
 1 

 
 
 
 

Միգրացիայի մասին ԵՄ իրավական  
և քաղաքականության հատընտիր  

գործիքների ուղեցույց 
 

(լրամշակվել է 2008 թվականին) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Այս ուղեցույցը Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորված «Ապաստանի, 
միգրացիայի և արտոնագրերի հարցերի ոլորտում Եվրոպական միության պահանջներին 
համապատասխան իրավական, կանոնակարգային և ինստիտուցիոնալ շրջանակների ստեղծում» 
ծրագրի շրջանակներում պատրաստված հրատարակությունից վերցված մի հատված է: Այդ 
ծրագիրն իրականացվել է Շվեդական միգրացիոն խորհրդի և այս ծրագրի շրջանակներում 
վերջինիս կապալառու` Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիենայում գտնվող Միգրացիայի միջազգային 
կազմակերպության (ՄՄԿ) Միգրացիոն մոդուլի կողմից: 2007 թվականի մարտին Անկարայում 
ՄՄԿ-ի առաքելության կողմից իրականացվող «Տեխնիկական համագործակցություն Թուրքիա» 
ծրագրի շրջանակներում այս հրատարակությունը մասնակիորեն լրամշակվել է հեղինակի կողմից:   
 

Հրատարակիչ` Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն 
Հրատարակության մեջ ներդրում ունեցող անձիք` 
Պիեռ Ռոսսի-Լոնգի, ՄՄԿ Վիեննա, Միգրացիոն մոդուլի համակարգող  
Անխելա Սանչես Սերդա, ՄՄԿ Վիեննա 

 
ՄՄԿ-ն առաջնորդվում է այն սկզբունքով, որ մարդկային և կանոնակարգված միգրացիան 

օգուտ է բերում ինչպես միգրանտներին, այնպես էլ հասարակությանը: Որպես միջկառավարական 
մարմին ՄՄԿ-ն միջազգային հանրության իր գործընկերների հետ աշխատում է օժանդակություն 
ցուցաբերել միգրացիայի գործառնական մարտահրավերների դիմակայմանը, բարձրացնել 
միգրացիոն հիմնահարցերի ընկալման մակարդակը, խրախուսել սոցիալական և տնտեսական 
զարգացումը միգրացիայի միջոցով և պաշտպանել միգրանտների մարդկային 
արժանապատվությունն ու ապահովել նրանց բարեկեցությունը:  
 
Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն  
Նիբելունգենգասսե 13/4 
1010 Վիեննա 
Ավստրիա  
Հեռ. +43.1.585 33 22  
Ֆաքս. +43.1.585 33 22 30 
Էլ-փոստ. iomvienna@iom.int 
Վեբ-կայք: http://www.iomvienna.at 
 
Այս հրատարակությունում արտահայտված կարծիքները հեղինակին են և անպայմանորեն չեն 
արտացոլում Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության կամ Եվրոպական հանձնաժողովի 
տեսանկյունները:  
 
ISBN 978 92 9068 268 4 
 
© Փետրվար 2009 Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն  
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ՑԱՆԿ 
 
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Ա. Մուտք և ընդունում …………………………………………………………………....11 

 

I. Մուտքի ընդհանուր պայմաններ 
I.1. 1985 թվականի հունիսի 14-ի շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիա    
I.2. Անձանց անդրսահմանային տեղաշարժերը կանոնակարգող Համայնքի կոդեքսի ստեղծման 

մասին Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2008 թվականի մարտի 11-ի թիվ 296/2008 
կանոնակարգ (ԵԽ) 

I.3. Օրինական միգրացիայի մասին քաղաքականության ծրագիր   
 

II. Ճամփորդական փաստաթղթեր 
II.1. 1985 թվականի հունիսի 14-ի շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիա    
II.2. Անձանց անդրսահմանային տեղաշարժերը կանոնակարգող Համայնքի կոդեքսի ստեղծման 

մասին Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2008 թվականի մարտի 11-ի թիվ 296/2008 
կանոնակարգ (ԵԽ) 

II.3. Անդամ պետությունների կողմից տրվող անձնագրերի և ճամփորդական փաստաթղթերի 
անվտանգության հատկանիշների և բիոմետրիկ տվյալների մասին Խորհրդի 2004 թվականի 
դեկտեմբերի 13-ի թիվ 2252/2004 կանոնակարգ (ԵԽ) 

II.4. Ճամփորդական կեղծված փաստաթղթերի դեմ պայքարի նպատակով տեղեկատվության 
փոխանակման բարելավման մասին Խորհրդի 2000 թվականի մարտի 27-ի որոշում 

II.5. Արտոնագրերի համարակալման միասնական ձևաչափ սահմանելու մասին Խորհրդի 2008 
թվականի հուլիսի 24-ի թիվ 856/2008 կանոնակարգ (ԵԽ) 

 

III. Մուտքի մերժում 
III.1. 1985 թվականի հունիսի 14-ի շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիա    
III.2. Անձանց անդրսահմանային տեղաշարժերը կանոնակարգող Համայնքի կոդեքսի ստեղծման 

մասին Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2008 թվականի մարտի 11-ի թիվ 296/2008 
կանոնակարգ (ԵԽ) 

 
IV. Անչափահասների մուտք 
IV.1. Անձանց անդրսահմանային տեղաշարժերը կանոնակարգող Համայնքի կոդեքսի ստեղծման 

մասին Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2008 թվականի մարտի 11-ի թիվ 296/2008 
կանոնակարգ (ԵԽ) 

IV.2. Երրորդ երկրների քաղաքացի հանդիսացող առանց ուղեկցողի անչափահասների մասին 
Խորհրդի 1997 թվականի հունիսի 26-ի բանաձև 

 

V. Մուտք հատուկ նպատակներով 
V.1. Ուսման, աշակերտների փոխանակման, չվարձատրվող պրակտիկայի կամ կամավորական 

գործունեության նպատակներով երրորդ երկրների քաղաքացիների ընդունման 
պայմանների մասին Խորհրդի հրահանգ 

V.2. Աշխատելու նպատակով անդամ պետությունների տարածքում երրորդ երկրների 
քաղաքացիների ընդունման նկատմամբ սահմանափակումների մասին Խորհրդի 1994 
թվականի հունիսի 20-ի բանաձև 

V.3. Ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահովող անձանց անդամ պետությունների 
տարածքում գործունեության ծավալելու նպատակով երրորդ երկրների քաղաքացիների 
ընդունման սահամանափակումների մասին Խորհրդի 1994 թվականի նոյեմբերի 30-ի 
բանաձև  

V.4. Երրորդ երկրների քաղաքացիներին գիտական հետազոտություններ իրականացնելու 
նպատակով ընդունելու հատուկ ընթացակարգի մասին Խորհրդի 2005 թվականի 
հոկտեմբերի 12-ի 2005/71/ԵԽ հրահանգ 

V.5 Եվրոպական համայնքում գիտական հետազոտությունների իրականացման նպատակով 
երրորդ երկրների քաղաքացիների ընդունումը հեշտացնելու մասին Խորհրդի 2005 
թվականի հոկտեմբերի 12-ի 2005/762/ԵԽ հանձնարարական 
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VI. Սահմանային ստուգումներ 
V.1 Անձանց անդրսահմանային տեղաշարժերը կանոնակարգող Համայնքի կոդեքսի ստեղծման 

մասին Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2008 թվականի մարտի 11-ի թիվ 296/2008 
կանոնակարգ (ԵԽ) 

 

Բ. Բնակություն և կացություն ....................................................28 

 

I.   Կացության թույլտվություն և կացության կարգավիճակ  
I.1. Երրորդ երկրների քաղաքացիներին տրվող կացության թույլտվությունների միասնական 

ձևաչափ սահմանելու մասին  Խորհրդի 2008 թվականի ապրիլի 18-ի թիվ 380/2008 
կանոնակարգ (ԵԽ) 

I.2. Կացության թույլտվությունների միասնական ձևաչափը լրացնելու միասնական 
ստանդարտների մասին Խորհրդի 1998 թվականի դեկտեմբերի 3-ի որոշում 

I.3. Ուսման, ուսանողների փոխանակման, չվարձատրվող պրակտիկայի կամ կամավորական 
գործունեության նպատակով երրորդ երկրների քաղաքացիների ընդունման պայմանների 
մասին Խորհրդի  2004 թվականի դեկտեմբերի 13-ի  2004/114/ԵԽ հրահանգ  

 I.3.1. Ուսանողներին տրվող կացության թույլտվություն  
 I.3.2. Աշակերտներին տրվող կացության թույլտվություն  
 I.3.3. Չվարձատրվող պրակտիկանտներին տրվող կացության թույլտվություն  
 I.3.4. Կամավորներին տրվող կացության թույլտվություն  
 I.3.5. Կացության թույլտվությունների կասեցում կամ նորացման մերժում  
 I.3.6. Ընթացակարգային երաշխիքներ և թափանցիկություն  
 I.3.7. Ուսանողների տնտեսական գործունեություն  
I.4. Երրորդ երկրների քաղաքացիներին գիտական հետազոտություններ իրականացնելու 

նպատակով ընդունելու հատուկ ընթացակարգի մասին Խորհրդի 2005 թվականի 
հոկտեմբերի 12-ի 2005/71/ԵԽ հրահանգ 

I.5. Երկարաժամկետ կացության կարգավիճակ ունեցող երրորդ երկրների քաղաքացիների 
կարգավիճակի մասին  Խորհրդի 2003 թվականի նոյեմբերի 25-ի  2003/109/ԵԽ հրահանգ 

I.6 Մարդկանց թրաֆիկինգի կամ անօրինական ներգաղթի կազմակերպման զոհ հանդիսացող և 
իրավասու մարմինների հետ համագործակցող երրորդ երկրների քաղաքացիներին տրվող 
կացության թույլտվության մասին Խորհրդի 2004 թվականի ապրիլի 29-ի 2004/81/ԵԽ 
հրահանգ 

 
II. Ընտանիքի վերամիավորում  
II.1 Ընտանիքի վերամիավորման իրավունքի մասին Խորհրդի 2003 թվականի սեպտեմբերի 22-

ի 2003/86/ԵԽ հրահանգ 
II.2. Երկարաժամկետ կացության կարգավիճակ ունեցող երրորդ երկրների քաղաքացիների 

կարգավիճակի մասին  Խորհրդի 2003 թվականի նոյեմբերի 25-ի 2003/109/ԵԽ հրահանգ 
 II.3.  Երրորդ երկրների քաղաքացիներին գիտական հետազոտություններ իրականացնելու 

նպատակով ընդունելու հատուկ ընթացակարգի մասին Խորհրդի 2005 թվականի 
հոկտեմբերի 12-ի 2005/71/ԵԽ հրահանգ 

 

III. Ոչ-խտրական մոտեցում և ինտեգրում  
III.1. Եվրոպական համայնքը հիմնադրող համաձայնագիր 
III.2. Անկախ ռասայական կամ էթնիկ պատկանելիությունից` մարդկանց նկատմամբ հավասար 

վերաբերմունքի սկզբունքների կիրառման մասին  Խորհրդի 2000 թվականի հունիսի 29-ի 
2000/43/ԵԽ հրահանգ 

III.3. Աշխատանքի և զբաղվածության ոլորտում հավասար վերաբերմունքի ապահովման համար 
ընդհանուր շրջանակի ստեղծման մասին  Խորհրդի 2000 թվականի նոյեմբերի 27-ի 
2000/78/ԵԽ հրահանգ 

III.4. Երկարաժամկետ կացության կարգավիճակ ունեցող երրորդ երկրների քաղաքացիների 
կարգավիճակի մասին Խորհրդի 2003 թվականի նոյեմբերի 25-ի  2003/109/ԵԽ հրահանգ 

III.5. Երրորդ երկրների քաղաքացիներին գիտական հետազոտություններ իրականացնելու 
նպատակով ընդունելու հատուկ ընթացակարգի մասին Խորհրդի 2005 թվականի 
հոկտեմբերի 12-ի 2005/71/ԵԽ հրահանգ 

III.6. Թիվ 1408/71  և թիվ 574/72 կանոնակարգերի (ԵՏՀ) դրույթների` միայն իրենց ազգային 
պատկանելիության պատճառով այդ դրույթներից չօգտվող երրորդ երկրների 
քաղաքացիների վրա տարածման մասին  Խորհրդի 2003 թվականի մայիսի 14-ի 859/2003 
կանոնակարգ (ԵԽ) 
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III.7. Ինտեգրման միասնական օրակարգ. Եվրոպական միության մեջ երրորդ երկրների 
քաղաքացիների ինտեգրման շրջանակ   

 
 

Գ. Արտաքսում, կամավոր վերադարձ և հետ ընդունում 
(ռեադմիսիա)….......................................................................46 

 
I. Արտաքսում  
I.1 1985 թվականի հունիսի 14-ի շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիա    
I.2 Երրորդ երկրների քաղաքացիների արաքսման վերաբերյալ որոշումների փոխադարձ 

ճանաչման մասին Խորհրդի 2001 թվականի մայիսի 2001/40/ԵԽ հրահանգ 
I.3 Երրորդ երկրների քաղաքացիների արաքսման վերաբերյալ որոշումների փոխադարձ 

ճանաչման մասին 2001/40/ԵԽ հրահանգի կիրարկման արդյունքում առաջացած 
ֆինանսական անհամաչափությունների փոխհատուցման չափորոշիչների և գործնական 
կարգավորման մասին Խորհրդի 2004 թվականի փետրվարի 23-ի որոշում 

I.4 Օդային ճանապարհով հեռացման դեպքում տարանցման գործընթացում օժանդակության 
մասին Խորհրդի 2003 թվականի նոյեմբերի 25-ի 2003/11/ԵԽ հրահանգ 

I.5 Անդամ պետությունների միջև առկա գործառնական համագործակցության շրջանակներում 
երրորդ երկրի քաղաքացու արտաքսման վերաբերյալ անդամ պետության կողմից 
ընդունված հրամանի կատարման նպատակով այլ անդամ պետության տարածքով` 
ցամաքային կամ ծովային ճանապարհով, կարճաժամկետ տարանցման դեպքում 
օժանդակության մասին Խորհրդի եզրակացություններ 

I.6 Արտաքսման անհատական հրամանների հիման վրա երրորդ երկրների քաղաքացիների 
երկու կամ ավելի անդամ պետությունների տարածքից արտաքսման նպատակով համատեղ 
թռիչքների կազմակերպման մասին Խորհրդի 2004 թվականի ապրիլի 29-ի 2004/57/ԵԽ 
որոշում 

I.7 Արտաքսման անհատական հրամանների հիման վրա երրորդ երկրների քաղաքացիների 
երկու կամ ավելի անդամ պետությունների տարածքից արտաքսման նպատակով համատեղ 
թռիչքների կազմակերպման մասին որոշման գործնականում կիրառելու մասին Խորհրդի 
եզրակացություններ 

I.8 Երրորդ երկրների քաղաքացիների անօրինական ներգաղթի դեմ պայքարի 
քաղաքականության գերակայությունների մասին Հանձնաժողովի հաղորդագրություն 

I.9 Երրորդ երկրների քաղաքացի հանդիսացող առանց ուղեկցողի անչափահասների մասին 
Խորհրդի 1997թ-ի հունիսի 26-ի բանաձև 

I.10 Անօրինական բնակություն հաստատած երրորդ երկրների քաղաքացիների վերադարձի 
մասին անդամ պետությունների ընդհանուր ստանդարտների և ընթացակարգերի մասին 
Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2008 թվականի դեկտեմբերի 16-ի 2008/115/ԵԽ 
հրահանգ 

 

II. Արտաքսման համար անհրաժեշտ ճամփորդական փաստաթղթեր  
II.1 Երրորդ երկրների քաղաքացիների արտաքսման համար պահանջվող ստանդարտ 

ճամփորդական փաստաթղթի հաստատման մասին 1994 թվականի նոյեմբերի 30-ի 
հանձնարարական 

II.2 Արտաքսման միջոցառումների իրականացման ընթացքում համաձայնեցված 
գործողությունների և համագործակցության մասին Խորհրդի 1995 թվականի դեկտեմբերի 
22-ի հանձնարարական 

II.3 Երրորդ երկրների քաղաքացիների անօրինական ներգաղթի դեմ պայքարի 
քաղաքականության գերակայությունների մասին Հանձնաժողովի հաղորդագրություն 

 

III. Կամավոր վերադարձ 
III.1 Վերադարձի գործողությունների ծրագիր  
III.2 Անօրինական բնակիչների վերադարձի մասին Համայնքի քաղաքականության վերաբերյալ 

հաղորդագրություն 
III.3 Երրորդ երկրների քաղաքացիների կամավոր հայրենադարձությանն օժանդակելու 

նպատակով տեղեկատվության փոխանակման մասին Խորհրդի 1997 թվականի մայիսի 26-ի 
որոշում 
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IV. Հետ ընդունում (ռեադմիսիա) 
IV.1 Եվրոպական միության անդամ պետության և երրորդ երկրի միջև հետ ընդունման 

երկկողմանի համաձայնագրերի մասին Խորհրդի 1994 թվականի նոյեմբերի 30-ի 
հանձնարարական 

IV.2 Հետ ընդունման համաձայնագրերի արձանագրությունների կազմման սկզբունքների մասին 
Խորհրդի 1995 թվականի հուլիսի 24-ի հանձնարարական 

IV.3 Համայնքի համաձայնագրերի և ԵՄ, ԵՄ անդամ պետությունների և երրորդ երկրների միջև 
կնքվող համաձայնագրերի մեջ հետ ընդունման օրինակելի դրույթների ներառման մասին 
Խորհրդի 1999 թվականի դեկտեմբերի 2-ի որոշում 

IV.4 Շենգենյան պետությունների հետ ընդունման համաձայնագրերի շրջանակում ապացույցի 
միջոցների և ինդիկատիվ ապացույցների համար առաջնորդող սկզբունքների մասին 
Շենգենյան գործադիր հանձնաժողովի 1997 թվականի դեկտեմբերի 15-ի որոշում 

 

 

Դ. Անկանոն միգրացիա................................................................61 

 
I.  Անկանոն միգրացիայի դեմ պայքարի միջոցառումներ 
I.1 Երրորդ երկրների քաղաքացիների անօրինական ներգաղթի դեմ պայքարի 

քաղաքականության գերակայությունների մասին Հանձնաժողովի հաղորդագրություն  
I.2 Եվրոպական միությունում անօրինական ներգաղթի և մարդկանց թրաֆիկինգի դեմ պայքարի 

համապարփակ ծրագիր  
I.3 Անօրինական ներգաղթի, մարդկանց անօրինական փոխադրման և թրաֆիկինգի, արտաքին 

սահմանների և անօրինական բնակիչների վերադարձի վերաբերյալ ընդհանուր 
քաղաքականության մշակման մասին հաղորդագրություն 

 

II. Պատժիչ իրավական շրջանակ անկանոն միգրացիայի դեմ 
պայքարի համար 

II.1 Չարտոնագրված մուտքին, տարանցմանը և բնակությանը նպաստող գործունեություն  
 II.1.1 1985 թվականի հունիսի 14-ի շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիա    

II.1.2 Չարտոնագրված մուտքը, տարանցումը և կացությունը սահմանելու մասին Խորհրդի 
2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի 2002/90/ԵԽ հրահանգ 

II.1.3 Չարտոնագրված մուտքը, տարանցումն ու կացությունը կանխելու նպատակով 
պատժիչ իրավական շրջանակի խստացման մասին (2002/946/ԱՆԳ) Խորհրդի 2002 
թվականի նոյեմբերի 28-ի շրջանակային որոշում 

II.1.4 Անդրազգային կազմակերպված հանցագործության դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի` 
ցամաքային, ծովային և օդային ճանապարհներով միգրանտների անօրինական 
տեղափոխման դեմ արձանագրության եզրափակիչ դրույթների մասին եվրոպական 
համայնքի անունից Խորհրդի որոշմանը ներկայացված առաջարկություն 

II.2 Փոխադրումներ իրականացնողների պարտականությունները և նրանց նկատմամբ 
կիրառվող պատժամիջոցներ 
II.2.1 1985 թվականի հունիսի 14-ի շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիա    
II.2.2 1985 թվականի հունիսի 14-ի շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 

հոդված 26-ի դրույթների մեջ լրացումներ կատարելու մասին Խորհրդի 2001 
թվականի հունիսի 28-ի 2001/51/ԵԽ հրահանգ 

III.2.3 Փոխադրումներ իրականացնողների` ուղևորների տվյալների տրամադրման 
պարտավորության մասին Խորհրդի 2004 թվականի ապրիլի 29-ի 2004/82/ԵԽ 
հրահանգ 

 
III. Անօրինական զբաղվածություն  
III.1 Անօրինականորեն բնակվող երրորդ երկրների քաղաքացիներին աշխատանք 

տրամադրողների նկատմամբ պատժամիջոցների սահմանման մասին Եվրոպական 
խորհրդարանին և Խորհրդին ներկայացված հրահանգի նախագիծ 

III.2 Անօրինական ներգաղթի և անօրինական զբաղվածության դեմ պայքարի միջոցների 
ներդաշնակեցման և վերահսկողության համապատասխան միջոցների կատարելագործման 
մասին  Խորհրդի 1995 թվականի դեկտեմբերի 22-ի հանձնարարական 

III.3 Երրորդ երկրների քաղաքացիների կողմից իրականացվող անօրինական աշխատանքի դեմ 
պայքարի մասին Խորհրդի 1996 թվականի սեպտեմբերի 27-ի հանձնարարական 

III.4 Անօրինական ներգաղթի, հետ ընդունման, երրորդ երկրների քաղաքացիների անօրինական 
զբաղվածության և արտաքսման հրամանների կատարման ոլորտում համագործակցության 
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նպատակով Խորհրդի կողմից ընդունած գործիքների կիրարկումը մշտադիտարկելու մասին 
Խորհրդի 1996 թվականի դեկտեմբերի 16-ի 96/749/ԱՆԳ որոշում 

 

IV. Կեղծ ամուսնություն և որդեգրում  
IV.1 Ընտանիքի վերամիավորման իրավունքի մասին Խորհրդի 2003 թվականի սեպտեմբերի 22-

ի 2003/86/ԵԽ հրահանգ 
IV.2 Կեղծ ամուսնությունների դեմ պայքարի միջոցառումների հաստատման մասին Խորհրդի 

1997 թվականի դեկտեմբերի 4-ի հրահանգ 
 
 

Ե. Թրաֆիկինգ................................................................................78 
 
I. Մարդկանց թրաֆիկինգի դեմ պայքարի և կանխարգելման 

պատժիչ իրավական շրջանակ  
I.1 Մարդկանց թրաֆիկինգի դեմ պայքարի մասին Խորհրդի 2002 թվականի հուլիսի 19-ի 

շրջանակային որոշում 
I.2 Մարդկանց թրաֆիկինգի դեմ պայքարի և կանխարգելման լավագույն փորձի, 

ստանդարտների և ընթացակարգերի մասին ԵՄ ծրագիր 
I.3 Անդրազգային կազմակերպված հանցագործության դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի` ցամաքային, 

ծովային և օդային ճանապարհներով միգրանտների անօրինական տեղափոխման դեմ 
արձանագրության եզրափակիչ դրույթների մասին Եվրոպական համայնքի անունից 
Խորհրդին ներկայացված որոշման նախագիծ 

 

II. Թրաֆիկինգի զոհերին տրամադրվող օժանդակություն և 
պաշտպանություն  

II.1 Մարդկանց թրաֆիկինգի կամ անօրինական ներգաղթի կազմակերպման զոհ հանդիսացող և 
իրավասու մարմինների հետ համագործակցող երրորդ երկրների քաղաքացիներին տրվող 
կացության թույլտվության մասին Խորհրդի 2004 թվականի ապրիլի 29-ի 2004/81/ԵԽ 
հրահանգ 

II.2 Հանցագործության զոհերի փոխհատուցման մասին Խորհրդի 2004 թվականի ապրիլի 29-ի 
2004/80/ԵԽ հրահանգ 

 
 

Զ. Միգրացիոն վիճակագրություն և տվյալների 
պաշտպանություն.........................................................................89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

I. Տվյալների հավաքագրում և փոխանակում  
I.1. 1985 թվականի հունիսի 14-ի շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիա    
I.2. Ներգաղթի հարցերով զբաղվող կապի պատասխանատուների ցանցի ստեղծման մասին  

Խորհրդի 2004 թվականի փետրվարի 19-ի թիվ 377/2004 կանոնակարգ (ԵԽ) 
I.3. Ապաստանի և ներգաղթի ոլորտներում անդամ պետությունների միջոցառումների 

վերաբերյալ փոխադարձ տեղեկատվական մեխանիզմի ստեղծման մասին  Խորհրդի 2006 
թվականի հոկտեմբերի 5-ի որոշում 

I.4. Միգրացիայի եվրոպական ցանցի ստեղծման մասին Խորհրդի 2008 թվականի մայիսի 14-ի 
2008/381/ԵԽ որոշում 

 
II.   Միգրացիոն վիճակագրություն  
I.1 Համայնքի վիճակագրության մասին Խորհրդի փետրվարի 17-ի թիվ 322/97 կանոնակարգ 

(ԵԽ) 
II.2. 2003-2007թթ. Համայնքի վիճակագրական ծրագրի մասին Եվրոպական խորհրդարանի և 

Խորհրդի 2002 թվականի դեկտեմբերի 16-ի թիվ 2367/2002/ԵԽ որոշում    
II.3. Միգրացիայի ոլորտում Համայնքի վիճակագրական տվյալների հավաքագրման և 

վերլուծության գործողությունների ծրագիր ներկայացնելու մասին  Խորհրդին և Եվրոպական 
խորհրդարանին Հանձնաժողովի հաղորդագրություն 

II.4. Միգրացիայի և միջազգային պաշտպանության վերաբերյալ Համայնքի վիճակագրության և 
օտարերկրյա աշխատողների մասին վիճակագրական տվյալների հավաքագրման մասին 
Խորհրդի թիվ 311/76 կանոնակարգը (ԵՏՀ) չեղյալ հայտարարելու մասին  2007 թվականի 
հուլիսի 11-ի թիվ  862/2007 կանոնակարգ (ԵԽ) 
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III. Տվյալների պաշտպանություն 

I. 1985 թվականի հունիսի 14-ի շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիա 
II. ԵՄ ինստիտուտների և մարմինների կողմից անհատական տվյալների մշակման և այդ 

տվյալների ազատ տեղաշարժի ընթացքում անհատների պաշտպանության մասին 
Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2000 թվականի դեկտեմբերի 18-ի թիվ 45/2001 
կանոնակարգ (ԵԽ) 

III.  ԵՄ ինստիտուտների և մարմինների կողմից անհատական տվյալների մշակման և այդ 
տվյալների ազատ տեղաշարժի ընթացքում անհատների պաշտպանության մասին 
Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2000 թվականի դեկտեմբերի 18-ի թիվ 45/2001  
կանոնակարգի (ԵԽ) կիրարկման կանոնների ընդունման մասին  Խորհրդի 2004 թվականի 
սեպտեմբերի 13-ի որոշում 

IV. Անհատական տվյալների մշակման և այդ տվյալների ազատ տեղաշարժի ընթացքում 
անհատների պաշտպանության մասին Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 1995 
թվականի հոկտեմբերի 24-ի 95/46/ԵԽ հրահանգ (ԵԽ) 
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Ներածություն 
 

Եվրոպական միության նպատակներից մեկն է զարգանալ ու հաստատվել որպես 
ազատություն, անվտանգություն և արդարություն ապահովող տարածք, որտեղ ապահովվում է 
նաև մարդկանց ազատ տեղաշարժը` զուգակցված արտաքին սահմանների վերահսկողության, 
ապաստանի տրամադրման, ներգաղթի և հանցագործությունների կանխարգելման ու դրանց դեմ 
պայքարի համապատասխան միջոցառումներով1:   

1999 թվականի մայիսի 1-ին Ամստերդամի համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց ի վեր 
Համայնքը ներգաղթի քաղաքականությամբ զբաղվելու ամբողջական պատասխանատվություն է 
ստանձնել: Եվրոպական համայնքը հիմնադրող համաձայնագրի հոդված 63 (3)-ը սահմանում է, որ 
Ամստերդամի համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո հինգ տարվա ընթացքում Խորհուրդը 
պարտավոր է հաստատել ներգաղթի քաղաքականության միջոցառումներ ստորև թվարկված 
ոլորտների համար`  

i. մուտքի և կացության պայմաններ, անդամ երկրների կողմից մուտքի 
երկարաժամկետ արտոնագրերի և կացության թույլտվությունների` այդ թվում 
ընտանիքի վերամիավորման նպատակով, տրամադրման ընթացակարգերի 
ստանդարտներ և   

ii. անօրինական ներգաղթ և անօրինական կացություն` ներառյալ անօրինականորեն 
բնակվողների հայրենադարձություն:   

Ավելին, հոդված 63 (4)-ը պահանջում է որպեսզի Խորհուրդն ընդունի միջոցառումներ, 
որոնք կսահմանեն այն իրավունքները և պայմանները համաձայն որոնց մեկ անդամ 
պետությունում օրինականորեն բնակվող երրորդ երկրների քաղաքացիները կկարողանան նաև 
բնակվել այլ անդամ պետություններում: 

Այս հավաքածուում ամփոփված են միգրացիայի վերաբերյալ ԵՄ հիմնական իրավական 
ակտերը: Եթե առկա չեն առայժմ մշակված իրավական շրջանակներ, ապա ներկայացված են ԵՄ-
ում կիրառվող քաղաքականությունները և հղում է կատարված ոլորտում տեղի ունեցած վերջին 
զարգացումներին: Միգրացիոն կառավարման և սահմանների վերահսկողության ոլորտում 
ներդաշնակեցված և համաձայնեցված մոտեցում ապահովելու նպատակով ներգաղթը 
կանոնակարգող օրենսդրության մշակման և կիրարկման գործընթացում պետք է հաշվի առնել 
պարտադիր ուժ չունեցող համապատասխան հանձնարարականները և բանաձևերը, ինչպես նաև 
քաղաքականության փաստաթղթերը և օրենքների նախագծերը:  
 Ստորև ներկայացված է Խորհրդի փաստաթղթերի աստիճանակարգը.  
 
Կանոնակարգեր. անմիջականորեն կիրարկվում են և պարտադիր ուժ ունեն ԵՄ բոլոր 

անդամ պետությունների համար` առանց կիրարկումն ապահովող 
ազգային օրենսդրության ընդունման:   

 
Հրահանգներ. սահմանված նպատակների իրականացումը պարտադիր է անդամ 

պետություններ համար որոշակի ժամանակահատվածում, մինչդեռ 
ազգային իշխանություններն ազատ են ընտրելու դրանց 
իրականացման ձևն ու միջոցները: Հրահանգները պետք է 
իրականացվեն ազգային օրենքների ընդունման միջոցով` 
համաձայն յուրաքանչյուր անդամ պետության համապատասխան 
ընթացակարգերի:  

 
Որոշումներ. բոլոր առումներով պարտադիր ուժ ունեն բոլոր հասցեատերերի 

համար: Որոշումների կիրարկումն ապահովող ազգային 
օրենսդրության ընդունում չի պահանջվում:   

 
Շրջանակային 
որոշումներ.  սահմանված արդյունքներին հասնելը պարտադիր է անդամ 

պետությունների համար, սակայն դրանց իրականացման ձևն ու 
մեթոդները թողնված են ազգային իշխանությունների ընտրությանը:  

 
Հանձնարարականներ 
և կարծիքներ. պարտադիր ուժ չունեն

2
, սակայն  ազդեցություն են ունենում անդամ 

պետությունների քաղաքականությունների վրա:  
 

                                                 
1
 Եվրոպական միության մասին համաձայնագրի հոդված 2:  

2
 Աղբյուր` ԵԽ. փոփոխված հոդված 249:  
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Եզրակացություններ 
և բանաձևեր. պայմանավորում են ԵՄ քաղաքականությունը, սակայն պարտադիր 

ուժ չունեն:  
 

Այս հավաքածուի նպատակն է ամփոփ ներկայացնել մուտքի և ընդունման ոլորտներում 
օրենսդրության և քաղաքականության համապատասխան զարգացումները: Այն կոչված է 
ծառայելու որպես օգտակար գործիք` մասնավորապես միգրացիայի ոլորտում քաղաքականություն 
կերտողների և օրենսդիրների համար:  

Երրորդ երկրների քաղաքացիների
3
 կարճաժամկետ մուտքը, ընդունումը և մեկնումը 

կանոնակարգող ԵՄ օրենսդրությունը մեծապես պայմանավորված է շենգենյան օրենսդրությամբ, 
որն Ամստերդամի համաձայնագրին կից արձանագրությամբ ներառվել է Եվրոպական միության 
շրջանակի մեջ: Շենգենյան գոտին այժմ ԵՄ իրավական և ինստիտուցիոնալ շրջանակի մասն է 
կազմում: Այս ինտեգրումը հնարավոր դարձնելու նպատակով Եվրոպայի խորհուրդը մի շարք 
որոշումներ է ընդունել, և, ինչպես սահմանում է Ամստերդամի համաձայնագիրը, Խորհուրդը 
զբաղեցրել է շենգենյան համաձայնագրի շրջանակներում  ստեղծված Գործադիր հանձնաժողովի 
տեղը:  Շենգենյան գոտին ներառելիս Խորհրդի ամենակարևոր հրամայականներից էր ստորագրող 
պետությունների կողմից այն մշակված դրույթների և իրականացրած միջոցառումների շարքից 
ընտրություն կատարելը, որոնք իրական օրենսդրության (օրենքների հավաքածո, որոնք կարող են 
հետագա համագործակցության հիմք հանդիսանալ) մասն էին կազմում:  1999 թվականի մայիսի 
20-ին հաստատվել է այն բաղկացուցիչ տարրերի ցանկը, որոնք պետք է ներառված լինեն 
օրենսդրության մեջ` համապատասխան իրավական հիմք սահմանելով

4
 յուրաքանչյուր 

համաձայնագրի համար: Իր «Հաագայի ծրագիր. Եվրոպական միությունում ազատության, 
անվտանգության և արդարադատության հզորացում»  նոր բազմամյա ծրագրով Խորհուրդը 
ընդունում է, որ օրինական միգրացիան կարևոր դեր է խաղալու Եվրոպայում գիտելիքահեն 
տնտեսության հզորացման և տնտեսական զարգացման ապահովման գործում: Ըստ Խորհրդի 
«այն կարող է նաև դերակատարում ունենալ երրորդ երկրների հետ համագործակցության 

գործում` մասնավորապես ժամանակավոր աշխատանքային միգրացիայի ոլորտում»5
:  

Հիմնվելով ԵՄ առկա քաղաքականության շրջանակի վրա` Օրինական միգրացիայի մասին 
քաղաքականության ծրագիրն

6
 այժմ ճանապարհային քարտեզ է սահմանում Հաագայի ծրագրի 

(2006-2009) մնացած ժամանակահատվածի համար և թվարկում է այն գործողությունները ու 
օրենսդրական նախաձեռնությունը, որոնք Հանձնաժողովը նպատակ ունի իրականացնել` 
օրինական ներգաղթի ԵՄ միասնական քաղաքականություն մշակելու համար:   
 
 

                                                 
3
 Այս համատեքստում երրորդ երկրների քաղաքացիները ըստ Եվրոպական միության հիմնադրման մասին համաձայնագրի 

հոդված 17(1)-ի սահմանվում են որպես Եվրոպական միության քաղաքացիություն չունեցող անձիք:   
4
 OJ L176/1, 10.7.1999 թվական և OJ L176/17, 10.7.1999 թվական:  

5
 Խորհրդի 2004 թվականի հոկտեմբերի 15-ի թիվ 13302/1/04 փաստաթուղթ:  

6
 Հանձնաժողովի հաղորդագրություն, Բրյուսել, 21.12.2005 թվական, հաղորդագրություն (2005) 669 վերջնական 

տարբերակ: 
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Ա. Մուտք և ընդունում  

I. Մուտքի ընդհանուր պայմաններ 

I.1 1985 թվականի հունիսի 14-ի շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող 

կոնվենցիա7 

 
 Շենգենյան կոնվենցիայի հոդված 5-ը սահմանում է, որ երեք ամիս ժամանակահատվածը 
չգերազանցող բնակության համար ստորագրող պետությունների տարածք մուտք գործելու 
թույլտվություն կարող է տրվել երրորդ երկրների այն քաղաքացիներին, ովքեր բավարարում են 
ստորև ներկայացված պահանջները` 

i. ունի վավեր փաստաթուղթ կամ փաստաթղթեր, որոնք, ըստ Գործադիր հանձնաժողովի 
սահմանման, անձին սահմանը հատելու իրավունք են տալիս, 

ii. անհրաժեշտության դեպքում ունի վավեր արտոնագրի, և  
iii. անհրաժեշտության դեպքում կարող է ներկայացնել բնակության նպատակը և պայմանները 

մեկնաբանող փաստաթղթեր և բնակության նախատեսվող ժամանակահատվածի համար 
ապրելու բավարար միջոցներ ունենալու ապացույցներ, ինչպես նաև ծագման երկիր 
վերադառնալու կամ երրորդ երկիր, որտեղ տվյալ անձը կարող է մուտք գործել, 
տեղափոխվելու, կամ օրինական ճանապարհով նման միջոցներ ձեռք բերելու 
հնարավորության ապացույցներ:  

 
Բացառություն են կազմում 

i. այն անձիք, ում մուտքը մերժելու նպատակով զգուշացում է տարածվել, և 
ii. այն անձիք, ովքեր ստորագրող պետություններից որևէ մեկի հանրային 

քաղաքականության, ազգային անվտանգության կամ միջազգային հարաբերությունների 
համար սպառնալիք են ներկայացնում:   

 
Ավելին, երրորդ երկրների այն քաղաքացիներին, ովքեր ունեն ստորագրող 

պետություններից մեկի կողմից տրամադրված կացության թույլտվություն կամ վերստին մուտք 
գործելու արտոնագիր, կամ, եթե պահանջվում է` երկու փաստաթղթերն էլ, պետք է թույլատրվի 
մուտք գործել տարանցման` բացառությամբ, եթե նրանց անունները ներառված են այն 
ստորագրող պետության զգուշացման ցուցակներում, որի սահմանը նրանք փորձում են հատել:    
 
 

I.2. Անձանց անդրսահմանային տեղաշարժերը կանոնակարգող Համայնքի 

կոդեքսի ստեղծման մասին Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2008 
թվականի մարտի 11-ի թիվ 296/2008 կանոնակարգ (ԵԽ) (Շենգենյան 
սահմանային կոդեքս)8 

 
 Այս կանոնակարգը փոփոխության է ենթարկել Անձանց անդրսահմանային տեղաշարժերի 
(Շենգենյան սահմանային կոդեքս) մասին 2006 թվականի մարտի 15-ի թիվ 562/2006 
կանոնակարգով (ԵԽ) Հանձնաժողովին տրված գործառույթները: Այն ուժը կորցրած է ճանաչում 
Ընդհանուր տեղեկագիրքը և դրա բոլոր հավելվածները

9
 և տարածվում է ԵՄ անդամ 

պետությունների ներքին կամ արտաքին սահմանները հատող յուրաքանչյուր անձի վրա: Մուտք 
գործելիս և ելքի ժամանակ երրորդ երկրների քաղաքացիները մանրակրկիտ ստուգում են 

                                                 
7
 OJ L239/19, 22.9.2000 թվական: 

8
 O J L105/1 of 14.4.2006 թվական:  

9
 2006 թվականի հոկտեմբերի 13-ին ուժի մեջ մտնելուց հետո ստորև թվարկվածները ուժը կորցրած են ճանաչվել` 1985 

թվականի հունիսի 14-ի Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի հոդված  2-ը և 8-ը; Ընդհանուր տեղեկագիրքը` 
ներառյալ դրա հավելվածները;  Շենգենյան գործադիր հանձնաժողովի 1994 թվականի ապրիլի 26-ին (SCH/Com-ex (94) 1, 
rev 2), 1994 թվականի դեկտեմբերի 22-ին,  (SCH/Com-ex (94)17, rev. 4) – 1995 թվականի դեկտեմբերի 20-ին (SCH/Com-ex 
(95) 20, rev. 2) ընդունված որոշումները; Հյուպատոսական ընդհանուր հրահանգների հավելված 7-ը; Սահմանային 
ստուգումներ և վերահսկողություն իրականացնելու համար որոշ կոնկրետ դրույթների և գործնական ընթացակարգերի հետ 
կապված գործառույթներ Խորհրդի վրա դնելու մասին Խորհրդի 2001 թվականի ապրիլի 24-ի թիվ 790/2001 կանոնակարգը; 
Արտաքին սահմանային անցումային կետերում օգտագործվող նշանների վրա արվող նվազագույն նշումները սահմանող 
Խորհրդի 2004 թվականի ապրիլի 29-ի 2004/581/ԵԽ որոշումը; Ընդհանուր տեղեկագրքի մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին Խորհրդի 2004 թվականի ապրիլի 29-ի 2004/574/ԵԽ որոշումը; և Անդամ պետությունների իրավասու մարմիններին 
ներկայացվող` անդամ պետությունների արտաքին սահմանները հատող երրորդ երկրների քաղաքացիների ճամփորդական 
փաստաթղթերը կանոնավոր կերպով կնքելու պահանջի մասին Խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 13-ի թիվ 2133/2004 
կանոնակարգը (ԵԽ) և փոփոխություններ են կատարվել Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի և Ընդհանուր 
տեղեկագրքի դրույթների մեջ:    
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անցնում, որը ներառում է մուտքը կանոնակարգող պայմանները բավարարելու և, 
անհրաժեշտության դեպքում, կացության և մասնագիտական գործունեության ծավալելու 
լիազորություն տվող փաստաթղթերի ստուգումը: 
 Այս կանոնակարգը տարածվում է անդամ պետությունների ներքին կամ արտաքին 
սահմանները հատող յուրաքանչյուր անձի վրա` չհակասելով 

i. ազատ տեղաշարժի Համայնքի իրավունքն ունեցող անձանց իրավունքներին, 
ii. փախստականների և միջազգային պաշտպանություն հայցող անձանց` մասնավորապես  

հարկադիր հայրենադարձության սկզբունքը չկիրառելու հետ կապված (հոդված 3(բ)) 
իրավունքներին:   
Թիվ 296/2008 կանոնակարգով փոփոխված թիվ 562/2006 կանոնակարգի հոդված 4(1)-ը 

