե լով՝ կա րող եք հա ղոր դակ ցու թյան 
մի շարք հմ տու թյուն ներ զար գաց նել։ Օ րի նակ՝ կա րող եք ա վե լի լավ տե ղե կու թյուն ներ հա վա քել և ա վե լի շատ 
բան ի մա նալ. կա րող եք ա վե լի ա մուր հա րա բե րու թյուն ներ ստեղ ծել, մարդ կանց ա վե լի ար դյու նա վետ կա ռա-
վա րել և օգ նել, որ ու րիշ ներն էլ սո վո րեն։ 

 Բաց և փակ hար ցեր
 Փակ հար ցե րին սո վո րա բար տր վում է մեկ բա ռով կամ շատ հա կիրճ՝ փաս տա ցի պա տաս խան։ Օ րի նակ՝ 
«Դուք սահ մա նա պահ նե րի հար ցե րով պաշ տո նյա՞ եք»։ Պա տաս խանն է՝ «Այո» կամ «Ոչ». «Որ տե՞ղ եք ապ-
րում»։ Պա տաս խա նը սո վո րա բար Ձեր քա ղա քի կամ հաս ցեի ան վա նում է։ Բաց հար ցերն ա վե լի եր կար պա-
տաս խան են ա կն կա լում։ Դրանք սո վո րա բար սկս վում են ի ՞նչ, ին չու՞, ի նչ պե՞ս հար ցա կան դե րա նուն նե րով։ 
Բաց հար ցե րը սո վո րա բար վե րա բե րում են պա տաս խա նո ղի գի տե լիք նե րին, կար ծի քին կամ զգաց մունք նե րին։ 
«Ա սա ցե՛ք խնդ րեմ» և «Ն կա րագ րե՛ք» բա ռե րով սկս վող նա խա դա սու թյուն նե րը նույն կերպ կա րող են օգ տա-
գործ վել որ պես բաց հար ցեր։ Ա հա մի քա նի օ րի նակ ներ՝ 

- Ի՞նչ էր պա տա հել Ձեր հեր թա փո խի ժա մա նակ։ 
- Ի՞նչ կա սեք վե րա պատ րաստ ման դա սըն թա ցի վե րա բե րյալ։
-  Հան գա մանք նե րը բա ցատ րե՛ք ա վե լի ման րա մասն։

Ա նի մա ցիա ներն ու սա հի կին ան ցում կա տա րե լը կարևոր նպա տակ են հե տապն դում. տրա մա բա նու թյան շր ջա-
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Բաց հար ցե րը նա խա տես ված ե ն՝ Փակ հար ցե րը նա խա տես ված ե ն՝

• Բաց զրույց ծա վա լե լու հա մար՝ «Ի՞նչ կա րող եք
ա սել հե տըն դուն ման հա մա ձայ նագ րի շր ջա նակ-
նե րում Ձեր պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե-
րյալ»։ 

• Ա վե լի շատ ման րա մաս ներ պար զե լու հա մար՝ «Ու-
րիշ ի ՞նչ է ան հրա ժեշտ ՄՊԾ –ին, որ պես զի այն 
պատ րաստ լի նի հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցին»։ 

• Այլ ան ձի կար ծի քը կամ խն դիր նե րը բա ցա հայ-
տե լու հա մար՝ «Ի՞նչ կար ծիք ու նեք այդ փո փո խու-
թյուն նե րի վե րա բե րյալ»։

• Վե րա պատ րաս տում ան ցնող նե րի ը մբռ նե լու ու-
նա կու թյու նը ստու գե լու հա մար՝ «Թե ման Ձեզ 
հա մար հաս կա նա լի՞ էր»։

• Քն նար կու մը եզ րա փա կե լու կամ ո րո շում կա-
յաց նե լու հա մար՝ «Այժմ, ե րբ մեզ հայ տի են
փաս տե րը, ա րդյո՞ք բո լորս հա մա ձայն ե նք, որ 
դա գոր ծո ղու թյուն նե րի ճիշտ ըն թացքն է»։

• Հ նա րա վո րու թյուն նե րը հս տա կեց նե լու հա մար՝ 
«Ձեր գոր ծա կա լու թյու նը պատ րա՞ստ է նոր 
ա ռա ջադ րանք ներ ի րա կա նաց նե լուն»։

 Մյուս կող մից ոչ տե ղին տր ված փակ հար ցը կա րող է վերջ դնել զրույ ցին և ան հար մար լռու թյան պատ ճառ 
դառ նալ. դրան ցից պետք է հնա րա վո րինս խու սա փել, մա նա վանդ ե րբ զրույ ցը թեժ փու լում է ։

Աս տի ճա նա կան hար ցեր 
Այս տեխ նի կայի է ու թյունն ը նդ հա նուր հար ցով սկ սելն է, պա տաս խան նե րից յու րա քան չյու րում հիմ ա կան գա-
ղա փա րը շեշ տե լը և յու րա քան չյուր փու լում ա վե լի շատ ման րա մաս ներ պա հան ջե լը։ Այս տեխ նի կան օգ տա գոր-
ծում են խու զար կու նե րը՝ վկա նե րից ցուց մունք վերց նե լիս՝

«Քա նի՞ մարդ կար Ձեր խմ բում»։
«Հինգ»։
«Ն րանք ե րե խա նե՞ր էին, թե՞ մե ծա հա սակ ներ»։
«Մեծ մա սը՝ ե րե խա ներ էին»։
«Մո տա վո րա պես ի ՞նչ տա րի քի էին»։
«Մո տա վո րա պես տասն չորս կամ տասն հինգ տա րե կան»։
«Ն րանք ի րենց ան ձնա կան փաս տաթղ թե րո՞վ էին, թե՞ Ձեր ան ձնագ րով էին գոր ծում»։
«Այո, նրան ցից եր կուսն ի րենց փաս տաթղ թե րով էին»։
«Կա րո՞ղ եք հի շել՝ ի նչ պի սի՞ տեսք ու նեին նրանց ան ձնագ րե րը։

 Կա րո՞ղ եք հի շեց նել դրանց վրա առ կա մա կագ րու թյուն նե րը կամ խորհր դա նի շը»։ «Հի մա Դուք պետք է նշեք 
այն՝ այո, հի շում եմ, դրանց վրա...»։ 