սահմանում է, որ արտաքին սահմանները կարող են հատվել միայն սահմանային անցումային 
կետերով և սահմանված աշխատանքային ժամերի ընթացքում: Աշխատանքային ժամերը պետք է 
հստակորեն նշված լինեն սահմանային անցումային այն կետերում, որոնք շուրջօրյա չեն 
աշխատում:  

Սակայն, արտաքին սահմանների վրա իրականացվող ստուգումները կարող են 
հեշտացված կարգով իրականացվել բացառիկ հանգամանքների դեպքում, ինչպես օրինակ` 
այնպիսի աննախատեսելի իրադարձությունների, որոնց արդյունքում կարող են հերթեր գոյանալ` 
խուսափելու անցումային կետերում չափազանց երկար սպասելաժամանակից (հոդված 8):  

Կանոնակարգի հոդված 5-ը սահմանում է երեքից վեց ամիսը չգերազանցող բնակության 
նպատակով երրորդ երկրների քաղաքացիների մուտքի պայմանները: Երրորդ երկրների 
քաղաքացիները պարտավոր են` 

 իրենց մոտ ունենալ վավեր ճամփորդական փաստաթուղթ կամ սահմանը հատելու 
թույլտվություն տվող փաստաթղթեր (հոդված 5(1)(ա)),  

 անհրաժեշտության դեպքում
10

 ունենալ վավեր արտոնագիր (հոդված 5(1)(բ)), 

 հիմնավորել իրենց բնակության նպատակը և պայմանները (հոդված 5(1)(գ)), 

 նախատեսվող բնակության ժամանակահատվածի համար ունենալ ապրելու բավարար 
միջոցներ, ինչպես նաև ներկայացնել անձի ծագման երկիր վերադառնալու կամ երրորդ 
երկիր, որտեղ տվյալ անձը կարող է մուտք գործել, տեղափոխվելու, կամ օրինական 
ճանապարհով նման միջոցներ ձեռք բերելու հնարավորության ապացույցներ (հոդված 
5(1)(գ)), 

 չլինել այն անձանց ցուցակում, ում մուտքը մերժելու նպատակով զգուշացում է տարածվել 
Շենգենի տեղեկատվական համակարգում (ՇՏՀ) (հոդված 5(1)(դ)), 

 չդիտարկվել որպես անդամ պետություններից որևէ մեկի հանրային քաղաքականության, 
ներքին անվտանգության, հանրային առողջության
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 կամ միջազգային հարաբերությունների 

համար սպառնալիք, հատկապես, եթե անդամ պետությունների ազգային տվյալների 
դարանում համանման հիմքերով մուտքը մերժելու մասին զգուշացում չի դրվել (հոդված 
5(1)(ե)):  
Հոդված 5(2)-ում նշված է, որ հարակից փաստաթղթերի ոչ-սպառիչ ցանկը, որոնք 

սահմանապահը կարող է պահանջել երրորդ երկրի քաղաքացուց` ստուգելու արդյո՞ք 
բավարարված են վերոնշյալ պայմանները, ներառված է կանոնակարգի հավելված I-ում: 

Գործողումների դեպքում այդ փաստաթղթերը կարող են ներառել` 
- առևտրի, արդյունաբերության կամ աշխատանքի հետ կապված հանդիպումներին, 

կոնֆերանսներին կամ միջոցառումներին մասնակցելու հրավեր համապատասխան 
կազմակերպությունից կամ իշխանություններից,  

- առևտրային կապերի կամ աշխատանքային հարաբերությունների առկայությունն ապացուցող 
այլ փաստաթղթեր,  

- տոնավաճառների և կոնգրեսների մուտքի տոմսեր` նման միջոցառումներ հաճախելու 
դեպքում:  

Ուսման կամ ուսումնառության այլ ձևերի դեպքում դրանք կարող են ներառել`  
- ուսումնական հաստատություն ընդունվելու մասին վկայագիր` հիմնական կամ լրացուցիչ 

կրթության շրջանակներում միջին մասնագիտական կամ տեսական դասընթացներ անցնելու 
նպատակով,   

- ուսանողական տոմսեր կամ դասընթացների մասնակցության հավաստագրեր:  
Տուրիստական կամ անձնական նպատակներով ճամփորդությունների դեպքում դրանք 

կարող են ներառել`  
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 Խորհրդի 2001 թվականի մարտի 15-ի թիվ 539/2001 կանոնակարգ (ԵԽ), OJ L 81/1 21.3.2001 թվական  
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 Հանրային առողջապահության համար սպառնալիք»-ը սահմանվում է որպես Առողջապահության համաշխարհային 
կազմակերպության Միջազգային առողջապահական կանոնակարգերով համաճարակի վերածվելու հավանականություն 
ունեցող ցանկացած հիվանդություն, և այլ վարակիչ հիվանդություններ կամ վարակիչ մակաբույծ հիվանդություններ, եթե 
դրանք անդամ երկրների քաղաքացիների վրա տարածվող պաշտպանություն ապահովող դրույթների իրավասության 
ոլորտում են գտնվում:   
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- կացարանի վերաբերյալ փաստաթղթեր (օրինակ` հրավեր հյուրընկալող կողմից, կացարանով 
ապահովող հաստատության տրամադրած փաստաթուղթ կամ կացարանի առկայության 
մասին որևէ այլ համապատասխան փաստաթուղթ),  

- ուղևորության երթուղու վերաբերյալ փաստաթղթեր (օրինակ` կազմակերպված ուղևորության 
պատվերի հաստատում կամ ծրագրված ուղևորությանն առնչվող որևէ այլ համապատասխան 
փաստաթուղթ), 

- հետդարձի վերաբերյալ փաստաթղթեր (օրինակ` հետդարձի տոմս):  
Քաղաքական, գիտական, մշակութային, սպորտային կամ կրոնական միջոցառումներին 

մասնակցելու կամ այլ նպատակներով ճամփորդությունների դեպքում դրանք կարող են ներառել` 
- հրավերներ, մուտքի տոմսեր, մասնակցությունը հաստատող փաստաթղթեր կամ 

միջոցառումների ծրագրեր, որտեղ հնարավորինս նշված է հյուրընկալող կազմակերպության 
անվանումը և բնակության տևողությունը, կամ 

- այցելության նպատակը հիշատակող որևէ այլ համապատասխան փաստաթուղթ:  
Հոդված 5(3)-ում նշված է, որ ապրելու համար անհրաժեշտ միջոցները պետք է 

գնահատվեն համաձայն բնակության տևողության և նպատակների` հաշվի առնելով անդամ 
պետություններում ոչ թանկարժեք սննդի և կացարանի միջին գները և բազմապատկելով դրանք 
բնակության օրերի թվով:  Ապրելու համար անհրաժեշտ բավարար միջոցների գնահատումը 
կարող է հիմնված լինել երրորդ երկրների քաղաքացիների մոտ կանխիկ գումարի, ճամփորդական 
անդորրագրերի և կրեդիտ քարտերի առկայության վրա: Երրորդ երկրի քաղաքացու` հյուրընկալող 
կողմի մոտ բնակվելու դեպքում ապրելու համար անհրաժեշտ բավարար միջոցների ապացույց 
կարող են համարվել նաև հովանավորության հայտարարագրերը և հյուրընկալող կողմի 
երաշխավորագրերը` ազգային օրենսդրությամբ սահմանված լինելու պարագայում: 

Այնուամենայնիվ, հոդված 5 (4)-ը սահմանում է, որ եթե երրորդ երկրի քաղաքացիները չեն 
բավարարում մուտքի վերոնշյալ մեկ կամ մի քանի պահանջները, ապա նրանք կարող են անդամ 
պետության տարածք մուտք գործելու իրավունք ստանալ մարդասիրական, ազգային շահի կամ 
միջազգային պարտավորությունների հիմքերի վրա:  
 
 

I. 3  Օրինական միգրացիայի մասին քաղաքականության ծրագիր12 
 
 Ի տարբերություն 2001 թվականի տնտեսական միգրացիայի մասին հրահանգի նախագծի, 
որը պետք է կանոնակարգեր երրորդ երկրների բոլոր այն քաղաքացիների մուտքն ու կացությունը, 
որոնք վճարովի աշխատանք պետք է կատարեին կամ ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով 
ապահովեին` Քաղաքականության ծրագիրը վերաբերում է միայն տնտեսական միգրանտների 
փոքրաթիվ հատընտիր խմբերի ընդունման պայմաններին և ընթացակարգերին: Ի լրումն, այն 
նպատակ ունի սահմանելու, թե որ աշխատանքային իրավունքներից պետք է օգտվեն երրորդ 
երկրների քաղաքացիները` անդամ պետության տարածք մուտք գործելուց հետո:      
 Քաղաքականության այս ծրագրի բովանդակության` մասնավորապես դրանում ներառված 
Հրահանգի նախագծի քննարկումը կնպաստի ներգաղթի օրենսդրության և քաղաքականությունների 
մշակմանը, որոնք հաշվի կառնեն  ԵՄ մակարդակում տեղի ունեցող հետագա զարգացումները:  
 Քաղաքականության ծրագիրը նախատեսում է Շրջանակային հրահանգի ներդրում, որը 
կկանոնակարգի տնտեսական միգրանտների ընդունման պայմանները և ընթացակարգերը` 
բացառությամբ միասնական թույլտվության համար մեկ դիմումի տրամադրումը, և այն չի ազդում 
Համայնքի նախընտրության վրա հիմնված սկզբունքի կիրառման վրա
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:  

 Քաղաքականության ծրագրում առաջարկվում է ընդունել մուտքի և ընդունման ոլորտում 
կիրառելի հետևյալ հրահանգների նախագծերը`  

 Բարձ որակավորում ունեցող կադրերի մուտքի և բնակության պայմանների մասին 
հրահանգ,  

 Սեզոնային աշխատողների մուտքի և բնակության պայմանների մասին հրահանգ, 
 Խոշոր կորպորացիաների աշխատակիցների մուտքը, ժամանակավոր բնակությունը և 

կացությունը կանոնակարգող ընթացակարգերի մասին հրահանգ,  
 Վարձատրվող պրակտիկանտների մուտքի և բնակության պայմանների մասին հրահանգ:  

Հետագա առաջարկությունները քննարկելիս, սակայն, պետք է նկատի ունենալ 
ներկայացված նախագծերի հետևյալ ընդհանուր սկզբունքները. ընդունումը պետք է լինի 
պայմանական` հիմնված աշխատանքային պայմանագրի և տնտեսական կարիքների 
գնահատման» վրա: Որոշ ոլորտներում/բնագավառներում/տարածքներում հայտարարված 

                                                 
12

 Հանձնաժողովի հաղորդագրություն, Բրյուսել 21.12.2005թ., Հաղորդագրություն (2005) 669 վերջնական:  
13

 Անդամ պետությունները աշխատանքի նպատակով իրենց տարածք մուտք գործելու հայցադիմումները հաշվի կառնեն 
միայն այն դեպքերում, երբ անդամ պետություններում թափուր աշխատատեղերը հնարավոր չլինի համալրել  ազգային կամ 
Համայնքի կամ Համայնքի քաղաքացի չհանդիսացող, սակայն անդամ պետություններում օրինականորեն մշտապես 
բնակովող և անդամ պետության աշխատանքային շուկայի մասը կազմող աշխատուժով (Խորհրդի թիվ 1612/1968 
կանոնակարգի հետ կապված Խորհրդի 1994 թվականի հունիսի 20-ի բանաձև):  
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կառուցվածքային/ժամանակավոր կարիքների համար կարող են անհրաժեշտ լինել 
բացառություններ: Պետք է հարգվեն եվրոպական համայնքի կամ եվրոպական համայնքի ու իր 
անդամ պետությունների կողմից` մասնավորապես Միասնական առևտրային քաղաքականության 
շրջանակներում ստանձնած միջազգային պարտավորությունները:  

Ուղեղների արտահոսքի տեսանկյունից խոցելի բնագավառների պարագայում պետք է 
հաշվի առնվեն էթիկայի պահանջները, օրինակ` առողջապահության ոլորտում մարդկային 
ռեսուրսների համաշխարհային ճգնաժամը` հատկապես Աֆրիկայի որոշ մասերում, ուղեղների 
արտահոսքի պատճառով առողջապահության ոլորտի աշխատակիցների ծայրաստիճան 
պակասը, պահանջում է ամբողջական և համաձայնեցված մոտեցում առողջապահության ոլորտի 
աշխատակիցների ներգրավման էթիկայի պահանջներին:  
 

II. Ճամփորդական փաստաթղթեր 

II.1. 1985 թվականի հունիսի 14-ի շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող 

կոնվենցիա14 

 
 Ի հավելումն հոդված 5(1)(ա)-ի, շենգենյան կոնվենցիայի հոդված 13(1)-ի ճամփորդական 
փաստաթղթերի մասին դրույթներով սահմանվում է, որ ոչ մի արտոնագիր չպետք է կցվի 
վավերականության ժամկետը լրացած փաստաթղթի:   Հոդված 13 (2)-ում նաև նշված է, որ 
ճամփորդական փաստաթղթի վավերականության ժամկետը պետք է ավելի երկար լինի, քան 
արտոնագրինը` ելնելով արտոնագրի օգտագործման ժամկետից: Այն պետք է հնարավորություն տա 
երրորդ երկրների քաղաքացիներին վերադառնալ իրենց ծագման երկիր կամ մուտք գործել այլ 
երրորդ երկիր:  
 Կոնվենցիայի հոդված 14-ը սահմանում է, որ արտոնագրերը չպետք է կցվեն ստորագրող 
կողմերից որևէ մեկի համար վավերականություն չունեցող ճամփորդական փաստաթղթերին: Եթե 
փաստաթուղթը վավերական է միայն ստորագրող կողմերից մեկի կամ մի քանիսի համար, ապա 
տրվող արտոնագիրը պետք է միայն գործի այդ ստորագրող կողմի կամ կողմերի համար: Ավելին, 
հոդված 14(2)-ը սահմանում է, որ եթե ճամփորդական փաստաթուղթը վավեր չի համարում, 
հնարավոր է արտոնագրի փոխարեն տրամադրել որպես արտոնագիր վավեր թույլտվություն»:  
 

II.2. Սահմանով անձանց տեղաշարժը կանոնակարգող կանոնների Համայնքի 

կոդեքսի ստեղծման մասին Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2008 
թվականի մարտի 11-ի թիվ 296/2008 կանոնակարգ (ԵԽ) (Շենգենյան 
սահմանային կոդեքս) 

 
Այս կանոնակարգը փոփոխության է ենթարկել Անձանց անդրսահմանային տեղաշարժերի 

(Շենգենյան սահմանային կոդեքս) մասին 2006 թվականի մարտի 15-ի թիվ 562/2006 
կանոնակարգով (ԵԽ) Հանձնաժողովին տրված գործառույթները: Այն ուժը կորցրած է ճանաչել 
անդամ պետությունների իրավասու մարմիններին ներկայացվող` անդամ պետությունների 
արտաքին սահմանները հատող երրորդ երկրների քաղաքացիների ճամփորդական 
փաստաթղթերը կանոնավոր կերպով կնքելու պահանջի մասին Խորհրդի 2004 թվականի 
դեկտեմբերի 13-ի թիվ 2133/2004 կանոնակարգը (ԵԽ):  

Թիվ 296/2008 կանոնակարգով (ԵԽ) փոփոխության ենթարկված թիվ 562/2006 
կանոնակարգի (ԵԽ) հոդված 7(2)-ի համաձայն բոլոր անձիք պետք է նվազագույն ստուգում 
անցնեն իրենց ինքնությունը հաստատելու նպատակով` ներկայացնելով իրենց ճամփորդական 
փաստաթղթերը: Նմանօրինակ ստուգումները ենթադրում են օրինական տիրոջը սահմանը 
հատելու իրավունք տվող փաստաթղթի վավերականության արագ և ուղղակի ստուգում և կեղծված 
փաստաթղթերի տարբերանշանների որոնում` անհարժեշտության դեպքում օգտագործելով 
համապատասխան սարքեր և ստուգելով համապատասխան տվյալների դարանները` միայն 
գողացված, անօրինական ճանապարհով յուրացված, կորցված կամ անվավեր ճանաչված 
փաստաթղթեր որոնելու նպատակով:  
 Կանոնակարգի հոդված 10-ը կանոնակարգում է երրորդ երկրների քաղաքացիների 
ճամփորդական փաստաթղթերի կնքումը, ըստ որի` երրորդ երկրների քաղաքացիների 
ճամփորդական փաստաթղթերը կանոնավոր կերպով պետք է կնքվեն մուտք գործելիս և ելքի 
ժամանակ

15
: Մուտքի և ելքի կնիքներ, մասնավորապես, պետք է դրվեն` 

                                                 
14

 OJ L239/19, 22.9.2000 թվական:  
15

 Ըստ հոդված 10(3)-ի մուտքի կնիք չպետք է դրվի  
i. պետությունների ղեկավարների և այն բարձրաստիճան պաշտոնյաների ճամփորդական փաստաթղթերի մեջ, ում 

ժամանման մասին նախապես տեղեկատվություն է տարածվել դիվանագիտական խողովակներով;  
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i. երրորդ երկրների քաղաքացիներին սահմանը հատելու թույլտվություն տվող վավեր 
արտոնագիր պարունակող փաստաթղթերում (հոդված 10 (1)(ա)),  

ii. անդամ պետության կողմից սահմանի վրա արտոնագիր ստացած երրորդ երկրների 
քաղաքացիներին սահմանը հատելու թույլտվություն տվող փաստաթղթերում (հոդված 10 
(1)(բ)), 

iii. առանց արտոնագրի մուտքի իրավունք ունեցող երրորդ երկրի քաղաքացիներին սահմանը 
հատելու թույլտվություն տվող փաստաթղթերում (հոդված 10 (1)(գ)):  
Կնքման գործնական կարգավորումը շարադրված է Կանոնակարգի հավելված IV-ում:  
Ըստ կանոնակարգի հոդված 11-ի, եթե երրորդ երկրի քաղաքացիների ճամփորդական 

փաստաթղթերում առկա չէ մուտքի կնիքը, ապա ազգային իրավասու մարմինները կարող են 
ենթադրել, որ փաստաթղթի տերը երբևէ չի բավարարել կամ այլևս չի բավարարում, անդամ 
պետություններում բնակության ժամանակահատվածի համար կիրառելի պայմանները: Այս 
ենթադրությունները կարող են հերքվել, եթե երրորդ երկրների քաղաքացիները ներկայացնեն 
հավաստի ապացույցներ, ինչպես օրինակ` ուղևորության տոմսեր կամ անդամ պետություններից 
դուրս իրենց բնակությունը փաստող փաստաթղթեր` ցույց տալով, որ իրենք բավարարում են 
բնակության կարճ ժամանակահատվածի համար կիրառելի պայմանները:   
  

II.3. Անդամ պետությունների կողմից տրվող անձնագրերի և ճամփորդական 
փաստաթղթերի անվտանգության հատկանիշների և բիոմետրիկ տվյալների 
մասին Խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 13-ի թիվ կանոնակարգ16 

 Եվրոպական մակարդակում ապագա զարգացումների լույսի ներքո կանոնակարգով 
նախատեսվող անվտանգության հատկանիշների ներդաշնակեցումը և բիոմետրիկ տարբերիչ 
նշանների ինտեգրումը կարևոր քայլեր են նոր տարրեր կիրառելու տեսանկյունից: Այս 
հատկանիշներն ու տարբերիչ նշանները ճամփորդական փաստաթղթերը դարձնում են ավելի 
ապահով ու առավել հուսալի կապ են հաստատում տիրոջ և անձնագրի/ճամփորդական 
փաստաթղթի միջև և կարևոր ներդրում են համարվում դրանց պաշպանությունը խարդախ 
նպատակներով գործածումից ապահովելու գործում

17
:  

 Սակայն, այս կանոնակարգը սահմանափակվում է միայն անդամ պետությունների 
անձնագրերի և ճամփորդական փաստաթղթերի անվտանգության չափորոշիչների` ներառյալ 
բիոմետրիկ տարբերիչ նշանների ներդաշնակեցմամբ: Փաստաթղթերի տվյալների կրիչում 
պարունակվող տվյալներից օգտվելու իրավասություն ունեցող իշխանությունների և մարմինների 
նշանակումը կարգավորվում է ազգային օրենսդրությամբ, ինչպես նաև Համայնքի օրենսդրության, 
Եվրոպական միության օրենսդրության կամ միջազգային համաձայնագրերի դրույթներով:   
 Կանոնակարգի հոդված 1-ի համաձայն.  

1. Անդամ պետությունների կողմից տրված անձնագրերը և ճամփորդական փաստաթղթերը 
պետք է համապատասխանեն կանոնակարգի հավելվածում սահմանված անվտանգության 
նվազագույն ստանդարտներին, որոնք մասնավորեցնում են անվտանգության նվազագույն 
մակարդակը օգտագործվող կոնկրետ նյութի համար:   

2. Անձնագրերը և ճամփորդական փաստաթղթերը պետք է պարունակեն տվյալների կրիչ, 
որում պետք է ներառված լինի դիմանկար:  Անդամ պետությունները պետք է նաև ներառեն 
մատնահետքերը` համակարգչի համար ընթեռնելի ձևաչափով: Տվյալները պետք է 
ապահով լինեն և տվյալների կրիչը պետք է բավարար ծավալ և հնարավորություն ունենա` 
երաշխավորելու տվյալների ամբողջականությունը, իսկությունը և գաղտնիությունը:  

3. Այս կանոնակարգը տարածվում է անդամ պետությունների կողմից տրված անձնագրերի և 
ճամփորդական փաստաթղթերի վրա: Այն չի տարածվում անդամ պետությունների կողմից 
իրենց քաղաքացիներին տրվող ինքնությունը հաստատող քարտերի կամ 12 ամիս կամ 
դրանից քիչ վավերականության ժամկետ ունեցող ժամանակավոր անձնագրերի և 
ճամփորդական փաստաթղթերի վրա:  
Ի հավելումն, պետք է սահմանվեն անձնագրերի և ճամփորդական փաստաթղթերի հետևյալ 

տեխնիկական նկարագրերը`  
i. անվտանգության հավելյալ հատկանիշներ և պահանջներ` ներառյալ կեղծումների դեմ 

պայքարի կատարելագործված ստանդարտներ, 

                                                                                                                                                         
ii. օդաչուների արտոնագրերի կամ օդանավի անձնակազմի անդամների վկայականների մեջ;  
iii. նավի` նավահանգիստ կամ նավահանգստի տարածք մտնելիս անդամ պետության տարածքում գտնվող 

նավաստիների ճամփորդական փաստաթղթերի մեջ; 
iv. ծովային ճամփորդական նավերի անձնակազմի և այն ուղևորների ճամփորդական փաստաթղթերի մեջ, ովքեր 

հավելված  VI-ի 3.2.3 կետի համաձայն չպետք է անցնեն սահմանային  ստուգումներ; 
v. Անդորայի, Մոնակոյի և Սան Մարինոյի քաղաքացիներին սահմանը հատելու թույլտվություն տվող 

փաստաթղթերի մեջ:  
16

 OJ L385/1, 29.12.2004 թվական:  
17

 Պետք է հաշվի առնվի Միջազգային քաղաքացիական ավիացիոն կազմակերպության (ՄՔԱԿ) ուղեցույցը` 
մասնավորապես կարդաղոց սարքերի կողմից կարդացվող փաստաթղթերի մասին 9303 փաստաթղթում նշված դրույթները:   
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ii. բիոմետրիկ հատկանիշների և դրանց անվտանգության ապահովման` ներառյալ 
չարտոնված մուտքի կանխարգելման նպատակով տվյալների կրիչների տեխնիկական 
նկարագրեր, և 

iii. դիմանկարների և մատնահետքերի համար որակի և ընդհանուր ստանդարտների 
պահանջներ

18
:    

II.4. Ճամփորդական կեղծված փաստաթղթերի դեմ պայքարի նպատակով 
տեղեկատվության փոխանակման բարելավման մասին Խորհրդի 2000 
թվականի մարտի 27-ի որոշում19 

 
 Խորհրդի որոշումը նպատակ ունի կատարելագործել ճամփորդական կեղծված 
փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակումը: Այն մշակվել է, որպեսզի 
սահմանափակի փաստաթղթերի կեղծումը, ինչպես նաև արդյունավետ ներդրում ունենա 
հանցագործության և մարդկանց անօրինական փոխադրման դեմ պայքարի գործում:  
 Իր հավելված I-ում և II-ում որոշումը ներկայացնում է տվյալների հավաքագրման 
օրինակելի ձևը և հարցաշարը:  
 Որոշումը նաև նախատեսում է, որ քրեական վարույթի համար պահանջվող տվյալները 
պետք է հաղորդվեն անդամ պետություններին` ազգային օրենսդրությանը և միջազգային 
կոնվենցիաներին համաձայն:  
 Այնուամենայնիվ, որոշումը ազդեցություն չունի անդամ պետությունների` անձնագրերի, 
ճամփորդական փաստաթղթերի, մուտքի արտոնագրերի և ինքնությունը հաստատող այլ 
փաստաթղթերի ճանաչման իրավասության վրա:   
  

II.5. Արտոնագրերի համարակալման միասնական ձևաչափ սահմանելու մասին 
Խորհրդի 2008 թվականի հուլիսի 24-ի թիվ 856/2008 կանոնակարգ (ԵԽ) 

 
 Խորհրդի այս կանոնակարգը փոփոխության է ենթարկել Խորհրդի թիվ 1683/95

20
 

կանոնակարգով (ԵԽ) սահմանված իրավական շրջանակը:  
 Ըստ Խորհրդի կանոնակարգի առաջնահերթ կարևորություն ունի այն, որ արտոնագրերի 
միասնական ձևաչափը պարունակի անհրաժեշտ ողջ տեղեկատվությունը և համապատասխանի 
բարձր տեխնիկական ստանդարտներ` մասնավորապես կեղծիքների դեմ միջոցառումների 
կտրվածքով: Այն պետք է նաև հարմարեցված լինի բոլոր անդամ պետությունների կողմից 
կիրարկման համար և ունենա անզեն աչքով տեսանելի համընդհանուր ճանաչելի անվտանգության 
հատկանիշներ:  
 Այսպիսով, հոդված 1-ի համաձայն անդամ պետությունների կողմից տրվող արտոնագրերը 
պետք է համապատասխանեն հոդված 5-ի

21
 սահմանած միասնական ձևաչափին (պիտակ): Դրանք 

պետք է համապատասխանեն Հավելվածում ներկայացված նկարագրին:  
 Հոդված 2(3)-ը սահմանում է, որ հոդված 6(2)-ում նշված ընթացակարգի համաձայն կարող 
է որոշվել, որ արտոնագրերի միասնական ձևաչափի տեխնիկական նկարագիրը պետք է գաղտնի 
պահվի և չհրապարակվի: Այդ պարագայում դրանք պետք է հասանելի լինեն միայն անդամ 
պետությունների կողմից նշանակված մարմիններին` որպես տպագրության համար 
պատասխանատուների և անդամ պետությունների կամ Հանձնաժողովի կողմից 
համապատասխանաբար լիազորված անձանց:  
 Սակայն, հոդված 4(1)-ը մասնավորեցնում է, որ չհակասելով տվյալների պաշտպանության 
մասին առկա առավել ընդգրկուն դրույթներին` անձը, ում տրվում է արտոնագիրը, պետք է 
իրավունք ունենա հաստատելու արտոնագրի վրա զետեղվող անձնական տվյալները և, 
անհրաժեշտության դեպքում, պահանջելու ուղղումներ կատարել կամ ջնջել որոշ տվյալներ:   
 

                                                 
18

 Կանոնակարգի հոդված 2:  
19

 OJ L81/1, 1.4.2000 թվական:  
20

 OJ L164, 14.7.1995 թվական, էջ.1: 
21

 Հոդված 5. Այս կանոնակարգի շրջանակներում  ելքի-մուտքի արտոնագիրը» սահմանվում  է որպես անդամ պետության 
կողմից տրված թույլտվություն կամ ընդունած որոշում, որն անհրաժեշտ է իր տարածք մուտք գործելու համար` հաշվի 
առնելով   
-անդամ պետությունում կամ մի քանի անդամ պետություններում երեք ամսից ոչ ավել բնակվելու մտադրությունը, 
-անդամ պետության կամ մի քանի անդամ պետությունների տարածքով կամ օդանավակայանով տարանցում կատարելու 
մտադրությունը: 
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III. Մուտքի մերժում  

III.1. 1985 թվականի հունիսի 14-ի շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող 
կոնվենցիա22 

  
Մուտքի մերժում պետք է ստանա այն երրորդ երկրի քաղաքացին, որ չի բավարարում 

Կոնվենցիայի հոդված 5(1)-ում շարադրված հետևյալ պայմանները
23

` 
i. չունի վավեր փաստաթուղթ կամ փաստաթղթեր, որոնք, ինչպես սահմանում է Գործադիր 

հանձնաժողովի սահմանման,  անձին սահմանը հատելու իրավունք են տալիս, 
ii. անհրաժեշտության դեպքում չունի վավեր արտոնագրի, և  
iii. անհրաժեշտության դեպքումի վիճակի չէ  ներկայացնել բնակության նպատակը և 

պայմանները մեկնաբանող փաստաթղթեր և բնակության նախատեսվող 
ժամանակահատվածի համար ապրելու բավարար միջոցներ ունենալու ապացույցներ, 
ինչպես նաև ծագման երկիր վերադառնալու կամ երրորդ երկիր, որտեղ տվյալ անձը 
կարող է մուտք գործել, տեղափոխվելու, կամ օրինական ճանապարհով նման միջոցներ 
ձեռք բերելու հնարավորության ապացույցներ:  

Բացառություն են կազմում 
iii. այն անձիք, ում մուտքը մերժելու նպատակով զգուշացում է տարածվել, և 
iv. այն անձիք, ովքեր ստորագրող պետություններից որևէ մեկի հանրային 

քաղաքականության, ազգային անվտանգության կամ միջազգային հարաբերությունների 
համար սպառնալիք են ներկայացնում:   
Այս կանոնի միակ բացառությունը սահմանված է Կոնվենցիայի հոդված 5(2)-ում, որը 

վերաբերում է այն դեպքերին, երբ ստորագրող կողմը անհրաժեշտ է համարում շեղվել 
սահմանված սկզբունքներից` մարդասիրական կամ ազգային շահի հիմքի վրա կամ միջազգային 
պարտավորություններից ելնելով: Նման դեպքերում մուտքի իրավունքը գործում է միայն իր 
համաձայնությունը տված ստորագրող կողմի տարածք մուտք գործելու համար. վերջինս 
պարտավոր է դրա մասին համապատասխանաբար տեղյակ պահել ստորագրող մյուս կողմերին:    
 
 

III.2. Անձանց անդրսահմանային տեղաշարժերը կանոնակարգող Համայնքի 
կոդեքսի ստեղծման մասին Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2008 
թվականի մարտի 11-ի թիվ 296/2008 կանոնակարգ (ԵԽ) (Շենգենյան 
սահմանային կոդեքս) 

 
Այս կանոնակարգը փոփոխության է ենթարկել Անձանց անդրսահմանային տեղաշարժերի 

(Շենգենյան սահմանային կոդեքս) մասին 2006 թվականի մարտի 15-ի թիվ 562/2006 
կանոնակարգով (ԵԽ) Հանձնաժողովին տրված գործառույթները:  

Թիվ 296/2008 կանոնակարգով (ԵԽ) փոփոխության ենթարկված թիվ 562/2006 
կանոնակարգի (ԵԽ) հոդված 13-ը սահմանում է մուտքի մերժման կանոնները, ըստ որի` երրորդ 
երկրների այն քաղաքացիները, ովքեր չեն բավարարում հոդված 5(1)-ում շարադրված 
պայմանները և չեն պատկանում հոդված 5(4)-ում սահմանված անձանց խմբերին պետք է անդամ 
պետությունների տարածք մուտք գործելու մերժում ստանան: Դա պետք է իրականացվի` 
չհակասելով ապաստանի և միջազգային պաշտպանության իրավունքի կամ երկարաժամկետ 
արտոնագրերի  հատուկ դրույթների կիրառմանը:  

Սակայն, հոդված 13(2)-ը սահմանում է, որ մուտքը կարող է մերժվել միայն մերժման 
պատճառները մեկնաբանող հիմնավորված որոշման հիման վրա: Այդ որոշումը պետք է 
տրամադրվի ստանդարտ ձևաթղթով` ազգային օրենսդրությամբ մուտքը մերժելու իրավասություն 
ունեցող մարմնի կողմից:  Ձևաթուղթը պետք է տրվի մուտքի մերժում ստացող երրորդ երկրի 
քաղաքացուն, ով, իր հերթին, պետք է հաստատի որոշման ստացումը: Որոշումն անհապաղ ուժի 
մեջ է մտնում: 

 Մուտքի մերժումը կանոնակարգող մանրամասն կանոնները ներկայացված են 
կանոնակարգի հավելված V-ի Ա մասում, ըստ որոնց` մուտքը մերժելիս իրավասու սահմանապահը 
պարտավոր է`   

i. լրացնել մուտքի մերժման ստանդարտ ձևաթուղթը, ինչպես ցույց է տրված 
կանոնակարգի հավելված V-ի Բ մասում. մուտքի մերժում ստացած երրորդ երկրի 
քաղաքացին պարտավոր է ստորագրել ձևաթուղթը, միաժամանակ նրան պետք է 
տրամադրվի իր կողմից ստորագրած ձևաթղթի օրինակը. եթե երրորդ երկրի 

                                                 
22

 OJ L239/19, 22.9.2000 թվական:  
23

 Տես` մաս Ա.I.1.-ը վերևում:  
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քաղաքացին հրաժարվի ստորագրել, ապա սահմանապահը պետք է այդ մերժման 
մասին նշում կատարի ձևաթղթի մեջ նախատեսված մեկնաբանություններ» մասում; 

ii. անձնագրի մեջ դնել մուտքի կնիք ` անվավեր ճանաչելու համար վրայից չջնջվող սև 
թանաքով խաչ քաշելով դրա վրա, և դրա աջ կողմում, կրկին չջնջվող թանաքով, 
տառերով գրել մուտքի մերժման պատճառ(ներ)ը, որոնց ցանկը նշված է մուտքի 
մերժման վերոհիշյալ ստանդարտ ձևաթղթում; 

iii. վերոնշյալ դեպքերում արտոնագիրը ուժը կորցրած ճանաչել` ԱՆՎԱՎԵՐ» գրված կնիք 
դնելով. այդ ժամանակ արտոնագրի պիտակի հոլոգրաման, անվտանգությունն 
ապահովող մետաղականացված թաքնված կերպարի էֆեկտը, ինչպես նաև 
արտոնագիր» բառը պետք է ջնջվեն` դրանց վրա խաչ քաշելով, որպեսզի 
հետագայում դրանք այլ նպատակներով չօգտագործվեն. սահմանապահը պարտավոր 
է անմիջապես տեղեկացնել իր  ղեկավարությանը այդօրինակ որոշման մասին,    

iv. մուտքի բոլոր մերժումները գրանցել գրանցամատյանում կամ ցուցակում` երրորդ 
երկրների քաղաքացիներին սահմանը հատելու իրավունք տվող փաստաթղթի հիման 
վրա նշելով մերժում ստացած երրորդ երկրների քաղաքացիների ինքնությունն ու 
քաղաքացիությունը և մերժման պատճառն ու ամսաթիվը:      

Կանոնակարգի (հոդված 2) հավելված V-ի Ա մասի համաձայն արտոնագիրը ուժը կորցրած 
է ճանաչվում հետևյալ դեպքերում`  

i. եթե մուտքը մերժելու նպատակով արտոնագրի տիրոջ անունով զգուշացում է տարածվել 
շենգենյան տեղեկատվական համակարգում (ՇՏՀ)` բացառությամբ, եթե նա անդամ 
երկրներից որևէ մեկի կողմից տրված մուտքի կամ վերստին մուտք գործելու արտոնագիր 
ունի և ցանկանում է մուտք գործել տարանցման նպատակով` հասնելու այն անդամ 
պետության տարածք, որը տրամադրել է իր արտոնագիրը, և   

ii. եթե լուրջ հիմքեր կան հավատալու, որ արտոնագիրը ձեռք է բերվել անօրինական 
ճանապարհով:  
Ի լրումն, կանոնակարգի (հոդված 3) հավելված V-ի Ա մասի համաձայն, եթե երրորդ երկրի 

քաղաքացին, ում մուտքն արգելվել է սահմանին է հասցվել փոխադրում իրականացնողի կողմից, 
ապա տեղական իրավասու մարմինները պարտավոր են`  

i. շենգենյան համաձայնագրի հոդված 26-ի և 1985 թվականի հունիսի 14-ի շենգենյան 
համաձայնագրի կիրարկումն ապահովող կոնվենցիայի հոդված 26-ի դրույթները 
փոխարինող Խորհրդի 2001 թվականի հունիսի 28-ի 2001/51/ԵԽ հրահանգի համաձայն 
փոխադրումն իրականացնողից պահանջել պատասխանատվություն ստանձնելու երրորդ 
երկրի քաղաքացու համար և անհապաղ փոխադրելու նրան այն երրորդ երկիր, որտեղից 
նա բերվել է, կամ այն երրորդ երկիր, որը նրան սահմանը հատելու իրավունք տվող 
փաստաթուղթ է տվել, կամ որևէ այլ երրորդ երկիր, որտեղ երաշխավորված է նրա 
ընդունումը, կամ միջոցներ գտնել նրա հետագա փոխադրման համար, և    

ii. ազգային օրենսդրության պահանջների համաձայն և նկատի ունենալով առկա 
հանգամանքները` համապատասխան միջոցառումներ ձեռք առնել կանխելու մուտքի 
մերժում ստացած, փոխադրման սպասող երրորդ երկրի քաղաքացիներ անօրինական 
մուտքը:  
Ինչպես նաև կանոնակարգի (հոդված 4) հավելված V-ի Ա մասի համաձայն, եթե երրորդ 

երկրի քաղաքացու մուտքը մերժելու, ինչպես նաև նրան ձերբակալելու հիմքեր կան, ապա 
սահմանապահը պետք է կապվի իրավասու մարմինների հետ` պարզելու ազգային 
օրենսդրությամբ նախատեսված համապատասխան միջոցառումները:  
 Կանոնակարգի հոդված 13(3)-ը սահմանում է, որ մուտքի մերժում ստացած անձիք ունեն 
բողոքարկելու իրավունք: Բողոքարկումը պետք է իրականացվի ազգային օրենսդրության 
համաձայն:  Ըստ ազգային օրենսդրության պահանջների երրորդ երկրի քաղաքացուն պետք է նաև 
գրավոր տրամադրվի տեղեկատվության այն անձանց մասին, ովքեր իրավասու են ներկայացնելու 
իրեն և գործելու իր անունից:    
 Բողոքարկումը չպետք է հետաձգի մուտքը մերժող որոշման իրականացումը:  
 Եթե բողոքարկման արդյունքում պարզվում է, որ մուտքը մերժող որոշումն անհիմն է եղել, 
ապա մուտքի մերժում ստացած երրորդ երկրի քաղաքացին ուժը կորցրած ճանաչող մուտքի կնիքի 
և ուժը կորցրած ճանաչած կամ փոփոխված որևէ այլ բանի ուղղման իրավունք ունի` իր մուտքը 
մերժած անդամ պետության կողմից:  

IV. Անչափահասների մուտք 
 

IV.1. Անձանց անդրսահմանային տեղաշարժերը կանոնակարգող Համայնքի 
կոդեքսի ստեղծման մասին Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2008 
թվականի մարտի 11-ի թիվ 296/2008 կանոնակարգ (ԵԽ) (Շենգենյան 
սահմանային կոդեքս) 
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Այս կանոնակարգը փոփոխության է ենթարկել Անձանց անդրսահմանային տեղաշարժերի 

(Շենգենյան սահմանային կոդեքս) մասին 2006 թվականի մարտի 15-ի թիվ 562/2006 
կանոնակարգով (ԵԽ) Հանձնաժողովին տրված գործառույթները:  
 Թիվ 296/2008 կանոնակարգով (ԵԽ) փոփոխության ենթարկված թիվ 562/2006 
կանոնակարգի (ԵԽ) հոդված 19-ը սահմանում է անձանց որոշ խմբերի` ներառյալ 
անչափահասների ստուգման առանձնահատուկ կանոններ: Անչափահասների մուտքին 
վերաբերվող առանձնահատուկ կանոնները շարադրված են կանոնակարգի հավելված VII-ի 
հոդված 6-ում:  
 Արտաքին սահմանը հատող անչափահասները պետք է չափահասների նման ստուգում 
անցնեն մուտքի և ելքի ժամանակ: Սակայն կանոնակարգի հավելված VII-ի հոդված 6 (6.1)-ի 
համաձայն սահմանապահները պետք է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնեն 
անչափահասներին` անկախ այն բանից, արդյո՞ք նրանք ունեն ուղեկցող, թե` ոչ:  
 Եթե անչափահասներն ուղեկցողի հետ են, ապա սահմանապահը պետք է ստուգի արդյո՞ք 
անչափահասին ուղեկցող անձիք ծնողական խնամքի իրավունք ունեն նրանց նկատմամբ` 
նամանավանդ, եթե անչափահասներին ուղեկցում է միայն մեկ չափահաս և լուրջ հիմքեր կան 
կասկածելու, որ, հավանաբար, նրանք անօրինական ճանապարհով հեռացվել են օրինական 
ծնողական խնամքի իրավունք ունեցող իրենց ծնող(ներ)ից: Նման դեպքերում սահմանապահը 
պետք է հարցախույզ սկսի` պարզելու արդյո՞ք տրամադրված տեղեկատվությունը պարունակում է 
անհամապատասխանություններ կամ հակասություններ (հոդված 6(6.2.)):  
 Եթե անչափահասներն առանց ուղեկցողի են, ապա սահմանապահները ճամփորդական և 
հարակից փաստաթղթերի ստուգման միջոցով պետք է հավաստիանան, որ անչափահասները չեն 
լքում տարածքը իրենց նկատմամբ ծնողական խնամքի իրավունք ունեցող անձ(եր)ի կամքին 
հակառակ (հոդված 6(6.3.)): 
 

IV.2. Երրորդ երկրների քաղաքացի հանդիսացող առանց ուղեկցողի 
անչափահասների մասին Խորհրդի 1997 թվականի հունիսի 26-ի բանաձև24 

 Պարտադիր ուժ չունեցող բանաձևի հոդված 2-ը վերաբերվում է ընդունման 
հիմնահարցերին և սահմանում է, որ  

1. անդամ պետությունները կարող են, իրենց ազգային օրենսդրության և իրավակիրառ 
պրակտիկայի համաձայն, սահմանի վրա մերժել առանց ուղեկցողի անչափահասների  
մուտքը` հատկապես, եթե նրանք չունեն պահանջվող փաստաթղթերն ու լիազորագրերը,  
սակայն, ապաստան հայցող առանց ուղեկցող անչափահասների դեպքում կիրառվում է 
Ապաստանի հայցման ընթացակարգերի նվազագույն երաշխիքների մասին բանաձևը

25
,  

2. այդ կապակցությամբ անդամ պետությունները, իրենց ազգային օրենսդրության համաձայն, 
պետք է համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկեն` կանխելու առանց ուղեկցողի 
անչափահասների չարտոնագրված մուտքը  և պարտավոր են համագործակցել` կանխելու 
առանց ուղեկցող անչափահասների անօրինական մուտքն ու անօրինական կացությունն 
իրենց տարածքում:   
Ազգային օրենսդրության դրույթների համաձայն առանց ուղեկցողի անչափահասները, 

ովքեր պետք է պահվեն սահմանի վրա մինչ կընդունվի նրանց` տարած ընդունելու կամ 
վերադարձի մասին որոշումը, պետք է ստանան անհրաժեշտ նյութական աջակցություն և խնամք` 
հոգալու նրանց հիմնական կարիքները, ինչպիսիք են սնունդը, իրենց տարիքին համապատասխան 
կացարանը, սանհանգույցը և բժշկական օգնությունը:   
 

V. Մուտք հատուկ նպատակներով 

V.1. Ուսման, աշակերտների փոխանակման, չվարձատրվող պրակտիկայի  կամ 
կամավորական գործունեության նպատակներով երրորդ երկրների 
քաղաքացիների ընդունման պայմանների մասին Խորհրդի հրահանգ26 

  
Հրահանգը տարբերակում է երրորդ երկրների քաղաքացիների չորս խումբ` ուսանողներ, 

աշակերտներ, չվարձատրվող պրակտիկանտներ և կամավորական աշխատանքներով զբաղվող 
մարդիկ: Ընդունման ընդհանուր պայմաններից բացի հրահանգը սահմանում է նաև վերոնշյալ բոլոր 

                                                 
24

 OJ C221/23, 19.7.1997 թվական:  
25

 Տե’ս` մասնավորապես Ապաստանի հայցման ընթացակարգերի նվազագույն երաշխիքների մասին բանաձևի 23 և 25 
պարբերությունները (OJ C362/270, 2.12.1996 թվական):  
26

 OJ L375/12, 23.12.2004 թվական:  
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չորս խմբերի անդամ պետությունների տարածք երեք ամիսը չգերազանցող 
ժամանակահատվածով ընդունման առանձնահատուկ պայմանները, ինչպես նաև վերոնշյալ 
նպատակներով երրորդ երկրների քաղաքացիների ընդունման ընթացակարգերի հետ կապված 
կանոնները: Անդամ պետությունները պարտավոր են կիրարկել հրահանգը ուսման նպատակներով 
երրորդ երկրների քաղաքացիների ընդունման համար, մինչդեռ հրահանգի կիրարկումն 
աշակերտների, պրակտիկանտների և կամավորների համար կամընտրական է անդամ 
պետությունների համար:     
 Հրահանգի հոդված 5-ում շարադրված են մարդկանց չորս խմբերի ընդունման համար 
կիրարկվող ընդհանուր պայմանները, ըստ որոնց` Հրահանգի հաջորդ մասերում շարադրված 
նպատակներով դիմող երրորդ երկրների քաղաքացիները պարտավոր են  

i. ներկայացնել վավեր ճամփորդական փաստաթուղթ` օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով,   

ii. բնակության նախատեսված ժամանակահատվածի համար ներկայացնել ծնողների 
լիազորագիրը, եթե տվյալն անձն ընդունող անդամ պետության ազգային օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով անչափահաս է հարմարվում, 

iii. ունենալ առողջության ապահովագրություն, որն ապահովագրում է այն բոլոր ռիսկերից, 
որոնցից սովորաբար ապահովագրված են անդամ պետությունների քաղաքացիները,    

iv. չհամարվել սպառնալիք հանրային քաղաքականության, հանրային անվտանգության կամ  
հանրային առողջության համար, և  

v. ներկայացնել հայտաձևը քննելու համար սահմանված վճարը մուծելու վերաբերյալ 
ապացույց, եթե անդամ պետությունը նման պահանջ է սահմանել

27
:  

Ուսանողներին ընդունելու վերաբերյալ հավելյալ առանձնահատուկ պայմանները 
շարադրված են հրահանգի հոդված 6-ում, ըստ որոնց` ուսման նպատակով ընդունելության համար 
դիմում ներկայացնող երրորդ երկրների քաղաքացիները պարտավոր են`  

i. դասընթացների մասնակցելու կամ ուսումնառության նպատակով
28

 ընդունվել  
բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, 

ii. ներկայացնել անդամ պետությունների կողմից պահանջվող ապացույցներ, որ իրենց 
ուսումնառության ժամանակահատվածի համար բավարար միջոցներ կունենան` ծածկելու 
իրենց կեցության, ուսումնառության և հետդարձի ճամփորդական ծախսերը

29
, 

iii. ներկայացնել ապացույցներ դասընթացների անցկացման  լեզվի բավարար գիտելիքներ 
ունենալու վերաբերյալ, եթե անդամ պետությունը նման պահանջ է սահմանել,  

iv. ներկայացնել ապացույցներ, ուսումնական հաստատության սահմանած վարձավճարը 
մուծելու վերաբերյալ, եթե անդամ պետությունը նման պահանջ է սահմանել:  
Ուսումնական փոխանակման ծրագրերին մասնակցող աշակերտների ընդունման հավելյալ 

առանձնահատուկ պայմանները շարադրված են հրահանգի հոդված 9-ում: Աշակերտական 
փոխանակման ծրագրում մասնակցելու հայտ ներկայացնող երրոր երկրների քաղաքացիները 
պարտավոր են` 

i. չունենալ անդամ պետությունների կողմից սահմանված նվազագույն տարիքից ցածր կամ 
առավելագույն տարիքից բարձ տարիք,  

ii. ներկայացնել միջնակարգ կրթական հաստատություն ընդունվելու վերաբերյալ 
ապացույցներ,  

iii. ներկայացնել համապատասխան անդամ պետության կողմից ճանաչված 
կազմակերպության կողմից կազմակերպված աշակերտական հայտնի փոխանակման 
ծրագրերում մասնակցության ապացույցներ (…), 

iv. ներկայացնել ապացույցներ, որ համապատասխան անդամ պետության տարածքում 
ներկայության ողջ ժամանակահատվածի ընթացքում աշակերտների փոխանակմամբ 
զբաղվող կազմակերպությունը պատասխանատվություն է ստանձնում` մասնավորապես 
նրանց կեցության, ուսումնառության, առողջության և հետդարձի ճամփորդական ծախսերի 
համար, և    

v. կացարան ունենալ` տրամադրված համապատասխան անդամ պետության կողմից 
սահմանված պայմաններին համապատասխանող և աշակերտական փոխանակման 
ծրագրերի կանոններին համապատասխան ընտրված ընտանիքի կողմից:   
Չվարձատրվող պրակտիկանտների ընդունման առանձնահատուկ պայմանները 

շարադրված են հրահանգի հոդված 10-ում, ըստ որոնց` ի հավելումն հոդված 5-ում սահմանված 
ընդհանուր պայմանների` որպես չվարձատրվող պրակտիկանտ ընդունման դիմում ներկայացրած 
երրորդ երկրի քաղաքացիները պարտավոր են` 
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 Հրահանգի հոդված 20-ի համաձայն անդամ պետությունները կարող են պահանջել դիմորդից կատարել դիմումները 
քննելու վճարները:    
28

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության կողմից ընդունելության ապացույցներ կարող են համարվել ընդունելությունը 
հաստատող նամակը/վկայագիրը և այլն  (Խորհրդի 2004/114/ԵԽ հրահանգի առաջաբանի պարբերություն 12):  
29

 Անդամ պետությունները պետք է հրապարակեն այս դրույթի ապահովման համար մեկ ամսում անհրաժեշտ նվազագույն 
ռեսուրսները` չհակասելով առանձին դեպքերի համար բացառություններ կատարելու սկզբունքին:   
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i. ունենալ անդամ պետության կողմից ճանաչված հանրային կամ մասնավոր  
ձեռնարկությունում կամ մասնագիտական վերապատրաստման հաստատությունում 
պրակտիկայի իրականացման ստորագրված համաձայնագիր, որն, անհրաժեշտության 
դեպքում, հաստատվել է համապատասխան անդամ պետության իրավասու մարմինների 
կողմից (...), 

ii. ներկայացնել անդամ պետության կողմից պահանջվող ապացույցներ առ այն, որ 
բնակության ժամանակահատվածի համար կունենա բավարար միջոցներ` ծածկելու իր 
կեցության, վերապատրաստման և հետդարձի ճանապարհածախսը

30
, և  

iii. լեզվի հիմնական ուսուցում անցնել` պրակտիկայի համար անհարժեշտ գիտելիքներ ձեռք 
բերելու նպատակով, եթե անդամ պետությունը նման պահանջ է սահմանել, 
Որպես կամավոր ընդունման դիմում ներկայացրած երրորդ երկրի քաղաքացիներին 

ներկայացվող հավելյալ առանձնահատուկ պայմանները շարադրված են հրահանգի հոդված 11-
ում, ըստ որոնց` վերջիններս պարտավոր են`  

vi. չունենալ անդամ պետությունների կողմից սահմանված նվազագույն տարիքից ցածր կամ 
առավելագույն տարիքից բարձ տարիք,  

vii. ներկայացնել համապատասխան անդամ պետությունում կամավորական ծրագիր 
իրականացնող պատասխանատու կազմակերպության հետ ստորագրված 
համաձայնագիր, որտեղ ներկայացված են իր առաջադրանքների նկարագրությունը, 
դրանց իրականացման ժամանակ իր նկատմամբ վերահսկողության պայմանները, իր 
աշխատանքային ժամերը, իր ճամփորդական ծախսերի, բնակության ընթացքում կացարի, 
սննդի և գրպանի ծախսերի համար առկա ռեսուրսները, և, եթե հարիր է` ապացույցներ այն 
ուսուցման մասին, որ անցնելու կամավորական գործունեություն իրականացնելու համար,  

viii. ապացուցել, որ կամավորական ծրագրի համար պատասխանատու կազմակերպությունը 
տրամադրում է երրորդ կողմի ապահովագրություն և լիարժեք պատասխանատվություն է 
ստանձնում բնակության ողջ ժամանակահատված համար` մասնավորպես իրենց 
կեցության, առողջության և հետդարձի ճամփորդական ծախսերի համար, և     

ix. անդամ պետության լեզվի, պատմության, քաղաքական և սոցիալական կառույցների մասին 
ներածական գիտելիքներ ձեռք բերել, եթե անդամ պետությունն այպիսի հատուկ պահանջ է 
ներկայացրել:  
Ավելին, անդամ պետությունների միջև ուսանողների շարժունակությունը պետք է խթանվի, 

որպեսզի Եվրոպական միությունն արտացոլի կրթության աստիճանական միջազգայնացումը: 
Հրահանգի հոդված 8-ը վերաբերվում է մեկ անդամ պետության կողմից ընդունած ուսանողներին, 
ովքեր իրենց արդեն սկսած ուսումնառության մի մասը շարունակելու կամ համարժեք դասընթաց 
անցնելու նպատակով դիմում են այլ անդամ պետության: Դիմումները պետք է քննվեն 
համապատասխան ուսումնառության իրականացմանը չխոչընդոտող ժամանակահատվածում` 
միաժամանակ դիմումների քննության համար իրավասու մարմիններին բավարար ժամանակ 
տրամադրելով:   
 

V.2. Աշխատելու նպատակով անդամ պետությունների տարածքում երրորդ 
երկրների քաղաքացիների ընդունման նկատմամբ սահմանափակումների 
մասին Խորհրդի 1994 թվականի հունիսի 20-ի բանաձև31 

 
 Այս կանոնակարգը սահմանում է աշխատանքի նպատակով երրորդ երկրների 
քաղաքացիներին իրենց տարածք ընդունելու մասին անդամ պետությունների քաղաքականությունը 
կանոնակարգող սկզբունքները: Այս կանոնակարգի նպատակն է ներդաշնակեցնել այդ 
քաղաքականությունները` ընդունելով, որ անդամ պետություններում առկա գործազրկության 
մակարդակի լույսի ներքո այդ քաղաքականությունները պետք է սահմանափակող լինեն: Սակայն, 
կանոնակարգի սկզբունքները պարտադիր իրավական ուժ չունեն:  

Կանոնակարգի ներկայացրած ընդհանուր չափանիշներն են`  

 անդամ պետությունները պետք է մերժեն աշխատելու նպատակով իրենց տարածք երրորդ 
երկրների քաղաքացիների մուտքը, և 

 անդամ պետությունները իրենց տարածքում աշխատելու նպատակով երրորդ երկրների 
քաղաքացիների դիմումները պետք է նկատի ունեն միայն այն դեպքում, եթե անդամ 
պետություններում թափուր աշխատատեղերը հնարավոր չլինի համալրել  ազգային կամ 
Համայնքի կամ Համայնքի քաղաքացի չհանդիսացող, սակայն անդամ պետություններում 

                                                 
30

 Անդամ պետությունները պետք է հրապարակեն այս դրույթի մեկ ամսվա համար անհրաժեշտ նվազագույն ռեսուրսները` 
առանց կանխակալ վերաբերմունքի առանձին դեպքերի քննության հանդեպ: 
31

 OJ C274/3, 19.9.1996 թվական:  



 22 

մշտական օրինական բնակություն հաստատած և անդամ պետության աշխատանքային 
շուկայի մասը կազմող  աշխատուժով

32
:  

Չհակասելով վերոնշյալ երկու չափանիշներին` անհրաժեշտության դեպքում երրորդ 
երկրների քաղաքացիները աշխատելու նպատակով կարող են ժամանակավորապես և որոշակի 
ժամանակահատվածով անդամ պետության տարածք ընդունվել, եթե 

1. նման առաջարկ  է արվել աշխատողի անունով կամ ծառայություն մատուցող աշխատողի 
անունով և այդ աշխատանքը մասնագետների որակավորման (մասնագիտական 
որակավորումներ, փորձ և այլն) պահանջների տեսանկյունից հատուկ բնույթի է;    

2. գործատուն աշխատողին թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու առաջարկ է ներկայացնում միայն 
այն դեպքում, երբ, անհրաժեշտության դեպքում, իրավասու մարմինները հաստատում են, 
որ գործատուի կողմից ներկայացված հիմքերը` ներառյալ պահանջվող որակավորումների 
բնույթը, հիմնավորված են գործատուի գործունեության վրա էապես ազդող ազգային կամ 
համայնքային աշխատաշուկայում աշխատուժի ժամանակավոր պակասի տեսանկյունից; և 

3. թափուր պաշտոնները առաջարկվում են`    
- սեզոնային աշխատողներին, որոնց թիվը խստորեն վերահսկվում է անդամ 

պետությունների տարածք մուտք գործելիս և ովքեր իրականացնում են 
համապատասխան անդամ պետություններում դասական պահանջարկ վայելող 
հստակ սահմանված աշխատանքներ. անդամ պետությունները պարտավոր են 
սահմանափակել այդ աշխատողների մուտքը, եթե հիմքեր չունեն հավատալու, որ 
այդ անձիք չեն փորձի անդամ պետությունների տարածքում հիմնական 
բնակություն հաստատել; 

- պրակտիկանտներին; 
- սահմանային աշխատողներին, կամ երբ  
- խոշոր կորպորացիաների աշխատակիցներին, ովքեր հիմնական 

աշխատակազմում միայն ժամանակավորապես են ընդգրկվելու:  
Կանոնակարգի համաձայն երրորդ երկրի քաղաքացիները աշխատանքի նպատակով չեն 

ընդունվի, եթե նախապես անդամ պետությունում աշխատանքային գործունեություն ծավալելու 
համար թույլտվություն չի տրվել: Աշխատանքի թույլտվության կարող է տրվել կամ գործատուին, 
կամ աշխատողին
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: Ավելին, աշխատանքի նախնական թույլտվությունը սովորաբար տրվում է 

միայն կոնկրետ գործատուի առաջարկած կոնկրետ աշխատանքի համար:   
 Կանոնակարգում շարադրված են աշխատանքի նպատակով ընդունման նկատմամբ 
հետևյալն սահամանփակումները`  

 սեզոնային աշխատողները 12 ամսյա ժամանակահատվածում կարող են ընդունվել 
առավելագույնը 6 ամիս ժամանակով` և աշխատելու նպատակով վերստին մուտք 
գործելուց առաջ նվազագույնը վեց ամիս պետք է անդամ պետությունների տարածքից 
դուրս գտնված լինեն;  

 պրակտիկանտներն առաջին անգամ կարող են ընդունվել առավելագույնը մեկ տարի 
ժամանակով, այս ժամանակահատվածը կարող է նաև մեկից ավելի տարի լինել և  
բացառիկ հիմքերով երկարաձգվել այնքան ժամանակով, որպեսզի հնարավորություն 
տրվի իրենց գործունեության ոլորտում համապատասխան անդամ պետության կողմից 
ճանաչված մասնագիտական որակավորում ստանալ; և   

 աշխատանքի նպատակով անդամ պետությունների տարածքում ընդունված երրորդ 
երկրների այլ քաղաքացիներն առաջին անգամ կարող են ընդունվել միայն չորս տարին 
չգերազանցող ժամանակով:  
Անդամ պետության տարածքում որպես այցելու կամ ուսանող արդեն ներկա գտնվող 

անձանց չի թույլատրվում երկարաձգել իրենց բնակությունը` աշխատելու կամ աշխատանք 
փնտրելու նպատակով. սովորաբար իրենց այցելության կամ ուսումնառության ավարտին նրանցից 
պահանջվում է վերադառնալ իրենց քաղաքացիության երկրներ: Նույն սկզբունքները կիրառվում 
են նաև որպես պրակտիկանտ կամ ծառայություն մատուցող կամ ծառայություն մատուցողի 
աշխատող և սեզոնային աշխատող ընդունված անձանց նկատմամբ:      
 Ի հավելումն, 2001 թվականին սեղանին է դրվել Աշխատելու կամ ինքնուրույնաբար իրենց 
աշխատանքով ապահովող անձանց տնտեսական գործունեություն ծավալելու նպատակով 
երրորդ երկրների քաղաքացիների մուտքի և բնակության պայմանների մասին հրահանգի 
նախագիծը

34
: Այս հրահանգի նախագիծը նպատակ ուներ ստեղծելու տնտեսական միգրանտների 

ընդունման միասնական իրավական շրջանակ` անդամ պետություններում արդեն իսկ 
հաջողությամբ կիրառվող հասկացությունների հիման վրա ձևավորելով ընդհանուր 
սահմանումներ, աշխատելու կամ ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահովող անձանց 
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 Այս համատեքստում նրանք կկիրառեն Համայնքի տարածքում աշխատողների տեղաշարժվելու ազատության մասին 
Խորհրդի 1968 թվականի հոկտեմբերի 15-ի թիվ 1612/68 կանոնակարգի (ԵՏՀ) մաս II-ում շարադրված ընթացակարգը` 
Հանձնաժողովի կանոնակարգը կիրարկող 93/569/EEC որոշման` մասնավորապես հոդված 15-ի լույսի ներքո:   
33

 Ի հավելումն, աշխատողը պետք է նաև պահանջվող արտոնագիրն ունենա և/կամ, եթե համապատասխան անդամ 
պետությունը պահանջում է, կացության թույլտվությունը:   
34

 Հաղորդագրություն (2001) 386 վերջնական, 11.7.2001 թվական:  
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տնտեսական գործունեություն ծավալելու նպատակով երրորդ երկրների քաղաքացիների մուտքի 
և բնակության պայմանների չափորոշիչներ և ընթացակարգեր: Սակայն այս հրահանգի նախագծի 
շուրջ ձեռք չբերվեց քաղաքական համաձայնություն:  
  Հանձնաժողովին առաջարկվել էր մինչև 2005 թվականի ավարտը ներկայացնել օրինական 
միգրացիայի քաղաքականության ծրագիր` ներառյալ աշխատաշուկայում միգրանտների 
աշխատանքի տատանվող պահանջարկին արագ արձագանքելու հնարավորություն տվող 
ընդունման ընթացակարգեր:  Խորհուրդն ընդգծել էր, որ այդօրինակ քաղաքականության ծրագիրը 
պետք է հաշվի առներ Տնտեսական միգրանտների կառավարման ԵՄ մոտեցման մասին 
նախնական փաստաթղթի

35
 ու Օրինական և անօրինական միգրացիայի մասին Հանձնաժողովի 

հաղորդագրության
36

 քննարկումների արդյունքները` հիշելով, որ աշխատանքային միգրանտների 
ընդունման ծավալների սահմանումը յուրաքանչյուր անդամ պետության իրավասության ոլորտում 
է գտնվում

37
:  

 

V.3. Ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահովող անձանց անդամ 
պետությունների տարածքում գործունեության ծավալելու նպատակով 
երրորդ երկրների քաղաքացիների ընդունման սահամանափակումների 
մասին Խորհրդի 1994 թվականի նոյեմբերի 30-ի բանաձև38 

 
Խորհրդի այս բանաձևը հենվում է այն ենթադրության վրա, որ վարձու աշխատողների և 

ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահովող անձանց ընդունման նկատմամբ 
վերաբերմունքը պետք է տարբերակված լինի: Ըստ Խորհրդի կարծիքի անկախ տնտեսական 
գործունեություն ծավալելու նպատակով այն անձանց մուտքն է շահավետ, ովքեր նպաստում են 
(ներդրումների, նորարարությունների, տեխնոլոգիաների ներդրման, աշխատատեղերի ստեղծման 
միջոցով) ընդունող պետության տնտեսության զարգացմանը:     
 Ավելին, կարող են ընդունվել նաև նշանակալի անկախ գործունեություն ծավալող 
արվեստագետները:  
 Այս բանաձևը տարածվում է միայն անհատների վրա և չի կանոնակարգում 
ձեռնարկությունների ստեղծումը

39
: Բանաձևի սկզբունքները պարտադիր իրավական ուժ չունեն:  

Ըստ բանաձևի Գ.2.1. պարբերության` անդամ պետությունները կարող են թույլատրել իրենց 
ինքնուրույնաբար աշխատանքով ապահովելու ցանկություն ունեցող երրորդ երկրների 
քաղաքացիներին մուտք գործել իրենց տարածք, եթե ակնհայտ է, որ այդ գործունեությունը 
տնտեսապես շահավետ է, կամ եթե խոսքը վերաբերում է արվեստագետի անկախ գործունեության 
հետ:   
 Ընդունման դիմումները պետք է ներկայացվեն ընդունող անդամ պետության 
իշխանություններին` կից տրամադրելով տեղեկատվություն, որի հիման վրա հնարավոր է 
գնահատել, թե արդյո՞ք ծրագրված գործողությունները համապատասխանում են 
նախապայմաններին, ինչպես նաև փաստաթղթավորված ապացույցներ առ այն, որ 
գործունեությունը ծավալվելու է տվյալ ազգային օրենսդրության պահանջներին 
համապատասխան

40
: 

 Բանաձևի Գ.6 պարբերությունը  նաև անդրադառնում է ծառայություն մատուցողներին
41

 և 
սահմանում է, որ ազգային օրենսդրությամբ սահմանված պայմաններով անդամ պետությունները 
կարող են ծառայություն մատուցելու ցանկություն ունեցող երրորդ երկրների քաղաքացիներին 
իրենց տարածք մուտք գործելու թույլտվություն տալ` ծառայության մատուցման  
համապատասխան աշխատանք իրականացնելու նպատակով: 

Ըստ էության, անդամ պետության տարածքում որպես ուսանող, պրակտիկանտ, 
սեզոնային աշխատող, ծառայություն մատուցող, պայմանագրային աշխատող կամ այլ 
նպատակներով արդեն իսկ ներկա գտնվող անձին չի թույլատրվում երկարաձգել իր բնակությունը` 
իրենց ինքնուրույնաբար աշխատանքով ապահովելու նպատակով: Սովորաբար իրենց 
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 Հաղորդագրություն(2004) 811 վերջնական, 11.1.2005 թվական:  
36

Հանձնաժողովի հաղորդագրությունը Խորհրդին, Եվրոպական խորհրդարանինի, Եվրոպական տնտեսական և 
սոցիալական հանձնաժողովին և Տարածաշրջանների հանձնաժողովին. Օրինական և անօրինական միգրացիայի միջև 
կապերի մասին ուսումնասիրություն.  Հաղորդակցությ (2004) 412 վերջնական, 4.6.2004 թվական:  
37

Հաագայի ծրագիր. Եվրոպական միությունում ազատության, անվտանգության և արդարադատության ուժեղացում, 
Խորհրդի փաստաթուղթ  13302/1/04, 15.10.2004 թվական:  
38

 OJ C274/7, 19.9.1996 թվական:  
39

 Վերաբերվում է միայն այն աշխատակիցները, ովքեր ակտիվորեն ներգրավված են և ում ներկայությունն անհրաժեշտ է 
ձեռնարկության նպատակներին հասնելու և կառավարումն իրականացնելու համար կարող են թույլտվություն ստանալ 
ընդունող անդամ պետության տարածքում հաստատվելու համար (տես բանաձևի կետ Գ.1.3. -ը): 
40

 Պարբերություն Գ. 3.1.-ից մինչև Գ.3.4: 
41

 Ըստ պարբերություն Գ.6.2.-ի ծառայություն մատուցող»-ը սահմանվում է որպես (արտասահմանում բնակվող) 
ինքնուրույնաբար իրեն աշխատանքով ապահովող անձ, ում ծառայությունների կարիքն ունի անդամ պետության 
տարածքում բնակվող անձը` վարձատրության դիմաց կոնկրետ ժամանակամիջոցում կոնկրետ հանձնարարություն 
կատարելու համար:  
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բնակության նպատակի ավարտին նրանցից պահանջվում է վերադառնալ իրենց 
քաղաքացիության երկներ:   

 Ինչպես արդեն նշվել է, քաղաքական համաձայնություն ձեռք չբերվեց 2001 թվականին 
Հանձնաժողովի կողմից ներկայացված Վարձու աշխատող կամ ինքնուրույնաբար իրենց 
աշխատանքով ապահովող անձանց տնտեսական գործունեություն ծավալելու նպատակով 
երրորդ երկրների քաղաքացիների մուտքի և բնակության պայմանների մասին հրահանգի 
նախագծի շուրջ, որը մշակվել էր  վարձու աշխատող կամ իրենց ինքնուրույնաբար աշխատանքով 
ապահովող երրորդ երկրների քաղաքացիների մուտքի և բնակության պայմանների մասին հստակ և 
թափանցիկ իրավական շրջանակ

42
 ձևավորելու նպատակով:  

 
 

V.4. Երրորդ երկրների քաղաքացիներին գիտական հետազոտություններ 
իրականացնելու նպատակով ընդունելու հատուկ ընթացակարգի մասին 
Խորհրդի 2005 թվականի հոկտեմբերի 12-ի 2005/71/ԵԽ հրահանգ43 

  
Այս հրահանգը, որը մինչև 2007 թվականի հոկտեմբերի 12-ը պետք է փոխվի, սահմանում է, 

որ 2002 թվականի մարտին Բարսելոնայում Եվրոպական խորհրդի սահմանած թիրախին հասնելու 
համար մինչև 2010 թվականը ԵՄ անդամ պետությունները կարիք կունենան մոտ 700 000 
հետազոտողների: Այս թիրախին, ի թիվս այլոց, պետք է հասնել հետազոտությունների նպատակով 
դիմող երրորդ երկրների քաղաքացիների համար համայնքը բացելու միջոցով:     
 Հրահանգի հոդված 7-ը սահմանում է անդամ պետություններում երրորդ երկրներից 
հետազոտողների ընդունման պայմանները` հետազոտական կազմակերպությունների հետ 
համաձայնագրի շրջանակներում երեք ամսից երկար ժամանակով հետազոտական ծրագիր 
իրականացնելու նպատակով:  
 Հրահանգում սահմանված նպատակներով դիմում ներկայացրած երրորդ երկրի 
քաղաքացին պարտավոր է  

i. ներկայացնել վավեր ճամփորդական փաստաթուղթ` ազգային օրենսդրության 
պահանջներին համապատասխան
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, 

ii. ներկայացնել հետազոտական կազմակերպության հետ կնքած ընդունման մասին 
համաձայնագիր,  

iii. անհրաժեշտության դեպքում ներկայացել հետազոտական կազմակերպության 
տրամադրած` ֆինանսական պատասխանատվության հավաստում, և  

iv. սպառնալիք չհամարվել հանրային քաղաքականության, հանրային անվտանգության կամ 
հանրային առողջության համար:  
Անդամ պետությունները պարտավոր են ստուգել, որպեսզի i), ii), iii) և iv) կետերում նշված 

պայմանները բավարարվեն: Նրանք կարող են նաև ստուգել, թե ինչ պայմաններով է կնքվել 
ընդունման մասին համաձայնագիրը:  

Պարբերություն 1-ում և 2-ում նշված ստուգումների դրական արդյունքների դեպքում 
հետազոտողը պետք է ընդունվի անդամ պետության տարածք` ըստ ընդունման մասի 
համաձայնագրի համաձայն աշխատելու նպատակով:     
 Ընդունման մասին համաձայնագրերը կանոնակարգվում են հրահանգի հոդված 6-ով: 
Հոդված 6(1)-ի համաձայն հետազոտող ընդունելու ցանկություն ունեցող հետազոտական 
կազմակերպությունը պարտավոր է ընդունման մասին համաձայնագիր ստորագրել հետազոտողի 
հետ, որով հետազոտողը պարտավորվում է ավարտին հասցնել հետազոտական ծրագիրը, իսկ 
կազմակերպությունը պարտավորվում է ընդունել հետազոտողին այդ նպատակով:   
 Սակայն, հետազոտական կազմակերպությունները կարող են ընդունման մասին 
համաձայնագրեր կնքել միայն, եթե հետևյալ պահանջները բավարարված են`  

i. հետազոտական ծրագիրը հաստատվել է կազմակերպության համապատասխան 
ղեկավարության կողմից` հաշվի առնելով.   

- հետազոտության նպատակը և տևողությունը, և դրա իրականացման համար 
անհրաժեշտ ռեսուրսների առկայությունը,  

- հետազոտության նպատակների համատեքստում հետազոտողի  
որակավորումը` որակավորումը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա; 

ii. հետազոտողն իր բնակության ժամանակահատվածի համար իր կեցության և 
հետդարձի ճամփորդական ծախսերը, առանց անդամ պետությունների սոցիալական 
աջակցության համակարգի միջոցներից օգտվելու, հոգալու համար բավարար 
ամսական դրամական միջոցներ ունի

45
`; 
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 Հաղորդագրություն (2001) 386 վերջնական, 11.7.2001 թվական:  
43

 OJ L289/15, 3.11.2005 թվական:  
44

 Անդամ պետությունները կարող են պահանջել, որպեսզի ճամփորդական փաստաթուղթը վավեր լինի առնվազն 
կացության թույլտվության ողջ ժամանակահատվածի համար:  
45

 Այս նպատակի համար անդամ պետության կողմից սահմանած նվազագույն չափին համապատասխան:  
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iii. հետազոտողն իր բնակության ժամանակահատվածի համար առողջության 
ապահովագրություն ունի, որն ապահովագրում է այն բոլոր ռիսկերից, որոնցից 
սովորաբար ապահովագրված են անդամ պետությունների քաղաքացիները,    

iv. ընդունման մասին համաձայնագրում հստակ շարադրված են հետազոտողի իրավական 
հարաբերությունները և աշխատանքային պայմանները:  

Հրահանգը նախատեսում է ընդունման մասին համաձայնագրի մեխանիկորեն դադարեցում 
այն դեպքերում, եթե հետազոտողին անդամ պետության տարածք մուտք գործելու թույլտվություն չի 
տրվում,  կամ եթե հետազոտողի և հետազոտական կազմակերպության միջև իրավական 
հարաբերությունները դադարեցվում են:  

Հրահանգի հոդված 5-ում շարադրված են հետազոտական կազմակերպության 
հաստատման ընթացակարգերը: Հետազոտական կազմակերպության հաստատումը պետք է 
իրականացվի անդամ պետությունների ազգային օրենսդրությամբ սահմանված կամ 
վարչարարական պրակտիկային համապատասխանող ընթացակարգերով: Հաստատումը տրվում 
է առնվազն հինգ տարի ժամանակով

46
: 

Ավելին, իրենց ազգային օրենսդրությունների համաձայն անդամ պետությունները 
պահանջում են հետազոտական կազմակերպության գրավոր հաստատումն առ այն, որ 
համապատասխան անդամ պետության տարածքում հետազոտողի անօրինական բնակության 
դեպքում այն պատասխանատվություն է կրում հետազոտողի կեցության և հետդարձի հետ կապված 
հանրային ֆոնդերից վճարված ծախսերի փոխհատուցման համար: Հետազոտական 
կազմակերպության ֆինանսական պատասխանատվությունը պետք է ավարտվի ընդունման 
մասին համաձայնագրի դադարեցումից առավելագույնը վեց ամիս հետո:  
 
 

V.5. Եվրոպական համայնքում գիտական հետազոտությունների իրականացման 
նպատակով երրորդ երկրների քաղաքացիների ընդունումը հեշտացնելու 
մասին Խորհրդի 2005 թվականի հոկտեմբերի 12-ի 2005/762/ԵԽ 
հանձնարարական 

 
 Խորհրդի 2005/71/ԵԽ հրահանգը ներկայացվել է Եվրոպական համայնքում գիտական 
հետազոտությունների իրականացման նպատակով երրորդ երկրների քաղաքացիների ընդունումը 
հեշտացնելու մասին Խորհրդի 2005 թվականի հոկտեմբերի 12-ի 2005/762/ԵԽ հանձնարարականին  
և Գիտական հետազոտություններ իրականացնելու նպատակով Համայնքի տարածքով ճամփորդող 
երրորդ երկրներից եկած հետազոտողներին կարճաժամկետ բնակության համար անդամ 
պետությունների կողմից միանման արտոնագրերի տրամադրումը պարզեցնելու մասին 
Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2005 թվականի սեպտեմբերի 28-ի խորհրդի 2005/761/ԵԽ 
հանձնարարականին զուգահեռ:   
 Ընդունման հետ կապված հարցերի առնչությամբ Խորհրդի 2005 թվականի հոկտեմբերի 
12-ի հանձնարարականը, մասնավորապես, սահմանում է, որ ԵՄ անդամ պետությունները պետք է 
հետազոտություններ իրականացնելու համար բարենպաստ պայմաններ ապահովելով` 
մասնավորապես աշխատանքի թույլտվություն ունենալու պահանջներից ազատելով, կամ էլ 
մեխանիկորեն կամ արագացված կարգով աշխատանքի թույլտվություն տրամադրելով, 
խրախուսեն հետազոտողների ընդունումը Համայնք: Խրախուսվում է նաև, որպեսզի ԵՄ անդամ 
պետությունները խուսափեն հետազոտական հաստիքներ զբաղեցնելու նպատակով երրորդ 
երկրների քաղաքացիների մուտքը սահմանափակող քվոտաների կիրառումից և երաշխավորեն 
երրորդ երկրների քաղաքացիների ` որպես հետազոտող աշխատելու հնարավորությունը` այդ 
թվում, հնարավորության դեպքում, աշխատանքի թույլտվությունը երկարացնելով կան 
նորացնելով: 
 

VI. Սահմանային ստուգումներ 
 

V.1. Անձանց անդրսահմանային տեղաշարժերը կանոնակարգող Համայնքի 
կոդեքսի ստեղծման մասին Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2008 
թվականի մարտի 11-ի թիվ 296/2008 կանոնակարգ (ԵԽ) (Շենգենյան 
սահմանային կոդեքս) 

 
Այս կանոնակարգը փոփոխության է ենթարկել Անձանց անդրսահմանային տեղաշարժերը 

կանոնակարգող Համայնքի կոդեքսի ստեղծման (Շենգենյան սահմանային կոդեքս) մասին 2006 

                                                 
46

 Բացառիկ դեպքերում անդամ պետությունները կարող են հաստատումը տալ ավելի կարճ ժամանակով:  
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թվականի մարտի 15-ի թիվ 562/2006 կանոնակարգով (ԵԽ) Հանձնաժողովին տրված 
գործառույթները: 
 Սահմանային ստուգումներն իրականացվում են սահմանապահների կողմից: Թիվ 296/2008 
կանոնակարգով (ԵԽ) փոփոխված թիվ 562/2006 կանոնակարգի (ԵԽ) հոդված 6-ի համաձայն 
իրենց պարտականությունները կատարելիս սահմանապահները պարտավոր են հարգել մարդկանց 
արժանապատվությունը, և չպետք է խտրական վերաբերմունքի արժանացնեն մարդկանց իրենց 
սեռի, ռասայական կամ էթնիկ ծագման, կրոնի կամ հավատքի, հաշմանդամության, տարիքի կամ 
սեռական կողմնորոշման հիմքերով: Իրենց պարտականությունների կատարման ժամանակ 
ձեռնարկած բոլոր միջոցառումները պետք է համադրելի լինեն դրանց նպատակների հետ:  
 Ըստ հոդված 7-ի ստուգման ենթակա են նաև տրանսպորտային միջոցները և սահմանը 
հատող անձանց իրերը: Իրականացվող ցանկացած խուզարկման դեպքում կիրառվում է միայն 
համապատասխան անդամ պետության օրենսդրությունը:  

Ըստ հոդված 7(2)-ի իրենց ինքնությունը հաստատելու համար բոլոր անձիք պետք է 
նվազագույն ստուգում անցնեն` ներկայացնելով իրենց ճամփորդական փաստաթղթերը: 
Նմանօրինակ նվազագույն ստուգումը ենթադրում է օրինական տիրոջը սահմանը հատելու 
իրավունք տվող փաստաթղթի վավերականության արագ և ուղղակի ստուգում և կեղծված 
փաստաթղթերի տարբերանշանների որոնում` անհարժեշտության դեպքում օգտագործելով 
համապատասխան սարքեր և ստուգելով համապատասխան տվյալների դարանները` միայն 
գողացված, անօրինական ճանապարհով յուրացված, կորցված կամ անվավեր ճանաչված 
փաստաթղթեր որոնելու նպատակով:  

Սակայն հոդված 7(3)-ը սահմանում է նաև, որ մուտք գործելիս և ելքի ժամանակ երրորդ 
երկրների քաղաքացիները պետք է մանրակրկիտ ստուգում անցնեն:  
 Մուտք գործելիս մանրակրկիտ ստուգումը ենթադրում է մուտքի պայմաններին 
համապատասխանության և, եթե անհրաժեշտ է, կացության ու մասնագիտական գործունեության 
թույլտվություն տվող փաստաթղթերի ստուգում, ներառյալ`  

 հավաստիացում, որ երրորդ երկրի քաղաքացին ունի սահմանը հատելու համար 
անհրաժեշտ վավեր փաստաթուղթ, որին կից, անհրաժեշտության դեպքում, կա նաև 
անհրաժեշտ արտոնագրիր կամ կեցության թույլտվություն; 

 ճամփորդական փաստաթղի մանրակրկիտ զննում` փնտրելով կեղծման նշաններ; 

 երրորդ երկրի քաղաքացու ճամփորդական փաստաթղթում առկա մուտքի և ելքի կնիքների 
զննում;  

 երրորդ երկրի քաղաքացու մեկնումի կետի և նպատակակետի, ինչպես նաև նախատեսված 
բնակության նպատակի ստուգում` անհրաժեշտության դեպքում ստուգելով բոլոր 
համապատասխան հարակից փաստաթղթերը, 

 հավաստիացում, որ երրորդ երկրի տվյալ քաղաքացին բավարար միջոցներ ունի 
նախատեսված բնակության ողջ ժամանակահատվածի կեցության, իր ծագման երկիր 
վերադառնալու կամ երրորդ երկիր, որտեղ նա կարող է մուտք գործել տեղափոխվելու 
նպատակով, կամ օինական ճանապարհով նման միջոցներ ձեռք բերելու 
հնարավորություն ունի, 

 հավաստիացում, որ երրորդ երկրի քաղաքացին, իր փոխադրամիջոցը և իր փոխադրած 
իրերը չեն վտանգի անդամ պետություններից որևէ մեկի հանրային քաղաքականությունը, 
ներքին անվտանգությունը, հանրային առողջությունը կամ միջազգային 
հարաբերությունները:  
Ելքի պահին մանրակրկիտ ստուգումը ենթադրում է` 

 հավաստիացում, որ երրորդ երկրի քաղաքացին ունի սահմանը հատելու համար 
անհրաժեշտ վավեր փաստաթուղթ; 

 ճամփորդական փաստաթղթի զննում` փնտրելով կեղծման նշաններ; 

 հնարավորության դեպքում հավաստիացում, որ երրորդ երկրի քաղաքացին սպառնալիք 
չի համարվում անդամ պետություններից որևէ մեկի հանրային քաղաքականության, ներքին 
անվտանգության կամ միջազգային հարաբերությունների համար:  
Ելքի պահին մանրակրկիտ ստուգումը կարող է նաև ենթադրել` 

 հավաստիացում, որ անձն ունի վավեր արտոնագիր, եթե այդպես է պահանջվում թիվ 
539/2001 կանոնակարգով (ԵԽ)` բացառությամբ այն դեպքերի, եթե անձն ունի վավեր 
կացության թույլտվություն; 

 հավաստիացում, որ անձը չի գերազանցել անդամ պետության տարածքում բնակության 
թույլատրելի առավելագույն ժամանակահատվածը; 

 Անվտանգության տեղեկատվական համակարգի և ազգային տվյալների դարանների 
զեկույցներում ներառված մարդկանց և իրերի վերաբերյալ զգուշացումներ ստուգում:   
Այնտեղ, որտեղ պայմանները թույլ են տալիս և եթե այդպես է պահանջում երրորդ երկրի 