Այս տեխ նի կան օգ տա գոր ծե լով վկային հրահ րում են վե րապ րե լու տե սա րա նը և աս տի ճա նա բար կենտ րո նա-
նա լու ան հրա ժեշտ ման րա մաս նե րի վրա։ Դժ վար թե նա նման տե ղե կու թյուն ներ տրա մադ րեր, ե թե նրան պար-
զա պես բաց հար ցով հարց նեին «Կա՞ն ա րդյոք այն պի սի ման րա մաս ներ Ձեր տե սա ծի վե րա բե րյալ, որ կցան-
կա նայիք հա ղոր դել ի նձ»։ Սա ճշ մա րիտ է նաև թե մայի ու սում ա սի րու թյան վե րա բե րյալ քն նար կում եր ան-
ցկաց նե լիս։ 

Աս տի ճա նա կան հար ցեր տա լու ժա մա նակ ա վե լի նպա տա կա հար մար է սկ սել փակ հար ցե րից։ Ըն թաց քում 
փակ հար ցե րի մի ջո ցով աս տի ճա նա բար բաց հար ցե րին ան ցնելն ա ռա վել հար մար է։ Աս տի ճա նա կան հար-
ցե րը հար մար են հե տաքրք րու թյու նը շար ժե լու կամ վս տա հու թյան աս տի ճա նը բարձ րաց նե լու հա մար։ «Դուք 
օ գտ վե՞լ եք ՄՄԿ –ի կող մից տրա մադր ված ու սու ցո ղա կան նյու թե րից», «Դ րանք օգ նե՞լ են Ձեր խն դի րը լու ծե լու 
հար ցում» և «Ինչ պի սի՞ն էր Ձեր զան գին պա տաս խա նող ան ձի վե րա բեր մուն քը»։
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Հս տա կեց նող հար ցեր տալն ա վե լի ման րա մասն տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու մեկ այլ ռազ մա վա րու թյուն է։ Եր-
բեմ դա նույն քան հեշտ է, որ քան օ րի նակ պա տաս խա նո ղին խնդ րե լը ներ կա յաց նե լու որևէ օ րի նակ՝ օգ նե-
լու հա մար հաս կա նա լու որևէ ար տա հայ տու թյուն և տրա մադ րե լու հա վե լյալ տե ղե կու թյուն ներ կամ պար զա բա-
նում եր։ «Ե՞րբ է սույն զե կույ ցը Ձեզ հար կա վոր, և ա րդյոք կցան կա նայի՞ք մինչ դրա վերջ նա կան տար բե րա կը 
Ձեզ տրա մադ րե լը՝ տես նել դրա սևա գիր տար բե րա կը», կամ ստու գե լու հա մար կա՞ ա րդյոք ա պա ցույց՝ աս վա-
ծը հաս տա տե լու հա մար՝ «Որ տե ղի՞ց գի տեք, որ այլ գոր ծա կա լու թյուն ներ չեն կա րող օգ տա գոր ծել տվյալ նե րի 
նոր բա զան»։ Հս տա կեց նող հար ցե րը նա խա տես ված ե ն՝

- հս տակ պատ կե րա ցում կազ մե լու նպա տա կով պար զա բա նում եր ստա նա լու հա մար, 
- Ձեզ ի նչ –որ բան ա սե լուց խու սա փող մարդ կան ցից տե ղե կու թյուն ներ կոր զե լու հա մար։

Ուղ ղոր դող հար ցեր 
Ուղ ղոր դող հար ցե րի մի ջո ցով փորձ է ար վում պա տաս խա նո ղի մոտ ձևա վո րել ո րո շա կի մտա ծե լա կերպ։ 
Նրանք կա րող են դա ա նել հետևյալ ե ղա նակ նե րով՝ 

- Են թադ րու թյան մի ջո ցով՝ «Ի՞նչ եք կար ծում, որ քա նո՞վ է հե տըն դու նում ար դյու նա վետ հայե րի վե րա-
դար ձի հա մար»։ Սա են թադ րում է, որ նա խա գիծն, ան շուշտ, հնա րա վոր չի լի նի ա վար տել ժա մա նա-
կին։ 

- Ի վեր ջո հա մա ձայ նու թյան գա լու նպա տա կով ան հա տա կան մո տե ցում ա վե լաց նե լու մի ջո ցով՝ «Հե-
տըն դու նու մը բա վա կա նին ար դյու նա վետ մի ջոց է, այն պես չէ՞»։

-  Հարցն այն պես ձևա կեր պե լու մի ջո ցով, որ «ա մե նա դյու րին» պա տաս խա նը լի նի՝ «այո» («ոչ» պա-
տաս խա նե լու փո խա րեն «այո» պա տաս խանն ը նտ րե լու մեր բնազ դային մի տու մը կարևոր դեր է 
խա ղում հա մազ գային հար ցեր կազ մե լիս). «Բո լորս հա մա ձա՞յն ե նք, որ հե տըն դու նում ար դյու նա-
վետ մի ջոց է» հար ցը դրա կան պա տաս խան ստա նա լու ա վե լի մեծ հա վա նա կա նու թյուն ու նի, քան 
«Ի՞նչ եք կար ծում, հե տըն դու նում ար դյու նա վետ մի ջո՞ց է, թե՞՝ ոչ» հար ցը։

-  Մարդ կանց եր կու տար բե րա կի միջև ը նտ րու թյուն կա տա րե լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լու մի ջո ցով, 
ո րոն ցից եր կուսն էլ կգո հաց նեն Ձեզ, քան նրանց մեկ տար բե րակ ը նտ րե լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե-
ռե լը կամ ը նդ հան րա պես ո չինչ չա նե լը։ Այ սինքն՝ ե թե հարց նեք. «Ո՞ր տար բե րա կը կնա խընտ րեք՝ Ա, 
թե՞ Բ», ա պա հնա րա վոր է ի պա տաս խան լսել. «Ոչ մե կը» տար բե րա կը, թերևս պա տաս խա նող նե րի 
մեծ մա սը կո րո շի ը նտ րու թյուն կա տա րել հնա րա վոր եր կու տար բե րա կի միջև։ 