քաղաքացին, նմանօրինակ մանրակրկիտ ստուգումները պետք է անցկացվեն առանձնացված 
տարածքում (հոդված 7(4)): 
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Որոշ դեպքերում երրորդ երկրների քաղաքացիները կարող են կրկնակի անգամ 
մանրակրկիտ ստուգում անցնել: Հոդված 7(5)-ի համաձայն նման դեպքում երրորդ երկրների 
քաղաքացիներին պետք է տեղեկատվություն տրամադրվի այդ ստուգման նպատակի և 
ընթացակարգերի վերաբերյալ: Այդ տեղեկատվությունը պետք է մատչելի լինի Եվրոպական 
միության բոլոր պաշտոնական լեզուններով և համապատասխան անդամ պետությանը 
սահմանակից պետությունների լեզուներով և պետք է նշի, որ երրորդ երկրի քաղաքացին կարող է  
հարցնել կրկնակի անգամ մանրակրկիտ ստուգումն իրականացնող սահմանապահների անուն 
ազգանունները կամ ծառայության ինքնանույնականացման համարը, սահմանային կետի 
անվանումը և սահմանը հատելու ամսաթիվը:  
 Հոդված 8-ի համաձայն արտաքին սահմանների վրա իրականցվող սահմանային 
ստուգումները կարող են հեշտացված կարգով իրականացվել բացառիկ և անկանխատեսելի 
հանգամանքների դեպքում: Նման բացառիկ և անկանխատեսելի հանգամանքներ կարող են 
համարվել այպիսիք, երբ անկանխատեսելի իրադարձությունների արդյունքում գոյանան այնպիսի 
հերթեր, որ սահմանային կետերում սպասելաժամանակը չափազանց երկարի և բոլոր 
ռեսուրսները` մարդկային, շենքային և կազմակերպական սպառվեն: 
 Թիվ 296/2008 կանոնակարգով (ԵԽ) փոփոխված թիվ 562/2006 կանոնակարգը (ԵԽ) 
դրական պարտավորություններ է դնում անդամ պետությունների վրա: Հոդված 14-ի և 15-ի 
համաձայն անդամ պետությունները պետք է բավարար թվով համապատասխան աշխատողներ և 
բավարար քանակի ռեսուրսներ նախատեսեն` իրենց արտաքին սահմանների վրա 
վերահսկողության բարձր և համանման մակարդակ ապահովելու նպատակով և ապահովեն 
սահմանապահների մասնագիացումն ու համապատասխան որակավորման աստիճանի 
առկայությունը:  
 Ավելին` հոդված 16(2)-ը սահմանում է, որ արտաքին սահմանների կառավարման 
ոլորտում անդամ պետությունների միջև գործառնական համագործակցությունը համակարգվում է 
Անդամ պետությունների արտաքին սահմանների գործառնական համագործակցության 
կառավարման եվրոպական գործակալությունը (ՖՐՈՆՏԵՔՍ/FRONTEX): Անդամ պետությունները 
պետք է զերծ մնան ցանկացած գործողությունից, որը կարող է խաթարել գործակալության 
գործունեությունը կամ դրա նպատակների իրագործումը:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

Բ. Բնակություն և կացություն 
 
I. Կացության թույլտվություն և կացության կարգավիճակ  

I.1. Երրորդ երկրների քաղաքացիների համար կացության թույլտվությունների 
միասնական ձևաչափ սահմանելու մասին Խորհրդի 2008 թվականի ապրիլի 
18-ի թիվ 380/2008 կանոնակարգ (ԵԽ)47 

Այս կանոնակարգը փոփոխության է ենթարկել Երրորդ երկրների քաղաքացիների համար 
կացության թույլտվությունների միասնական ձևաչափ սահմանելու մասին Խորհրդի 2002 թվականի 
հունիսի 13-ի թիվ 1030/2002 կանոնակարգը (ԵԽ): 
 Խորհրդի թիվ 380/2008 կանոնակարգով (ԵԽ) փոփոխության ենթարկված` Խորհրդի թիվ 
1030/2002 կանոնակարգի (ԵԽ) հոդված 5-ի համաձայն այս կանոնակարգը պետք է կիրառվի 
երրորդ երկրների միայն այն քաղաքացիների նկատմամբ, ովքեր. 
- Միության քաղաքացիների ընտանիքի անդամներն են և օգտվում են ազատ տեղաշարժի 

իրենց իրավունքից, 
- Եվրոպական տնտեսական տարածքի մասին համաձայնագրին անդամակցող Ազատ առևտրի 

եվրոպական ասոցիացիայի անդամ պետությունների քաղաքացիներ են և համաձայնագրի 
ազատ տեղաշարժի իրենց իրավունքից օգտվող նրանց ընտանիքի անդամներն են; 

- արտոնագրեր ունենալու պահանջից ազատված և անդամ պետությունում երեք ամսից քիչ 
ժամանակով բնակության թույլտվություն ունեցող երրորդ երկրի քաղաքացիներ են:  

Հոդված 1(1)-ը սահմանում է, որ երրորդ երկրների քաղաքացիներին անդամ 
պետությունների կողմից տրված կացության թույլտվությունները

48
 պետք է կազմվեն ըստ 

միասնական ձևաչափի և բավականաչափ տեղ ունենալ Խորհրդի թիվ 380/2008 կանոնակարգի 
(ԵԽ) Հավելված I-ով փոփոխության ենթարկված Հավելվածով սահմանած տվյալները` ներառյալ 
փաստաթղթի անվանումը, փաստաթղթի համարը, փաստաթղթի տիրոջ անուն-ազգանունը, 
վավերականության ժամկետը, թողարկման վայրն ու ամսաթիվը, թույլտվության տեսակը

49
, ազգային 

մակարդակում օգտագործման համար անհրաժեշտ ցանկացած նշում, թողարկող իրավասու մարմնի 
ստորագրությունը և կնիքը և/կամ տիրոջ ստորագրությունը, անդամ պետության զինանշանը, 
տվյալներ կարդացող սարքերի համար հարմարեցված մաս, մետաղականացված թաքնված 
կերպարի էֆեկտ,  հոլոգրամա, ինքնությունը հաստատող լուսանկար, տիրոջ ծննդյան ամսաթիվը և 
վայրը, տիրոջ քաղաքացիությունը, տիրոջ սեռը, և նշումների բաժինը ներառելու համար: 
Կացության թույլտվության մեջ կարող է նաև նշվել թույլտվության տիրոջ հասցեն:  
 Ի հավելումն, երրորդ երկրների քաղաքացիներին տրվող կացության թույլտվությունը 
տրվում է որպես ինքնուրույն փաստաթուղթ` ինքնանույնականացման 1 կամ 
ինքնանույնականացման 2 ձևաչափերով: Յուրաքանչյուր անդամ պետություն կարող է միասնական 
ձևաչափի համապատասխան մասում ավելացնել կարևոր տեղեկատվություն թույլտվության 
բնույթի և տվյալ անձի իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ` մասնավորապես առ այն արդյո՞ք 
թույլատրվում է տվյալ անձին աշխատել, թե ոչ: 
 Հոդվածներ 4ա-ի և 4բ-ի համաձայն կացության թույլտվությունների միասնական ձևաչափը 
նաև պետք է պարունակի բիոմետրիկ տարբերիչ նշաններ` մասնավորապես դիմանկար 
պարունակող կրիչ (դիմումը ներկայացնելու պահին արվածը կամ դիմորդի ներկայացրածը) և 
տիրոջ երկու մատնահետքերի պատկերները (թվայնացված, երկու հարթ մատնահետք)` երկուսն էլ 
համադրելի ձևաչափով:  

Բիոմետրիկ տվյալների արձանագրման տեխնիկական նկարագրությունը պետք է 
սահմանվի հոդված 7(2)-ում նկարագրված ընթացակարգի  և Քաղաքացիական ավիացիայի 
միջազգային կազմակերպության (ՔԱՄԿ) ստանդարտների, ինչպես նաև անդամ պետությունների 
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 OJ L157/1, 15.6.2002 թվական:  
48

 Հոդված 1(2). այս կանոնակարգի շրջանակներում կացության թույլտվություն»-ը սահմանվում է որպես անդամ 
պետությունների կողմից տրված ցանկացած թույլտվություն, որը թույլատրում է երրորդ երկրի քաղաքացուն օրինական 
բնակվել իր տարածքում, բացառությամբ`  

i. արտոնագրերի, 
ii. ապաստանի հայցի քննությանը սպասողներին, կացության թույլտվության կամ դրա երկարացման հայցադիմում 

ներկայացրածներին տրված թույլտվությունները, 
iii. բացառիկ իրավիճակներում տրված թույլտվությունները` առավելագույնը մեկ ամսով բնակության ժամանակի 

երկարացման  թույլտվությամբ,  
iv. 1985 թվականի հունիսի 14-ի Բենիլյուքսի տնտեսական միության անդամ պետությունների կառավարությունների, 

Գերմանիայի դաշնային հանրապետության և Ֆրանսիայի հանրապետության միջև կնքված իրենց ընդհանուր 
սահմանների վրա ստուգումների աստիճանական վերացման մասին Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող 
կոնվենցիայի հոդված 21-ի դրույթները չկիրարկող անդամ պետությունների կողմից վեց ամիսը չգերազանցող 
ժամանակահատվածում բնակության համար տրված թույլտվությունները:  

49
Օրինակ` ԵՄ քաղաքացու թույլտվության մեջ որպես ընտանիքի անդամ» նշված անձ, ով դեռևս չի օգտվել ազատ 

տեղաշարժի իր իրավունքից:  
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կողմից իրենց քաղաքացիներին տրվող անձնագրերի տեխնիկական նկարագրությանը համաձայն 
Անդամ պետության կողմից տրված անձնագրերի և ճամփորդական փաստաթղթերի 
անվտանգության հատկանշների և բիոմետրիկ տվյալների մասին Խորհրդի 2004 թվականի 
դեկտեմբերի 13-ի թիվ 2252/2004 կանոնակարգի (ԵԽ)

50
 համաձայն:  

 Վեց տարեկանից սկսած մատնահետքերի վերցնելը պարտադիր է, սակայն, այն անձիք, 
ումից ֆիզիկապես հնարավոր չէ վերցնել մատնահետք, ազատված են մատնահետքեր տալու 
պահանջից:  
 Հոդված 2(1)-ի համաձայն կացության թույլտվությունների միասնական ձևաչափի համար 
պետք է մշակվեն հավելյալ տեխնիկական նկարագրություններ` 

i. անվտանգության հավելյալ հատկանիշներ և պահանջներ` ներառյալ կեղծիքների դեմ 
պայքարի կատարելագործված ստանդարտներ;   

ii. միասնական կացության թույլտվությունները լրացնելու համար տեխնիկական 
ընթացակարգեր և կանոններ; 

iii. այլ կանոններ, որոնք պետք է պահպանվեն միասնական կացության 
թույլտվությունները լրացնելիս;  

iv. բիոմետրիկ տվյալների կրիչների տեխնիկական նկարագրություն` ներառյալ 
չարտոնված մուտքի կանխարգելումը; 

v. դիմանկարի և մատնահետքերի որակի և ընդհանուր ստանդարտներին ներկայացվող 
պահանջներ;  

vi. ազգային անվտանգությանն առնչվող հավելյալ հատկանիշների սպառիչ ցանկ, որը 
կարող է ավելացվել անդամ պետությունների կողմից:   

Հոդված 3-ը սահմանում է, որ այս տեխնիկական նկարագրությունները պետք է գաղտնի 
լինեն և չպետք է հրապարակվեն: Դրանք պետք է տրամադրվեն միայն անդամ պետությունների 
կողմից միասնական կացության թույլտվությունների տպագրության համար պատասխանատու 
լիազորված մարմիններին և անդամ պետությունների կամ Հանձնաժողովի կողմից 
համապատասխան լիազորություն ունեցող անձանց
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Այնուամենայնիվ, Խորհրդի թիվ 380/2008 կանոնակարգով (ԵԽ) փոփոխության 
ենթարկված Խորհրդի թիվ 1030/2002 կանոնակարգի (ԵԽ) հոդված 4-ը կացության 
թույլտվությունների տերերի համար երաշխիքներ  չի սահմանում և պաշտպանություն չի ընձեռում:   

Միաժամանակ, տվյալների պաշտպանության սկզբունքների համաձայն` կացության 
թույլտվության տերն իրավունք ունի հաստատելու կացության թույլտվության մեջ ներառված 
անձնական տվյալները և, անհրաժեշտության դեպքում, պահանջել դրանք ուղղել կամ ջնջել:  
 Ավելին, հոդված 4ա-ում սահմանված տվյալներ կարդացող սարքերի համար 
հարմարեցված ոչ մի ձևաչափ չպետք է ներառվի կացության թույլտվության մեջ կամ կացության 
թույլտվության կրիչներում` բացառությամբ այս կանոնակարգում կամ իր հավելվածներում 
սահմանված դեպքերի կամ այն դեպքերի, երբ ազգային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
դրա մասին նշված է տրամադրող պետության համապատասխան ճամփորդական փաստաթղթի 
մեջ:  Եվ եթե անգամ անդամ պետություններն իրավասու են էլեկտրոնային ծառայությունների` 
ինչպիսիք են էլ-կառավարումը և էլ-բիզնեսը, ինչպես նաև Հավելվածի կետ 16-ում նշված 
էլեկտրոնային չիպի տեսքով կացության թույլտվության հետ կապված հավելյալ դրույթների համար 
տվյալներ հավաքագրել, ազգային բոլոր տվյալները պետք է տրամաբանորեն տարանջատվեն 
բիոմետրիկ տվյալներից:  
 Եվ վերջապես, կացության թույլտվությունների բիոմետրիկ տվյալները պետք է միայն 
օգտագործվեն հաստատելու`  

i. փաստաթղթի իսկությունը;  
ii. տիրոջ ինքնությունը` առկա համեմատելի տվյալների հիման վրա, եթե ազգային 

օրենսդրությամբ պահանջվում է ներկայացնել կացության թույլտվությունը:  
Հոդված 4բ-ն սահմանում է, որ անդամ պետությունների կողմից բիոմետրիկ տվյալների 

(դիմանկար և երկու մատնահետք) հավաքագրման ընթացակարգը պետք է որոշվեն յուրաքանչյուր 
անդամ պետության ազգային իրավակիրառ պրակտիկայի և ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների և 
հիմնարար ազատությունների մասին կոնվենցիայի և Երեխաների իրավունքների մասին 
կոնվենցիաների մեջ շարադրված երաշխիքների համաձայն:   
 Խորհրդի թիվ 380/2008 կանոնակարգով (ԵԽ) փոփոխության ենթարկված Խորհրդի թիվ 
1030/2002 կանոնակարգի (ԵԽ) հոդված 9-ը սահմանում է ժամանակացույց, որի շրջանակներում 
պետք է կիրարկվի կանոնակարգը, ըստ որի` անդամ պետությունները պետք է տրամադրեն 
հոդված 1-ում սահմանված կացության թույլտվությունների միասնական ձևաչափը հոդված 2(1)(ա) 
հոդվածում սահմանած անվտանգության հավելյալ հատկանիշների և պահանջների ընդունումից 
հետո ոչ ուշ, քան մեկ տարվա ընթացքում:   
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 OJ L385, 29.12.2004 թվական, էջ.1:  
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 Տեխնիկական նկարագրությունը ընդունվել է Հանձնաժողովի կողմից 2002 թվականի օգոստոսի 14-ին և պետք է 
կիրարկվի մինչև 2007 թվականի օգոստոսի 14-ը  (տես Հանձնաժողովի որոշում  C (2002) 3069 – չհրատարակված): 
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 Հոդված 2(1)(դ)-ում և (ե)-ում սահմանված համապատասխան տեխնիկական 
միջոցառումների հաստատումից հետո դիմանկարը` որպես հիմնական բիոմետրիկ տվյալ, պետք 
է պահվի առավելագույնը երկու տարվա ընթացքում, իսկ երկու մատնահետքերը` առավելագույնը 
երեք տարվա ընթացքում: 
 Սակայն, այս կանոնակարգի կիրարկումը չպետք է ազդեցություն ունենա արդեն տրված 
կացության թույլտվությունների վավերականության վրա` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 
համապատասխան անդամ պետությունը այլ կերպ որոշի:  
 Հոդված 9-ի երրորդ պարբերությունում նշված դիմանկարի տեխնիկական նկարագրության 
հաստատմանը հաջորդող երկու անցումային տարիների ընթացքում կացության թույլտվությունը 
կարող է շարունակվել թողարկվել պիտակի ձևով:  
 Հարկ է նշել, որ այս կանոնակարգն ազդեցություն չունի անդամ պետությունների` 
պետությունների ու տարածքային միավորների և դրանց իշխանությունների կողմից տրված 
անձնագրերի, ինքնությունը հաստատող փաստաթղթերի և ճամփորդական փաստաթղթերի 
ճանաչման իրավասությունների վրա
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 Պետք է նկատի ունենալ, որ 2003 թվականին Հանձնաժողովը առաջարկեց փոփոխություն 
կատարել 1030/2002 կանոնակարգում (ԵԽ)` արտոնագրերի և ճամփորդական փաստաթղթերի 
միասնական ձևաչափի անվտանգության ստանդարտներն, ընդհանուր առմամբ ուժեղացնելու 
նպատակով երրորդ երկրների քաղաքացիներին տրվող կացության թույլտվությունների 
միասնական ձևաչափ սահմանելով:   Իր առաջարկության մեջ Հանձնաժողովը հստակ նշել էր, որ 
այն հավանություն էր տալիս երրորդ երկրների քաղաքացիներին տրվող արտոնագրերի և 
կացության թույլտվությունների մեջ բիոմետրիկ տվյալների ներառմանը` ավելի հուսալի կապ 
ստեղծելու անձնագրի տիրոջ, անձնագրի և արտոնագրի միջև: Իր առաջարկությամբ 
Հանձնաժողովը նպատակ ուներ տեղափոխել լուսանկարի պահանջի կիրարկման 
վերջնաժամկետը 2007-ից 2005 թվական, միաժամանակ պահանջել անդամ պետություններից 
ներդաշնակորեն ինտեգրել բիոմետրիկ տարբերիչ նշանները երրորդ երկրների քաղաքացիներին 
տրվող արտոնագրերի և կացության թույլտվությունների մեջ` ապահովելով դրանց 
համադրելիությունը
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 Սակայն, քանի որ բիոմետրիկ տվյալների ինտեգրումը երրորդ երկրի քաղաքացիներին 
տրվող արտոնագրերի և կացության թույլտվությունների պիտակների մեջ, ինչպես նախատեսվում 
էր նախագծի նախնական տարբերակում, տեխնիկապես իրագործելի չէր` մասնավորապես 
էլեկտրոնային չիպերի դիմացկունության և մի անձնագրի մեջ մի քանի էլեկտրոնային չիպերի միջև 
խոտանների ստեղծման հիմնահարցերի հետ կապված, 2006 թվականի մարտին Հանձնաժողովը 
ներկայացրեց Երրորդ երկրների քաղաքացիներին
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 տրվող կացության թույլտվությունների 

միասնական ձևաչափի մասին 1030/2002 կանոնակարգի (ԵԽ) մեջ փոփոխություն կատարող 
Խորհրդի կանոնակարգի փոփոխված տարբերակը:  Նոր նախագիծը հաշվի էր առել Խորհրդի 
կողմից ձեռք բերված 24 ամսվա ընթացքում ինքնուրույն քարտի տեսքով բիոմետրիկ տվյալները 
կացության թույլտվությունների մեջ ներառելու վերաբերյալ փոխհամաձայնությունը, ինչպես նաև 
պիտակի տեսքով տրվող կացության թույլտվությունների տրամադրումը դադարեցնելու Խորհրդի 
ցանկությունը:   
 

I.2. Կացության թույլտվությունների միասնական ձևաչափը լրացնելու 
միասնական ստանդարտների մասին Խորհրդի 1998 թվականի դեկտեմբերի 
3-ի որոշում54 

 
 Խորհրդի այս որոշումը մանրամասնորեն սահմանում է կացության թույլտվության

55
` որպես 

պիտակ, միասնական ձևաչափի ընդհանուր կիրառություն ունեցող հատվածի լրացման 
ընթացակարգերը, ինչպես նաև կացության թույլտվության

56
` որպես ինքնուրույն փաստաթուղթ, 

միասնական ձևաչափի ընդհանուր կիրառություն ունեցող հատվածի լրացման ընթացակարգերը:  
 Տեխնիկական նկարագրության համաձայն երկու փաստաթղթերն էլ ունեն լրացման 
ենթակա ութ դաշտեր` թույլտվության համարը, տիրոջ անուն-ազգանունը, վավերական է մինչև» 
դաշտը, թողարկման վայրը/ամսաթիվը, թույլտվության տեսակը, նշումներ, 
ամսաթիվ/ստորագրություն/հավաստում և տվյալներ կարդացող սարքերի համար հարմարեցված 
դաշտը: Ի լրումն, ինքնուրույն փաստաթուղթը պետք է նաև տեղեկատվություն պարունակի տիրոջ 
ծննդյան ամսաթվի և վայրի, քաղաքացիության և սեռի վերաբերյալ:  

                                                 
52

 Տես կանոնակարգի հոդված 8-ը:  
53

 Երրորդ երկրների քաղաքացիներին տրվող կացության թույլտվությունների միասնական ձևաչափի մասին 1030/2002 
կանոնակարգը (ԵԽ) փոփոխության ենթարկող Խորհրդի կանոնակարգի առաջարկություն: (Հաղորդագրություն (2003) 558 
վերջնական, 24.9.2003 թվական): 
54

 Հաղորդագրություն (2006) 110 վերջնական, 10.3.2006 թվական: 
55

 Հավելված, պարբերություն I: 
56

 Հավելված, պարբերություն II: 
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 Որոշումը նաև սահմանում է կացության թույլտվության տիրոջ քաղաքացիության կամ 
կարգավիճակի կոդեր` տվյալներ կարդացող սարքերի համար հարմարեցված դաշտում:  
 

I.3. Ուսման, ուսանողների փոխանակման, չվարձատրվող պրակտիկայի կամ 
կամավորական գործունեության նպատակով երրորդ երկրների 
քաղաքացիների ընդունման պայմանների մասին Խորհրդի 2004 թվականի 
դեկտեմբերի 13-ի 2004/114 ԵԽ հրահանգ:  

I.3.1. Ուսանողներին տրվող կացության թույլտվություն  
 Ուսանողին կացության թույլտվություն տրվում է առնվազն մեկ տարի ժամանակով: Այն 
կարող է նորացվել, եթե փաստաթղթի տերը շարունակում է բավարարել հոդված 6-ի և հոդված 7-ի 
պահանջները: Եթե ուսումնառության տևողությունը մեկ տարուց պակաս է, ապա թույլտվության 
վավերականության ժամկետը պետք է համապատասխանի դասընթացի տևողության ժամկետին:  
 Սակայն չհակասելով հոդված 16-ին` թույլտվության նորացումը կարող է մերժվել կամ 
թույլտվությունը կարող է կասեցվել, եթե դրա տերը`  

i. չի հետևել հոդված 17-ով սահմանված` տնտեսական գործունեություն ծավալելու 
սահմանափակումներին, կամ 

ii. ազգային օրենսդրության կամ վարչական պրակտիկային համապատասխան առաջընթաց 
չի ցուցաբերել իր ուսումնառության ընթացքում: 

I.3.2. Աշակերտներին տրվող կացության թույլտվություն 

 Հրահանգի հոդված 13-ը սահմանում է, որ աշակերտներին կացության թույլտվություն 
տրվում է ոչ ավել, քան մեկ տարի ժամանակով:  

I.3.3. Չվարձատրվող պրակտիկանտներին տրվող կացության թույլտվություն 

 Հրահանգի հոդված 14-ի համաձայն չվարձատրվող պրակտիկանտներին տրվող 
կացության թույլտվության վավերականության ժամկետը պետք է համապատասխանի 
պրակտիկայի տևողության ժամկետին կամ լինի առավելագույնը մեկ տարի: Բացառիկ դեպքերում 
այն կարող է նորացվել միայն մեկ անգամ և բացառապես անդամ պետության ազգային 
օրենսդրության կամ վարչական պրակտիկային համապատասխան ճանաչված միջին 
մասնագիտական որակավորում ստանալու նպատակով, եթե փաստաթղթի տերը բավարարում է 
հոդված 6-ում և 10-ում շարադրված պահանջները:  

I.3.4. Կամավորներին տրվող կացության թույլտվություն 

 Կամավորներին կացության թույլտվություն տրվում է ոչ ավել, քան մեկ տարի ժամկետով: 
Բացառիկ դեպքերում, եթե համապատասխան ծրագիրը մեկ տարուց ավել է տևում, կացության 
թույլտվության վավերականության ժամկետը կարող է համապատասխանել այդ 
ժամանակահատվածին

57
:  

 

 I.3.5. Կացության թույլտվությունների կասեցում կամ նորացման մերժում  
 Հրահանգի հոդված 16-ի համաձայն, հիմք ընդունելով այս հրահանգը, անդամ 
պետությունները կարող են կասեցնել կամ մերժել կացության թույլտվության մերժումը, եթե այն  
ձեռք է բերվել անօրինական ճանապարհով, կամ եթե պարզ է դարձել, որ տերը այլևս չի 
բավարարում հոդված 6-ում սահմանված` մուտքի և կացության պայմաններին և 
համապատասխան խմբին վերաբերվող հոդվածներ 7-ում և 11-ում սահմանված դրույթներին:    
 Ի հավելումն, անդամ պետությունները կարող են կասեցնել կամ մերժել կացության 
թույլտվության նորացումը հանրային քաղաքականության, հանրային անվտանգության կամ 
հանրային առողջության հիման վրա:  

I.3.6. Ընթացակարգային երաշխիքներ և թափանցիկություն 

 Հրահանգի հոդված 18-ը սահմանում է որոշակի ընթացակարգային երաշխիքներ,  ըստ 
որոնց` կացության թույլտվություն ստանալու կամ այն նորացնելու հայցադիմումի վերաբերյալ 
որոշում պետք է կայացվի և դիմորդին դրա մասին տեղեկացվի այն ժամանակահատվածում, որը 
չի խոչընդոտի համապատասխան ուսումնառության իրականացմանը` միաժամանակ 
հայցադիմումի քննության համար բավարար ժամանակ տալով իրավասու մարմիններին: Այս 
առումով հոդված 18(2)-ը մանրամասնում է նաև, որ, եթե հայցադիմումի մեջ տրամադրված 
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 Տես հրահանգի հոդված 15-ը:  
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տեղեկատվությունն ամբողջական չէ, ապա հայցադիմումի քննությունը կարող է կասեցվել և 
իրավասու մարմինները պետք է տեղեկացնեն դիմորդին պահանջվող հավելյալ տեղեկատվության 
մասին:   
 Ի հավելումն, երրորդ պետության քաղաքացիները պետք է տեղեկացվեն կացության 
թույլտվության հայցադիմումը մերժող բոլոր որոշումների մասին` համապատասխան ազգային 
օրենսդրություններով սահմանված ծանուցման ընթացակարգերի համաձայն: Ծանուցումը պետք է 
մանրամասնի բողոքարկման առկա հնարավոր ընթացակարգերը և դրանց տևողությունը:   
 Կացության թույլտվության հայցադիմումի մերժման կամ հրահանգի պահանջներին 
համապատասխան տրված թույլտվության կասեցման դեպքում անձն իրավունք ունի դատական 
գործընթաց սկսել համապատասխան անդամ պետության իշխանությունների դեմ:  
 

I.3.7. Ուսանողների տնտեսական գործունեություն 

 Իրենց ուսումնառության ժամերից դուրս և ընդունող անդամ պետությունում տվյալ 
գործունեության ոլորտը կարգավորող կանոնների և պայմանների համաձայն ուսանողները վարձու 
աշխատանքի և ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահովելու իրավունք ունեն: Այս 
պարագայում կարող է հաշվի առնվել ընդունող անդամ պետության աշխատանքային շուկայում 
տիրող իրավիճակը: Անհրաժեշտության դեպքում անդամ պետությունները` իրենց ազգային 
օրենսդրությունների սահմանած կարգով, ուսանողներին և/կամ գործատուներին պետք է  
կանխավ թույլտվություն տան նման գործունեություն ծավալելու համար

58
:  

 Այս նպատակով յուրաքանչյուր անդամ պետություն պետք է սահմանի տնտեսական 
գործունեություն ծավալելու համար շաբաթական թույլատրելի առավելագույն ժամերը կամ 
տարեկան թույլատրելի առավելագույն օրերը/ամիսները, որը չպետք է գերազանցի շաբաթական 
10 ժամը կամ դրան համարժեք օրերը կամ ամիսները մեկ տարվա ընթացքում

59
: 

 Այնուամենայնիվ, հրահանգի հոդված 17(3)-ը թույլատրում է անդամ պետություններին 
սահմանափակել տնտեսական գործունեություն ծավալելու հնարավորությունը կացության առաջին 
տարվա համար:  
 Ի լրումն, անդամ պետությունները կարող են պահանջել ուսանողներից կանխավ կամ որևէ 
այլ կերպ տնտեսական գործունեության ծավալելու վերաբերյալ զեկուցել անդամ պետության 
իրավասու մարմիններին: Նրանց գործատուներից ևս կարող է պահանջվել զեկուցել կանխավ կամ 
որևէ այլ կերպ:  
 

I.4. Երրորդ երկրների քաղաքացիներին գիտական հետազոտություններ 
իրականացնելու նպատակով ընդունելու հատուկ ընթացակարգերի մասին 
Խորհրդի 2005 թվականի հոկտեմբերի 12-ի 2005/71/ԵԽ հրահանգ 58  

  
 Այս հրահանգի հոդված 8-ը նախատեսում է, որ անդամ պետությունները 
հետազոտողներին կացության թույլտվություններ պետք է տրամադրեն առնվազն մեկ տարի 
ժամկետով կամ նորացնեն այն, եթե հետազոտողի ընդունման պայմանները` ներառյալ ընդունման 
մասին վավեր համաձայնագրի առկայությունը, դեռևս բավարարված են: Եթե հետազոտական 
ծրագրի տևողությունը մեկ տարուց պակաս է, ապա կացության թույլտվությունը պետք է տրվի 
ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածի համար:  
 Հոդված 10-ի համաձայն անդամ պետությունները կարող են կասեցնել կամ մերժել այս 
հրահանգի հիմքով տրված կացության թույլտվության նորացումը, եթե այն կեղծ տվյալների հիման 
վրա է ձեռք բերվել, կամ եթե պարզվել է, որ դրա տերն այլևս չի բավարարում հրահանգի 
հոդվածներ 6-ում և 7-ում սահմանված` մուտքի և բնակության պայմանները, կամ եթե նա բնակվում 
է այլ նպատակներով, քան իրեն թույլատրվել է:   
 Անդամ պետությունները կարող են նաև կասեցնել կամ մերժել կացության թույլտվության 
նորացումը հանրային քաղաքականության, հանրային անվտանգության կամ հանրային 
առողջության հիման վրա:  
 Հետազոտողների ընդունման մասին այս հրահանգը կացության թույլտվությունների 
տրամադրման և մերժման հետ կապված որոշակի ընթացակարգային երաշխիքներ է սահմանում: 
Հոդված 15-ը սահմանում է, որ`  

1. անդամ պետությունների իրավասու մարմինները պարտավոր են, որքան հնարավոր է 
շուտ, որոշում կայացնեն հայցադիմումի վերաբերյալ, և, անհրաժեշտության դեպքում, այդ 
նպատակով սահմանեն արագացված ընթացակարգեր,  
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 Տես հրահանգի հոդված 17(1)-ը: 
59

 Տես հրահանգի հոդված 17(2)-ը: 
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2. եթե հայցադիմումի մեջ ներկայացված տեղեկատվությունն ամբողջական չէ, ապա 
հայցադիմումի քննումը կարող է կասեցվել և իրավասու մարմինները կարող են 
տեղեկացնել դիմորդին պահանջվող հավելյալ տվյալների մասին,  

3. երրորդ երկրների քաղաքացիները պետք է տեղեկացվեն կացության թույլտվության 
հայցադիմումը մերժող բոլոր որոշումների մասին` համապատասխան ազգային 
օրենսդրությամբ սահմանված ծանուցման ընթացակարգերի համաձայն. ծանուցումը պետք 
է մանրամասնի բողոքարկման առկա ընթացակարգերը և դրանց տևողությունը, 

4. կացության թույլտվության հայցադիմումի մերժման կամ հրահանգի պահանջներին 
համապատասխան տրված թույլտվության կասեցման դեպքում անձն իրավունք ունի 
դատական գործընթաց սկսել համապատասխան անդամ պետության իշխանությունների 
դեմ:  

 

I.5. Երկարաժամկետ կացության կարգավիճակի ունեցող երրորդ երկրների 
քաղաքացիների կարգավիճակի մասին Խորհրդի 2003 թվականի նոյեմբերի 
25-ի 2003/109/ԵԽ հրահանգ58   

 2004 թվականի հունվարի 23-ին ուժի մեջ մտած այս կանոնակարգը սահմանում է անդամ 
պետության տարածքում օրինականորեն բնակվող երրորդ երկրների քաղաքացիների 
երկարաժամկետ կացության կարգավիճակ տալու կամ այն կասեցնելու պայմանները և այդ 
կարգավիճակից բխող իրավունքները:  Այն սահմանում է նաև երկարաժամկետ բնակության 
կարգավիճակի ունեցող երրորդ երկրների քաղաքացիների բնակության պայամնները անդամ 
պետություններում: Այս հրահանգը անդամ պետությունների կողմից պետք է կիրարկվի մինչև 2006 
թվականի հունվարի 23-ը:  
 Երկարաժամկետ բնակության կարգավիճակ ստանալու հիմնական չափորոշիչն անդամ 
պետության տարածքում բնակության տևողությունն է: Հրահանգի հոդված 4(1)-ի համաձայն անդամ 
պետությունները երկարաժամկետ կացության կարգավիճակ պետք է տրամադրեն երրորդ 
երկրների այն քաղաքացիներին, ովքեր համապատասխան հայցադիմումի ներկայացմանը 
նախորդող ժամանակահատվածում օրինականորեն և հինգ տարիների ընթացքում 
շարունակաբար բնակվել են  իրենց տարածքում:  
 Ի հավելում, հրահանգի հոդված 5(1)-ի համաձայն անդամ պետությունները պետք է երրորդ 
երկրների քաղաքացիներից պահանջեն ապացույցներ, որ վերջիններս իրենց և իրենց 
հոգածության ներքո գտնվող ընտանիքի անդամների համար ունեն 

i. կայուն և կանոնավոր կերպով համալրվող ռեսուրսներ, որը բավարար է, առանց 
համապատասխան անդամ պետության սոցիալական աջակցության համակարգի 
ռեսուրսներից օգտվելու, իրենց և իրենց ընտանիքի անդամների կարիքները հոգալու 
համար, և 

ii. առողջության ապահովագրություն, որն ապահովագրում է այն բոլոր ռիսկերից, որոնցից 

սովորաբար ապահովագրված են անդամ պետությունների քաղաքացիները 
Ավելին, անդամ պետությունները կարող են պահանջել երրորդ երկրների 

քաղաքացիներից, որպեսզի վերջիններս բավարարեն իրենց ազգային օրենսդրություններով 
սահմանված ինտեգրման պայմանները60: Եվրոպական խորհրդարանը 2001 թվականի նոյեմբերին 
այս հրահանգի նախագծի մասին իր զեկույցում առաջարկեց, որ անդամ պետություններն 
իրավասություն ունենան շնորհել երկարաժամկետ կացության կարգավիճակ ինտեգրման մասին 
փաստերի առկայության` մասնավորապես համապատասխան անդամ պետության ազգային լեզվի 
իմացության հիման վրա: Խորհրդարանի այս առաջարկը հիմնավորվում էր այսպես` կացության 
երկարաժամկետ կարգավիճակի շնորհումը հաջող ինտեգրման հատուցումը չէ, փոխարենը` 
համապատասխան անդամ պետության կյանքում ինտեգրման բարձր մակարդակը կարգավիճակի 
շնորհման նախապայմանն է. մինչ ընդունող հասարակությունը պետք է առաջարկի 
ներգաղթյալներին երկարաժամկետ կացության հեռանկար և շատ ոլորտներում հավասար 
հնարավորություններ, իրեն հերթին ներգաղթյալները պետք է սովորեն ընդունող երկրի լեզուն. 
որքան հնարավոր է արագ լեզվին լավ տիրապետելը բխում է ինչպես ներգաղթյալ անհատների, 
այնպես էլ ընդունող հասարակության շահերից»:     
 Կացության երկարաժամկետ կարգավիճակ ստանալու և պահպանելու ցանկություն 
ունեցող երրորդ երկրների քաղաքացիները չպետք է սպառնալիք հանդիսանան հանրային 
քաղաքականության

61
  կամ հանրային անվտանգության համար: Հոդված 6-ը սահմանում է, որ 

անդամ պետությունները կարող են մերժել երկարաժամկետ կացության կարգավիճակ շնորհել 
հանրային քաղաքականության կամ հանրային անվտանգության նկատառումներից ելնելով

62
:  

                                                 
60

 Հոդված 5(2):  
61

 Հանրային քաղաքականություն հասկացությունը կարող է վերաբերվել ծանր հանցագործություն կատարելու համար 
դատավճռին:  
62

 Այս պայմանը առավել մանրամասն նկարագրված է հոդված 17-ում` կապված երկարաժամկետ կացության կարգավիճակ 
ունեցող անձանց` երկրորդ անդամ պետությունում բնակվելու իրավունք ձեռք բերելու հայցադիմումների հետ: 
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 Հրահանգի հոդված 7(1)-ում սահմանված է երկարաժամկետ կացության կարգավիճակ ձեռք 
բերելու ընթացակարգը. երկարաժամկետ կացության կարգավիճակ ստանալու համար երրորդ 
երկրի տվյալ քաղաքացին պետք է հայցադիմում ներկայացնի այն անդամ պետության իրավասու 
մարմիններին, որտեղ ինքը բնակվում է: Հայցադիմումին պետք է կցվեն փաստաթղթային 
ապացույցներ, (...) առ այն, որ նա բավարարում է հոդվածներ 4-ում և 5-ում սահմանված 
պահանջները, ինչպես նաև, ունի վավեր ճամփորդական փաստաթուղթ կամ դրա նոտարական 
կարգով հաստատված օրինակը: Կարևոր է նկատի ունենալ, որ հոդված 7(1)-ում նշված 
դեպքերում կարող են պահանջվել նաև համապատասխան կացարանի վերաբերյալ 
փաստաթղթերը:   
 Հրահանգի հոդված 8(2)-ի համաձայն թույլտվությունը կարող է հինգ տարի 
վավերականության ժամկետ ունենալ և վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո այն պետք է 
մեխանիկորեն նորացվի:  
 Հոդված 8(3)-ը սահմանում է նաև, որ երկարաժամկետ բնակություն հաստատած անձի ԵՀ 
կացության թույլտվությունը» կարող է տրվել պիտակի կամ ինքնուրույն փաստաթղթի տեսքով: Այն 
պետք է տրվի Երրորդ երկրների քաղաքացիներին տրվող կացության թույլտվությունների 
միասնական ձևաչափի մասին Խորհրդի 2002 թվականի հունիսի 13-ի թիվ 1030/2002 
կանոնակարգում սահմանված կանոնների և ստանդարտ մոդելի

63
 համաձայն:  

 Հոդված 9-ը սահմանում է կարգավիճակի կասեցման կամ կորստի վերաբերյալ դրույթներ, 
այն դեպքերում եթե`  

i. պարզվել է, որ երկարաժամկետ կացության թույլտվությունը ձեռք է բերվել կեղծ 
տվյալների հիման վրա, 

ii. որոշում է կայացվել
64

 անձի արտաքսման վերաբերյալ, և 
iii. անձը 12 ամիս անընդմեջ բացակայել է Համայնքի տարածքից:    

Հրահանգը ընթացակարգային երաշխիքներ է սահմանում, ըստ որոնց` պետք է 
ներկայացվեն երկարաժամկետ կացության կարգավիճակ ստանալու հայցադիմումի մերժման կամ 
այդ կարգավիճակը կասեցնելու

65
 մասին բոլոր որոշումների պատճառները, ինչպես նաև 

հիմնավորվեն երկարաժամկետ բնակության կարգավիճակ ունեցողի արտաքսման հարցի
66

 
քննարկումները: 

Երկարաժամկետ կացության կարգավիճակ ունեցող անձիք քաղաքացիների
67

 հետ 
հավասար վերաբերմունքի իրավունք ունեն հետևյալ ոլորտներում` 

i. վարձու աշխատանք կատարելու կամ ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահովելու 
հնարավորության (…), 

ii. կրթության և միջին մասնագիտական ուսուցման (…), 
iii. մասնագիտական դիպլոմների, հավաստագրերի և այլ որակավորումների ճանաչման (…), 
iv. սոցիալական ապահովության, սոցիալական աջակցության և սոցիալական 

պաշտպանության (…), 
v. հարկային արտոնությունների, 
vi. հանրությանը մատչելի ապրանքներից և ծառայություններից օգտվելու, ապրանքներ և 

ծառայություններ մատակարարելու և կացարան ձեռք բերելու,  
vii. աշխատողներին կամ գործատուներին ներկայացնող կամ կոնկրետ ոլորտում 

ներգրավված աշխատակիցներ ունեցող որևէ այլ կազմակերպության անդամության և այլ 
անձանց հետ միավորումներ կազմելու (…), և 

viii. տվյալ անդամ պետության ողջ տարածքում ազատ տեղաշարժվելու(…): 
Ավելին, երկարաժամկետ բնակության կարգավիճակի շնորհումից բացի հրահանգի Գլուխ 

III-ը սահմանում է որոշ պայմաններ բավարարելու դեպքում մեկ այլ անդամ պետության 
տարածքում երեք ամսից ավել տևողությամբ բնակվելու այլ իրավունքներ:   
 Հոդված 14-ի համաձայն երկարաժամկետ կացության թույլտվություն ունեցող անձը կարող է 
բնակվել երկրորդ անդամ պետությունում հետևյալ հիմքերով`  

i. տնտեսական գործունեություն ծավալելու` որպես վարձու աշխատող կամ 
ինքնուրույնաբար իրեն աշխատանքով ապահովող անձ,  

ii. ուսումնառության կամ միջին մասնագիտական կրթություն ստանալու, և 
iii. այլ նպատակներով:  

Հրահանգը վերաբերվում է անդամ պետության տարածքում օրինականորեն բնակվող 
երրորդ երկրների քաղաքացիներին` բացառությամբ նրանց, ովքեր   

i. բնակվում են ուսումնառության կամ միջին մասնագիտական ուսուցում ստանալու 
նպատակով, 