Ուղ ղոր դող հար ցե րը հակ ված են փակ լի նե լու և նա խա տես ված են ան հրա ժեշտ պա տաս խանն ստա նա լու հա-
մար՝ միև նույն ժա մա նակ թույլ տա լով մյուս ան ձին կար ծե լու, որ նրանք ը նտ րու թյան հնա րա վո րու թյուն են ու-
նե ցել։ Ա մեն դեպ քում, ուղ ղոր դող հար ցեր տա լիս պետք է ու շա դիր լի նել։ Սե փա կան շա հե րից ել նե լով տր վող 
հար ցե րը կամ այլ ան ձի շա հե րը ոտ նա հա րող հար ցե րը կա րող են միան գա մայն ար դա րա ցի ո րեն դի տարկ վել 
որ պես մա նի պու լյա ցի ոն և խար դախ։

Հ ռե տո րա կան հար ցեր
Հ ռե տո րա կան հար ցերն ի րա կա նում բա ցար ձա կա պես հար ցեր չեն, դրանք պա տաս խան չեն ա կն կա լում և տր-
վում են լսո ղին պար զա պես ներգ րա վե լու նպա տա կով։ Դրանք, ի րա կա նում, պար զա պես պն դում եր ե ն՝ ձևա-
կերպ ված հար ցե րի ձևով՝ «Հե տըն դու նում այն քան էլ ար դյու նա վետ չէ՞»։

 Հարց ման գոր ծըն թա ցը
 Մե ծա հա սակ նե րին դուր է գա լիս ի րենց փոր ձի և այն պի սի թե մա նե րի մա սին խո սե լը, ո րոնք ա ռնչ վում են 
ի րենց մաս նա գի տու թյա նը, ուս տի ակ տիվ քն նար կում կազ մա կեր պե լու հար ցում խն դիր ներ չպետք է լի նեն։ Այ-
նուա մե նայ նիվ, գոր ծըն թա ցը պետք է վե րահս կել։ Ա վե լի լավ է օ գտ վել ու ղիղ հար ցե րից և խու սա փել մաս սա-

Հս տա կեց նող հար ցեր
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յա կան բաց հար ցեր տա լուց։ Շատ ա րագ խմ բեր կազ մա վո րե լու դեպ քե րում, ար դար և ու շա դիր մաս նակ ցու-
թյան հնա րա վո րու թյուն ա պա հո վե լու հար ցում մեզ կօգ նեն զույ գեր, փոքր խմ բեր կազ մելն ու միա ժա մա նակ 
ան ձի հետ հար ցազ րույց վա րե լը։ Օ րի նակ՝ յու րա քան չյուր ան ձի կա րե լի է խնդ րել մեկ նա բա նե լու, թե ի րենց 
պա րա գա յում խն դիրն ի ՞նչ ազ դե ցու թյուն ու նի ի րենց վրա։ Հար ցե րը պետք է տր վեն այն պես, որ յու րա քան չյուր 
ան ձ ու նե նա մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու թյուն, ի սկ ու շադ րու թյան ար ժա նի պա տաս խան նե րը պետք է ա վե լի ուշ 
գրանց վեն և հա մա պա տաս խան կեր պով քն նարկ վեն։ 

Միև նույն ժա մա նակ, վե րա պատ րաս տում ան ցկաց նո ղի կող մից տր ված բո լոր հար ցե րը պետք է ըն դուն վեն 
հար գան քով, ի սկ մեկ նա բա նու թյուն ներն ան տե սելն ա նըն դու նե լի է միայն այն պատ ճա ռով, որ դրանք չեն վկա-
յա կո չում ու սու ցա նո ղի կա րիք նե րը կամ ա կն կա լիք նե րը կամ դուրս են նրա փոր ձա ռու թյան շր ջա նակ նե րից։ Այս 
դեպ քում ու սու ցա նո ղը կր կին ստանձ նում է դա սըն թա ցա վա րի դեր և հար ցը կր կին ուղ ղում է լսա րա նին։

Խո չըն դո տող ար տա հայ տու թյուն ներ

«Խո չըն դո տող ար տա հայ տու թյուն նե րը» զրույ ցը դա դա րեց նե լու հատ կան շա կան ար տա հայ տու թյուն-
ներ են, ո րոնք ը նդ հա տում են մտ քե րի ար տա հայտ ման հոսքն ու այդ կերպ կան խում քն նարկ ման հե տա-
գա զար գա ցու մը։ Հատ կան շա կան խո չըն դո տող ար տա հայ տու թյուն նե րը, ո րոն ցից պետք է խու սա փել, 
հետևյալն ե ն՝ 

•	Այս պես գոր ծը գլուխ չենք բե րի։ •  Գու ցե և տե սա կա նո րեն դա ճիշտ է, սա կայն …

•  Ձեր բաժ նում դա գու ցե և հնա րա վոր է, բայց ոչ մեր բաժ նում։ • Որ տե ղի՞ց ե ք։ 

• Այդ ա մե նը մեզ ար դեն քաջ հայտ նի է ։ •  Լի նե լով փոր ձա գետ՝ կա րող եմ Ձեզ ա սել ...

•  Մենք միշտ էլ այդ պես ե նք ա րել։ •

Իսկ դուք պա տաս խա նատ վու թյ ուն կրու՞մ եք դրա հա մար։

• Ե թե Դուք մի քա նի տա րի այս տեղ ապ րած լի նեիք ... •  Սին ե րա զանք ներ ե ն։

•  Դա մեր գոր ծը չէ։ •

 Միև նույն է՝ ո չինչ չեք կա րող փո խել։

Լ սե լը

Լ սե լու և ար տա հայ տե լու երևույթ նե րը նույն պես կարևոր ձևեր են ու սում ա կան փոր ձի ձեռք բեր ման մեջ մաս-
նակ ցու թյուն ու նե նա լու հա մար։ Ո րոշ մաս նա կից ներ կա րող են ի նք նա պար փակ ված լի նել կամ քն նարկ ման 
փորձ չու նե նալ։ Հար ցեր տա լը պետք է հա մա ձայ նեց նել լսե լու մե ծա գույն ար վես տի հետ։ Չի նա կան հնա գույն 
նշա նագ րե րում նկա րագր վում է ակ տիվ լսե լու գոր ծըն թա ցի ճիշտ տար բե րա կը։ 
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 Ներ կա յաց ված մո դուլ նե րը