                                                 
63

 Տես վերևում: 
64

 Սրա պայմանները սահմանված են հոդված 12-ում: Անդամ պետությունը կարող է որոշում կայացնել երկարաժամկետ 
կացության կարգավիճակ ունեցող անձին արտաքսելու մասին միայն այն դեպքում, եթե նա իրականան և նշանակալից 
սպառնալիք է ներկայացնում հանրային քաղաքականության կամ հանրային անվտանգության համար:    
65

 Հոդված 10: 
66

 Հոդված 12(3), (4) և (5): 
67

 Թույլատրելի են որոշ սահմանափակումներ, որոնք մանրամասնված են հոդված 11 (2) -ից (4)-ում:  
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ii. լիազորված են բնակվելու անդամ պետության տարածքում ժամանակավոր 
պաշտպանության հիմքով կամ դիմել են այդ հիմքով բնակվելու թույլտվություն 
ստանալու համար և սպասում են իրենց կարգավիճակի վերաբերյալ որոշմանը, 

iii. իրավունք ունեն բնակվելու անդամ պետության տարածքում` անդամ պետության  
միջազգային պարտավորությունների, ազգային օրենսդրության կամ իրավակիրառ 
պրակտիկայի համաձայն պաշտպանության օժանդակ ձևի հիմքով կամ դիմել են այդ 
հիմքով բնակվելու թույլտվություն ստանալու և սպասում են իրենց կարգավիճակի 
վերաբերյալ որոշմանը,  

iv. փախստականներ են կամ դիմել են փախստականի կարգավիճակ ստանալու համար և 
ում հայցադիմումների վերաբերյալ դեռևս վերջնական որոշում չի կայացվել,  

v. բնակվում են բացառապես ժամանակավոր հիմքերով, ինչպես օրինակ` տնային 
աշխատողները կամ սեզոնային աշխատողները, կամ միջսահմանային 
ծառայությունների մատուցողները, կամ եթե նրանց կացության թույլտվությունը 
պաշտոնապես սահմանափակվել է,  

vi. 1961 թվականի Դիվանագիտական հարաբերությունների մասին Վիեննայի 
կոնվենցիայով, 1963 թվականի Հյուպատոսական հարաբերությունների մասին 
Վիեննայի կոնվենցիայով, 1969 թվականի Հատուկ առաքելությունների մասին 
կոնվենցիայով կամ 1975 թվականի Համընդհանուր բնույթի միջազգային 
կազմակերպությունների հետ հարաբերություններում պետությունների 
ներկայացուցչության մասին Վիեննայի կոնվենցիայով կանոնակարգվող  իրավական 
կարգավիճակ ունեն

68
:  

 

I.6. Մարդկանց թրաֆիկինգի կամ անօրինական ներգաղթի կազմակերպման զոհ 
հանդիսացող և իրավասու մարմինների հետ համագործակցող երրորդ 
երկրների քաղաքացիներին տրվող կացության թույլտվության մասին 
Խորհրդի 2004 թվականի ապրիլի 29-ի 2004/81/ԵԽ հրահանգ67      

  
Այս կանոնակարգը, որի բովանդակությունն առավել մանրակրկիտ կքննարկվի ստորև

69
 

վերաբերում է մարդկանց թրաֆիկինգի զոհերի համար նախատեսված կացության 
թույլտվություններին, կամ, եթե համապատասխան անդամ պետությունը որոշի ընդլայնել այս 
հրահանգի ընդգրկման ոլորտը` անօրինական ներգաղթի կազմակերպման զոհ հանդիսացող 
երրորդ երկրների քաղաքացիներին տրվող կացության թույլտվություններին, որոնք կարող են 
բավարար խթան հանդիսանալ վերջիններիս` իրավասու մարմինների հետ համագործակցության 
համար` միաժամանակ ներառելով որոշ դրույթներ, որոնք կկանխարգելեն նրանց դեմ բռնության 
գործադրումը:  
 
 

II. Ընտանիքի վերամիավորում  

II.1 Ընտանիքի վերամիավորման իրավունքի մասին Խորհրդի 2003 թվականի 
սեպտեմբերի 22-ի 2003/86/ԵԽ հրահանգ70 

 Այս հրահանգի նպատակն է սահմանել անդամ պետությունների տարածքում 
օրինականորեն բնակվող երրորդ պետությունների քաղաքացիների ընտանիքի վերամիավորման 
իրավունքի իրացման պայմանները

71
:  Այն ճանաչում է, որ ընտանիքի վերամիավորումը 

անհրաժեշտ է ընտանեկան կյանքը հնարավոր դարձնելու համար, և այն օգնում է ստեղծել 
սոցիոմշակութային կայունություն և նպաստում է անդամ պետություններում երրորդ 
պետությունների քաղաքացիների ինտեգրմանը:  
 Ընտանիքի վերամիավորումը» հրահանգի հոդված 2-ում սահմանված է որպես անդամ 
պետության տարածքում օրինականորեն բնակվող երրորդ երկրի քաղաքացու ընտանիքի 
անդամների մուտքը և կացությունը այդ անդամ պետությունում` ընտանեկան միավորը պահպանելու 
նպատակով` անկախ այն բանից արդյո՞ք ընտանեկան հարաբերությունները ծագել են երրորդ 
երկրի քաղաքացու մուտքից առաջ թե հետո»:   

                                                 
68

 Հոդված 3(2)(ա) -ից (զ): 
69

 Տես Մաս Ե.II.1-ը ստորև:  
70

 OJ L251/12, 3.10.2003 թվական: 
71

 Հոդված 1, Խորհրդի 2003/86/ԵԽ հրահանգ:  
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 Հոդված 3(1)-ի համաձայն հրահանգը վերաբերվում է այն դեպքերին, երբ հովանավորն
72

  
ունի անդամ պետության կողմից տրված մեկ տարի կամ ավել վավերականություն ունեցող 
կացության թույլտվություն 

73
 և մշտական կացության իրավունք ստանալու հեռանկար, իսկ նրա 

ընտանիքի անդամերը ցանկացած կարգավիճակ ունեցող երրորդ երկրի քաղաքացիներ են:  
 Հրահանգի հոդված 3(2)-ը սահմանում է, որ  այն չի վերաբերում այն դեպքերին, եթե 
հովանավորը`  

i. դիմել է փախստականի կարգավիճակ ստանալու համար և իր հայցադիմումի վերաբերյալ 
դեռևս վերջնական որոշում չի կայացվել, 

ii. իրավունք ունի բնակվելու անդամ պետության տարածքում ժամանակավոր 
պաշտպանության հիմքով կամ դիմել է այդ հիմքով բնակվելու թույլտվություն ստանալու 
համար և սպասում է իր կարգավիճակի վերաբերյալ որոշման, կամ 

iii. իրավունք ունի բնակվելու անդամ պետության տարածքում անդամ պետության  
միջազգային պարտավորությունների, ազգային օրենսդրության կամ իրավակիրառ 
պրակտիկայի համաձայն պաշտպանության օժանդակ ձևի հիմքով կամ դիմել է այդ հիմքով 
բնակվելու թույլտվություն ստանալու և սպասում է իր կարգավիճակի վերաբերյալ 
որոշման:  
Ավելին, հրահանգը չի վերաբերվում ԵՄ քաղաքացու ընտանիքի անդամներին

74
:  

Հրահանգի հոդված 4(1)-ի համաձայն անդամ պետությունները պետք է լիազորեն 
ընտանիքի հետևյալ անդամների մուտքը և կացությունը`  

i. հովանավորի կնոջ/ամուսնու,  
ii. հովանավորի անչափահաս երեխաների և իր կնոջ/ամուսնու` ներառյալ որդեգրված 

երեխաների, եթե որդեգրման մասին որոշումը ճանաչվել է համապատասխան անդամ 
պետության իրավասու մարմինների կողմից կամ մեխանիկորեն ճանաչվել է 
համապատասխան անդամ պետության միջազգային պարտավորությունների համաձայն, 

iii. հովանավորի անչափահաս երեխաների` ներառյալ հովանավորի խնամառության և 
հոգածության ներքո գտնվող երեխաների. անդամ պետությունը կարող է լիազորել 
վերամիավորումն այն երեխաների հետ, ում նկատմամբ համատեղ խնամառություն է 
իրականացվում, եթե խնամառություն իրականացնող մյուս կողմը տվել է իր 
համաձայնությունը, 

iv. կնոջ/ամուսնու անչափահաս երեխաների` ներառյալ կնոջ/ամուսնու խնամառության և 
հոգածության ներքո գտնվող որդեգրված երեխաների. անդամ պետությունը կարող է 
լիազորել վերամիավորումն այն երեխաների հետ, ում նկատմամբ խնամառությունը 
համատեղ է իրականացվում, եթե խնամառություն իրականացնող մյուս կողմը տվել է իր 
համաձայնությունը, 
Հոդված 4(1)-ում նշված անչափահաս երեխաները պետք է լինեն համապատասխան 

անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված չափահասության տարիքից փոքր և չլինեն 
ամուսնացած: Ի լրումն, անդամ պետությունները կարող են պահանջել որպեսի անչափահաս 
երեխաների ընտանիքի հետ վերամիավորման մասին հայցադիմումները ներկայացվեն մինչև 15 
տարեկան երեխաների համար

75
: Սակայն, եթե հայցադիմումը ներկայացվի 15 տարեկանը 

լրանալուց հետո, այն անդամ պետությունները, որոնք կիրառում են այս սահմանափակումը, 
պարտավոր են թույլատրել այդ երեխաների մուտքը և կացությունը` ընտանիքի վերամիավորումից 
բացի այլ հիմքով

76
:  

Ավելին, այն դեպքերում, երբ երեխան 12 տարեկանից մեծ է և ժամանում է իր ընտանիքի 
մյուս անդամներից առանձին, համապատասխան անդամ պետությունն այս հրահանգի 
շրջանակներում նրան մուտքի և կացության թույլտվություն տալուց առաջ կարող է ճշտել` արդյո՞ք 
երեխան բավարարում է իր օրենսդրությամբ սահմանված ինտեգրման պայմանները, թե ոչ:   
 Այս դրույթը վիճարկվել է Եվրոպական խորհրդարանի կողմից Արդարադատության 
եվրոպական դատարանում այն հիմքով, որ 12 տարեկան կամ դրանից բարձր տարիքի 
երեխաներին ներկայացվող քննություններ հանձնելու պարտադրանքը հակասում է 1950 
թվականին ընդունված Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների եվրոպական 
կոնվենցիայի հոդված 8-ին: 2006 թվականի հունիսի 27-ին  դատարանը վճռեց, որ հրահանգն 
ինքնին չպետք է հակասի ընտանեկան կյանքի նկատմամբ հարգանքի իրավունքին, երեխայի 
լավագույն շահը հաշվի առնելու պարտավորությանը կամ տարիքի հիմքով ոչ-խտրական 

                                                 
72

 Հրահանգի հոդված 2-ում հովանավորը» սահմանվում է որպես անդամ պետությունում օրինականորեն բնակվող 
երրորդ երկրի քաղաքացի, ով կամ ում ընտանիքի անդամներն իրեն միանալու նպատակով ընտանիքի վերամիավորման 
համար հայցադիմում են ներկայացրել»:   
73

 Հրահանգի հոդված 2-ում կացության թույլտվություն»-ը  սահմանվում է որպես անդամ պետության իշխանությունների 
կողմից երրորդ երկրի քաղաքացուն իր տարածքում օրինականորեն բնակվելու համար տրված թույլտվություն` Երրորդ 
երկրների քաղաքացիներին տրվող կացության թույլտվությունների միասնական ձևաչափի մասին Խորհրդի 2002 թվականի 
հունիսի 13-ի թիվ 1030/2002 կանոնակարգի հոդված 1(2) (ա)-ում ամրագրված դրույթների համաձայն»:   
74

 Խորհրդի 2003/86/ԵԽ հրահանգի հոդված  3(3): 
75

 Հրահանգի կիրարկման պահին ինչպես որ սահմանված է իր գործող օրենսդրությամբ:  
76

 Խորհրդի 2003/86/ԵԽ հրահանգի հոդված 4(6):  
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վերաբերմունքի սկզբունքներին և չի լիազորել անդամ պետություններին ուղղակիորեն կամ 
անուղղակիորեն գործել այդ ոգով:    
 Հոդված 4(2)-ը և (3)-ը ընդլայնում են հրահանգի կիրարկման ոլորտը` թույլ տալով 
ընտանիքի հետևյալ անդամների մուտքը և կացությունը` 

 հովանավորի կամ իր կնոջ/ամուսնու հետ անմիջական կապ ունեցող առաջին աստիճանի 
բարեկամներին, ովքեր գտնվում են նրանց հոգածության ներքո կամ իրենց ծագման 
երկրում պատշաճ ընտանեկան աջակցություն չեն ստանում,   

 հովանավորի կամ իր կնոջ/ամուսնու չափահաս չամուսնացած երեխաներին, ովքեր իրենց 
առողջական վիճակի պատճառով օբյեկտիվորեն ի վիճակի չեն հոգալու իրենց 
կարիքները, և 

 ամուսնական հարաբերությունների մեջ չգտնվող երրորդ երկրի քաղաքացի զուգընկերոջը, 
ում հետ հովանավորը հաստատված երկարաժամկետ հարաբերություններ ունի, կամ 
երրորդ երկրի այն քաղաքացուն, ով գրանցված հարաբերություններ ունի հովանավորի 
հետ

77
, այդ անձանց չամուսնացած անչափահաս երեխաները` ներառյալ որդեգրված 

երեխաները, ինչպես նաև չամուսնացած չափահաս երեխաները, ովքեր իրենց 
առողջական վիճակի պատճառով օբյեկտիվորեն ի վիճակի չեն հոգալ իրենց կարիքները: 
Ավելին, անդամ պետությունները կարող են սահմանել, որ ընտանիքի վերամիավորման 

համատեքստում գրանցված զուգընկերները պետք է հավասար վերաբերմունքի արժանանան, ինչ 
ամուսիները/կանայք:   
 Հրահանգը սահմանափակում է ընտանիքի վերամիավորման իրավունքը բազմակնության 
դեպքում: Եթե հովանավորի կինը արդեն իսկ ապրում է իր հետ անդամ պետության տարածքում, 
համապատասխան անդամ պետությունը չպետք է լիազորի ևս մի կնոջ հետ ընտանիքի 
վերամիավորումը: Այդ համատեքստում անդամ պետությունները կարող են սահմանափակել մեկ 
այլ կնոջ և հովանավորի անչափահաս երեխաների հետ ընտանիքի վերամիավորման 
իրավունքը
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: 

 Ավելի լավ ինտեգրում ապահովելու և հարկադիր ամուսնությունները կանխելու 
նպատակով անդամ պետությունները կարող են հովանավորի կնոջ/ամուսնու` իրեն միանալու 
իրավունք ստանալու համար նվազագույն տարիք սահմանել (առավելագույնը կարող է լինել 21 
տարեկանը)
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 Հայցադիմումի ներկայացման և քննության հետ կապված հոդված 5(1)-ը անդամ պետության 
հայեցողությանն է թողնում` թե արդյո՞ք մուտքի և կացության հայցադիմումը համապատասխան 
անդամ պետության իրավասու մարմիններին պետք է ներկայացնի հովանավորը, թե իր ընտանիքի 
անդամը կամ անդամները:   
 Ամեն դեպքում հայցադիմումին կից պետք է ներկայացվեն փաստաթղթային ապացույցներ 
ընտանեկան կապերի և հոդված 4-ում նշված` տարիքի, խնամառության և այլնի վերաբերյալ 
պահանջները և հոդված 6-ում սահմանված հանրային քաղաքականության, հանրային 
անվտանգության և հանրային առողջության վերաբերյալ պահանջները բավարարելու մասին

80
: 

 Ավելին, հոդված 7-ը սահմանում է, որ ընտանիքի վերամիավորման հայցադիմումը 
ներկայացնելու ժամանակ, համապատասխան անդամ պետությունը կարող է պահանջել 
հայցադիմումը ներկայացնող անձից ներկայացնել ապացույցներ առ այն, որ հովանավորն ունի`  

i. համապատասխան անդամ պետությունում գործող ընհանուր առողջապահական և 
անվտանգության ստանդարտներին համապատասխանող և ընտանիքի համար 
նորմալ համարվող կացարան,   

ii. իր և իր ընտանիքի անդամների առողջության ապահովագրություն, որն 
ապահովագրում է այն բոլոր ռիսկերից, որոնցից սովորաբար ապահովագրված են 
անդամ պետությունների քաղաքացիները, և   

iii. կայուն և կանոնավոր կերպով համալրվող ռեսուրսներ, որոնք բավարար են, առանց 
համապատասխան անդամ պետության սոցիալական աջակցության համակարգի 
ռեսուրսներից օգտվելու, հոգ տանելու իր և իր ընտանիքի անդամների համար

81
:  

Անդամ պետությունները կարող են նաև պահանջել, որպեսզի երրորդ երկրների 
քաղաքացիները բավարարեն իրենց ազգային օրենսդրությամբ սահմանված ինտեգրման 
պահանջներին
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 Խորհրդի 2003/86/ԵԽ հրահանգի հոդված 5(2)-ը սահմանում է, որ հովանավորի հետ ամուսնական հարաբերությունների 
մեջ չգտնվող զուգընկերոջ հայցադիմումը քննելիս, անդամ պետությունները ընտանեկան հարաբերությունների ապացույց 
կարող են համարել համատեղ երեխաներին, նախկինում ունեցած համակեցությունը, հարաբերությունների գրանցումը և 
ապացույցի բոլոր մյուս հավաստի միջոցները»:  
78

 Խորհրդի 2003/86/ԵԽ հրահանգի հոդված 4(4):  
79

 Խորհրդի 2003/86/ԵԽ հրահանգի հոդված 4(5):  
80

 Տես վերևում:  
81

 Խորհրդի 2003/86/ԵԽ հրահանգի հոդված  7(1)(գ)-ն սահմանում է,որ անդամ պետությունը պետք է գնահատի այդ 
ռեսուրսները` դիտարկելով դրանց բնույթը և կանոնավորությունը, գնահատելիս կարող է նաև հաշվի առնել պետական 
նվազագույն աշխատավարձերը և թոշակները, ինչպես նաև ընտանիքի անդամների թիվը»:  



 38 

 Հոդված 8-ի համաձայն անդամ պետությունները կարող են պահանջել, որպեսզի մինչ իր 
ընտանիքի անդամների հետ վերամիավորվելը հովանավորն առնվազն երկու տարվա ընթացքում 
օրինականորեն բնակվելիս լինի իրենց տարածքում
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 Անդամ պետություններում փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձանց ընտանիքի 
վերամիավորումը կանոնակարգվում է հրահանգի գլուխ IV-ով, որն առավել արտոնյալ պայմաններ 
է սահմանում:   
 Ընտանիքի վերամիավորումը թույլատրելիս անդամ պետությունը պետք է լիազորի 
ընտանիքի անդամի կամ անդամների մուտքը և պետք է այդ անձանց համար ապահովի բոլոր 
պայմանները անհրաժեշտ արտոնագրեր ստանալու համար:  
 Հովանավորի ընտանիքի անդամները, ինչպես և հովանավորը, պետք է իրավունք 
ունենան` 

i. ստանալու կրթություն, 
ii. վարձու աշխատանք կատարելու և ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահովելու, և 
iii. միջին մասնագիտական կողմնորոշման, նախնական և խորացված ուսուցման կամ 

վերապատրասման:  
Վարձու աշխատանք կատարելու և ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահովելու 

հետ կապված անդամ պետությունները սահմանում են 12 ամիսը չգերազանցող 
ժամանակահատված, որի ընթացքում նրանք կարող են ուսումնասիրել իրենց աշխատանքային 
շուկաներում առկա իրավիճակը` նախքան ընտանիքի անդամին վարձու աշխատանք կատարելու 
և ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահովելու լիազորություն տալը

84
: Անդամ 

պետությունները կարող են նաև սահմանափակել իրենց ծագման երկրում պատշաճ ընտանեկան 
աջակցություն չստանալու հիմքով ընտանիքի վերամիավորման իրավունք ստացած անմիջական 
արյունակցական կապ ունեցող բարեկամանների կամ իրենց առողջական դրության պատճառով 
օբյեկտիվորեն իրենց կարիքները հոգալ չկարողանալու հիմքով ընտանիքի վերամիավորման 
իրավունք ստացած չափահաս չամուսնացած երեխաների վարձու աշխատանք կատարելու և 
ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահովելու իրավունքը
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Հայցադիմումի հիման վրա հովանավորից անկախ առանձին կացության թույլտվություն 
պետք է տրվի ամուսնուն/կնոջը կամ ամուսնական հարաբերությունների մեջ չգտնվող 
զուգընկերոջը և չափահաս դարձած երեխաներին` ոչ ուշ, քան նրանց բնակություն հաստատելուն 
հաջորդող հինգ տարիների ընթացքում: Սակայն, ամուսնուն/կնոջը կամ ամուսնական 
հարաբերությունների մեջ չգտնվող զուգընկերոջը առանձին կացության թույլտվություն կարող  
չտրվել ընտանեկան հարաբերությունների քայքայման դեպքում

86
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Այրիանալու, ապահարզանի, բաժանվելու կամ անմիջական արյունակցական կապ 
ունեցող բարեկամների մահվան դեպքում ընտանիքի վերամիավորման նպատակով մուտք 
գործած անձանց կարող է մեխանիկորեն, կամ, եթե անհրաժեշտ է, դիմումի հիման վրա կացության 
թույլտվություն տրվել: Անդամ պետություններից պահանջվում է սահմանել հատկապես դժվար 
իրավիճակներում առանձին կացության թույլտվության շնորհումն ապահովող դրույթներ

87
:  

  Իրենց առողջական դրության պատճառով օբյեկտիվորեն իրենց կարիքները հոգալ 
չկարողանալու հիմքով ընտանիքի վերամիավորման իրավունք ստացած չափահաս երեխաներին 
և իրենց ծագման երկրում պատշաճ ընտանեկան աջակցություն չստանալու հիմքով ընտանիքի 
վերամիավորման իրավունք ստացած անմիջական արյունակցական կապ ունեցող բարեկամներին 
առանձին կացության թույլտվություն շնորհելը հայեցողական է
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: 

 Հոդված 16(1)-ի համաձայն անդամ պետությունները կարող են մերժել ընտանիքի 
վերամիավորման նպատակով մուտքի և կացության հայցադիմումը կամ, անհրաժեշտության 
դեպքում, կասեցնել կամ մերժել ընտանիքի անդամի կացության թույլտվության նորացումը, եթե`  

i. այս հրահանգում շարադրված պայմաններն այլևս չեն բավարարվում
89

, 
ii. եթե հովանավորը կամ իր ընտանիքի անդամ(ներ)ը այլևս իրական ամուսնական կամ 

ընտանեկան հարաբերությունների մեջ չեն գտնվում, կամ  
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 Փախստականների և/կամ փախստականների ընտանիքնի անդամների հետ կապված հոդված 7(2)-ի առաջին 
ենթապարբերությունում նշված ինտեգրման միջոցառումները կարող են կիրառվել միայն, երբ տվյալ անձիք ստացել են 
ընտանիքի վերամիավորման իրավունք:  
83

 Եթե այս հրահանգի ընդունման պահին անդամ պետության` ընտանիքի վերամիավորման մասին գործող 
օրենսդրությունը հաշվի է առնում ընդունման իր հնարավորությունները, անդամ պետությունը կարող է ընտանիքի 
վերամիավորման դիմումի ներկայացման և ընտանիքի անդամներին  կացության թույլտվությունների տրամադրման միջև 
երեք տարին չգերազանցող սպասելաժամանակ սահմանել:  
84

 Խորհրդի 2003/86/ԵԽ հրահանգի հոդված 14(2):  
85

 Խորհրդի 2003/86/ԵԽ հրահանգի հոդված 14(3): 
86

 Խորհրդի 2003/86/ԵԽ հրահանգի հոդված 15(1) և (4):  
87

 Խորհրդի 2003/86/ԵԽ հրահանգի հոդված 15(3) և (4):  
88

 Խորհրդի 2003/86/ԵԽ հրահանգի հոդված 15(2) և (4):  
89

Հոդված 7(1)(գ)-ի համաձայն կացության թույլտվության նորացման ժամանակ, եթե հովանավորը, առանց անդամ 
պետության սոցիալական աջակցության համակարգի միջոցների օգնության, բավարար միջոցներ չունի, ապա անդամ 
պետությունը պետք է հաշվի առնի նրա ընտանիքի անդամների ներդրումն ընտանիքի եկամուտի մեջ:   
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iii. պարզվել է, որ հովանավորը կամ ամուսնական հարաբերության մեջ չգտնվող 
զուգընկերը ամուսնացած է կամ կայուն երկարաժամկետ հարաբերություն ունի այլ 
անձի հետ:  

Հոդված 16(2)-ը սահմանում է, որ անդամ պետությունները կարող են մերժել ընտանիքի 
վերամիավորման նպատակով մուտքի և կացության հայցադիմումը կամ կասեցնեն կամ մերժեն 
ընտանիքի անդամի կացության թույլտվության նորացումը, երբ պարզվել է, որ 

i. կացության թույլտվություն ստանալու նպատակով կեղծ կամ մոլորեցնող 
տեղեկատվություն, կեղծ կամ կեղծված փաստաթղթեր են օգտագործվել, որևէ այլ 
խարդախություն է կատարվել կամ այլ անօրինական միջոցներ են գործադրվել, կամ  

ii. ամուսնությունը, զուգընկերային հարաբերությունները կամ որդեգրումը կատարվել է 
միայն, որպեսզի տվյալ անձը մուտք գործի կամ բնակություն հաստատի անդամ 
պետությունում

90
:  

Ինչպես նաև, անդամ պետությունը կարող է կասեցնել կամ մերժել ընտանիքի անդամի 
կացության թույլտվության նորացումը, եթե հովանավորի կացությունը ավարտվել է, իսկ ընտանիքի 
տվյալ անդամը հոդված 15-ի համաձայն առանձին կացության իրավունք չունի

91
: 

Ի լրումն, անդամ պետությունները կարող են հատուկ ստուգումներ իրականացնել, եթե 
հիմք ունեն կասկածելու, որ, ինչպես սահմանված է հոդված 16(2)-ում, կեղծարարություն է տեղի 
ունեցել կամ կեղծ ամուսնություն, զուգընկերային հարաբերություններ կամ որդեգրում է գրանցվել: 
Հատուկ ստուգումներ կարող են իրականացվել նաև ընտանիքի անդամի կացության 
թույլտվության նորացման դեպքում
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Կացության թույլտվություն տրամադրելու, կասեցնելու կամ մերժելու կամ հովանավորին 
կամ իր ընտանիքի անդամներին արտաքսելու մասին որոշում կայացնելիս` անդամ 
պետությունները պետք է մանրակրկիտ կերպով ուսումնասիրեն անձի ընտանեկան 
հարաբերությունների բնույթը և ամրությունը, անդամ պետությունում նրա կացության տևողությունը և 
իր ծագման երկրի հետ ընտանեկան, մշակութային և սոցիալական կապերի առկայությունը

93
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Հրահանգի հոդված 18-ը սահմանում է, որ հովանավորի և/կամ իր ընտանիքի անդամների 
ներկայացրած` ընտանիքի վերամիավորման հայցադիմումների մերժելու կամ կացության 
թույլտվության չնորացնելու կամ կասեցնելու, կամ էլ նրանց արտաքսման մասին որոշում 
կայացնելու դեպքում անդամ պետությունները պետք է ապահովեն, որպեսզի վերջիններս 
դատարան դիմելու իրավունք ունենան:  
 

II.2. Երկարաժամկետ կացության կարգավիճակ ունեցող երրորդ երկրների 
քաղաքացիների կարգավիճակի մասին Խորհրդի 2003 թվականի նոյեմբերի 
25-ի 2003/109/ԵԽ հրահանգ92 

 Այս հրահանգի հոդված 16-ը
94

 սահմանում է, որ, երբ երկարաժամկետ կացության 
թույլտվություն ունեցողը իրացնում է երկրորդ անդամ պետությունում բնակվելու իր իրավունքը, և 
երբ նրա ընտանիքն արդեն հաստատված է առաջին անդամ պետությունում, ընտանիքի այն 
անդամները, ովքեր բավարարում են Ընտանիքի վերամիավորման մասին 2003/86/ԵԽ

95
 

հրահանգի հոդված 4(1)-ում շարադրված պայմանները, օրինակ` կինը/ամուսինը և չամուսնացած 
անչափահաս երեխաները, պետք է երկարաժամկետ կացության թույլտվություն ունեցող անձին 
ուղեկցելու կամ միանալու թույլտվություն ստանան:  
 Երբ երկարաժամկետ կացության թույլտվություն ունեցող անձը իրացնում է երկրորդ 
անդամ պետությունում բնակվելու իր իրավունքը, և երբ իր ընտանիքն արդեն հաստատված է 
առաջին անդամ պետությունում, Ընտանիքի վերամիավորման մասին 2003/86/ԵԽ հրահանգի 
հոդված 4(1)-ում նշված իր ընտանիքի անդամներից բացի իր ընտանիքի մյուս անդամները ևս 
կարող են երկարաժամկետ կացության թույլտվություն ունեցող անձին ուղեկցելու կամ միանալու 
թույլտվություն ստանալ:  
 Երկրորդ անդամ պետությունը կարող է պահանջել ընտանիքի այդ անմահներից 
կացության թույլտվության իրենց հայցադիմումներին կից ներկայացնել`  

i. երկարաժամկետ կացության իրավունք տվող իրենց ԵՀ կացության թույլտվությունը կամ 
կացության թույլտվությունն ու վավեր ճամփորդական փաստաթուղթ կամ դրանց 
նոտարական կարգով հաստատված օրինակները,  
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 Այս կետի առնչությամբ գնահատում կատարելիս անդամ պետությունները կարող են մասնավորապես ուշադրություն 
դարձնել արդյո՞ք ամուսնությունը  գրանցվել է, զուգընկերային հարաբերությունները հաստատվել են կամ որդեգրումն 
իրականացվել է այն բանից հետո, երբ հովանավորը ստացել է իր կացության թույլտվությունը:  
91

 Խորհրդի 2003/86/ԵԽ հրահանգի հոդված 16(3):  
92

 Խորհրդի 2003/86/ԵԽ հրահանգի հոդված 16(4):  
93

 Խորհրդի 2003/86/ԵԽ հրահանգի հոդված 17:  
94

 Մանրամասն նկարագրված է վերևում` Բ.I.4:  
95

 Տես վերևում` մաս Բ.II.1:  
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ii. ապացույցներ, որ նրանք բնակվում են առաջին անդամ պետությունում` որպես 
երկարաժամկետ կացության թույլտվություն ունեցող անձի ընտանիքի անդամներ, և  

iii. ապացույց, որ նրանք ունեն կայուն և կանոնավոր համալրվող ռեսուրսներ, որոնք 
բավարար են, առանց համապատասխան անդամ պետության սոցիալական 
աջակցության համակարգի միջոցների օգտագործման,  հոգալու նրանց կարիքները 
կամ որ երկարաժամկետ կացության թույլտվություն ունեցող անձը նրանց համար ունի 
ռեսուրսներ և ապահովագրություն, ինչպես օրինակ` առողջության 
ապահովագրություն, որն ապահովագրում է այն բոլոր ռիսկերից, որոնցից սովորաբար 
ապահովագրված են անդամ պետությունների քաղաքացիները

96
: 

Եթե ընտանիքը դեռևս հաստատված չէ առաջին անդամ պետությունում, ապա կիրառվում 
է Ընտանիքի վերամիավորման մասին 2003/86/ԵԽ հրահանգը:  
 

II.3. Երրորդ երկրների քաղաքացիներին գիտական հետազոտությունների 
իրականացնելու նպատակով ընդունելու հատուկ ընթացակարգի մասին 
Խորհրդի 2005 թվականի հոկտեմբերի 12-ի 2005/71 ԵԽ հրահանգ97

 

  
Հետազոտողներին ընդունելու մասին խորհրդի հրահանգը սահմանում է, որ հատուկ 

ուշադրություն է պետք դարձնել հետազոտողների ընտանիքի անդամների միասնության 
պահպանմանը նպաստելուն և աջակցելուն: Ի հավելումն, ընտանեկան միասնությունը 
պահպանելու և շարժունություն ապահովելու համար ընտանիքի անդամները պետք է կարողանան 
միանալ հետազոտողին մեկ այլ անդամ պետությունում` ըստ այդ անդամ պետության ազգային 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգի, ինչպես նաև նրա երկկողմ և բազմակող պայմանագրերից 
բխող պարտավորությունների:  
 Այս հրահանգը ներկայացվել է Եվրոպական համայնքում գիտական հետազոտություններ 
իրականացնելու նպատակով երրորդ երկրների քաղաքացիների մուտքը հեշտացնելու մասին 
Խորհրդի 2005 թվականի 12-ի հանձնարարականի հետ միասին

98
: 

 Իր հանձնարարականում Եվրոպական միության Խորհուրդը ընդունում է, որ ընտանիքի 
վերամիավորման հետ կապված հարցերը որոշիչ դեր կարող են ունենալ հետազոտողի` 
համայնքը, որպես իր հետազոտության վայր ընտրելու մասին որոշում կայացնելու գործընթացում, 
հետևաբար կոչ է անում անդամ պետություններին հետազոտողների` համապատասխան անդամ 
պետության տարածքում օրինականորեն բնակվող ընտանիքի անդամների վերամիավորումը 
հեշտացնել, օրինակ` աշխատանքային շուկա մուտք գործելու և ընտանիքի անդամների համար 
երկրորդ անդամ պետություն մուտքի դիմում ներկայացնելու հնարավորությունների 
տեսանկյունից:  
 Ավելին, հանձնարարականը սահմանում է, որ ընտանիքի անդամներին տրվող կացության 
թույլտվությունների ժամկետը որոշելիս անդամ պետությունները պետք է հաշվի առնեն արդյո՞ք 
տվյալ անձն ուսումնառության է իրականացնում գտնվում, թե ոչ:  
 Խորհուրդը, մասնավորապես, առաջարկում է, որպեսզի անդամ պետությունները 
հեշտացնեն և նպաստեն ընտանիքի անդամների վերամիավորմանը` ապահովելով նրանց համար 
նպաստավոր և գրավիչ պայմաններ և ընթացակարգեր:   
 

 
III. Ոչ-խտրական մոտեցում և ինտեգրում  

III.1 Եվրոպական համայնքը հիմնադրող համաձայնագիր98 

  
Եվրոպայի քաղաքացիների և Եվրոպական միությունում բնակվող երրորդ երկրների 

քաղաքացիների հիմնարար իրավունքների պաշտպանությունն ի սկզբանե եղել է եվրոպական 
ինտեգրման հիմնական հատկանիշներից մեկը: Ոչ-խտրական վերաբերմունքի ոլորտում 
Եվրոպական համայնքը հիմնադրող համաձայնագրի հոդված 12-ը, մասնավորապես, արգելում է 
ազգային հիմքով որևէ խտրականություն` անկախ այն բանից անձը անդամ պետության քաղաքացի 
է, թե ոչ: Սակայն, այս հոդվածն ինքնին խտրականության դեմ պայքարի արդյունավետ զենք 
չդարձավ: Ամստերդամի համաձայնագրով Եվրոպական համայնքը հիմնադրող համաձայնագրի մեջ 
ներառված նոր հոդված 13-ը վերաբերվում է նաև այս սկզբունքին` սահմանելով, որ չհակասելով 

                                                 
96

 Անդամ պետությունները պետք է գնահատեն այդ ռեսուրսները` հաշվի առնելով դրանց բնույթը և կանոնավորությունը, 
ինչպես նաև հաշվի առնելով նվազագույն աշխատավարձերի և նպաստների չափը:  
97

 OJ L289/15, 3.11.2005 թվական:  
98

 OJ L289/26, 3.11.2005 թվական:  
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այս Համաձայնագրի մյուս դրույթներին և Համայնքի կողմից տրված լիազորությունների 
շրջանակում` Խորհուրդը, համայնքի ներկայացված առաջարկության հիման վրա և Եվրոպական 
խորհրդարանի հետ խոհրդակցելուց հետո, կարող է համապատասխան միջոցառումներ 
ձեռնարկել սեռի, ռասայի կամ էթնիկ ծագման, կրոնի կամ հավատքի, տարիքի կամ սեռական 
կողմնորոշման հիմքով խտրականության դեմ պայքարելու համար»:  
 Ի հավելումն, Համաձայնագրի հոդված 3(2)-ը նպատակ ունի ոչ միայն վերացնել 
անհավասարությունը, այլև խրախուսել տղամարդկանց և կանանց հավասարությունը, հոդվածներ 
136-ը և 137-ը սահմանում են մեկուսացման դեմ պայքարող միջոցառումներ, հոդված 141-ը 
կանոնակարգում է համանման աշխատանքի համար համաչափ վարձատրության հարցը և 
Համաձայնագրի հոդված 95-ին հղում կատարող Ամստերդամի համաձայնագրի վերջնական ակտի 
թիվ 22 հռչակագիրը վերաբերվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց հավասար 
հնարավորությունների հարցին
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III.2 Անկախ ռասայական կամ էթնիկ պատկանելիությունից` մարդկանց 
նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի սկզբունքների կիրառման մասին 
Խորհրդի 2000 թվականի հունիսի 29-ի 2000/43ԵԽ հրահանգ100

 

  
Այս հրահանգը նպատակ ունի սահմանել էթնիկ»

101
 կամ ռասայական» հիմքով 

խտրականության դեմ պայքարի շրջանակ` կիրառության մեջ դնելով անդամ պետություններում 
հավասար վերաբերմունքի սկզբունքը
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 Հոդված 3-ի համաձայն այս հրահանգը տարածվում է անդամ պետություններում բնակվող 
բոլոր մարդկանց` ներառյալ երրորդ երկրների քաղաքացիների վրա: Սակայն այն չի վերաբերում 
ազգության հիմքով վերաբերմունքի տարբերություններին և չի հակասում երրորդ երկրների 
քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց անդամ պետությունների տարածք մուտքի 
և բնակության վերաբերյալ պայմաններին և երրորդ երկրների համապատասխան քաղաքացիների 
ու քաղաքացիություն չունեցող անձանց իրավական կարգավիճակից բխող որևէ այլ 
վերաբերմունքի
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 Այս հրահանգը զբաղվածության ոլորտից բացի, ի թիվս այլոց, տարածվում է նաև միջին 
մասնագիտական կողմնորոշման և ուսուցման, սոցիալական պաշտպանության , ներառյալ` 
սոցիալական ապահովությունը և առողջապահությունը), կրթության բոլոր տեսակներից և 
մակարդակներից օգտվելու իրավունքի և հանրությանը մատչելի բոլոր ապրանքներից և 
ծառայություններից` ներառյալ կացարանից օգտվելու ու ապրանքներ ու ծառայություններ 
մատակարարելու իրավունքի վրա

104
:  

 Հրահանգի  հոդված 2(2)-ում ուղղակի խտրականությունը» սահմանված է որպես 
իրավիճակ, երբ համադրելի իրադրություններում ռասայական» կամ էթնիկ հիմքով մի անձը 
պակաս բարեհաճ վերաբերմունքի է արժանանում, քան մյուսն է արժանանում կամ արժանացել 
կամ կարող էր արժանանալ»:  
 Ըստ նույն հոդվածի պետք է համարել, որ անուղղակի խտրականություն» է տեղի ունեցել, 
երբ չեզոք թվացող դրույթը, չափանիշը կամ պրակտիկան կոնկրետ ռասայական» կամ էթնիկ 
ծագում ունեցող անձանց անբարենպաստ իրավիճակում կդնեն այլ անձանց հետ համեմատ` 
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրույթը, չափանիշը կամ պրակտիկան օբյեկտիվորեն 
հիմնավորված են օրինական նպատակներով, իսկ դրանց հասնելու միջոցները պատշաճ են և 
անհրաժեշտ:  
 Հոդված 2(3)-ի համաձայն ոտնձգությունը» ևս պետք է համարվի խտրականություն, եթե 
ռասայական» կամ էթնիկ ծագմամբ պայմանավորված անցանկալի վարք է դրսևորվել` անձի 
արժանապատվությունը ոտնահարելու և ճնշող, թշնամական, նվաստացնող, նսեմացնող կամ 
վիրավորական միջավայր ստեղծելու նպատակով:  
 Ավելին, ռասայականան» կամ էթնիկ հիմքով մարդկանց նկատմամբ խտրական 
վերաբերմունքի կոչերը ևս պետք է համարվեն խտրականություն:  
 Իրավակիրառ պրակտիկայում լիարժեք հավասարություն ապահովելու նպատակով 
հրահանգն անդամ պետություններին քվոտաների կիրառելու հնարավորություն է տալիս` 

                                                 
99

 Հոդված 13-ը ստորադաս է ավելի կոնկրետ իրավական հիմքի կիրառման դեպքում:   
100

 OJ L180/22, 19.7.2000 թվական:  
101

 Եվրոպական միությունը մերժում է այն տեսությունները, որոնք փորձում են հաստատել տարբեր մարդկային ռասաների 
գոյության փաստը: Ռասայական ծագում» տերմինի գործածումն այս հրահանգում չի վկայում նման տեսությունների 
ընդունման մասին (պարբերություն (6)): 
102

 Այս հրահանգի շրջանակներում հավասար վերաբերմունքի սկզբունքը նշանակում է, որ ռասայական կամ էթնիկ  հիմքով 
խտրական վերաբերմունք չպետք է լինի (հոդված 2(1)): 
103

 Տես հոդված 3(2):  
104

 Տես հոդված 3(1)(ա) –ից (ը): 
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ռասայական» կամ էթնիկ ծագման հետ կապված անհարմարությունները կանխելուն կամ 
փոխհատուցելուն ուղղված հատուկ միջոցառումներ ընդունելով կամ իրականացնելով:  
 Հոդված 7(1)-ը պարտավորեցնում է անդամ պետություններին ապահովել, որպեսզի էթնիկ 
կամ ռասայական» հիմքով խտրական վերաբերմունքի զոհ համարվող անձանց հասանելի լինեն, 
անգամ այն դեպքերում, երբ խտրականություն այլևս չի շարունակվում, իրավական, վարչական և 
հաշտեցման ընթացակարգեր:  Հոդված 7(2)-ի համաձայն հրահանգի կիրարկումն ապահովելու 
գործում շահագրգռված իրավաբանական անձիք, օրինակ` ասոցիացիաները, կարող են 
ներգրավվել այդ գործընթացում:  
 Հրահանգի հոդված 8-ը պատասխանող կողմի վրա է դնում ապացուցելու բեռը:  
 Ի լրումն, անդամ պետությունները պարտավոր են իրենց ողջ տարածքում

105
 

համապատասխան բոլոր միջոցներով  տեղեկացնել հանրությանը հրահանգի համաձայն 
ընդունված բոլոր միջոցների մասին և նշանակել մարմին կամ մարմիններ անկախ ռասայական» 
կամ էթնիկ հիմքերի` բոլոր մարդկանց նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի քարոզման 
համար

106
: Այդ մարմինների իրավասություններն առնվազն պետք է ներառի խտրականության 

զոհերին իրենց բողոքների հիման վրա անկախ աջակցության տրամադրումը, անկախ 
հետազոտությունների անցկացումը, անկախ զեկույցների հրատարակումը և համապատասխան 
առաջարկությունների ներկայացումը:  
 

III.3. Աշխատանքի և զբաղվածության ոլորտում հավասար վերաբերմունքի 

ապահովման համար ընդհանուր շրջանակի ստեղծման մասին Խորհրդի 
2000 թվականի նոյեմբերի 27-ի 2000/78/ԵԽ հրահանգ106

 

 
 Զբաղվածության հավասարության մասին հրահանգը կիրառում է զբաղվածության և 
վերապատրաստման ոլորտում հավասար վերաբերմունքի սկզբունքը` անկախ կրոնից կամ 
հավատքից, տարիքից կամ սեռական կողմնորոշումից:  
 Այն ներառում է Ռասայական հավասարության մասին հրահանգի

107
 դրույթներին համարժեք 

դրույթներ խտրականության, դատական կարգով իրավունքների վերականգնման և ապացուցելու 
բեռը կիսելու մասին: Ի հավելումն, այն պահանջում է գործատուներից համապատասխան 
փոփոխություններ կատարել` հոգալու տվյալ աշխատանքը կատարելու համար 
համապատասխան որակավորում ունեցող հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքները:  
 Ավելին, հրահանգը հավասար վերաբերմունքի սկզբունքը սահմանափակելու համար 
թույլատրում է որոշ բացառություններ, օրինակ` կրոնական կազմակերպության էթոսը 
պահպանելու, կամ երիտասարդների կամ մեծահասակ աշխատողների ինտեգրումն 
աշխատանքային շուկայում հնարավոր դարձնելուն ուղղված ծրագրեր իրականացնելու 
նպատակով:  
 

III.4. Երկարաժամկետ կացության կարգավիճակ ունեցող երրորդ 
երկրների քաղաքացիների կարգավիճակի մասին Խորհրդի 2003 
թվականի նոյեմբերի 25-ի 2003/109/ԵԽ հրահանգ 107

 

  
Հրահանգը սահմանում է, որ անդամ պետությունները պետք է սկսեն կիրարկել անկախ 

սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկ կամ սոցիալական պատկանելությունից, գենետիկ 
առանձնահատկություններից, լեզվից, կրոնից կամ հավատքից, քաղաքական հայացքներից կամ այլ 
կարծիքներից, ազգային փոքրամասնության պատկանելիությունից, հարստությունից, ծննդավայրից, 
հաշմանդամությունից, տարիքից կամ սեռական կողմնորոշումից` ոչ-խտրական վերաբերմունքի 
մասին դրույթները

108
:  

 Մասնավորապես հոդված 11-ը պահանջում է երկարաժամկետ կացության թույլտվություն 
ունեցող բնակիչների նկատմամբ համապատասխան անդամ պետության քաղաքացիների հետ 
հավասար վերաբերմունք հետևյալ ոլորտներում`  

i. վարձու աշխատանք կատարելու կամ իրենց ինքնուրույնաբար աշխատանքով ապահովելու 
իրավունք, եթե այդ գործունեությունը չի ենթադրում հաճախակի ներգրավում հանրային 
իշխանության գործունեության մեջ, և զբաղվածության ու աշխատանքային պայմանների 
իրավունք, ներառյալ` աշխատանքից հեռացվելու և համարժեք փոխհատուցման 
իրավունք, 
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 Տես հոդված 10: 
106

 Տես հոդված 13: 
107

 Վերևում նկարագրված խորհրդի 2000/43/ԵԽ հրահանգ:  
108

 Խորհրդի 2003/109/ԵԽ հրահանգի արձանագրություն թիվ 5  
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ii. կրթության և միջին մասնագիտական ուսուցման իրավունք, ներառյալ` ազգային 
օրենսդրությանը համաձայն տրվող ուսումնական դրամաշնորհներ ստանալու իրավունք,  

iii. մասնագիտական դիպլոմների, հավաստագրերի և այլ որակավորումների ճանաչման 
իրավունք` համապատասխան ազգային ընթացակարգերով սահմանված կարգով,  

iv. սոցիալական ապահովության, սոցիալական աջակցության և սոցիալական 
պաշտպանության իրավունք` ազգային օրենսդրություններով սահմանված կարգով,  

v. հարկային արտոնություններ, 
vi. ապրանքներից և ծառայությունների օգտվելու ու հանրությանը հասանելի ապրանքներ և 

ծառայություններ մատուցելու իրավունք, ինչպես նաև կացարան ձեռք բերելու 
ընթացակարգերից օգտվելու իրավունք,   

vii. աշխատողներին կամ գործատուներին ներկայացնող կազմակերպության կամ կոնկրետ 
մասնագիտություն ունեցող անդամներին ներկայացնող որևէ այլ կազմակերպության 
անդամության իրավունք, միավորումներ ստեղծելու իրավունք` առանց հակասելու 
հանրային քաղաքականության և հանրային անվտանգության վերաբերյալ ազգային 
դրույթներին, և 

viii. համապատասխան անդամ պետության ողջ տարածքում ազատ տեղաշարժվելու 
իրավունք` ազգային օրենսդրությամբ անվտանգության նկատառումներով սահմանված 
դրույթների շրջանակներում:  
Սակայն, հոդված 11(2)-ի համաձայն համապատասխան անդամ պետությունը 

պարբերություն 1-ի (բ),(դ),(ե) և (զ) կետերի հետ կապված կարող է սահմանափակել հավասար 
վերաբերմունքի սկզբունքի կիրարկումը, եթե երկարաժամկետ կացության թույլտվություն ունեցող 
անձի կամ իր ընտանիքի անդամների գրանցված կամ փաստացի բնակության վայրը գտնվում է 
համապատասխան անդամ պետության տարածքում:  
 Ի հավելում անդամ պետությունները կարող են սահմանափակել իրենց քաղաքացիների 
հետ հավասար վերաբերմունքի սկզբունքի կիրարկումը հոդված 11(3)-ում նշված դեպքերում`  

i. անդամ պետությունները կարող են սահմանափակել վարձու աշխատանք կատարելու կամ 
իրենց ինքնուրույնաբար աշխատանքով ապահովելու իրավունքը, եթե նման 
գործունեություն ծավալելու իրավունքը գործող ազգային կամ եվրոպական համայնքի 
օրենսդրությամբ տրված է միայն ԵՄ կամ Եվրոպական տնտեսական գոտու 
քաղաքացիներին, և 

ii. անդամ պետությունները կրթության և վերապատրաստման իրավունքից օգտվելու համար 
կարող են պահանջել համապատասխան լեզվին տիրապետելու մասին ապացույցներ,իսկ 
համալսարան հաճախելու իրավունքի իրացման համար կարող են սահմանել որոշ 
կրթական նախապայմաններ:  
Հոդված 11(4)-ը հավելում է նաև, որ անդամ պետությունները կարող են սահամանփակել 

հավասար վերաբերմունքը սոցիալական օժանդակության և սոցիալական պաշտպանության 
հիմնական նպաստների հետ կապված:  
 Սակայն, հոդված 11(5)-ի համաձայն անդամ պետությունները կարող են որոշել 
պարբերություն 1-ում նշված ոլորտներում հավելյալ հնարավորություններից օգտվելու իրավունք 
շնորհել: Անդամ պետությունները կարող են նաև որոշում կայացնել հավասար վերաբերմունքի 
սկզբունքը պարբերություն 1-ում չնշված ոլորտներում կիրառելու մասին:  
 

III.5. Երրորդ երկրների քաղաքացիներին գիտական հետազոտություններ 
իրականացնելու նպատակով ընդունելու հատուկ ընթացակարգի մասին 
Խորհրդի 2005 թվականի հոկտեմբերի 12-ի 2005/71/ԵԽ հրահանգ 107   

   
Այս հրահանգին համապատասխան կացության թույլտվություն ստացած անձանց 

նկատմամբ քաղաքացիների հետ հավասար վերաբերմունքի սկզբունքը պետք է կիրառվի հետևյալ 
ոլորտներում` 

i. դիպլոմների, հավաստագրերի և այլ մասնագիտական որակավորումների ճանաչում` 
համապատասխան ազգային ընթացակարգերով սահմանված կարգով,  

ii. աշխատանքային պայմաններ, ներառյալ` վարձատրություն և աշխատանքից հեռացում, 
iii. սոցիալական ապահովության որոշ ճյուղեր, Համայնքում տեղաշարժվող աշխատող, 

ինքնազբաղ անձանց և իրենց ընտանիքի անդամներին համար սոցիալական 
ապահովության ծրագրերի մասին Խորհրդի 1971 թվականի հունիսի 14-ի թիվ 1408/71 
կանոնակարգում (ԵՏՏ) սահմանված կարգով, 

iv. հարկային արտոնություններ, 
v. հանրությանը հասանելի ապրանքներից և ծառայություններից օգտվելու և ապրանքներ և 

ծառայություններ մատակարարելու իրավունք:  
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III.6. Թիվ 1408/71  և թիվ  574/72 կանոնակարգերի (ԵՏՀ) դրույթների` միայն իրենց 
ազգային պատկանելության պատճառով այդ դրույթներից չօգտվող երրորդ 
երկրների քաղաքացիների վրա տարածման մասին Խորհրդի 2003 թվականի 
մայիսի 14-ի 859/2003 կանոնակարգ (ԵԽ)107

 

 
 Խորհրդի այս կանոնակարգի նպատակն անդամ պետությունների տարածքում 
օրինականորեն բնակվող երրորդ երկրների քաղաքացիներ նկատմամբ արդարացի վերաբերմունքի 
ապահովումն է և վերջիններիս իրավական կարգավիճակի սահմանումը` ներառյալ Եվրոպական 
միության քաղաքացիների իրավունքներին հնարավորինս համարժեք իրավունքներ:  

Այդ առումով Համայնքում տեղաշարժվող աշխատող անձանց և իրենց ընտանիքի 
անդամների համար սոցիալական ապահովության ծրագրերի մասին Խորհրդի 1971 թվականի թիվ 
1408/71 կանոնակարգի (ԵՏՏ) կիրարկումն անհարժեշտ էր ստեղծված իրավիճակը բարելավելու 
համար այն ժամանակ, երբ համայնքի քաղաքացիների հետ նույն իրավիճակում գտնվող երրորդ 
երկրների քաղաքացիների կողմից անդամ պետությունների սոցիալական ապահովության 
համակարգերից օգտվելու հետ կապված հիմնախնդիրները լուծելու համար օգտագործվող 
իրավական գործիքների քանակն ու բազմազանությունը իրավական և վարչարարական 
դժվարությունների էր ստեղծել: Այդ դժվարությունները վերաբերվում էին երրորդ երկրների 
քաղաքացիներին, նրանց գործատուներին և սոցիալական ապահովության ազգային իրավասու 
մարմիններին
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: 

1408/71 կանոնակարգի (ԵՏՏ) համաձայն հաշմանդամության, ծերության կամ մահվան 
թոշակներից օգտվելու իրավունք ունեցող անձիք, պետք է կարողանան օգտվել այդ իրավունքից 
տարբեր անդամ պետություններում իրենց հետ պատահած համանման դեպքերում: Ավելի 
բարենպաստ պայամններով շուկայում շարժունություն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է  
ավելի սերտ համագործակցություն ապահովել անդամ պետությունների գործազրկության 
ապահովագրության ծրագրերի և գործազրկության աջակցության ծրագրերի միջև: Տարբեր անդամ 
պետություններում աշխատանք փնտրելու գործընթացը հեշտացնելու նպատակով 
նպատակահարմար է գործազուրկին սահմանափակ ժամանակահատվածի համար տրամադրել 
գործազրկության նպաստ` համապատասխան անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով:  

1408/71 կանոնակարգի (ԵՏՏ) և 574/72 կիրարկող կանոնակարգի (ԵՏՏ)
 110

 դրույթներն այս 
կանոնակարգով կիրառելի են միայն այնքանով, որքանով տվյալ անձը անդամ պետության 
տարածքում օրինականորեն բնակվելու թույլտվություն ունի

111
: 

 1408/71 կանոնակարգի (ԵՏՏ) և 574/72 կանոնակարգի (ԵՏՏ) դրույթները կիրառելի չեն 
միայն մեկ անդամ պետության տարածքում տեղի ունեցող այն իրավիճակներում: Սա վերաբերվում 
է նաև երրորդ երկրների այն քաղաքացիներին, ովքեր կապեր ունեն միայն երրորդ պետության 
կամ մեկ անդամ պետության տարածքում

112
: 

1408/71 կանոնակարգի (ԵՏՏ) հոդված 69-ում շարադրված գործազրկության նպաստի 
շարունակական իրավունքից օգտվելու համար անհրաժեշտ է մուտք գործած յուրաքանչյուր 
անդամ պետության զբաղվածության ծառայություններում գրանցվել որպես աշխատանք փնտրող 
անձ:  Հետևաբար` այս դրույթները կարող են տարածվել նաև երրորդ երկրի քաղաքացու վրա, եթե 
նա իր կացության թույլտվության համաձայն իրավունք ունի իր կողմից մուտք գործած անդամ 
պետության զբաղվածության ծառայություններում գրանցվել` որպես աշխատանք փնտրող և 
օրինական աշխատելու իրավունք ունի
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: 

Կանոնակարգի հոդված 2(2)-ի համաձայն 2003 թվականի հունիսի 1-ին նախորդող 
ժամանակահատվածում անդամ պետության օրենսդրությամբ կանոնակարգվող 
ապահովագրության, զբաղվածության, ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահովելու կամ 
բնակության ցանկացած ժամանակահատված պետք է հաշվի առնի այս կանոնակարգի 
դրույթներից բխող իրավունքները:    
 Ավելին, որևէ նպաստ, որը չի տրվել կամ կասեցվել է տվյալ անձի ազգության կամ 
բնակության կարգավիճակի պատճառով, վերջինիս պահանջով պետք է տրվի կամ պետք է 
վերսկսվի դրա տրամադրումը 2003 թվականի հունիսի 1-ից, եթե այն իրավունքները, որոնց համար 
նպաստները նախկինում տրամադրվել են, չեն ենթադրում միանվագ վարձատրություն

114
:  
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 Խորհրդի 859/2003 կանոնակարգի (ԵԽ) արձանագրություն: 
110

 Այս կանոնակարգը մանրամասնում է յուրաքանչյուր անդամ պետության այն իրավասու մարմինները, այն 
փաստաթղթերը, որոնք պետք է լրացնի և ընթացակարգերը, որոնցով պետք է առաջնորդվի անձը, ով ցանկանում է նպաստ 
ստանալ, վարչական ստուգումների և բժշկական ստուգումների ընթացակարգերը և մի անդամ պետության 
ինստիտուտների կողմից տրամադրվող նպաստի` մեկ այլ անդամ պետության ինստիտուտի կողմից փոխհատուցման 
կարգը: 
111

 Խորհրդի 859/2003 կանոնակարգի (ԵԽ) արձանագրություն 11: 
112

 Խորհրդի 859/2003 կանոնակարգի (ԵԽ) արձանագրություն 12: 
113

 Խորհրդի 859/2003 կանոնակարգի (ԵԽ) արձանագրություն 13:  
114

 Խորհրդի 859/2003 կանոնակարգի (ԵԽ)հոդված 2(4): 
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 Այն անձանց իրավունքները, ովքեր մինչև 2003 թվականի հունիսի 1-ը ստացել են նպաստ, 
կարող են վերանայվել իրենց պահանջով` այս կանոնակարգի դրույթները ևս հաշվի առնելու 
նպատակով

115
:  

III.7. Ինտեգրման միասնական օրակարգ. Եվրոպական միության մեջ երրորդ 
երկրների քաղաքացիների ինտեգրման շրջանակ 114  

 

 
 Հաջորդելով ԵՄ-ում ներգաղթյալների ինտեգրման քաղաքականության

116
 մասին Խորհրդի 

2004 թվականի նոյեմբերի 19-ի եզրակացություններին` Հաագայի ծրագիրը առաջարկեց 
Հանձնաժողովին մինչև 2005 թվականի ավարտը ներկայացնել օրինական միգրացիայի մասին 
քաղաքականության ծրագիր: Որպես առաջին քայլ Հանձնաժողովը հրապարակեց նախնական 
փաստաթուղթ ԵՄ-ի տնտեսական միգրացիայի կառավարման մոտեցումերի մասին

117
` ընդգծելով, 

որ ընդունման միջոցառումները պետք է զուգակցվեն ինտեգրման ծանրակշիռ 
քաղաքականություններով:  
 Մինչ ինտեգրումը շարունակվում է ԵՄ քաղաքական օրակարգում առաջնահերթ 
դիրքերում գտնվել, գոյություն չունեն այս խնդրի վերաբերյալ պարտադիր դրույթներ: Այս առումով 
ուղղորդող է Ինտեգրման միասնական շրջանակը` Եվրոպական միության մեջ երրորդ երկրների 
քաղաքացիների ինտեգրման շրջանակը: Այս հաղորդագրությունը Հանձնաժողովի առաջին 
արձագանքն էր Եվրոպական Խորհրդի` ինտեգրման համաձայնեցված եվրոպական շրջանակ 
ստեղծելու մասին առաջարկին: Այս շրջանակի անկյունաքարը կոնկրետ միջոցառումների մասին 
առաջարկներն են` հիմնական ընդհանուր սկզբունքները, որոնք ԵՄ աջակցող մի շարք 
մեխանիզմների հետ մեկ տեղ ընդունվել են 2004

118
 թվականի նոյեմբերին: Հաշվի առնելով 

գոյություն ունեցող ԵՄ քաղաքականության շրջանակները` հաղորդագրությունը նոր 
առաջարկություններ է ներկայացնում ինչպես ԵՄ, այնպես էլ ազգային մակարդակում 
գործողությունների համար:  

 Ինտեգրումը բոլոր ներգաղթյալների և անդամ պետությունների բնակիչների փոխադարձ 
հարմարվելու դինամիկ, երկկողմանի գործընթացն է:  

 Ինտեգրումը ենթադրում է հարգանք Եվրոպական միության հիմնարար արժեքների 
նկատմամբ:  

 Զբաղվածությունը ինտեգրման գործընթացի կարևորագույն մասն է և կենտրոնական դեր 
ունի ներգաղթյալների մասնակցության, ընդունող հասարակությունում ներգաղթյալների 
կողմից արվող ներդրման և այդ ներդրումը տեսանելի դարձնելու գործում:  

 Ընդունող հասարակության լեզվի, պատմության և ինստիտուտների իմացությունը 
ինտեգրման անբաժանելի մասն են կազմում.  ներգաղթյալներին հիմնական գիտելիքներ 
ձեռք բերելու հնարավորություն տալը էական նշանակություն ունի նրանց հաջող 
ինտեգրման առումով:  

 Կրթության ոլորտում ջանքերը շատ կարևոր դեր ունեն ներգաղթյալներին`հատկապես 
նրանց հետնորդներին պատրաստելու ավելի հաջողակ լինել և հասարակական կյանքում 
ավելի ակտիվ մասնակցություն ունենալու համար: 

 Ներգաղթյալների` քաղաքացիների հետ հավասար և առանց խտրական վերաբերմունքի 
ինստիտուտներից, ինչպես նաև հանրային և մասնավոր ապրանքներից և 
ծառայություններից  օգտվելու իրավունքը կարևորագույն նշանակություն ունի ավելի լավ 
ինտեգրման ուղիներ որոնելու գործում:  

 Ներգաղթյալների և անդամ պետությունների քաղաքացիների միջև հաճախակի շփումները 
ինտեգրման հիմնարար մեխանիզմն է: Ընդհանուր ֆորումները, միջմշակութային 
երկխոսությունը, ներգաղթյալների և նրանց մշակույթների մասին կրթությունը, և քաղաքային 
միջավայրում նպաստող կենսապայմանները մեծացնում են ներգաղթյալների և անդամ 
պետությունների քաղաքացիների շփումները:  

 Հիմնարար իրավունքների խարտիայով երաշխավորվում է բազմազան մշակույթների և 
կրոնների առկայությունը, որի իրավունքը պետք է պաշտպանված լինի` բացառությամբ այն 
դեպքերի, երբ այն հակասում է եվրոպական կամ ազգային օրենսդրություններով 
սահմանված անքակտելի իրավունքներին: 

 Ներգաղթյալների մասնակցությունը ժողովրդավարական գործընթացներում և ինտեգրման 
քաղաքականությունների ու միջոցառումների մշակման գործընթացներում` մասնավորապես 
տեղական մակարդակներում, նպաստում է ինտեգրմանը:  

 
 

                                                 
115

 Խորհրդի 859/2003 կանոնակարգի (ԵԽ)հոդված 2(5):  
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 Խորհրդի փաստաթուղթ թիվ 14776/04 ՄԻԳՐ 105: 
117

 Հաղորդագրություն (2004) 811 վերջնական:  
118

 Խորհրդի 2004 թվականի նոյեմբերի 19-ի փաստաթուղթ թիվ 14615/04:  



 46 

 
 
 
 

Գ.  Արտաքսում, կամավոր վերադարձ և հետ ընդունում 
(ռեադմիսիա) 

 
Ներածություն 

 2005 թվականից ի վեր oրենսդրական մակարդակում պարտադիր ուժ ունեցող ԵՄ ոչ մի 
փաստաթուղթ չի ընդունվել: Եվրոպական համայնքի մասին համաձայնագրի հոդված 63(3)(բ)-ի 
համաձայն Անօրինականորեն բնակվող երրորդ երկրների քաղաքացիների վերադարձի համար 
անդամ պետությունների միասնական ստանդարտների և ընթացակարգերի մասին հրահանգի 
նախագիծը

119
 վերջին շրջանում ԵՄ ձեռնարկած փորձն է լուծում գտնելու իրենց ծագման երկիր 

արտաքսվելուց խուսափելու նպատակով անդամ պետությունների միջև տեղաշարժվելու` 
անօրինական միգրանտների հնարավորությունից բխող հիմնախնդիրների համար   և  ներդնել 
արտաքսման որոշումների, իրավական երաշխիքների, կալանավորման և արտաքսման 
գործընթացի համար միասնական ստանդարտներ:  
 Մինչ այժմ անդամ պետությունների միջև ձեռք չի բերվել համաձայնություն և անդամ 
պետությունների պնդմամբ առաջարկվող հրահանգում ներառված նախագծում տարանցիկ 
գոտիներում գտնվող անձանց, մարդու իրավունքների հիմքով արտաքսումից խուսափելու, ուժով 
հեռացման սահմանափակումների, արտաքսման որոշումների կիրարկման կասեցման, վերստին 
մուտքի արգելքների, ընթացակարգային երաշխիքների և կալանավորման պայմանների 
վերաբերյալ երաշխիքները չեն ներառվել:  
 2007 թվականի փետրվարին ԵՄ Խորհրդի գերմանական նախագահությունը տեքստի նոր 
առաջարկ ներկայացրեց, որը հրահանգի շատ դրույթներ չէր ներառում իր մեջ և մյուս բոլորի 
հարցերի հետ կապված պարզապես հղում էր կատարում ազգային օրենսդրությանը

120
: 

Գերմանական նախագահությունը առաջարկում էր որպեսզի արտաքսման բոլոր ասպեկտների 
ամբողջական ներդաշնակեցումը բացառվի: Նախագահության խոսքերով որոշ ոլորտներում (հետ 
վերադառնալու և բնակության արգելքներ, իրավական միջոցներ և ժամանակավոր 
բանտարկություն) նախագահությունը տեսնում է համահամայնքային ներդաշնակեցման 
հնարավորություն: Առաջին փուլում, նախագահության կարծիքով, համայնքի կանոնները պետք է 
վերաբերվեն հետ վերադարձի և հեռացման միայն որոշ ասպեկտներին և պետք է տեղ թողնեն 
անդամ պետությունների ընթացակարգերի համար: Վերադարձի` ներառյալ բոլոր 
ընթացակարգային կանոնների ավելի ընդգրկուն ներդաշնակեցումը կարելի է նախաձեռնել միայն 
ապագայում: Ամեն դեպքում, անհրաժեշտ է ապահովել, որպեսզի վերադարձը և հեռացումը  
չխոչընդոտվի կամ չհետաձգվի համայնքի դրույթների պատճառով»:  
 Վերադարձի մասին հրահանգի նախագիծը պետք է դիտարկվի Հանձնաժողովի 
Ապագայում դեպի ԵՄ միգրացիայի կառավարման շրջանակային ծրագրի համատեքստում: 
Համերաշխության և միգրացիոն հոսքերի կառավարման 2007-2013թթ.

121
  շրջանակային ծրագիր 

մշակելու մասին Հանձնաժողովի Խորհրդին և Եվրոպական խորհրդարանին ուղղված 
հաղորդագրության համաձայն տարեկան կես միլիոն անօրինական միգրանտներ են 
ձերբակալվում ԵՄ-ում, որից 300,000-ը հետ են ուղարկվում: Ծրագիրը առաջարկում է հետևյալ 
չորս ոլորտները ներառող միասնական ֆինանսական մեխանիզմներ`  

 արտաքին սահմանների վերահսկողություն ու հսկողություն, 

 ԵՄ-ում անօրինականորեն բնակվող երրորդ երկրների քաղաքացիների վերադարձ, 

 օրինականորեն բնակվող երրորդ երկրների քաղաքացիների ինտեգրում, 

 ապաստանի տրամադրում:  
Խորհրդի կողմից Հաագայի ծրագրի շրջանակներում առաջարկված ծրագրի շրջանակում 

նախատեսում է 2008 թվականին Արտաքին սահմանների ֆոնդի, Փախստականների եվրոպական 
ֆոնդի և Ինտեգրման եվրոպական ֆոնդի ստեղծում, որոնք կվճարեն անդամ պետություններին 
արտաքսումների համար` հաշվի առնելով նախկինում անդամ պետություններից ինչպես 
արտաքսվողների թվերը, այնպես էլ գոհացուցիչ կերպով իրականացված վերադարձների թվերը:  

 

I. Արտաքսում 

                                                 
119

 Հաղորդագրություն (2005) 391 վերջնական, 1.9.2005 թվական:  
120

 Խորհրդի փաստաթուղթ 6624/07, 28.2.2007 թվական:  
121

 Հաղորդագրություն (2005) 123 վերջնական, 6.4.2005 թվական:  
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I.1. 1985 թվականի հունիսի 14-ի շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող 
կոնվենցիա 

122 

  
 Արտաքսման մասին ԵՄ օրենսդրության հիմքում ընկած սկզբունքները վերաբերվում են 
արտաքսման արագությանը և ծախսարդյունավետությանը

123
: Սակայն, միաժամանակ 

արտաքսման ընթացակարգերը պետք է ամբողջովին համապատասխանեն ապաստանի և մարդու 
իրավունքների ոլորտում արտաքսող պետության ստանձնած միջազգային 
պարտավորություններին:  
  Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի հոդված 23-ի համաձայն. 

1. Երրորդ երկրների քաղաքացիներն, ովքեր երբևէ չեն բավարարել կամ այլևս չեն 
բավարարում ստորագրող կողմերի տարածքում կիրառվող կարճաժամկետ բնակության 
պայմանները, սովորաբար պարտավոր են անմիջապես լքել ստորագրող կողմերի 
տարածքները:  

2. Երրորդ երկրների քաղաքացիներն, ովքեր ունեն մեկ այլ ստորագրող կողմից տված վավեր 
կամ ժամանակավոր կացության թույլտվություններ պարտավոր են անմիջապես 
տեղափոխվել այդ ստորագրող պետության տարածք:  

3. Եթե երրորդ երկրների այդ քաղաքացիները կամավոր չեն հեռանում կամ եթե հնարավոր է 
ենթադրել, որ նրանք անմիջապես այդպես չեն վարվի կամ այն դեպքերում, երբ նրանց 
անհապաղ հեռացումն անհրաժեշտ է ազգային անվտանգության կամ հանրային 
քաղաքականության նկատառումներից ելնելով, նրանք պետք է արտաքսվեն այն 
ստորագրող պետության տարածքից, որտեղ ստորագրող պետության ազգային 
օրենսդրության համաձայն ձերբակալել են նրանց: Եթե արտաքսումն օրենքով չի 
թույլատրվում, ապա համապատասխան ստորագրող պետությունը կարող է տվյալ 
անձանց իր տարածքում մնալու թույլտվություն տալ:  

4. Երրորդ երկրների այդ քաղաքացիները կարող են այդ պետության տարածքից 
արտաքսվել իրենց ծագման երկներ կամ որևէ այլ պետություն, որը նրանց կարող է 
ընդունել` մասնավորապես ստորագրող պետությունների կողմից ստորագրված հետ 
ընդունման համաձայնագրերի համապատասխան դրույթների հիման վրա:  

5. Պարբերություն 4-ը չի բացառում ապաստանի իրավունքի մասին ազգային օրենսդրության 
դրույթների, ինչպես նաև 1967 թվականի հունվարի 31-ի Նյու Յորքի 
արձանագրություններով փոփոխված 1951 թվականի հուլիսի 28-ի փախստականների 
կարգավիճակի մասին Ժնևի կոնվենցիայի հոդված 33(1)-ի պարբերություն 2-ի կիրառումը:  
Ի հավելումն, կոնվենցիայի հոդված 24-ը սահմանում է, որ համապատասխան 

չափորոշիչների և գործնական կարգավորման մասին գործադիր հանձնաժողովի սահմանման 
հիման վրա ստորագրող կողմերը պետք է փոխհատուցեն միմյանց այն ֆինանսական 
անհամաչափությունների համար, որոնք կարող են առաջանալ հոդված 23-ում սահմանված 
արտաքսման պարտականության իրականացման արդյունքում, եթե այդ արտաքսումը չի կարող 
իրականացվել երրորդ երկրի քաղաքացու հաշվին:  
 1998 թվականի ապրիլի 21-ին շենգենյան գործադիր հանձնաժողովը հաստատեց Օդային 
ճանապարհով օտարերկրյա քաղաքացիների արտաքսման գործընթացում ստորագրյալ 
պետությունների միջև համագործակցության մասին փաստաթուղթ SCH/II-read (97)5 rev. 5-ը: Այդ 
հիմնահարցին արդեն անդրադարձ է կատարվել Երկու կամ ավելի անդամ պետությունների 
տարածքից անհատական հեռացման հրամաններ ունեցող երրորդ երկրների քաղաքացիների 
հեռացման համար համատեղ թռիչքների կազմակերպման մասին Խորհրդի որոշման մեջ

124
: 

1998 թվականի հունիսի 23-ին շենգենյան գործադիր հանձնաժողովը որոշում կայացրեց 
նաև, որ  պետք է սահմանվեն միջոցառումներ այն երկրների նկատմամբ, ովքեր խոչընդոտներ են 
ստեղծում շենգենյան երկրների տարածքից արտաքսման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի 
տրամադրման գործում

125
: Սա, մասնավորապես վերաբերվում է հայրենադարձության ոլորտում 

շենգենյան  պետությունների մայրաքաղաքներում օտարերկրյա հյուպատոսարանների կողմից 
ճամփորդական փաստաթղթերի տրամադրման հարցում համագործակցության պակասի հետ 
կապված առկա մտահոգություններին: Չնայած ազգային մակարդակում արվել են լուծումներ 
որոնելուն ուղղված առաջին քայլերը` կարծիք կա, որ միասնական շենգենյան մոտեցումն այս 
հիմնահարցին կկարողանար ավելի արդյունավետ լուծումներ առաջարկել:    
 
 

                                                 
122

 OJ L239/19, 22.9.2000 թվական – շենգենյան օրենսդրությունը, ինչպես նշված է Խորհրդի 1999 թվականի մայիսի 20-ի 
1999/435/ԵԽ որոշման հոդված  1(2)-ում, OJ L176/1, 10.7.1999 թվական: 
123

 Տես Արտաքսման նպատակով տարանցման մասին 1992 թվականի նոյեմբերի 30-ի հանձնարարականի պարբերություն 
III-ը (WG1110): 
124

 Տես մաս Գ.I.6.-ը ստորև:  
125

 SCH/Հաղորդագրություն-ex (98)18 rev. 
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I.2. Երրորդ երկրների քաղաքացիների արաքսման վերաբերյալ որոշումների 
փոխադարձ ճանաչման մասին Խորհրդի 2001 թվականի մայիսի 2001/40/ԵԽ 
հրահանգ126 

  
Այս հրահանգն ընդունվել է անդամ պետությունների կողմից արտաքսման մասին 

որոշումների կիրարկման գործընթացում ավելի մեծ արդյունավետություն և ավելի լավ 
համագործակցություն ապահովելու նպատակով` հավաստելով, որ երրորդ երկրների 
քաղաքացիների արտաքսման մասին որոշումները պետք է կայացվեն համաձայն Մարդու 
իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական 
կոնվենցիայով երաշխավորվող հիմնարար իրավունքների

127
:   

 Հոդված 1(1)-ի համաձայն այս հրահանգի նպատակն է հնարավոր դարձնել մեկ այլ անդամ 
պետության

128
 տարածքում գտնվող երրորդ երկրի քաղաքացու դեմ անդամ պետության

129
 

իրավասու մարմնի կողմից ընդունված արտաքսման մասին որոշման ճանաչումը:  Հոդված 1(1)-ին 
համաձայն ընդունված ցանկացած որոշում պետք է իրականացի համաձայն կիրարկող անդամ 
պետության համապատասխան օրենսդրության:  
 Հոդված 1(1)-ին համաձայն իրականացվող արտաքսումը կարող է վերաբերվել`  

i. երրորդ երկրու քաղաքացուն, ով ստացել է արտաքսման հրաման հանրային կարգի կամ 
ազգային անվտանգության ու ապահովության համար լուրջ սպառնալիք ներկայացնելու 
հիմքով, եթե  

- երրորդ երկրի  քաղաքացին արտաքսման հրամանը ընդունած անդամ 
պետությունում դատապարտվել է հանցանքի համար` առնվազն մեկ տարի 
ազատազրկմամբ, 

- լուրջ հիմքեր կան հավատալու, որ երրորդ երկրի քաղաքացին ծանր քրեական 
հանցանք է գործել կամ բավարար փաստեր կան անդամ պետության տարածքում 
նախատեսվող նման հանցանքի գործելու, և 

ii. երրորդ երկրու քաղաքացուն, ում արտաքսման վերաբերյալ կայացվել է որոշում երրորդ 
երկրների քաղաքացիների մուտքի և կացության կանոններին չենթարկվելու հիման վրա

130
: 

Հրահանգի հոդված 4-ի համաձայն անդամ պետությունները պարտավոր են ապահովել, 
որպեսզի երրորդ երկրի այն քաղաքացին, ում արտաքսման որոշումն ընդունվել է հոդված 1(1)-ի 
համաձայն դատարան դիմելու իրավունք ունենա:  
 Ավելին, պետք է ապահովվի նաև անձնական տվյալների պաշտպանությունը և տվյալների 
անվտանգությունը

131
:   

 Հրահանգը սահմանում է նաև, որ արտաքսման որոշումն ընդունած և որոշումն 
իրականացնող անդամ պետությունների իշխանությունները պետք է օգտվեն 
համագործակցության և տեղեկատվության փոխանակման

132
 համապատասխան միջոցներից և 

պետք է փոխհատուցեն միմյանց այս հրահանգի կիրարկման արդյունքում առաջացած 
ֆինանսական բոլոր անհամաչափությունների համար

133
:  

 

I.3. Երրորդ երկրների քաղաքացիների արաքսման վերաբերյալ որոշումների 
փոխադարձ ճանաչման մասին 2001/40/ԵԽ հրահանգի կիրարկման 
արդյունքում առաջացած ֆինանսական անհամաչափությունների 
փոխհատուցման չափորոշիչների և գործնական կարգավորման մասին 
Խորհրդի 2004 թվականի փետրվարի 23-ի որոշում134 

  
Այս որոշումն ընդունում է, որ 2001/40/ԵԽ

135
 հրահանգի կիրարկման արդյունքում կարող են 

առաջանալ ֆինանսական անհամաչափություններ, երբ չնայած կիրարկումն ապահովող անդամ 
պետության գործադրած ջանքերին` արտաքսման մասին որոշումների կիրարկումը չի կարող 
կատարվել համապատասխան անդամ պետության քաղաքացու կամ երրորդ կողմի հաշվին, որի 

                                                 
126

 OJ L149/34, 2.6.2001 թվական:  
127

 Տես 2001/40/ԵԽ հրահանգի առաջաբանի 4-րդ  պարբերությունը, ինչպես նաև հոդված 3(2)-ը:  
128

 կիրարկող անդամ պետություն»  
129

 արատքսման որոշումն ընդունող անդամ պետություն» 
130

 Տես 2001/40/ԵԽ հրահանգի հոդված 3(1)-ը: 
131

 Անհատական տվյալների մշակման և այդ տվյալների ազատ տեղաշարժի ընթացքում անհատների պաշտպանության 
մասին 95/46/ԵԽ հրահանգի (OJ L281/31, 23.11.1995 հրահանգ) համաձայն: 
132

 Հոդված 2001/40/ԵԽ հրահանգի հոդված 6(1):  
133

 2001/40/ԵԽ հրահանգի հոդված 7(1); այս հարցին անդրադարձ է կատարվել 2001/40/ԵԽ հրահանգի կիրակումից բխող 
ֆինանսական անհամաչափությունների փոխհատուցման չափորոշիչները և պրակտիկ կարգավորումը սահմանող 
Խորհրդի 2004 թվականի փետրվարի 23-ի որոշման մեջ (OJ L060/55, 27.2.2004) (տես ստորև):  
134

 OJ L60/55, 27.2.2004 թվական: 
135

 Տես մաս Գ.III.2.-ը վերևում:  
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համար պետք է ընդունվեն անդամ պետությունների երկկողմ փոխհատուցման համապատասխան 
չափորոշիչներ և իրականացվի պրակտիկ կարգավորում:  
 Հրահանգը հիմք է հանդիսանում շենգենյան կոնվենցիայի հոդված 24-ի դրույթների 
կիրարկման համար անհրաժեշտ չափորոշիչների և գործնական կարգավորման սահմանման 
համար

136
: Այն սահմանում է 2001/40/ԵԽ հրահանգի կիրարկման արդյունքում առաջացած բոլոր 

ֆինանսական անհամաչափությունների փոխհատուցման համապատասխան չափորոշիչները և 
գործնական կարգավորումը: 
 Կիրարկումն ապահովող անդամ պետությունը պետք է ընդհանուր տեղեկատվություն 
տրամադրի արտաքսման մասին որոշում ընդունած անդամ պետությանը հեռացման 
միջոցառումների մոտավոր արժեքի վերաբերյալ, իսկ փոխհատուցումը պետք է տեղի ունենա 
կիրարկող անդամ պետության պահանջով` տրասնպորտային, վարչական ծախսերը, 
ուղեկցողների օրապահիկը, վերադարձվողի կացարանի ծախսերը և բժշկական ծախսերը ծածկող 
նվազագույն իրական ծախսերի հիման վրա: Անհրաժեշտության դեպքում կիրարկումն ապահովող 
անդամ պետությունը պետք է խորհրդակցի արտաքսման մասին որոշում ընդունած անդամ 
պետության հետ և համաձայնության գա հրահանգի հոդված 2(2)-ում սահմանված ծախսերի կամ 
հավելյալ ծախսերի շուրջ:  
 Փոխհատուցման պահանջները կարող են ներկայացվել միայն գրավոր` կից ունենալով 
վերականգնելի ծախսերի փաստաթղթային ապացույցներ և կարող են մերժվել, եթե ներկայացվել 
են կիրարկումից հետո մեկ տարուց ուշ ժամկետում: 

I.4. Օդային ճանապարհով հեռացման դեպքում տարանցման գործընթացում 
օժանդակության մասին Խորհրդի 2003 թվականի նոյեմբերի 25-ի 
2003/11/ԵԽ հրահանգ137 

 
 Այս հրահանգի նպատակն է սահմանել առանց ուղեկցորդի կամ ուղեկցորդով օդային 
ճանապարհով հեռացման դեպքերում անդամ պետությունների տարանցման 
օդանավակայաններում իրավասու մարմինների միջև օժանդակության միջոցառումները: 
 Հրահանգի հոդված 3-ի համաձայն երրորդ երկրի քաղաքացուն օդային ճանապարհով հետ 
վերադարձնելու ցանկություն ունեցող անդամ պետությունը պետք է պարզի, թե արդյո՞ք 
հնարավոր է դեպի արտաքսման երկիր ուղիղ թռիչից օգտվել:  Եթե երրորդ երկրի քաղաքացուն 
օդային ճանապարհով հետ վերադարձնելու ցանկություն ունեցող անդամ պետությունը պրակտիկ 
ընդունելի պատճառներով չի կարող դեպի արտաքսման երկիր ուղիղ չվերթից օգտվել, ապա այն 
կարող է մեկ այլ անդամ պետությունից օդային ճանապարհով տարանցման թույլտվություն 
խնդրել:  Օդային ճանապարհով տարանցման դիմումի ներկայացումն անհրաժեշտ չէ, եթե 
հեռացման միջոցառումը պահանջում է, որպեսզի մյուս անդամ պետության տարածքում գտնվող 
օդանավակայանը փոխվի:   
 Չհակասելով հոդված 8-ում

138
 սահմանված պարտականություններին` դիմում ստացած 

անդամ պետությունը կարող է մերժել օդային ճանապարհով տարանցումը, եթե  
i. դիմում ստացած անդամ պետության օրենսդրության շրջանակներում երրորդ երկրի 

քաղաքացին քրեական հանցանքների մեջ է մեղադրվում կամ փնտրվում է պատիժ կրելու 
նպատակով,  

ii. այլ պետությունների տարածքով տարանցումը կամ արտաքսման երկրի կողմից 
ընդունումը հավանական չէ,   

iii. հեռացման միջոցառումների համար անհրաժեշտ է օդանավակայան փոխել 
օժանդակություն ցուցաբերող անդամ պետության տարածքում, 

iv. օժանդակությունն անհնարին է որևէ կոնկրետ պահի գործնական պատճառներով, կամ 
v. երրորդ երկրի քաղաքացին կարող է սպառնալ օժանդակություն ցուցաբերող անդամ 