N Ն կա րա գի րը

1 -R- Վե րա դար ձը և հե տըն դու նու մը

 Մո դու լում նկա րագր վում են վե րա դարձ են թադ րող միգ րա ցիայի հի մունք նե րը և դրա կա ռա վար-
ման հիմ ա կան մո տե ցում ե րը: Դրա ներ քո ներ կա յաց վում և դի տարկ վում է վե րա դարձ են թադ-
րող միգ րա ցիայի կա ռա վար ման նկատ մամբ տար բեր ե րկր նե րի կող մից կի րառ վող ըն թա ցա-
կար գե րի ա ռն չու թյամբ մի ջազ գային փոր ձը, և դրա նով ա պա հով վում ե ն՝ հե տըն դուն ման մո դե լը 
Հա յաս տա նի միգ րա ցի ոն ի րա վա կան դաշտ ներ մու ծե լու հիմ ա վո րում երն ու հիմ քե րը:

 Հիմ ա կան գա ղա փար՝ հե տըն դու նու մը ոչ կա մա վոր վե րա դար ձը կա ռա վա րե լու հա տուկ դեպք է 
և տեխ նի կա կան գոր ծիք։ 

2 -E- Անգ լե րե նը՝ որ պես միգ րա ցիայի կա ռա վար ման ար դյու նա վետ գոր ծիք

 Մո դու լում ու շադ րու թյուն է դարձ վում հե տըն դուն ման հա մա ձայ նագ րե րում գոր ծած վող շա րադ-
րան քին, ի նչ պես նաև միգ րա ցիայի հետ կապ ված եզ րույթ նե րի ու լեզ վա բա նա կան վեր լու ծու թյան 
հի մունք նե րին: Ներ կա յաց ված գոր ծիք նե րը պետք է օգ նեն պատ րաս տել վե րա պատ րաս տում 
ան ցնող նե րին՝ հե տըն դուն ման հա մա ձայ նագ րե րի բար դու թյուն նե րի հե տա գա վեր լու ծու թյան 
գոր ծըն թա ցին՝ միև նույն ժա մա նակ նպաս տե լով միգ րա ցիայի կա ռա վար ման ո լոր տում ներգ րավ-
ված ան ձնա կազ մի ը նդ հա նուր զար գաց մա նը:

 Հիմ ա կան գա ղա փար՝ ը նդ հա նուր վերց րած լեզ վա բա նա կան հմ տու թյուն նե րը և, մաս նա վո րա-
պես՝ ան գլե րե նը, օգ տա կար գոր ծիք են միգ րա ցիայի կա ռա վար ման հա մար։
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N Ն կա րա գի րը

3 -A- Հե տըն դուն ման հա մա ձայ նագ րե րը
 
Այս մո դու լում ման րա մասն վեր լու ծու թյուն ներ են տրա մադր վում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կող մից Եվ րո պա կան մի ու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան հետ կն քած՝ ա ռա վել ա ռն չու թյուն 
ու նե ցող եր կու հե տըն դուն ման հա մա ձայ նագ րե րի մա սին։ Միև նույն ժա մա նակ, վե րա պատ րաս-
տում ան ցնող նե րին մո դու լի մի ջո ցով ներ կա յաց վում է մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի ը նդ հա-
նուր տե սու թյու նը՝ մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի հա մա տեքս տում:

 Հիմ ա կան գա ղա փար՝ հե տըն դուն ման հա մա ձայ նագ րե րը ստան դարտ ե րկ կող մա նի պայ մա-
նագ րեր են մի ջազ գային մա կար դա կում։

4 -D- Միգ րանտ նե րին պա հե լը և հա տուկ կա ցա րան նե րը

 Մո դու լում ու սում ա սիր վում են միգ րանտ նե րին պա հե լու ա ռն չու թյամբ կի րառ վող մի ջազ գային 
ստան դարտ նե րը։ Դրա նում նաև տրա մադր վում է այն հար մա րու թյուն նե րի ը նդ հա նուր նկա րա-
գի րը, ո րոնք կա րող են ծա ռայել որ պես միգ րանտ նե րի հա մար կա ցա րան ներ և Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան տա րած քում գոր ծող հաս տա տու թյուն նե րի ու ըն թա ցա կար գե րի ը նդ հա նուր 
նկա րա գի րը։ 

 Հիմ ա կան գա ղա փար՝ միգ րանտ նե րի բեր ման են թար կե լիս ան հրա ժեշտ է ու նե նալ հա տուկ 
հար մա րու թյուն ներ և ցու ցա բե րել հա տուկ վե րա բեր մունք։

5 -M- Հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գի կա ռա վա րու մը

 Մո դու լի շր ջա նակ նե րում հե տըն դուն ման մո դե լի ներ մու ծու մը միգ րա ցիայի կա ռա վար ման հա մա-
կարգ դի տարկ վում է որ պես ծրա գիր: Դրա ներ քո դի տարկ վում են միգ րա ցիայի կա ռա վար ման 
ը նդ հա նուր ի րա վա կան դաշ տը և ծրագ րի մշակ ման ու ի րա կա նաց ման հար ցում կի րառ վող ժա-
մա նա կա կից մո տե ցում ե րը: Դրա նով նաև ման րա մասն նկա րագր վում է Հա յաս տա նում քնն վող 
հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ գոր ծե րի ալ գո րիթ մը:

 Հիմ ա կան գա ղա փար՝ ծրագ րի զար գաց ման և ի րա կա նաց ման մե թո դա բա նու թյու նը կա րող է 
ար դյու նա վե տո րեն կի րառ վել միգ րա ցիայի կա ռա վար ման ո լոր տում։

6 -I- Ինք նու թյան կա ռա վա րու մը

 Մո դու լում ներ կա յաց վում են ան ձի ի նք նու թյան կա ռա վար ման հի մունք նե րը և հե տըն դուն ման ըն-
թա ցա կար գի շր ջա նակ նե րում քա ղա քա ցի ու թյան ա պա ցույ ցի հա մար պա հանջ վող հիմ ա կան 
փաս տաթղ թե րի վեր լու ծու թյու նը:

 Հիմ ա կան գա ղա փար՝ ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թե րը միգ րա ցիայի կա ռա վար ման գոր ծում 
կարևոր մաս են կազ մում։

7 -T- Վե րա պատ րաս տու մը

 Մո դու լում ներ կա յաց վում են մե ծա հա սակ նե րի ու սուց ման մե թո դա բա նու թյան ժա մա նա կա կից մո-
տե ցում ե րը և գործ նա կան ցու ցում եր են տր վում այն մա սին, թե ի նչ պես օգ տա գոր ծել «Վե րա-
պատ րաստ ման դա սըն թաց մշա կե լու և ի րա կա նաց նե լու ու վե րա պատ րաս տում ան ցկաց նող նե րի 
հա մար նա խա տես ված վե րա պատ րաստ ման աշ խա տանք նե րի մա սին» ձեռ նար կը:
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 Վե րա դար ձի և հե տըն դուն ման գոր ծըն թաց նե րի կառավար ման վերա բե րյալ 
դասընթացի ցու ցադ րա կան օ րի նակ

-M- 
 Հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գի կա ռա վա րու մը

Ժա մա նա կը Ծ րա գի րը

5 րո պե Ու սում ա կան նպա տակ նե րը ներ կա յաց նե լը

5 րո պե Միգ րա ցիայի կա ռա վար ման հի մունք նե րը

10 րո պե ՀՀ միգ րա ցիայի կա ռա վար ման ի րա վա կան դաշ տը

15 րո պե Հե տըն դու նում 
Վար չաի րա վա կան դաշ տը 
Ալ գո րիթմ

15 րո պե ՄՄԿ ծրագ րի ի րա կա նաց ման փու լեր, Դի տան ցում և գնա հա տում

10 րո պե Ցու ցա նիշ ներ

20 րո պե Գոր ծու նե ու թյու նը

5 րո պե Եզ րա կա ցու թյուն

Ու սում ա կան նպա տակ նե րը

•  Հաս կա նալ միգ րա ցիայի կա ռա վար ման հա մա կար գում առ կա բա ղադ րիչ նե րի փոխ կա պակց ված 
բնույ թը

•  Հաս կա նալ ծրագ րի կա ռա վար ման մո տե ցում ու ծրագ րի ի րա կա նաց ման փու լե րը

•  Վե րա նայել հե տըն դուն ման ալ գո րիթ մի հիմ ա կան կե տե րը

• Հ զո րաց նել մաս նա կից նե րի վեր լու ծա կան կա րո ղու թյուն նե րը
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Հե տըն դու նու մը միգ րա ցիայի կա ռա վար ման շր ջա նակ նե րում

Սա հիկ ներ. Շա րադ րանք.

Սկ սել «միգ րա ցիայի կա ռա վա րում» սահ մա նու մից։ Բա ցատ րել 
միգ րա ցիայի կա ռա վար ման ե րեք տար րե րը։ Շեշ տել, որ ե րեք 
հիմ ա կան բա ժին նե րի սկզ բուն քը կի րա ռե լի է պե տա կան կա-
ռա վար ման յու րա քան չյուր ո լոր տի հա մար։

Խմ բա կային քն նար կում՝ հարց նել մաս նա կից նե րին, թե ի նչ-
պե՞ս է միգ րա ցիայի կա ռա վար ման վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի 
ի րա վա կան դաշտն ար տա ցոլ ված միգ րա ցիայի կա ռա վար ման 
հայե ցա կար գային մո դե լում։ Կենտ րո նա նալ հե տըն դուն ման 
մե խա նիզմ ե րի վրա՝ թե ո ՞րն է հե տըն դուն ման ի րա վա կան 
հիմ քը, և թե ի ՞նչ վար չա կան կա ռույց ներ են մաս նակ ցում հե-
տըն դուն ման ի րա կա նաց մա նը։

Խմ բա կային աշ խա տանք։ Կազ մել խմ բեր տար բեր գոր ծա կա-
լու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից։ Խնդ րել նրանց պատ րաս-
տել ե րեք րո պե տևո ղու թյամբ ե լույթ հետևյալ թե մա նե րով՝

1 –ին խումբ՝ հե տըն դուն ման ալ գո րիթ մը սե փա կան քա ղա քա-
ցի նե րի հա մար

2–րդ խումբ՝ եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի հա մար
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Ծ րագ րի կա ռա վար ման մո տե ցում ե րը միգ րա ցիայի կա ռա վար ման ո լոր տում

Սա հիկ ներ. Շա րադ րան քը.

Նկարագրել ծրագրի իրականացման փուլերը և նշել, թե ինչպե՞ս 
կարելի է հետընդունման ընթացակարգի ներմուծումը միգրացիայի 
կառավարման իրավական դաշտ ներկայացնել որպես ծրագիր։

Տալ դիտանցման և գնահատման սահմանումերը։

Տալ ցուցանիշների սահմանումը և շեշտել պլանավորման ու 
դիտանցման հարցում դրանց կարևորությունը։ Վերանայել 
ցուցանիշների առանձնահատկությունները։
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Ծ րագ րի կա ռա վար ման մո տե ցում ե րը միգ րա ցիայի կա ռա վար ման ո լոր տում

Սա հիկ ներ. Շա րադ րան քը.

Գործողությունները՝ խնդրել մասնակիցներին մշակել հետընդունման 
ընթացակարգի իրականացման համար նախատեսված ցուցանիշները։ 
Նշված գործողությունը կարելի է իրականացնել կամ խմբակային կամ 
անհատական ձևով։

Խնդրել մասնակիցներին ձևակերպել տվյալ բաժնի հիմական 
գաղափարը։
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Գ րա կա նու թյան ցանկ

Գր քեր, հոդ ված ներ և զե կույց ներ

Պ. Ա ղա բա բյան 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան՝ միգ րա ցիային ա ռնչ վող օ րենսդ րու թյան հա մա կարգ ված բո վան դա կու
թյուն, 2011 թվա կան։ Մի ջազ գային միգ րա ցիայի վե րա բե րյալ կի րա ռա կան հե տա զո տու թյուն նե րի կոն սոր ցի ում 
(Արևելք)։