պետության հանրային քաղաքականությանը, հանրային անվտանգությանը, հանրային 
առողջությանը կամ միջազգային հարաբերություններին:  
Օդային ճանապարհով ուղեկցորդով կամ առանց ուղեկցորդ տարանցման և դրա համար 

պահանջվող աջակցության մասին հայցը պետք է գրավոր ներկայացվի դիմող անդամ պետության 
կողմից տարանցումից ոչ ուշ, քան երկու օրվա ընթացքում
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Հրահանգի հոդված 5(2)-ի համաձայն օժանդակության հայց ստացած պետությունը պետք 
է տրամադրի անհրաժեշտ օժանդակություն վայրէջքի ու օդանավի դռների բացման պահից մինչև 
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 Տես մաս Գ.I.1.-ը վերևում: 
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 OJ L321/26, 6.12.2003 թվական:  
138

 Հոդված 8-ը սահմանում է, որ հրահանգը չպետք է հակասի 1967 թվականի հունվարի 31-ին Նյու Յորքի 
արձանագրությունով փոփոխված Փախստականների կարգավիճակի մասին 1951 թվականի հուլիսի 28-ի Ժնևի 
կոնվենցիայից, մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատություններին մասին միջազգային կոնվենցիաներից և Անձանց 
հանձման մասին միջազգային կոնվենցիաներից բխող պարտավորություններին: 
139

 Ժամանակային այս սահմանափակումը կարող է անտեսվել հրատապ և լավ հիմնավորված դեպքերում:   
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այն պահը, երբ երրորդ երկրի քաղաքացին կլիքի իր տարածքը: Սա մասնավորապես վերավերվում 
է օժանդակության հետևյալ ձևերին`  

i. դիմավորել երրորդ երկրի քաղաքացուն օդանավի մոտ և ուղեկցել նրան տարանցման 
օդանավակայանի տարածք` իր հաջորդ թռիչքի սպասասրահ,  

ii. շտապ բժշկական օգնություն տրամադրել երրորդ երկի քաղաքացուն և 
անհրաժեշտության դեպքում իր ուղեկցորդներին,  

iii. սնունդ տրամադրել երրորդ երկրի քաղաքացուն և անհրաժեշտության դեպքում իր 
ուղեկցորդներին,  

iv. ստանալ, պահել և ուղարկել ճամփորդական փաստաթղեր, մասնավորապես առանց 
ուղեկցորդ հեռացումների պարագայում,  

v. առանց ուղեկցորդի հեռացման դեպքերում տեղեկացնել օժանդակության հայց 
ներկայացրած անդամ պետությանը իր տարածքից երրորդ երկրի քաղաքացու 
մեկնելու վայրի և ժամի մասին, և  

vi. տեղեկացնել օժանդակության հայց ներկայացրած անդամ պետությանը երրորդ երկրի 
քաղաքացու տարանցման ժամանակ տեղի ունեցած որևէ լուրջ միջադեպի մասին:  

Օժանդակության հայց ստացած անդամ պետությունը իր ազգային օրենսդրության 
համաձայն կարող է`  

i. օթևան տրամադրել երրորդ երկրու քաղաքացուն ապահով կառույցում, և  
ii. օրինական միջոցներ գործադրել կանխելու երրորդ երկրի քաղաքացու` 

տարանցումից խուսափելու փորձերը:  
Տարանցումն իրականացնելիս ուղեկցորդները միայն ինքնապաշտպանության 

իրավասություն ունեն:  Ուղեկցորդները կարող են ողջամիտ և համադրելի գործողությունների դիմել   
միայն տարանցման անդամ պետության իրավապահների բացակայության դեպքում կամ 
իրավապահներին աջակցելու նպատակով` կանխելու երրորդ երկրի տվյալ քաղաքացու 
փախուստի, իրեն կամ երրորդ կողմի կամ ուրիշի սեփականությանը վնաս հասցնելու առկա լուրջ 
ռիսկը:   
 Բոլոր դեպքերում ուղեկցորդները պետք է ենթարկվեն օժանդակության հայց ստացած 
անդամ պետության օրենսդրությանը: Օդային տարանցման ժամանակ ուղեկցորդները չպետք է 
զենք կրեն և պետք է կրեն քաղաքացիական հագուստ: Նրանք պետք է ներկայացնեն իրենց 
ինքնությունը հաստատող համապատասխան փաստաթղերը` ներառյալ տարանցման անդամ 
պետության կողմից տրված տարանցման լիազորագիրը, կամ, անհրաժեշտության դեպքում, 
օժանդակության հայց ստացած անդամ պետության պահանջով` հոդված 4(2)-ում նշված  
ծանուցումը:   
 Անդամ պետությունները պետք է կիրարկեն այս հրահանգը` հարգելով մարդու 
իրավունքներն ու հիմնարար ազատությունները: Համապատասխան միջազգային 
պարտավորությունների համաձայն օդային ճանապարհով տարանցման հայց չպետք է ներկայացվի 
կամ նմանօրինակ հայցը չպետք է բավարարվի, եթե նպատակակետ երկրում կամ տարանցման 
երկրում երրորդ երկրի քաղաքացին անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի 
կարժանանա, կտտանքների կենթարկվի կամ մահվան կդատապարտվի, եթե նրա կյանքը կամ 
ազատությունը կվտանգվի իր ռասայական պատկանելիության», կրոնի, ազգության, որևէ 
սոցիալական խմբի անդամության կամ քաղաքական հայացքների համար
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I.5. Անդամ պետությունների միջև առկա գործառնական համագործակցության 
շրջանակներում երրորդ երկրի քաղաքացու արտաքսման վերաբերյալ 
անդամ պետության կողմից ընդունված հրամանի կատարման նպատակով 
այլ անդամ պետության տարածքով` ցամաքային կամ ծովային 
ճանապարհով, կարճաժամկետ տարանցման դեպքում օժանդակության 
մասին Խորհրդի եզրակացություններ141 

  
Պարտադիր ուժ չունեցող այս եզրակացություններով Խորհուրդը նպատակ ունի 

խրախուսելու անդամ պետություններին` ձեռնարկել քայլեր հեշտացնելու կարճաժամկետ 
տարանցումն իրենց տարածքով` ներառյալ ցամաքային կամ ծովային ճանապարհներով:  
 Մասնավորապես, եթե անդամ պետությունը որոշում է հայց ներկայացնել մեկ այլ անդամ 
պետության տարածքով տարանցման համար, որի համար բոլոր դեպքերում պահանջվում է 
կիրարկումն ապահովող անդամ պետության համապատասխան աշխատակիցների ուղեկցությունը, 
տարանցման միջոցառումները չեն կարող իրականացվել առանց տարանցման տարածք 
տրամադրող անդամ պետության նախնական համաձայնության:  
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 Խորհրդի 2003/110/ԵԽ հրահանգի պարբերություն 7:  
141

 Խորհրդի փաստաթուղթ թիվ 15998/1/03 (ընդունվել է 2003 թվականի դեկտեմբերի 22-ին): 
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 Ավելին, տարանցման միջոցառումների ծրագրման, ինչպես նաև իրականացման փուլում և 
դրանց ավարտից հետո տարանցման միջոցառումներ իրականացնող

142
 անդամ պետությունը 

պետք է կապ հաստատի և կապ պահպանի նախատեսված տարանցման գործողությունների 
համար իր տարածքը տրամադրած

143
 անդամ պետության իրավասու մարմինների հետ:    

 Տարանցման հայց ներկայացրած անդամ պետությունը մինչև տվյալ անձի` նպատակակետ 
երկիր հասնելը պետք է պատասխնատվություն կրի տարանցումն ավարտին հասցնելու համար:  
Բոլոր դեպքերում իր ուղեկցորդները պետք է ենթարկվեն օժանդակության հայց ստացած անդամ 
պետության օրենսդրությանը 
 Տարանցման ծախսերը պետք է փոխհատուցվեն անդամ պետություններին 
համապատասխան ֆինանսական պայմանավորվածությունների հիման վրա:  
 Տարանցման բոլոր միջոցառումները պետք է իրականացվեն միջազգային 
պարտավորությունների համաձայն, մասնավորապես` Փախստականների կարգավիճակի մասին 
Ժնևի կոնվենցիայի, Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատություններին մասին միջազգային 
կոնվենցիայի և անձերի հանձման մասին միջազգային կոնվենցիաների դրույթներին:   
 Տարանցման միջոցառումները հեշտացնելու նպատակով Խորհուրդը խրախուսում է 
օժանդակության հայց ստացած անդամ պետություններին քննարկել օժանդակության հետևյալ 
ձևերի տրամադրումը`  

i. ուղեկցորդներ` ազգային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տարանցման 
միջոցառումներին օժանդակելու նպատակով, և  

ii. անհրաժեշտության դեպքում կացարան և սնունդ երրորդ երկրի համապատասխան 
քաղաքացիներին և նրանց ուղեկցողներին, ինչպես նաև շտապ բժշկական օգնություն և 
օժանդակություն պատահարների դեպքում:  
 

I.6. Արտաքսման անհատական հրամանների հիման վրա երրորդ երկրների 
քաղաքացիների երկու կամ ավելի անդամ պետությունների տարածքից 
արտաքսման նպատակով համատեղ թռիչքների կազմակերպման մասին 
Խորհրդի 2004 թվականի ապրիլի 29-ի 2004/57/ԵԽ որոշում144 

  
 Այս որոշումը նպատակ ունի համակարգել մեկ կամ երկու անդամ պետություններից 
արտաքսման անհատական հրամաններ ունեցող երրոր երկրների քաղաքացիների օդային 
տարածքով համատեղ հեռացումները: 
 Երբ անդամ պետությունը
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 որոշում է համատեղ թռիչք կազմակերպել երրորդ երկրի 

քաղաքացու հեռացման նպատակով, որը բաց է այլ անդամ պետությունների
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 մասնակցության 
համար, այն պետք է   համապատասխանաբար տեղեկացնի այդ անդամ պետությունների 
իշխանություններին
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 Որոշման հոդված 4-ի համաձայն կազմակերպող անդամ պետության պարտականությունն է  
անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկելը` համատեղ թռիչքի պատշաճ կազմակերպումն ապահովելու 
նպատակով: Մասնավորապես այն պետք է`  

i. ընտրի ավիափոխադրողին և ընտրված ավիափոխադրողի հետ պարզի համատեղ 
թռիչքի հետ կապված բոլոր ծախսերը, ստանձնի համապատասխան պայմանագրային 
պարտավորություններ և հավաստիանա, որ վերջին կատարում է համատեղ թռիչքի 
համար պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները` ներառյալ երրորդ երկրի 
քաղաքացիներին և նրանց ուղեկցորդներին համապատասխան օժանդակության 
ցուցաբերումը, 

ii. տարանցման երրորդ երկրներից և նպատակակետ երկրից հարցում կատարի և 
ստանա համատեղ թռիչքների համար անհրաժեշտ լիազորագրեր,   

iii. մասնակցող անդամ պետությունների հետ կապ հաստատի և համապատասխան 
նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնի համատեղ թռիչքի համար,  

iv. սահմանի գործառնական մանրամասները և ընթացակարգերը և մասնակցող անդամ 
պետությունների հետ համագործակցաբար որոշի ուղեկցողների թիվը` ըստ հեռացման 
ենթակա երրորդ երկրների քաղաքացիների թվի,   

v. մասնակցող անդամ պետությունների հետ ձեռք բերի բոլոր համապատասխան 
ֆինանսական պայմանավորվածությունները:  
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 օժանդակության հայց ներկայացրած անդամ պետություն»  
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 OJ L261/28, 6.8.2004 թվական:  
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 կազմակերպող անդամ պետություն»  
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 մասնակցող անդամ պետություն» 
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 Յուրաքանչյուր անդամ պետություն պետք է նշանակի համատեղ թռիչքների կազմակերպման և/կամ դրանցում 
մասնակցություն ունենալու պատասխանատու իրավասու մարմին և տեղեկացնի այդ մասին մյուս անդամ 
պետություններին:  
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Որոշման հոդված 5-ը սահմանում է,որ անդամ պետությունների պարտավորություններ են`  
i. տեղեկացնել կազմակերպող անդամ պետությանը համատեղ թռիչք իրականացնելու 

մեջ իր մասնակցության մտադրության մասին` մասնավորեցնելով հեռացման ենթակա 
երրորդ երկրների քաղաքացիների թիվը, և  

ii. տրամադրել բավարար թվով ուղեկցողներ հեռացման ենթակա երրորդ երկրների 
յուրաքանչյուր քաղաքացու համար:  

Համաձայն որոշման հոդված 6-ի կազմակերպող անդամ պետությունը և յուրաքանչյուր 
մասնակցող անդամ պետություն պարտավոր են 

i. ապահովել, որպեսզի երրորդ երկրի յուրաքանչյուր քաղաքացին և նրանց 
ուղեկցողները ունենան վավեր ճամփորդական փաստաթղթեր և այլ անհրաժեշտ 
հավելյալ փաստաթղթեր, ինչպիսիք են մուտքի և/կամ տարանցման արտոնագրեր, 
հավաստագրեր կամ  արձանագրություններ, և  

ii. անհրաժեշտ օժանդակություն ստանալու նպատակով, որքան հնարավոր է շուտ 
տարանցման կամ նպատակակետ երրորդ երկրներում նրանց դիվանագիտական և 
հյուպատոսական ներկայացուցչություններին  տեղեկացնել համատեղ թռիչքի 
մանրամասների մասին:   

Այս որոշումն ընդունվել է Օդային ճանապարհով համատեղ հեռացումների համար 
անվտանգության դրույթների մասին ընդհանուր ուղենիշների
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վերաբերվում են վերադարձին նախորդող փուլին, մեկնելու կամ տարանցման 
օդանավակայաններում մեկնումին նախորդող փուլին, չվերթի ընթացակարգերին, տարանցման 
փուլին և հեռացման միջոցառման ձախողման դեպքերին:   
 Ի թիվս այլոց, ուղենիշները սահմանում են հատուկ պահանջներ վերադարձվող անձանց 
համար: Ուղենիշների բաժին 1.1.1-ում նշված է, որ համատեղ թռիչքները կազմակերպվում են 
առանց թույլտվության բնակվող անձանց համար, ովքեր ի սկզբանե կամ այլևս չեն բավարարում 
անդամ պետության տարածք մուտք գործելու, այնտեղ ներկա գտնվելու կամ բնակվելու 
պայմանները: Կարևոր է նաև, որպեսզի անդամ պետությունները հավաստիանան, որ իրենց 
պատասխանատվության ներքո գտնվող վերադարձվող անձի իրավական կարգավիճակն իրենց 
հեռացման իրավասություն է տալիս:  
 Ուղենիշների բաժին 1.1.2-ը անդամ պետություններից պահանջում է հավաստիանալ, որ 
իրենց պատասխանատվության ներքո գտնվող վերադարձվող անձիք պատշաճ առողջական 
վիճակում են գտնվում, որը հնարավորություն է տալիս օդային ճանապարհով նրանց օրինական 
հեռացման համար:  
 Ուղենիշների բաժին 1.1.3-ի համաձայն անդամ պետությունները պետք է ապահովեն 
յուրաքանչյուր վերադարձվող անձի վավեր ճամփորդական փաստաթղթերով և այլ անհրաժեշտ 
առկա հավելյալ փաստաթղթերով, հավաստագրերով կամ արձանագրություններով:  
 Ուղենիշների բաժին 3.2.(բ)-ի համաձայն ուժ կարելի է գործադրել միայն այն անձանց 
նկատմամբ, ովքեր հրաժարվում են կամ դիմադրություն են ցույց տալիս հեռացման ժամանակ: 
Սակայն, բոլոր նմանօրինակ միջոցառումները պետք է լինեն համաչափ և չպետք է անցնեն 
ողջամիտ ուժի սահմանները: Պետք է հարգանք ցուցաբերվի վերադարձվող անձի պատվի 
նկատմամբ և ապահովվի նրա ֆիզիկական անվտանգությունը: Անդամ պետություններին 
խնդրվում է առաջնորդվել ոչ մի հեռացում ամեն գնով» սկզբունքով:    

I.7. Արտաքսման անհատական հրամանների հիման վրա երրորդ երկրների 
քաղաքացիների երկու կամ ավելի անդամ պետությունների տարածքից 
արտաքսման նպատակով համատեղ թռիչքների կազմակերպման մասին 
որոշման գործնականում կիրառելու մասին Խորհրդի եզրակացություններ149 

 
 Իր վերջին եզրակացություններում Խորհուրդը խրախուսում է մեծացնել միասնական 
թռիչքներից օգտվելու հաճախականությունը` ցույց տալու վերադարձների, ԵՄ-ից վերադարձների 
տոկոսի աճի և ռեսուրսների ավելի արդյունավետ օգտագործման հարցերում համատեղ 
գործողությունների նկատմամբ ԵՄ հանձնառությունը: Մասնավորապես` ընդունելով համատեղ 
հեռացումների միջոցառումներ կազմակերպելու գործնական դժվարությունները` Խորհուրդը 
խրախուսում է աշխարհագրորեն մոտիկ գտնվող անդամ պետություններին կազմակերպել 
վերադարձի համատեղ թռիչքներ այն դեպքերում, երբ նման համագործակցությունը տնտեսապես 
ձեռնտու է և փոխշահավետ մասնակցող կողմերի համար:   
 Եզրակացություններում Խորհուրդը խորհուրդ է տալիս նաև արդեն իսկ համատեղ 
թռիչքներ կազմակերպող կամ հեռացման համատեղ գործողություններ իրականացնել ծրագրող 
անդամ պետություններին նկատի ունենալ այլ անդամ պետությունների մասնակցության հրավեր 

                                                 
148

 Թիվ 6379/04 որոշման հոդված 7-ը սահմանում է, որ անդամ պետությունները պետք է հաշվի առնեն դրան կից  Օդային 
ճանապարհով համատեղ հեռացումների համար անվտանգության դրույթների մասին ընդհանուր ուղենիշները:   
149

 Խորհրդի փաստաթուղթ թիվ 8540/04 (ընդունվել է  2004 թվականի հուլիսի 12-ին): 
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ուղարկելու տարբերակը Խորհրդի որոշման մեջ սահմանված ընտրակարգերի համաձայն: 
Խորհուրդը խրախուսում է հատկապես այս ոլորտում փորձառություն ունեցող անդամ 
պետություններին կիսել իրենց փորձը նոր և վերադարձի համատեղ միջոցառումների 
կազմակերպման ոլորտում քիչ փորձ ունեցող անդամ պետությունների հետ:     
 Խորհուրդը նաև կոչ է անում Հանձնաժողովին մշակել նոր ICONET համակարգ

150
`որպես 

անդամ պետությունների համար միմյանց հետ հաղորդակցման և հեռացման համատեղ 
միջոցառումների կազմակերպման մասին տեղեկատվություն փոխանակելու անվտանգ գործիք և 
քննարկել համատեղ թռիչքների իրականացման համար համայնքի բյուջեից ֆինանսավորում 
տրամադրելու հավանականությունն ու ձևավորել լավագույն փորձի օրինակներ այս ոլորտում: 
Հանձնաժողովը խրախուսում է անդամ պետություններին միմյանց հետ ուղիների մշակել, որպեսզի 
Սահմանների կառավարման գործակալությունը անհրաժեշտ օժանդակություն տրամադրի 
համատեղ թռիչքների կազմակերպման գործում և խորհուրդ է տալիս անհրաժեշտության դեպքում 
նկատի ունենալ նաև  Ներգաղթի հարցերով զբաղվող կապի պատասխանատուների ցանցի 
օժանդակությունը` ելնելով անդամ պետությունների ազգային օրենսդրությամբ կապի 
պատասխանատուների ցանցի համար սահմանված գործառույթների:  
 Խորհուրդը կոչ է անում անդամ պետություններին կանոնավոր կերպով զեկուցել Խորհրդին 
և Հանձնաժողովին իրենց կողմից իրականացված համատեղ թռիչքների մասին և փոխանակել 
տեղեկատվություն և փորձ միմյանց միջև:   
 

1.8. Երրորդ երկրների քաղաքացիների անօրինական ներգաղթի դեմ պայքարի 
քաղաքականության գերակայությունների մասին Հանձնաժողովի 
հաղորդագրություն151 

  
 Պարտադիր ուժ չունեցող այս հաղորդագրությունով հանձնաժողովը ընդունում է, որ 
վերադարձը, որն իրականացվում է հարգելով մարդու հիմնարար իրավունքները շարունակում է 
մնալ ԵՄ միգրացիոն քաղաքականության անկյունաքարը, ըստ որի` վերադարձի արդյունավետ 
քաղաքականությունը կարևոր դեր է խաղում օրինական միգրացիայի և ապաստանի համար 
հանրային աջակցություն ապահովելու գործում: Հետ ընդունման համաձայնագրերի կնքումը 
հանձնաժողովի համար շարունակելու է մնալ որպես գերակայություն: Ընթացիկ 
բանակցությունները պետք է ավարտվեն և սահմանվեն նոր բանակցությունների մանդատներ:  
 Հանձնաժողովը հղում է կատարում նաև ապագայում ստեղծվելիք Վերադարձի ֆոնդին` 
դիտարկելով այն որպես վերադարձի բոլոր մակարդակներում իրենց կառավարումը բարելավելու 
անդամ պետությունների ջանքերին աջակցելու և խրախուսելու գործիք:  
 Հանձնաժողովը համատեղ թռիչքների կազմակերպման համար երեք օժանդակ տարրեր է 
դիտարկում`  

 այդօրինակ թռիչքների օրինական հիմքը սահմանող Խորհրդի 2004/573/ԵԽ որոշումը, 

 վերադարձին նախորդող նախապատրաստական գործողությունները և ապագայում 
ստեղծվելիք Վերադարձի ֆոնդը, որը կտրամադրի ֆինանսական օժանդակություն,   

 հաղորդագրության աջակցություն, որը կտրամադրվի ICONet ինտերնետային ցանցի 
միջոցով` հնարավորություն տալով անդամ պետություններին փոխանակել անհրաժեշտ 
տեղեկատվությունը: 
Պետք է նաև սահմանվեն վերադարձի համար պատասխանատու աշխատակիցների 

վերապատրաստման միասնական ստանդարտները, օրինակ` միասնական ուսումնական ձեռնարկ 
մշակելու և ԵՄ ողջ տարածքում ստանդարտացված և մասնագիտացված սեմինարներ 
անցկացնելու միջոցով:   
 

I.9. Երրորդ երկրների քաղաքացի հանդիսացող առանց ուղեկցողի 
անչափահասների մասին Խորհրդի 1997թ-ի հունիսի 26-ի բանաձև152 

 
 Անչափահասների արտաքսմանը վերաբերվող Խորհրդի պարտադիր ուժ չունեցող այս 
բանաձևը ուղղորդող բնույթ ունի: Բանաձևի հոդված 5-ը, մասնավորապես, վերաբերվում է առանց 
ուղեկցողի անչափահասներին և սահմանում է, որ  

1. եթե անչափահասին չի թույլատրվում երկարաձգել իր բնակությունը անդամ 
պետությունում, համապատասխան անդամ պետությունը կարող է անչափահասին 
վերադարձնել իր ծագման երկիր կամ երրորդ երկիր, որը պատրաստ է նրան ընդունել, 
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 Տեղեկատվական և համակարգման ինտերնետային ցանց:  
151

 COM(2006) 402 վերջնական, 19.7.2006 թվական:  
152

 OJ C221/23, 19.7.1997 թվական: 
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միայն այն դեպքում, եթե նրա ժամանման համար կապահովի համապատասխան 
ընդունելություն և կտրամադրվի համապատասխան խնամք` իր տարիքից և անկախության 
աստիճանից բխող կարիքների համաձայն, որը կարող է ապահովվել երեխայի ծնողների 
կամ նրա մասին հոգ տանող այլ չափահաս անձանց, կամ էլ պետական կամ ոչ-
կառավարական մարմինների կողմից; 

2. այնքան ժամանակ, որքան նման պայմաններով վերադարձն անհնարին է, անդամ 
պետությունները պետք է սկզբունքորեն հնարավորություն տան անչափահասին մնալ իրենց 
տարածքում; 

3. անչափահասների վերադարձի համատեքստում անդամ պետությունների իրավասու 
մարմինները պետք է համագործակցեն առանց ուղեկցողի անչափահասներին իր 
ընտանիքի անդամների հետ, իրենց ծագման երկրում կամ այն երկրում, որտեղ ապրում են 
ընտանիքի անդամները, վերամիավորելու նպատակով ` 

i. անչափահասի ծագման երկրի կամ համապատասխան այլ երկրների 
իշխանությունների հետ` համապատասխան երկարաժամկետ լուծում գտնելու 
նպատակով,   

ii. միջազգային կազմակերպությունների հետ,ինչպիսիք են ՄԱԿ-ի փախստականների 
հարցերով գերագույն հանձնակատարը կամ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը, 
որոնք արդեն իսկ ակտիվորեն ընդգրկված են առանց ուղեկցողի 
անչափահասների` մասնավորապես ապաստան հայցողների հարցերի մասին 
ուղեցույցների վերաբերյալ կառավարություններին խորհրդատվություն 
տրամադրելու գործում, և 

iii. անհրաժեշտության դեպքում ոչ-կառավարական կազմակերպությունների հետ` 
հավաստիանալու արդյո՞ք ընդունելության և խնամքի ծառայություններ կան այն 
երկրում, ուր պետք է վերադարձվի անչափահասը;   

4. ամեն դեպքում անչափահասը չի կարող վերադարձվել երրորդ երկիր այն դեպքերում, երբ 
նրա վերադարձը կհակասի Փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայի, 
Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին եվրոպական կոնվենցիայի 
կամ Խոշտանգումների և անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացող 
վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելման մասին կոնվենցիայի կամ Երեխայի 
իրավունքների մասին կոնվենցիայի դրույթներին` չհակասելով անդամ պետությունների 
կողմից այդ կոնվենցիաների կամ դրանց արձանագրությունները ստորագրելու ժամանակ 
արված վերապահումներին:   
Ի հավելումն, պետք է ընդգծել նաև, որ 1989 թվականին ընդունված Երեխայի 

իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի համաձայն երեխաներին վերավերվող յուրաքանչյուր 
գործողություն իրականացնելիս պետք է առաջին հերթին նկատի ունենալ երեխայի շահը:  
 

I.10. Անօրինականորեն բնակվող երրորդ երկրների քաղաքացիների վերադարձի 
մասին անդամ պետությունների ընդհանուր ստանդարտների և 
ընթացակարգերի մասին Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2008 
թվականի դեկտեմբերի 16-ի 2008/115/ԵԽ հրահանգ 

 
 Այս հրահանգը սահմանում է անօրինականորեն բնակվող երրորդ երկրների 
քաղաքացիների վերադարձի համար անդամ պետությունների կողմից կիրառվող ընդհանուր 
ստանդարտները և ընթացակարգերը` համայնքի օրենսդրության հիմքում ընկած հիմնարար 
իրավունքների, ինչպես նաև փախստականների պաշտպանության և մարդու իրավունքների 
միջազգային իրավունքի սահմանած պարտավորությունների համաձայն:  
 Ինչպես մյուս հրահանգների դեպքում, այնպես էլ սրա դեպքում անդամ պետությունները 
որոշակի ազատություն ունեն որոշելու, թե սրանից բխող ինչ համապատասխան կանոններ 
ընդունեն: Սակայն հոդված 4-ի համաձայն այս հրահանգը չպետք է հակասի հետևյալ 
փաստաթղթերի ավելի բարենպաստ դրույթներին`  

1. երկկողմանի կամ բազմակողմ համաձայնագրերի (հոդված 4(1));   
2. համայնքի օրենսդրության դրույթները ներգաղթի  և ապաստանի մասին, որոնք կարող են 

ավելի բարենպաստ լինել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար (հոդված 4(2));   
3. չհակասի անդամ պետությունների իրավունքին` ընդունելու դրույթներ, որոնք բարենպաստ 

են այն անձանց համար, ում նկատմամբ կիրարկվում են, եթե դրանք համադրելի են այս 
հրահանգի հետ (հոդված 4(3)): 
Ի հավելումն, հոդված 5-ի համաձայն այս հրահանգը կիրարկելիս անդամ պետությունները 

պետք է ինչպես հարկն է հաշվի առնեն  
i. երեխայի լավագույն շահը, 
ii. ընտանեկան կյանքը,  
iii. երրորդ երկրի տվյալ քաղաքացու առողջական վիճակը 
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և հարգել այն սկզբունքը, ըստ որի անձանց հետ չեն ուղարկում այնպիսի երկրներ, որտեղ նրանց 
իրավունքներն ու հիմնարար ազատությունները ոտնահարելու են:  
 Հրահանգի հոդված 6-ը սահմանում է, որ անդամ պետությունները պարտավոր են իրենց 
տարածքում անօրինականորեն բնակվող երրորդ երկրի բոլոր քաղաքացիների հետ ուղարկման 
մասին որոշում ընդունել` չհակասելով պարբերություն 2-ից 5-ում նշված բացառություններին. 

Հոդված 6(2). երբ անօրինականորեն բնակվող երրորդ երկրի քաղաքացին վավեր կացության 
թույլտվություն կամ անդամ պետության կողմից տրված օրինական բնակության որևէ այլ 
թույլտվություն ունի: 
Հոդված 6(3). երբ անօրինականորեն բնակվող երրորդ երկրի քաղաքացին հետ է 
վերադարձվում մեկ այլ անդամ պետության կողմից այս հրահանգի ուժի մեջ մտնելու պահին 
առկա երկկողմանի պայմանագրերի կամ պայմանավորվածությունների հիման վրա,   
Հոդված 6(4). երբ անդամ պետությունները իրենց տարածքում անօրինականորեն բնակվող 
երրորդ երկրի քաղաքացուն կացության առանձին թույլտվություն կամ իրավունք են տալիս` 
կարեկցանքի, մարդասիրական կամ այլ սկզբունքներից ելնելով, 
Հոդված 6(5). երբ անօրինականորեն բնակվող երրորդ երկրի քաղաքացին գտնվում է իր 
կացության թույլտվության կամ բնակության թույլտվություն տվող այլ փաստաթղթի նորացման 
գործընթացում:  

Հոդված 7(1)-ը մանրամասնում է, որ հետ ուղարկելու մասին որոշումը պետք է յոթից 
երեսուն օր բավարար ժամանակ նախատեսի կամավոր մեկնումի համար` չհակասելով 
պարբերություններ 2-ում և 4-ում նշված բացառություններին.    

Հոդված 7(2). անհրաժեշտության դեպքում կամավոր մեկնումի համար նախատեսված 
ժամանակահատվածը պետք է երկարացվի` նկատի ունենալով առանձին դեպքերի 
առանձնահատկությունները,  
Հոդված 7(3). վերադարձից խուսափելու ռիսկը կանխելուն ուղղված որոշ 
պարտավորություններ կարող են սահմանվել կամավոր մեկնումի համար նախատեսված 
ժամանակահատվածում;  
Հոդված 7(4). եթե առկա է վերադարձից խուսափելու վտանգ, կամ եթե օրինական կացության 
հայցադիմումը մերժվել է կեղծ տվյալներ պարունակելու հիմքով, կամ եթե տվյալ անձը 
սպառնալիք է հանդիսանում հանրային քաղաքականության, հանրային անվտանգության կամ 
ազգային անվտանգության համար, անդամ պետությունները կարող են կամավոր մեկնումի 
համար ժամանակ չնախատեսել կամ կարող են յոթից քիչ օր նախատեսել այդ նպատակով:  

Ավելին, անդամ պետությունները կարող են իրենց ազգային օրենսդրություններում 
սահմանել, որ այդ ժամանակահատվածը կարող է տրվել միայն այն դեպքում, եթե տվյալ 
քաղաքացին համապատասխան հայցադիմում է ներկայացրել: Այդ դեպքում անդամ 
պետությունները պետք է տեղեկացնեն երրորդ երկրի քաղաքացիներին այդօրինակ հայցադիմում 
ներկայացնելու հնարավորության մասին:  
 Այն դեպքերում, երբ  հոդված 7(4)-ում սահմանված կամավոր մեկնումի համար ժամանակ 
չի տրամադրվել կամ, եթե հոդված 7-ում նախատեսված կարգով վերադառնալու 
պարտականությունը չի կատարվել կամավոր մեկնումի համար նախատեսված 
ժամանակահատվածի ընթացքում, հոդված 8-ը սահմանում է, որ անդամ պետությունները պետք է 
բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները ձեռնարկեն վերադարձի մասին որոշումը կիրարկելու համար: 
Սակայն, հոդված 8(4)-ի համաձայն, այն դեպքերում, երբ անդամ պետությունները` որպես վերջին 
միջոց ուժի են դիմում վերադառնալ հրաժարվող երրորդ երկրների քաղաքացիներին հեռացնելու 
համար, այդ միջոցառումները պետք է համաչափ լինեն և դուրս չգան ուժի գործադրման ողջամիտ 
սահմաններից: Դրանք պետք է իրականացվեն ազգային օրենսդրությամբ սահմանած 
սկզբունքների համաձայն, ինչպես նաև` առաջնորդվելով հիմնարար ազատություններով և 
հարգելով երրորդ երկրի տվյալ քաղաքացու արժանապատվությունն  ու ապահովելով նրա 
ֆիզիկական անվտանգությունը:   
 Հոդված 9(1)-ի համաձայն անդամ պետությունները պետք է հետաձգեն հեռացումը  

i. եթե այն կխախտի այն սկզբունքը, ըստ որի անձանց հետ չեն ուղարկում այնպիսի երկրներ, 
որտեղ նրանց իրավունքներն ու հիմնարար ազատությունները ոտնահարվելու են, կամ 

ii. այնքան ժամանակ, որքան ուժի մեջ է հոդված 13(2)-ի համաձայն սահմանված կասեցումը:  
Առանց ուղեկցողի անչափահասների համար հոդված 10(2)-ը սահմանում է, որ առանց 

ուղեկցողի անչափահասների անդամ պետության տարածքից հեռացնելուց առաջ անդամ 
պետության իշխանությունները պետք է հավաստիանան, որ հեռացվող անչափահասը 
վերադարձվելու է իր ընտանիքին, օրինական խնամատարին կամ վերադարձի պետության 
ընդունման պատշաճ հաստատություններ:  

Վերադարձի որոշումները պետք է զուգակցվեն մուտքի արգելքով (հոդված 11(1)) 
i. եթե կամավոր մենկնումի համար ժամանակ չի տրամադրվել, կամ 
ii. եթե վերադարձի պարտավորությանը չեն ենթարկվել:   

Մյուս դեպքերում վերադարձի որոշումները կարող են զուգորդվել մուտքի արգելքով: 
Չհակասելով պարբերություն 1-ի առաջին ենթապարբերության (բ) կետին, սակայն, թրաֆիկինգի 
այն զոհերին, ովքեր Մարդկանց թրաֆիկինգի կամ անօրինական ներգաղթի կազմակերպման զոհ 
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հանդիսացող և իրավասու մարմինների հետ համագործակցող երրորդ երկրների քաղաքացիներին 
տրվող կացության թույլտվության մասին Խորհրդի 2004 թվականի ապրիլի 29-ի 2004/81/ԵԽ 
հրահանգի

153
 համաձայն ստացել են կացության թույլտվություն, մուտքի արգելք չի կարող տրվել, 

ինչպես նաև այն դեպքում, եթե երրորդ երկրի քաղաքացին սպառնալիք չի ներկայացնում 
հանրային քաղաքականության, հանրային անվտանգության կամ ազգային անվտանգության 
համար:  

Հոդված 11(2)-ը սահմանում է, որ մուտքի արգելքի տևողությունը պետք է որոշվի` հաշվի 
առնելով անհատական դեպքի բոլոր համապատասխան հանգամանքները և չպետք է գերազանցի 
հինգ տարին: Այն, սակայն, կարող է գերազանցել հինգ տարին, եթե երրորդ երկրի քաղաքացին 
սպառնալիք է ներկայացնում հանրային քաղաքականության, հանրային անվտանգության կամ 
ազգային անվտանգության համար:  

Սակայն հոդված 12(1)-ը սահմանում է, որ հետ վերադարձի մասին որոշումները, ինչպես 
նաև, նաև մուտքի արգելքի մասին որոշումները (եթե այդպիսիք ընդունվել են) և հեռացման մասին 
որոշումները պետք է տրվեն գրավոր և պարունակեն ինչպես օրենքով նախատեսված 
պատճառները, այնպես էլ դատարան դիմելու մասին տեղեկատվություն:  Անդամ պետությունները 
պարտավոր են տրամադրել ստանդարտ ձևաչափը բացատրող ընդհանուր տեղեկատվական 
թերթիկներ առնվազ այն հինգ լեզուներով, որոնք ամենից հաճախ կիրառում կամ հասկանում  են 
տվյալ անդամ պետություն մուտք գործող անօրինական միգրանտները (հոդված 12(3)):  

Հոդված 13(1)-ի համաձայն երրոր երկրների քաղաքացիները պետք է հնարավորություն 
ունենան բողոքարկելու ընդունված որոշումները (հետ վերադարձի որոշումներ, մուտքի արգելքի 
որոշումներ և հեռացման որոշումներ) կամ պահանջելու դրանց վերանայումն անկողմնակալ 
անդամներ և անկախության երաշխիքներ ունեցող իրավասու դատական կամ վարչական մարմնի 
կամ այլ իրավասու մարմնի կողմից: Հոդված 13(4)-ի համաձայն անդամ պետությունները 
պարտավոր են անվճար անհրաժեշտ իրավական օգնություն և/կամ պաշտպանություն տրամադրել` 
համապատասխան ազգային օրենսդրության կամ իրավական օգնության մասին կանոնների 
համաձայն, նմանօրինակ օգնության և/կամ պաշտպանության ապահովումը պետք է բավարարեն 
հրահանգ  2005/85/ԵԽ-ի հոդվածներ15(3)-ից 15(6)-ում սահմանված պայմանները:  
 Ինչպես նաև, եթե կոնկրետ դեպքի համար կարող են արդյունավետորեն իրականացվել այլ 
բավարար, սակայն ուժի պակաս գործադրում ենթադրող միջոցառումներ, ապա հոդված 15(1)-ը 
սահամանում է, որ անդամ պետությունները հետ վերադարձի ենթակա երրորդ երկրի 
քաղաքացուն կարող են կալանքի տակ պահել միայն  վերադարձը նախապատրաստելու և/կամ 
հեռացման գործընթացը իրականացնելու նպատակով` մասնավորապես, երբ 

i. առկա է փախուստի դիմելու ռիսկ, կամ 
ii. երրորդ երկրի քաղաքացին խուսափում է կամ խոչընդոտում է վերադարձի կամ հեռացման 

գործընթացին:   
Հոդված 15-ը սահմանում է կալանավորման առավելագույն ժամանակահատվածը.  