Թ. Բա րա նյայի
Գ րա վոր և բա նա վոր թարգ մա նու թյուն նե րի դե րը դի վա նա գի տա կան հա ղոր դակ ցու թյան մեջ, 2011 թվա կան։

Գ րա վոր և բա նա վոր թարգ մա նու թյուն նե րի տե ղե կա գիր, 5(2)։

Թ. Բալ զաք 
Եվ րո պա կան հարևա նու թյան քա ղա քա կա նու թյան հետևու թյուն նե րը սահ ման նե րի հս կո ղու թյան հա մա տեքս
տում, 2008 թվա կան։

Զ. Բրու նարս կա
 Վե րա դար ձը, հե տըն դու նու մը և վե րաին տեգ րու մը Արևե լյան գոր ծըն կե րու թյան ե րկր նե րում. ը նդ հա նուր նկա
րա գիր, 2013 թվա կան։

Հ. Չո բա նյան
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյու նը կար գա վո րող ի րա վա կան դաշ տի մա
սին, 2012ա։ Մի ջազ գային միգ րա ցիայի վե րա բե րյալ կի րա ռա կան հե տա զո տու թյուն նե րի կոն սոր ցի ում( Արևելք)

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան միգ րա ցիայի ի նս տի տու ցի ո նալ կա ռուց ված քի մա սին, 2012բ: Մի ջազ գային 
միգ րա ցիայի վե րա բե րյալ կի րա ռա կան հե տա զո տու թյուն նե րի կոն սոր ցի ում (Արևելք)

 Վե րա դարձ են թադ րող միգ րա ցիայի և վե րաին տեգր ման հար ցեր. Հա յաս տան, 2013 թվա կան։ Մի ջազ գային 
միգ րա ցիայի վե րա բե րյալ կի րա ռա կան հե տա զո տու թյուն նե րի կոն սոր ցի ում (Արևելք)

Ն. Քոլ ման
 Հե տըն դուն մանն ա ռնչ վող եվ րո պա կան քա ղա քա կա նու թյուն, 2009 թվա կան։ Եր րորդ ե րկ րի շա հերն ու փախս
տա կան նե րի ի րա վունք նե րը։ Լայ դեն։ 

Ա. Դե վիլ լարդ 
Աշ խա տան քային միգ րա ցիան Հա յաս տա նում. առ կա մի տում երն ու քա ղա քա կա նու թյան տար բե րակ նե րը, 
2012 թվա կան։ 

Եվ րո պա կան միգ րա ցի ոն ցանց
 Վե րա դարձ են թադ րող միգ րա ցիա, 2007 թվա կան։ 

Ա. Ֆլետ չեր
 Վի ճա կագ րա կան ակ նարկ դե պի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն վե րա դարձ են թադ րող միգ րա ցիայի վե րա
բե րյալ, 2012 թվա կան։ 

Ա. Գրի գո րյան 
ԵՄ– Հա յաս տան. Վի զային ռե ժի մի դյու րաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը, 2011 թվա կան։ 

Ա. Հոլց շայ թեր
 Հա ղոր դակ ցու թյան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի և ի մաս տային կա ռուց վածք նե րի միջև. Բա նա վե ճի տե սու թյուն 
և մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի վեր լու ծու թյուն, 2013 թվա կան։ Մի ջազ գային ու սում ա սի րու թյուն նե րի հե-
ռան կար նե րը։

Հ. Ջանքս 
Բա նա վե ճի քն նա դա տա կան վեր լու ծու թյու նը որ պես հե տա զո տու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծիք։
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Կ. Կրաց մանն, Ե. Պեցլ և Մ. Տե մեշ վա րի 
Ավստ րիայի՝ դե պի եր րորդ ե րկր ներ ա ջակց վող վե րա դար ձը և այն տեղ վե րաին տեգ րու մը խթա նող ծրագ րերն 
ու ռազ մա վա րու թյուն նե րը, 2010 թվա կան։ ՄՄԿ, Վի են նա

Մ. Լե սինս կա
 Վե րա դարձ են թադ րող միգ րա ցիային ա ռնչ վող քա ղա քա կա նու թյան դի լե մա նե րը, 2013 թվա կան։ Լե հաս տա նի 
նա խա դե պը ԵՄ ան դա մակ ցու թյու նից հե տո, հա սա նե լի է հետևյալ կայ քէ ջում՝ http://www.ceemr.uw.edu.pl/vol-
2-no-1-june-2013/articles/dilemmas-policy-towards-return-migration-case-poland-after-eu 

Ա. Լոքս թոն և Ք. Լու գո ֆեր 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում օ տա րերկ րա ցի նե րի հա մար հա տուկ կա ցա րան նե րի հետ կապ ված կա
րիք նե րի գնա հա տու մը։ ՄՄԿ, Երևան, 2013 թվա կան։

Գ. Մա կա րյան 
ԵՄ –ի և Արևե լյան գոր ծըն կե րու թյան ե րկր նե րի միջև աշ խա տան քային շար ժու նա կու թյան ծախ սերն ու ե կա
մուտ նե րը Երևան, 2012 թվա կան։

Հ. Մա նա սյան 
Ար տա գաղ թի սո ցիա լա կան հետևանք նե րը և գյու ղա կան ու քա ղա քային միգ րա ցիան Արևե լյան ու Կենտ րո նա
կան Եվ րո պա յում, 2012 թվա կան։

Թ. Մավ րո դի
 Ներ գաղ թը ԵՄ –ում. Քա ղա քա կա նու թյան ուղ ղու թյուն ներն ու քա ղա քա կա նու թյու նը 2007–2012 թվա կան ներ. 
ճգ նա ժա մի ժա մա նակ, 2012 թվա կան։ Եվ րո պա կան մի ու թյան ժո ղովր դա վա րու թյան հե տա զո տու թյան մա սով 
Ռո բերտ Շու մա նի ան վան՝ ա ռա ջա տար ու սում ա սի րու թյուն նե րի կենտ րոն, Ֆլո րեն ցիա 

Միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյան կենտ րո նի թիմ
«Միգ րա ցի ոն բնու թա գիր. Հա յաս տան». կազմ ված է Միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյան կենտ րո նի կող մից՝ Մի
ջազ գային միգ րա ցիայի վե րա բե րյալ կի րա ռա կան հե տա զո տու թյուն նե րի կոն սոր ցի ու մի (Արևելք) տվյալ նե րի 
բա զայի վրա հիմ ված հրա պա րա կում ե րի հի ման վրա, 2013 թվա կան:

Ս. Նիք
 Լեզ վի կի րա ռու թյու նը դի վա նա գի տու թյան մեջ, 2001 թվա կան։ Լե զուն և դի վա նա գի տու թյու նը։ Մալ թա

ՏՀԶԿ
 Միգ րա ցիայի մի ջազ գային հե ռան կար նե րը, մաս III՝ վե րա դարձ են թադ րող միգ րա ցիան. նոր հե ռան կար նե րը, 
2008 թվա կան։ 

Օ. Պոզ դո րով կի նա
«Միգ րա ցիայի եզ րա բա նու թյան վե րա բե րյալ» ձեռ նարկ, 2010 թվա կան։ ՄՄԿ, Մոսկ վա

Ս. Ռաս մուս սեն 
ԵՄ հան րային դի վա նա գի տու թյան շր ջա նակ նե րում բա նա վե ճի վեր լու ծու թյուն։

Բ. Շր ջան
 Հե տըն դուն մանն ա ռնչ վող մար տահ րա վեր նե րի, ա ռա ջար կու թյուն նե րի և լա վա գույն գոր ծե լա կեր պի ժո ղո վա
ծու, 2009 թվա կան։ Զագ րեբ

Ֆ. Թրաու ներ 
ԵՄ վի զային ռե ժի մի դյու րաց ման և հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րեր, 2008 թվա կան Ա րդյո՞ք նոր չա
փա նի շը կա րող է ԵՄ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան գոր ծիք լի նել։ Հա սա նե լի է հետևյալ կայ քէ ջում՝ http://
www.jhubc.it/ecpr-riga/virtualpaperroom/058.pdf

Մ. Տե մեշ վա րի և Ք. Վա սա լա Կոկ կի նա կի 
ԵՄում ըն դուն ված չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նե լի ու թյան տե սան կյու նից Հա յաս տա նի միգ րա ցի ոն 
օ րենսդ րու թյան և պրակ տի կայի վեր լու ծու թյուն, ՄՄԿ, 2013 թվա կան:

Ս. Ո ւոչ
 Հե տըն դուն ման վտան գը, 2009 թվա կա նի հա սա րա կա կան դի տար կում ե րի հաշ վետ վու թյուն, 2009 թվա կան, 
հա սա նե լի է հետևյալ կայ քէ ջում՝ http://www.socialwatch.eu/2009/readmission_agreements.html
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 Եվ րո պա կան մի ու թյան խոր հուրդ (ԵՄ Խոր հուրդ) 
Ար տա քին սահ ման նե րի հս կո ղու թյան վե րա բե րյալ Շեն գե նյան կա տա լո գը թար մաց նե լու նա խագ ծեր մշա կող 
խումբ 

Շեն գե նյան կա տա լոգ, 2008 թվա կան՝ Ար տա քին սահ ման նե րի հս կո ղու թյուն. Վե րա դարձ և հե տըն դու նում. 
Ա ռա ջար կու թյուն ներ և լա վա գույն փորձ։ 

Եվ րո պա կան պառ լա մեն տի և Խորհր դի 2008 թվա կա նի թիվ 2008/115/ԵՀ հրա հանգ «Ան դամ պե տու թյուն նե
րում ա նօ րի նա կան կեր պով գտն վող եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի վե րա դար ձին ա ռնչ վող ը նդ հա նուր չա փա
նիշ նե րի և ըն թա ցա կար գե րի մա սին», 2010 թվա կան։ Բրյու սել։

 Մամ լո հա ղոր դագ րու թյուն, 2013 թվա կան։ ԵՄ –ի և Հա յաս տա նի միջև hե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գիր։ 
8630/13 (OR. en) PRESSE 160. Բրյու սել։

 Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղով
«Եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի ա նօ րի նա կան ներ գաղ թի դեմ պայ քա րին ա ռնչ վող քա ղա քա կա նու թյան 
ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի մա սին» Հանձ նա ժո ղո վի հա ղոր դագ րու թյուն, 2006 թվա կան։

«Միգ րանտ աշ խա տող նե րի և նրանց ըն տա նի քի ան դամ ե րի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի մա սին» հա մա ձայ
նա գիր, 2010 թվա կան։

«Հե տըն դուն ման մա սին ԵՄ հա մա ձայ նագ րե րի գնա հատ ման վե րա բե րյալ» Հանձ նա ժո ղո վի կող մից Եվ րո պա
կան պառ լա մեն տին և Խորհր դին ուղղ ված՝ 2011 թվա կա նի փետր վա րի 23ի COM (2011 թվա կան) 76 վերջ նա
կան հա ղոր դագ րու թյու նը, 2011 թվա կան։ Բրյու սել։

 Եվ րո պա կան պառ լա մենտ
«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց 
հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի կնք ման վե րա բե րյալ Խորհր դի ո րոշ ման նա խագ ծի 
մա սին ա ռա ջար կու թյուն, 2013 թվա կան, հա սա նե լի է հետևյալ կայ քէ ջում՝ http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0289&language=EN

Եվ րո պա կան մի ու թյուն (ԵՄ) 
Եվ րո պա կան մի ու թյան և Հա յաս տա նի միջև շար ժու նու թյան հար ցե րով գոր ծըն կե րու թյան հա մա տեղ հռ չա կա
գիր, 2011 թվա կան։

 Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րեր, ԵՄ օ րենսդ րու թյան ամ փո փում եր, 2013 թվա կան, հա սա նե լի է 
հետևյալ կայ քէ ջում՝ http://europa.eu/legislation_summaries/other/l33105_en.htm

 Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րեր, ԵՄ օ րենսդ րու թյան ամ փո փում եր, 2014 թվա կան, հա սա նե լի է 
հետևյալ կայ քէ ջում՝ http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/ai0034_
en.htm

Եվ րո պա կան խոր հուրդ
«Քա ղա քա ցի նե րին ծա ռայող և պաշտ պա նող բաց ու ա պա հով Եվ րո պա» Ստոկ հոլ մյան ծրա գի րը, 2009 թվա
կան։

«Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նագ րեր. ան կա նոն կար գա վի ճա կով միգ րանտ նե րի վե րա դար ձի մե խա
նիզմ», 1741–րդ բա նաձև, 2010 թվա կան։ http://oppenheimer.mcgill.ca/IMG/pdf/coe-parl-ass-readmission-
agreement.pdf

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյուն (ՀՀ կա ռա վա րու թյուն)
«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան սահ մա նի ան ցման կե տե րում պե տա կան լիա զոր ված մար մին նե
րի գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման կար գը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 200 ո րո շում, 1998 թվա կան։
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«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նային ան ցման կե տե րում հա տուկ կա ցա րան նե րի գոր ծու նե ու թյան ու 
օ տա րերկ րա ցի նե րին այն տեղ պա հե լու կար գը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 127–Ն ո րո շում, 2008 թվա կան։

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում Միգ րա ցիայի պե տա կան կար գա վոր ման քա ղա քա կա նու թյան հայե ցա
կարգ, 2010 թվա կան։

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում միգ րա ցիայի պե տա կան կար գա վոր ման քա ղա քա կա նու թյան հայե ցա
կար գի ի րա կա նաց ման 20122016 թթ. գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գիր», 2011ա

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց հե
տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նագ րի շր ջա նակ նե րում ստաց վող դի մում ե րը Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան պե տա կան մար մին նե րի կող մից քն նար կե լու կար գը հաս տա տե լու մա սին ո րո շում, 2011բ 

Սահ մա նային ան վտան գու թյան և պե տա կան սահ մա նի հա մա լիր կա ռա վար ման ռազ մա վա րու թյուն և Սահ
ման նե րի հա մա լիր կա ռա վար ման (ՍՀԿ) 20112015 թվա կան նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գիր, 2011գ

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն վե րա դար ձի վկա յա կա նի նկա րա գի րը և տա լու կար գը հաս տա տե լու մա
սին» Կա ռա վա րու թյան 297–Ն հրա ման, 2011դ 

Ո րո շում # 783–Ն, 2013 թվա կան։ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան սահ մա նի ան ցման կե տե րում 
ու տա րան ցիկ գո տի նե րում հա տուկ կա ցա րան նե րի գոր ծու նե ու թյան և օ տա րերկ րա ցի նե րին այն տեղ պա հե լու 
կար գը սահ մա նե լու մա սին»

 Մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րեր
«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց հե
տըն դուն ման (ռե ադ մի սիայի) մա սին» հա մա ձայ նա գիր, 2013 թվա կան։

 Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կա գիր

 Միգ րա ցիայի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն (ՄՄԿ)
 Միգ րա ցիայի կա ռա վար ման հի մունք նե րը, 1 –ին հա տոր, ՄՄԿ, Ժնև, 2004ա։

 Միգ րա ցիայի կա ռա վար ման հի մունք նե րը, 3–րդ հա տոր, ՄՄԿ, Ժնև, 2004բ։

 Վե րա դարձ են թադ րող միգ րա ցիա, 2004գ։

 Քա ղա քա կա նու թյան ուղ ղու թյուն ներն ու ըն դուն ված գոր ծե լա կեր պե րը Եվ րո պա յում։ ՄՄԿ, Ժնև։

 Միգ րա ցիայի կա ռա վար ման մի ջազ գային օ րա կար գը, ՄՄԿ, Ժնև, 2004Բ։ 

Անձ նագ րե րի ստուգ ման կար գի վե րա բե րյալ ձեռ նարկ, 2007 թվա կան։ ՄՄԿ, Ժնև։

 Միգ րա ցի ոն գոր ծե լա կեր պի հի մունք նե րը, 2009 թվա կան;

 Փոր ձա գետ նե րի և գոր ծող մաս նա գետ նե րի հա մար նա խա տես ված՝ հե տըն դուն ման հար ցե րի վե րա բե րյալ ձեռ
նարկ, 2010 թվա կան։

 Հե տըն դուն ման և վե րա դար ձի վե րա բե րյալ օ տա րերկ րյա գոր ծե լա կեր պե րի ը նտ րա նի, ՄՄԿ, Մոսկ վա։

 Միգ րա ցիայի ո լոր տի եզ րույթ նե րի բա ռա րան, ՄՄԿ, 2011 թվա կան: ՄՄԿ, Ժնև։

 Վե րա պատ րաստ ման հա մար նա խա տես ված նյու թեր՝ հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցում ը նդ գրկ ված հետևյալ 
մար մին նե րի աշ խա տա կից նե րի հա մար, ՄՄԿ, Երևան

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն (ՀՀ)

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյան մա սին» օ րենք, 1995 թվա կան

«Պե տա կան սահ ման նե րի մա սին» օ րենք, 1998 թվա կան:
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«Սահ մա նա պահ զոր քե րի մա սին» օ րենք, 2001 թվա կան:

«Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» օ րենք, 2006 թվա կան։

 Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյուն (ՄԱԿ)
 Սահ մա նում ե րը, 2014 թվա կան։ ՄԱԿ –ի պայ մա նագ րե րի հա վա քա ծու։ Հա սա նե լի է հետևյալ կայ քէ ջում՝ 
https://treaties.un.org/Pages/Overview.aspx?path=overview/definition/page1_en.xml#agreements



 Կազմ վել է Հա յաս տա նում ՄՄԿ ա ռա քե լու թյան ծրագ րի զար գաց ման և ի րա կա նաց ման գրա սե նյա կի կող մից՝ 
հրա պա րակ ման հա մար

Հե ղի նակ՝ Սեր գեյ Բրես տո վից կի

Թարգ ման վել է՝ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար դա րա դա տու թյան 
նախարարության թարգ մա նու թյուն նե րի կենտ րոն» պե տա
կան ոչ ա ռևտ րային կազմակերպու թյան կող մից 

Էջադրումը և շապիկի 
ձևավորումը`

ՓՐԻՆԹԻՆՖՈ հրատարակչության

 ՀԵ ՏԸՆ ԴՈՒ ՆՈՒՄ
 Հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ վերապատրաստման 

ձեռնարկ

 Միգ րա ցիայի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն
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