 Հոդված 15(1). ցանկացած կալանավորում պետք է լինի հնարավորինս կարճ 
ժամանակով և շարունակվի միայն, եթե հեռացման նախապատրաստական 
աշխատանքները ընթացքի մեջ են գտնվում և իրականացվի հավուր պատշաճի,  

 Հոդված 15(3). ամեն դեպքում կալանավորումը պետք է վերանայվի ողջախոհ 
ժամանակահատվածում կամ երրորդ երկրի քաղաքացու դիմումի հիման վրա կամ 
իրավասու մարմինների նախաձեռնությամբ: Կալանավորման երկարաձգման 
պարագայում վերանայումը պետք է իրականացվի դատական մարմնի կողմից:  

 Հոդված 15(5). յուրաքանչյուր անդամ պետություն պետք է սահմանի կալանավորման 
ժամանակահատվածի սահամանափակում, որը չի կարող գերազանցել վեց ամիսը:  

 Հոդված 15(6). անդամ պետությունները չեն կարող երկարաձգել պարբերություն 5-ում 
նշված ժամանակահատվածը` բացառությամբ ազգային օրենսդրությամբ սահմանված 
հավելյալ տասներկու ամիս չգերազանցող ժամանակահատվածով, այն դեպքերում, երբ 
չնայած գործադրված բոլոր ողջախոհ ջանքերին` հեռացման միջոցառումն ավելի 
երկար է տևելու`  

i. երրորդ երկրի քաղաքացու կողմից համագործակցության պակասի 
պատճառով, կամ 

ii. երրորդ երկրներից անհրաժեշտ փաստաթղթեր ձեռք բերելու հետ կապված 
ուշացման պատճառով:  

 Անչափահասների համար հոդված 17(1)-ը սահմանում է, որ առանց ուղեկցողի 
անչափահասները և անչափահասներ ունեցող ընտանիքները կարող են կալանավորվել միայն 
որպես ծայրահեղ միջոց և հնարավոր ամենակարճ ժամանակով: Կալանավորման ընդհանուր 
պայմանները նկարագրված են հոդված 16-ում` խոցելի անձանց վրա հատուկ շեշտադրում 
կատարելով :  
 Հոդված 19-ի համաձայն հանձնաժողովը պետք է յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ զեկուցի 
Եվրոպական խորհրդարանին և Խորհրդին անդամ պետություններում այս հրահանգի կիրարկման 
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մասին և անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնի դրանում փոփոխություններ կատարելու 
առաջարկներ:  
 Հանձնաժողովն իր առաջին զեկույցը պետք է ներկայացնի մինչև 2013 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ը և հիմնական շեշտադրումն անի անդամ պետություններում հոդված 11-ի, 
հոդված 13(4)-ի և հոդված 15-ի կիրարկման վրա: Հոդված 13(4)-ի հետ կապված հանձնաժողովը 
պետք է, մասնավորապես գնահատի դրա ֆինանսական և վարչարարական ազդեցությունն 
անդամ պետությունների վրա:  
 Հրահանգի կիրարկման վերաբերյալ հոդված 20(1)-ը սահմանում է, որ մինչև 2010 
թվականի դեկտեմբերի 24-ը անդամ պետությունները պարտավոր են համապատասխանեցնել 
իրենց օրենքները, կանոնակարգերը և վարչական դրույթներն այս հրահանգին:  Հոդված 13(4)-ի 
հետ կապված անդամ պետությունները պարտավոր են մինչև 2011 թվականի դեկտեմբերի 24-ը 
համապատասխանեցնեն իրենց օրենքները, կանոնակարգերը և վարչական դրույթներն այս 
հրահանգին: Նրանք պետք է անմիջապես Հանձնաժողովին տրամադրեն համապատասխան 
միջոցառումների ցանկը:  
 
 

II. Արտաքսման համար պահանջվող ճամփորդական 
փաստաթղթեր  

II.1. Երրորդ երկրների քաղաքացիների արտաքսման համար պահանջվող 
ստանդարտ ճամփորդական փաստաթղթի հաստատման մասին 1994 
թվականի նոյեմբերի 30-ի հանձնարարական154 

 
Առ այսօր վերադարձների արդյունավետ կազմակերպման հիմնական խոչընդոտը 

պայմանավորված է եղել անձի ինքնության հաստատման անորոշություններով կամ նրա մոտ 
անհրաժեշտ ճամփորդական փաստաթղթերի բացակայությունով: Վերադարձի նպատակով 
երրորդ երկրների քաղաքացիներին ճամփորդական փաստաթղթեր տրամադրելու մասին դեռևս 
պարտադիր ուժ ունեցող օրենսդրություն չի ընդունվել, և կասկածելի է, թե որքան արդյունավետ 
կարող է լինել այդ օրենսդրությունը, քանզի այդօրինակ փաստաթղթերի ճանաչումը միշտ էլ 
կախված է լինելու ընդունող պետություններից:  
 1994 նոյեմբերի 30-ի Երրորդ երկրների քաղաքացիների արտաքսման համար պահանջվող 
ստանդարտ ճամփորդական փաստաթղթի հաստատման մասին իր հանձնարարականում 
Խորհուրդն ընդունում է, որ անդամ պետությունների ճնշող մեծամասնությունը դժվարությունների 
են բախվում, երբ իրենց տարածքից արտաքսման ենթակա երրորդ երկրին քաղաքացին չի 
ունենում ճամփորդական փաստաթղթեր:  
 Արտաքսման միջոցառումների իրականացման արդյունավետության բարձրացման 
նպատակով Խորհուրդը առաջարկել է, որպեսզի սկսած 1995 թվականի հունիսի 1-ից ԵՄ 
տարածքից երրորդ երկրների քաղաքացիների արտաքսման դեպքում բոլոր անդամ 
պետությունները օգտագործեն մեկ ուղևորության համար կիրառելի ստանդարտ ճամփորդական 
փաստաթուղթ:   
 Ստանդարտ փաստաթուղթը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկատվությունը` անդամ 
պետությունը, գրանցման համարը, փաստաթղթի համարը, վավեր է մեկ ուղևորության համար 
սկսած, անուն, ազգանուն, ծննդյան ամսաթիվ, հասակ, տարբերիչ նշաններ, ազգություն, լուսանկար, 
հասցեն ծագման երկրում (եթե հայտնի է), տրամադրող մարմնի կնիքը, որտեղ է տրված, երբ է 
տրված, ստորագրություն և նշումներ:  
 

II.2. Արտաքսման միջոցառումների ընթացքում համաձայնեցված 
գործողությունների և համագործակցության մասին Խորհրդի 1995 թվականի 
դեկտեմբերի 22-ի հանձնարարական155 

  
Խորհրդի այս հանձնարարականը կոչ է անում անդամ պետություններին անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի տրամադրման գործընթացում կիրառել համագործակցության հետևյալ 
սկզբունքները` 
1. Կիրառել հատուկ մեխանիզմներ` բարելավելու անհրաժեշտ փաստաթղթերի տրամադրումը այն 

երրորդ երկրների հյուպատոսական ծառայություններից, որտեղ արտաքսվելու են երրորդ 
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 OJ C274/18, 19.9.1996 թվական:  
155

 OJ C5/3, 10.1.1996 թվական 
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երկրների քաղաքացիները, եթե նրանց չունեն ճամփորդական կամ ինքնությունը հաստատող 
փաստաթղթեր:  

2. Այն դեպքերում, երբ անդամ պետությունները դժվարությունների են բախվում որոշ երրորդ 
պետություններում փաստաթղթերի տրամադրման հարցում` 

i. հատուկ ջանքեր գործադրել, որպեսզի արտաքսման ենթակա անձանց ինքնությունը 
հաստատվի հյուպատոսական ծառայությունների կողմից,  

ii. հյուպատոսական ծառայություններին կրկին անգամ հրավիրել այցելելու կենտրոններ, 
որտեղ գտնվում են երրորդ երկրի քաղաքացիներն` անհարժեշտության դեպքում 
ճամփորդական փաստաթղթեր տրամադրելու համար նրանց ինքնությունը 
հաստատելու նպատակով, և 

iii. խրախուսելու միևնույն ծառայություններին, որպեսզի դրանք տրամադրեն արտաքսման 
իրականացման ժամանակահատվածի համար վավերական ճամփորդական 
փաստաթղթեր:  

3. Առաջին հերթին առաջնորդվել  Խորհրդի 1994 թվականի նոյեմբերի 30-ին ընդունած հետ 
ընդունման ստանդարտ համաձայնագրում ամրագրված ազգության մասին ենթադրություն 
անելու դրույթներով
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: 

4. Եթե վերոհիշյալ միջոցներով հնարավոր չէ ձեռք բերել անհրաժեշտ ճամփորդական 
փաստաթղթերը, ապա` տրամադրել 1994 թվականի նոյեմբերի 30-ին Խորհրդի կողմից 
ընդունված ստանդարտ ճամփորդական փաստաթուղթ:    

II.3. Երրորդ երկրների քաղաքացիների անօրինական ներգաղթի դեմ պայքարի 

քաղաքականության գերակայությունների մասին Հանձնաժողովի հաղորդագրություն
 157 

 
 Եվրոպական հանձնաժողովն իր վերջին հաղորդագրությունում փաստաթղթերի պակասը 
սահմանում է որպես անօրինական միգրանտների վերադարձի արդյունավետ կազմակերպման 
խոչընդոտ` մասնավորապես նկատի ունենալով այն, որ ԵՄ կողմից տրված ճամփորդական 
փաստաթուղթը դեռևս չի ընդունվում երրորդ երկրների մեծ մասի կողմից:  
 ԵՄ ներկայիս ճամփորդական փաստաթուղթը հիմնված է Խորհրդի 1994թ-ի 
հանձնարարականի
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 և Խորհրդի կողմից 2004 թվականի հունիսին ընդունված այն վերանայելու 

մասին եզրակացությունների վրա: FRONTEX-ը պետք է աշխատանքներ ծավալի ճամփորդական 
փաստաթղթերի ձեռք բերման և երրորդ երկրների քաղաքացիներ վերադարձի լավագույն փորձի 
վեր հանման ուղղությամբ:   
 

III. Կամավոր վերադարձ 

III.1 Վերադարձի գործողությունների ծրագիր159 

 
 Առ այսօր կամավոր վերադարձը հիմնականում հիմնված է եղել ազգային օրենսդրության 
կամ պատասխանատու նախարարության և միջազգային կազմակերպության, օրինակ` ՄՄԿ-ի 
միջև, փոխըմբռնման հուշագրի վրա: Սակայն ԵՄ քաղաքականությունները մեծ շեշտադրում են 
կատարում կամավոր վերադարձի վրա` գերադասելով այն ստիպողական վերադարձից ակնհայտ 
մարդասիրական, ինչպես նաև ծախսերի, արդյունավետության և կայունության պատճառներով:   
 Երրորդ երկրների քաղաքացիների ստիպողական և կամավոր վերադարձին վերաբերող 
Վերադարձի գործողությունների ծրագիրը կամավոր վերադարձը սահմանում է որպես` 
վերադարձվողի կամքով, օժանդակությամբ կամ ինքնուրույն ծագման երկիր մեկնելը, 
տարանցումը կամ մեկ այլ երրորդ երկիր մեկնելը»:    
 Ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ չորս բաղադրիչներից`  

 անմիջական  բարելավված պրակտիկ համագործակցություն` ներառյալ տեղեկատվության 
և լավագույն փորձի փոխանակումը, համատեղ ուսուցումները, ներգաղթի հարցերով 
զբաղվող պաշտոնյաների փոխօգնությունը և համատեղ վերադարձների միջոցառումները,     

 վերադարձի համար կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ընդհանուր 
նվազագույն ստանդարտներ,  

 յուրաքանչյուր երկրի կարիքներին հարմարեցված ծրագրեր,  

 վերադարձի ոլորտում երրորդ երկրների հետ ակտիվ համագործակցություն:  
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 Եվրոպական միության անդամ պետության և երրորդ պետության միջև երկկողմանի հետ ընդունման համաձայնագրի 
մասին Խորհրդի 1994 թվականի նոյեմբերի 30-ի հանձնարարական (ստորև Գ.III.1 բաժնում անդրադարձ է կատարված): 
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 Հաղորդագրություն (2006) 402  վերջնական, 19.7.2006 թվական:  
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 Տես II.1-ը վերևում:  
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 Խորհրդի փաստաթուղթ թիվ 14673/02 (ընդունվել է 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ին): 
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Որպեսզի հետ վերադարձվողներին խրախուսի ընտրել կամավոր վերադարձի տարբերակը, 
ծրագիրն առաջարկում է հաշվի առնել ելքի ապացույցները և վերադարձի դիմում ներկայացնելու 
դեպքում կամավոր կամ հարկադիր վերադարձի իրավական հետևանքները:  
 

III.2. Անօրինականորեն բնակվողների վերադարձի մասին Համայնքի 
քաղաքականության վերաբերյալ հաղորդագրություն160 

 
 Այս հաղորդագրությունը վերաբերում է առանց թույլտվության բնակվող անձանց 
վերադարձի ինչպես կամավոր, այնպես էլ հարկադիր ձևերին: Քանի որ նախապատվությունը 
պետք է տրվի կամավոր վերադարձին, Հանձնաժողովը կամավոր վերադարձի խրախուսման 
ուղիներ է փնտրում:   
 Հաղորդագրության համաձայն փորձը ցույց է տալիս, որ վերադարձի հաջողված 
նախագծերը բաղկացած են հետևյալ տարրերից`  

 վերադարձին նախորդող խորհրդատվություն, 

 վերապատրաստման/զբաղվածության հարցերում օժանդակություն, 

 ծագման երկիր ուղևորվելու և/կամ վերահաստատվելու հարցերում օժանդակություն, 

 օթևանի հարցերում օժանդակություն, 

 հետագա օժանդակություն և վերադարձին հաջորդող ժամանակաշրջանում 
խորհրդատվություն:  
Ավելին, իրականացնող գործակալությունը պետք է ծագման երկրի իշխանությունների և ոչ-

կառավարական կազմակերպությունների հետ բավարար կապեր ունենա, ինչպես նաև տեղերում 
համապատասխան հաստատություններ (օրինակ` գոնե ժամանակավոր տեղում աշխատող, տեղի 
լեզվին տիրապետող աշխատակազմ) ունենա և, անհրաժեշտության դեպքում, հմտություններ` 
վերադառնալուց հետո հաջողության հասնելու պոտենցիալ ունեցող վերադարձվողներ ընտրելու:   
 Հնարավոր հետ վերադարձողներին, որքան հնարավոր է շուտ, պետք է տեղեկատվություն 
տրամադրել ծագման երկիր կամավոր վերադարձի հնարավորությունների մասին: Ընդհանուր 
առմամբ պետք է գնահատվեն այն խթանները, որոնք կարող են խրախուսել հնարավոր 
վերադարձողներին կամավոր վերադառնալ:      
 Վերադարձի ծրագրերի կառավարման նախորդ փորձի հիման վրա արված 
եզրակացությունն այն է, որ դրանք ժամանակի և վարչարարության առումով պետք է ճկուն լինեն, 
որպեսզի արձագանքեն տեղում առկա իրավիճակին: Սա պահանջում է համայնքի ծրագրերի և 
ազգային ծրագրեր օգտագործում` կիրարկման վերաբերյալ քաղաքականության հստակ 
ուղենիշներով:  
 Ելքի բավարար ապացույցը կարևոր է, մասնավորապես կամավոր վերադարձի 
դեպքերում` կայուն վերադարձ ապահովելու և կամավոր վերադարձողների նկատմամբ արտոնյալ 
վերաբերմունք ցուցաբերելու համար` հիմնականում որպեսզի այդ մարդկանց մուտքը հետագայում 
չարգելվի նախկինում իրենց կամավոր ելքի ապացույցների բացակայության պատճառով: 
Հաղորդագրության համաձայն հնարավոր տարբերակներից մեկն է ծագման երկրում անդամ 
պետության հյուպատոսարան վերադարձողների` տեղեկատվության անձամբ տրամադրման 
համար խթաններ մշակելն է: Անհրաժեշտության դեպքում, ելքի ապացույցը կարող է տրվել 
վերադարձի գործընթացի մեջ ներգրավված հուսալի կազմակերպության կողմից:          
 Կամավոր վերադարձի գերակայության սկզբունքի կիրառման դեպքում պետք է 
հետագայում անդամ պետություն վերադառնալու դիմումների տեսանկյունից գնահատվեն կամավոր 
և հարկադիր վերադարձների իրավական հետևանքները: Ապագայում արտոնագրի հայցադիմումի 
մերժումը չպետք է միայն հիմնված լինի այն փաստի վրա, որ տվյալ անձն անօրինականորեն 
բնակվել է անդամ պետության տարածքում, եթե նա կամավոր է վերադարձել: Սակայն, 
Հանձնաժողովի կարծիքով հարկադիր վերադարձների դեպքում ԵՄ վերադառնալու համար պետք 
է կիրառվեն սահմանափակումներ:  
 

III.3. Երրորդ երկրների քաղաքացիների կամավոր հայրենադարձությանն 
օժանդակելու նպատակով տեղեկատվության փոխանակման մասին 
Խորհրդի 1997 թվականի մայիսի 26-ի որոշում161 

  
 Կամավոր վերադարձների համատեքստում ընդունված համայնքի պարտադիր ուժ ունեցող 
առաջին գործիքը Երրորդ երկրների քաղաքացիների կամավոր հայրենադարձությանն 
օժանդակելու նպատակով տեղեկատվության փոխանակման մասին Խորհրդի որոշումն է: Այս 
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 Հաղորդագրություն (2002) 564 վերջնական, 14.10.2002 թվական:  
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որոշման համաձայն երրորդ երկրների քաղաքացիների իրենց ծագման երկրներ կամավոր 
վերադարձին աջակցող ծրագրեր մշակելու ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկած անդամ 
պետությունները պետք է յուրաքանչյուր տարի զեկուցեն դրանց մասին Խորհրդի գլխավոր 
քարտուղարությանը:  
 Նրանք պետք է տրամադրեն հետևյալ տեղեկատվությունը`  

 ծրագրի իրականացման համար պատասխանատու մարմինները (օրինակ` ոչ-
կառավարական և/կամ միջազգային կազմակերպությունները) 

 ծրագրի շրջանակը` դրանում ընդգրկված անձանց կտրվածքով, 

 որևէ այլ պահանջ, որը պետք է բավարարի անհատ վերադարձողը, որպեսզի ծրագրի 
շրջանակներում օժանդակություն ստանա, 

 որևէ պահանջ, որը ծրագրի շրջանակներում պետք է բավարարի ծագման երկիրը, 

 տրամադրվող օժանդակության տեսակը և աստիճանը (օրինակ` վերադարձողների և իր 
ընտանիքի ճանապարհածախսը, հեռացման ծախսերը և հայրենադարձության նպաստը), 

 ծրագրի ազդեցության հաշվարկներ, ներառյալ շահառուների թիվը և խթանների 
առկայությունը:  
Գլխավոր քարտուղարությունը պետք է շրջանառի այդ տեղեկատվությունը բոլոր անդամ 

պետությունների և հանձնաժողովի շրջանում և յուրաքանչյուր տարի ստացված տեղեկատվության 
հիման վրա նախապատրաստի զեկույց:   
 Գլխավոր քարտուղարության պատրաստած զեկույցի հիման վրա Խորհրդի 
շրջանակներում գլխավոր քարտուղարությունը, անդամ պետությունները և հանձնաժողովը պետք 
է փոխանակեն ծրագրերի վերաբերյալ իրենց կարծիքները և համեմատեն դրանց ընդգրկման 
շրջանակը, պայմանները և ազդեցությունը` նկատի ունենալով դրանց հնարավոր մոտարկումը:    
 Ավելին, նմանօրինակ ծրագրեր չներդրած անդամ պետությունները պետք է 
ուսումնասիրեն դրանց արդյունքները և արդյունավետությունը:  

IV. Հետ ընդունում (ռեադմիսիա) 

IV.1. Եվրոպական միության անդամ պետության և երրորդ երկրի միջև հետ 
ընդունման երկկողմանի համաձայնագրի մասին Խորհրդի 1994 թվականի 
նոյեմբերի 30-ի հանձնարարական162 

  
1994 թվականի մայիսին արդարադատության և ներքին գործերի ոլորտին վերաբերող 

Գործողությունների ծրագրում հետ ընդունման երկկողմանի և բազմակողմ համաձայնագրերի 
սկզբունքների ամրագրումից հետո համաձայնություն ձեռք բերվեց այդ սկզբունքների հիման վրա 
անձանց հետընդունման համաձայնագիր մշակելու վերաբերյալ:  

Անձանց հետ ընդունման համաձայնագիրը ճկուն ձևով կարող է օգտագործվել անդամ 
պետությունների կողմից և կարող է հարմարեցվել ստորագրյալ կողմերի առանձնահատուկ 
կարիքներին: Սկսած 1995 թվականի հունվար ամսից անձանց հետ ընդունման համաձայնագիրը 
պետք է օգտագործվի անդամ պետությունների կողմից որպես ստորագրող պետության 
տարածքում անօրինականորեն բնակվող անձանց (օրինակ` այն անձանց, ովքեր երբևէ կամ այլևս 
չեն բավարարում մուտքի կամ բնակության առկա պայմանները) հետ ընդունումը հեշտացնող հետ 
ընդունման համաձայնագրերի ստորագրման և համագործակցության ու փոխօգնության ոգով 
անձանց տարանցումը հեշտացնելու նպատակով երրորդ երկրների հետ բանակցությունների հիմք:  

Հետ ընդունման համաձայնագիրը վերաբերվում է սեփական քաղաքացիների հետ 
ընդունմանը, որով ստորագրող կողմերը պարտավորվում են մյուս ստորագրող կողմի հայցով հետ 
ընդունել անկանոն միգրանտներին, եթե ապացուցվել է կամ հնարավոր է հավաստի 
եզրակացություն կատարել առ այն, որ վերջինս հետ ընդունման հայց ստացած ստորագրող կողմի 
քաղաքացին է: Նույնը պետք է վերաբերվի այն անձանց, ովքեր հետ ընդունման հայց 
ներկայացրած ստորագրող կողմի տարածք մուտք գործելուց հետո առանց հետ ընդունման հայց 
ներկայացրած ստորագրող կողմից հպատակագրման երաշխիքներ ստանալու հետ ընդունման 
հայց ստացած ստորագրող կողմի պահանջով զրկվել են քաղաքացիությունից:  
 Ավելին` երրորդ երկրների այն քաղաքացիների դեպքում, ովքեր մուտք են գործել 
արտաքին սահմանից, ստորագրող կողմը, ում արտաքին սահմանով անօրինականորեն մուտք են 
գործել (եթե այդ հանգամանքն ապացուցված է կամ  հնարավոր է հավաստի եզրակացություն 
կատարել դրա մասին), պարտավոր է առանց խոչընդոտների ստորագրող կողմի հայցի հիման 
վրա հետ ընդունել տվյալ անձին:   
 Երրորդ երկրների քաղաքացիներն, ովքեր անօրինականորեն են մուտք գործել հետ 
ընդունման հայց ներկայացրած ստորագրող կողմի տարածք, սակայն ունեն վավեր արտոնագիր 
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 OJ C274/20, 19.9.1996 թվական:  
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կամ մեկ այլ ստորագրող կողմի տրամադրած վավեր կացության թույլտվություն
163

 պետք է առանց 
խոչընդոտների հետ ընդունվեն մյուս ստորագրող կողմի ներկայացրած հետ ընդունման հայցի 
հիման վրա:  
 Անձանց հետընդունման մասին համաձայնագիրը անդրադառնում է նաև ժամանակի 
սահմանափակումներին, տարանցմանը, տվյալների պաշտպանությանը, ծախսերին և ստորագրող 
կողմերի փոխօգնությանը, ներառյալ` փորձագիտական հանձնաժողովի ստեղծման հարցին:  
 Այն նպատակ ունի նաև ապահովելու, որպեսզի հետ ընդունման համաձայնագրերը 
ազդեցություն չունենան ստորագրող կողմերի` Փախստականների կարգավիճակի մասին 
կոնվենցիայից, արտաքսման և տարանցման մասին միջազգային կոնվենցիաներից, Մարդու 
իրավունքների և հիմնարար ազատություններին պաշտպանության մասին կոնվենցիայից, 
ապաստանի
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 մասին միջազգային կոնվենցիաներից և օտարերկրացիների հետ ընդունման մասին 

համաձայնագրերից բխող պարտավորությունների վրա:   
 

IV.2. Հետ ընդունման համաձայնագրերի արձանագրությունների կազմման 
սկզբունքների մասին Խորհրդի 1995 թվականի հուլիսի 24-ի 
հանձնարարական165 

 
 1995 թվականին Խորհուրդը հանձնարարեց, որպեսզի սկսած 1995 թվականի հուլիսի 1-ից 
անդամ պետությունները հետընդունման համաձայնագրերի կիրարկման մասին 
արձանագրություններ կազմելիս երրորդ երկրների հետ բանակցությունների ընթացքում կիրառեն 
հետևյալ սկզբունքները. 

1. Առանց թույլտվության բնակվող անձանց վերադարձի/հետ ընդունման համար 
առաջարկվում է որպեսզի ստորագրող կողմերն օգտագործեն միասնական ձևաչափ, որի 
համար պարզության և արագության անհրաժեշտությունը պետք է  գերակա լինի:  

2. Սահմանային տարածքում պահվող անձիք պետք է վերադարձվեն/հետ ընդունվեն 
պարզեցված ընթացակարգի համաձայն, որը պետք է սահմանված լինի կողմերի կազմած 
արձանագրություններում:  Ստորագրող կողմերը պետք է որոշեն հետ ընդունման 
պարզեցված ընթացակարգի ընդհանուր տևողությունը, որը պետք է շատ կարճ լինի և 
չգերազանցի 48 ժամը:   

3. Սովորական ընթացակարգը պետք է կիրառվի այն դեպքերում, երբ հնարավոր չէ անձին 
վերադարձնել/հետ ընդունել պարզեցված ընթացակարգով: Անձերի հետընդունման 
մասին երկկողմանի համաձայնագրի

166
 համաձայն սովորական ընթացակարգի 

ժամանակը չպետք է գերազանցի 15 օրը: 
4. Հանձնարարականը սահմանում է նաև հետ ընդունման ենթակա անձանց ինքնությունը 

հաստատելու միջոցները և սահմանում է, որ, ընդհանուր առմամբ, քաղաքացիությունը
167

 և 
մուտքը հաստատվող ապացույցները կողմերը պետք է ընդունեն առանց հավելյալ 
հետաքննության:  Քաղաքացիության և մուտքի կանխավարկածը

168
 պետք է համարել 

ընդունված կողմերի կողմից` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հետ ընդունման հայց 
ստացած կողմը հակառակն է ապացուցել: Հետևաբար` կողմերի կազմած 
արձանագրությունները պետք է հստակ սահմանեն քաղաքացիության կանխավարկածի 
ապացուցման միջոցները, ինչպես նաև սահմանեն քաղաքացիության կանխավարկած 
հասկացությունը:    

5. Հետ ընդունման համաձայնագրերի արձանագրությունները անձանց հետ ընդունման 
համաձայնագրի հոդված 2-ի համաձայն պետք է նաև հստակ սահմանեն արտաքին 
սահմանով մուտքի կանխավարկածի ապացուցման կամ հաստատման միջոցները:   
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 Ըստ անձանց հետ ընդունման մասին համաձայնագրի կացության թույլտվություն»-ը նշանակում է ստորագրող 
կողմերից մեկի կողմից տրված որևէ տիպի թույլտվություն, որն իրավունք է տալիս տիրոջը բնակվել ստորագրող կողմից 
տարածքում: Այն չի վերաբերվում ապաստան հայցելու դիմումի քննարկման ընթացքում ստորագրող կողմերից մեկի 
տարածքում ժամանակավոր բնակության համար տրված թույլտվությունը:   
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 Մասնավորապես Դուբլինի կոնվենցիայով է որոշվում  եվրոպական համայնքի անդամ պետությունում ապաստան 
հայցելու դիմումների քննության համար պատասխանատու պետությունը:  
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 OJ C274/25, 19.9.1996 թվական  
166

 Տես մաս Գ.III.1. վերևում:  
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 Քաղաքացիությունը կարող է ապացուցվել քաղաքացիությունը հաստատող փաստաթղթերի միջոցով, որոնք կարող են 
վերագրվել կոնկրետ անձի, այդ թվում` անձնագրի ցանկացած տեսակ  (ազգային, դիվանագիտական կամ ծառայողական  
կամ պաշտոնապես տրված լուսանկարով անձնագիրը) կամ քաղաքացիության մասի նշում պարունակող որևէ այլ 
ճամփորդական փաստաթուղթը, հյուպատոսական գրանցման քարտերը, ինքնանույնականացման քարտերը  (եթե անգամ 
դրանք ժամանակավոր են), անչափահասի անձնագրին փոխարինող ճամփորդական փաստաթղթերը, ինքնությունը 
հաստատող ժամանակավոր փաստաթղթերը, ծառայողական անցաթղթերը և ռազմական անցաթղթերը:  
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 Քաղաքացիության կանխավարկածը կարող է հաստատվել մասնավորապես պետական իշխանությունների 
տրամադրած տեղեկատվության հիման վրա, ինչպիսիք են ծառայողական անցաթղթերը, գործատուի տրամադրած 
անցաթուղթը, վարորդական իրավունքը, ՔԿԱԳ մարմինների գրանցումներից քաղվածքը, մարդատար նավերի 
գրանցամատյանը, բեռնատար նավերի  գրանցամատյանը, վերոնշյալ փաստաթղթերի  կրկնօրինակները, ականատեսների 
վկայությունները, տվյալ անձի ներկայացրած մանրամասները և նրա գործածած լեզուն:  
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6. Արձանագրությունները պետք է նաև սահմանեն, որ սահմանային վերահսկողության 
համար պատասխանատու նախարարները պարտավոր են սահմանային կետեր ունենալ, 
որոնք կարող են օգտագործվել օտարերկրացիների հետ ընդունման և տարանցման 
նպատակով մուտքի համար, ինչպես նաև հետ ընդունման և տարանցման հայցերի հետ 
աշխատելու ունակ իրավասու տեղական իշխանությունների կողմից:  Ընտրությունը պետք 
է կատարվի հօգուտ արդյունավետության և արագության: 

7. Երրորդ երկրների ստորագրող կողմերի հետ իրենց հարաբերություններում անդամ 
պետությունները կարող են Անձանց հետ ընդունման համաձայնագրի հոդված 7-ով 
նախատեսված առանց ուղեկցորդի տարանցման հայցերի համար  նախատեսել հետ 
ընդունման/տարանցման ձևի օգտագործում:   

8. Կողմերի կազմած արձանագրություններում կարելի է նաև ներառել տվյալների 
պաշտպանության մասին հոդված, որի բովանդակությունը մեծապես պայմանավորված 
կլինի անդամ պետությունների գործող օրենսդրություններով: Ամեն դեպքում պետք է 
սահմանվի, որ տեղեկատվություն կարող է տրամադրվել միայն այն նպատակներով, որի 
համար ստորագրվել է համաձայնագիրը:  
 

IV.3. Համայնքի համաձայնագրերի և ԵՄ, ԵՄ անդամ պետությունների և երրորդ 
երկրների միջև կնքվող համաձայնագրերի մեջ հետ ընդունման օրինակելի 
դրույթների ներառման մասին Խորհրդի 1999 թվականի դեկտեմբերի 2-ի 
որոշում169 

  
 1999 թվականի դեկտեմբերի 2-ի հանդիպման ժամանակ Խորհուրդը համաձայնեց 
ընդունել անդամ պետություններում անօրինականորեն բնակվող անձանց հայրենադարձությանն 
առնչվող հետ ընդունման օրինակելի դրույթներ, որոնք պետք է օգտագործվեն համայնքի և խառը 
համաձայնագրերում: 1995 թվականին սահմանված դրույթների ընդունումը պայմանավորված էր 
Ամստերդամի համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելով, որով հետ ընդունման հարցն անցավ համայնքի 
իրավասության ներքո և լիազորեց համայնքին` որպես ամբողջական միավոր, կնքել հետ 
ընդունման համաձայնագրեր:   
 Օրինակելի դրույթները, որոնք պետք է ներառվեն համայնքի բոլոր ապագա 
համաձայնագրերի և ԵՄ, ԵՄ անդամ պետությունների և երրորդ երկրների միջև համաձայնագրերի 
(խառը համաձայնագրեր) մեջ հետևյալներն են`  
 Հոդված Ա. Եվրոպական համայնքը և X պետությունը համաձայնում են համագործակցել 
անօրինական ներգաղթը կանխելու և վերահսկելու նպատակով: Այդ նպատակով. 

 X պետությունը համաձայնում է Եվրոպական միության անդամ պետության հայցի հիման 
վրա` առանց խոչընդոտների հետ ընդունել անդամ պետության տարածքում 
անօրինականորեն բնակվող իր քաղաքացիներին,  

 Եվրոպական միության յուրաքանչյուր անդամ պետություն համաձայնում է X պետության 
հայցի հիման վրա` առանց խոչընդոտների հետ ընդունել այդ պետության տարածքում 
անօրինականորեն ներկա գտնվող իր քաղաքացիներին: 

Եվրոպական միության անդամ պետությունները և X պետությունը պետք նաև այդ 
նպատակով տրամադրեն իրենց քաղաքացիներին անձը հաստատող փաստաթղթեր:  

Հոդված Բ:  Կողմերը համաձայնում են համապատասխան հայցի հիման վրա ստորագրել 
համաձայնագիր X պետության և եվրոպական համայնքի միջև, որը կկանոնակարգի հետ 
ընդունման հետ կապված X պետության և եվրոպական համայնքի անդամ պետությունների 
կոնկրետ պարտականությունները, ներառյալ` այլ պետությունների քաղաքացիների կամ 
քաղաքացիություն չունեցող անձանց հետ ընդունման պարտականությունը:   
 Հոդված Գ: Հոդված Բ-ում նշված համայնքի հետ կնքվելիք համաձայնագրի 
շրջանակներում X պետությունը համաձայնում է անդամ պետության հայցի հիման վրա 
երկկողմանի համաձայնագրեր ստորագրել եվրոպական համայնքի առանձին անդամ 
պետությունների հետ` կանոնակարգելու X պետության և համապատասխան անդամ պետության 
կոնկրետ պարտավորությունները հետ ընդունման գործընթացում` ներառյալ այլ պետությունների 
քաղաքացիների կամ քաղաքացիություն չունեցող անձանց հետ ընդունման պարտականությունը:  
 Հոդված Դ: Համագործակցության խորհուրը պետք է ուսումնասիրի, թե ինչ այլ համատեղ 
ջանքեր կարող են գործադրվել անօրինական ներգաղթը կանխելու և վերահսկելու նպատակով:  
 

IV.4. Շենգենյան պետությունների հետ ընդունման համաձայնագրերի շրջանակում 
ապացույցի միջոցների և ինդիկատիվ ապացույցների համար առաջնորդող 
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 Խորհրդի փաստաթուղթ թիվ 13461/99, 2.12.1999 թվական:  
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սկզբունքների մասին Շենգենի գործադիր հանձնաժողովի 1997 թվականի 
դեկտեմբերի 15-ի որոշում170 

 
Ելնելով հետ ընդունման համաձայնագրերի գործնական կիրառման արդյունքում 

առաջացած հիմնախնդիրներից` մասնավորապես հետ ընդունման հայց ներկայացրած անդամ 
պետության տարածքում երրորդ երկրի քաղաքացու անօրինական կացությունը կամ իր 
տարածքով անօրինական տարանցումը ապացուցելու հետ կապված դժվարություններից, անդամ 
պետությունները ընդունել են հետևյալ առաջնորդող սկզբունքները`   
1. Ստորև թվարկված փաստաթղթերը, ի թիվս այլոց, կարող են համարվել կացության կամ 

տարանցման ապացույց`  

 հետ ընդունման հայց ներկայացրած անդամ պետության կողմից ճամփորդական 
փաստաթղթում դրված կնիքը, 

 անդամ պետության հարևան պետության կողմից դրված կնիքը` հաշվի առնելով 
ուղևորության երթուղին և սահմանի հատման ամսաթիվը,  

 հետ ընդունման հայց ներկայացրած անդամ պետության կողմից կեղծ կամ կեղծված 
ճամփորդական փաստաթղթում դրված կնիքը, 

 անվանական ճանապարհորդական տոմսերը, որոնք կարող են փաստացի հաստատել 
մուտք գործելու հանգամանքը,  

 մատնահետքերը, 

 վավեր կացության թույլտվությունը, 

 հետ ընդունման հայց ներկայացրած անդամ պետության կողմից տրված վավեր 
արտոնագիրը,  

 հետ ընդունման հայց ներկայացրած անդամ պետության տարածք մուտք գործելու 
ամսաթիվը ցույց տվող օդանավի քարտը:   

2. Կացության կամ տարանցման կանխավարկածը կարող է հաստատվել, ի թիվս այլոց, ստորև 
թվարկված ինդիկատիվ ապացույցների հիման վրա` 

 պաշտոնատար անձանց վկայության,  

 երրորդ կողմի վկայության,  

 տարանցման ենթակա անձի վկայության,  

 հետ ընդունման հայց ներկայացրած անդամ պետության կողմից տրված ցանկացած 
տեսակի անվավեր կացության թույլտվության,  

 հետ ընդունման հայց ներկայացրած անդամ պետության կողմից տրված անվավեր 
արտոնագրի,  

 հետ ընդունման հայց ներկայացրած անդամ պետության տարածքում տրված 
անվանական փաստաթղթերի,  

 ճանապարհորդական տոմսերի,  

 հյուրանոցային հաշիվների,  

 անդամ պետություններում հանրային կամ մասնավոր հաստատություններից օգտվելու 
համար անհրաժեշտ քարտերի, 

 բժշկի, ատամնաբույժի և այլ մասնագետների մոտ այցելությունների քարտերի,  

 ապացույցների, որոնք ցույց են տալիս, որ փոխադրման ենթակա անձը օգտվել է միջնորդի 
կամ ճամփորդական գործակալության ծառայություններից:  

3. Եթե անդամ պետությունները հետ ընդունման ապագա համաձայնագրերը կնքելիս հաշվի 
առնեն կետ 1-ում թվարկված ապացույցի միջոցները, դրանք կհամարվեն բնակության կամ 
տարանցման համոզիչ ապացույցներ: Սկզբունքորեն այս հարցի վերաբերյալ հավելյալ 
քննություն չպետք է անցկացվի: Հերքող ապացույցները, սակայն, պետք է հաշվի առնվեն 
(օրինակ` եթե ցույց է տրվում, որ փաստաթուղթը կեղծված է):  

4. Եթե անդամ պետությունները հետ ընդունման ապագա համաձայնագրերը կնքելիս հաշվի 
առնեն կետ 2-ում թվարկված ապացույցները, նմանօրինակ ապացույցները հիմք 
կհանդիսանան կացության կամ տարանցման կանխավարկածը հաստատելու համար: 
Բնականաբար այդ ապացույցները կարող են  հերքվել համապատասխան ապացույցների 
առկայության դեպքում:  
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 SCH/Com-ex (97) 39 rev. – Ամստերդամի համաձայնագրի շենգենյան օրենսդրությունը Եվրոպական միության շրջանակի 
մեջ ինտեգրելու մասին արձանագրության հոդված 2-ում սահմանված է, որ սկսած Ամստերդամի համաձայնագրի ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից շենգենյան օրենսդրությունը` ներառյալ մինչ այդ ընդունված շենգենյան համաձայնագրերի հիման վրա 
ստեղծված գործադիր հանձնաժողովի որոշումները պետք է անհապաղ կիրարկվեն հոդված 1-ում նշված տասներեք 
անդամ պետություններում` առանց հակասելու այս հոդվածի պարբերություն 2-ի դրույթներին: Նույն օրվանից սկսած 
Խորհուրդը կփոխարինվի վերոնշյալ գործադիր հանձնաժողովով:     
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Դ. Անկանոն միգրացիա  

I. Անկանոն միգրացիայի դեմ պայքարի միջոցառումներ 

I.1. Երրորդ երկրների քաղաքացիների անօրինական ներգաղթի դեմ պայքարի 
քաղաքականության գերակայությունների մասին Հանձնաժողովի 
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 Այս հաղորդագրությունը միգրացիայի արդյունավետ կառավարման ԵՄ համապարփակ և 
կառուցվածքային մոտեցման անբաժան մասն է կազմում և լրացնում է այս ոլորտի 
քաղաքականությունների վերջին նախաձեռնություններին, ինչպիսիք են` Օրինական միգրացիայի 
մասին քաղաքականության ծրագիրը

172
, Միգրացիայի և զարգացման մասին 

հաղորդագրությունը
173

 և Ինտեգրման միասնական օրակարգ առաջարկող հաղորդագրությունը
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:  
 Անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի

175
 ԵՄ համապարփակ մոտեցումը հիմնված է մի 

շարք հիմնարար սկզբունքների վրա, որոնք նպատակ ունեն վեր հանելու ներհամայնքային 
համերաշխության, հիմնարար իրավունքների կարևորությունը և ներդաշնակեցնել երրորդ 
երկրների սպասումներն ու անդամ պետությունների հանրային ընկալումն այս հարցերի շուրջ:   
 Անկանոն ներգաղթի դեմ ԵՄ պայքարի համար հաղորդագրությունը սահմանում է 
քաղաքականության հետևյալ ինը գերակայությունները`   

 համագործակցություն երրորդ երկրների հետ,  

 անվտանգ սահմաններ` արտաքին սահմանների ինտեգրացված կառավարում,  

 պայքար մարդկանց թրաֆիկինգի դեմ,  

 անվտանգ ճամփորդություն և ինքնությունը հաստատող փաստաթղթեր,  

 համաներման հիմնահարցեր,  

 անօրինանական զբաղվածության հարցերի լուծում, որը դեպի ԵՄ անօրինական 
միգրանտներին ձգող կարևորագույն գործոններից մեկն է,  

 վերադարձի քաղաքականություն, 

 առկա գործիքների միջոցով տեղեկատվության փոխանակման բարելավում,  

 փոխադրումներ իրականացնողների իրավասություններ:   

I.2. Եվրոպական միությունում անօրինական ներգաղթի և մարդկանց 
թրաֆիկինգի դեմ պայքարի համապարփակ ծրագիր176 

 
 Ծրագրի միջոցառումները և գործողությունները հիմնված են Անօրինական ներգաղթի 
ընդհանուր քաղաքականության մասին Հանձնաժողովի հաղորդագրության
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 վրա, որի հիման վրա 

Եվրոպական միության Խորհուրդը գերակա գործողությունները մատնանշող Անօրինական 
ներգաղթի կանխարգելման և պայքարի գործողությունների ծրագրի հնարավորինս շուտ 
հաստատելու հրավեր էր ստացել: 

                                                 
171

 Հաղորդագրություն (2006) 402 վերջնական, 19.7.2006 թվական  
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 Հաղորդագրություն (2005) 669, 21.12.2005 թվական 
173

 Հաղորդագրություն (2005) 390, 1.9.2005 թվական 
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 Հաղորդագրություն (2005) 389, 1.9.2005 թվական 
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 Անօրինական միգրացիա» տերմինը օգտագործվում է տարատեսակ երևույթներ նկարագրելու համար: Այն ներառում է 
երրորդ երկրների այն քաղաքացիներին, ովքեր ցամաքային, ծովային կամ օդային ճանապարհներով` ներառյալ 
օդանավակայանների տարանցման գոտիներից անօրինականորեն մուտք են գործում անդամ պետության տարածք: 
Հիմնականում դա կատարվում է կեղծ փաստաթղթերի միջոցով, կամ մարդկանց անօրինական տեղափոխմամբ ու 
թրաֆիկինգով զբաղվող կազմակերպված հանցավոր ցանցերի օգնությամբ:  Ի լրումն, բավականին մեծ թիվ են կազմում 
վավեր արտոնագրով կամ առանց արտոնագրի մուտք գործելու թույլտվությամբ օրինականորեն մուտք գործած, սակայն 
թույլատրվող ժամանակը լրանալուց հետո առանց իրավասու մարմինների թույլտվության իրենց բնակությունը 
շարունակած կամ բնակության նպատակը փոխած անձիք: Անօրինական միգրանտների թվի են դասվում նաև ապաստանի 
մերժված հայցադիմումով մարդիկ, ովքեր հրաժարվում են հեռանալ վերջնական բացասական որոշման հրապարակումից 
հետո անգամ:   
176

 OJ C142/23, 14.6.2002 թվական, որը հայտնի է նաև Սանտիագոյի գործողությունների ծրագիր» անվամբ  
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 Հաղորդագրություն (2001) 672 վերջնական, 15.11.2001 թվական:  
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 Ծրագիրը, որը հաստատվել է 2002 թվականի հոկտեմբերի 14-ից 15-ը կայացած Խորհրդի 
ժամանակ, թվում է արտոնագրերի քաղաքականության, տեղեկատվության փոխանակման և 
վերլուծության, սահմանի հատմանը նախորդող միջոցառումների, սահմանային կառավարմանը 
վերաբերվող միջոցառումների, հետ ընդունման և վերադարձի քաղաքականության, Եվրոպոլի դերը 
մեծացնող միջոցառումների և տուգանքների ոլորտների գործողությունները:   
 Արտոնագրային քաղաքականության ոլորտի համար ծրագիրը սահմանում է, որ, հաշվի 
առնելով միգրացիոն հոսքերի փոփոխվող միտումները, այն երկրների ցանկը, որոնց 
քաղաքացիները պետք է ունենան արտոնագիր արտաքին սահմանները հատելու համար և այն 
երկրների ցանկը, որոնց քաղաքացիների վրա չի տարածվում արտոնագիր ունենալու պահանջը, 
պետք է քննարկվի ու հաստատվի յուրաքանչյուր տարի:  
 Ավելին` արտոնագրային քաղաքականության ոլորտում պետք է հաստատվեն հետևյալ 
միջոցառումները`  

1. Արտոնագրերի և անվտանգության ընդհանուր ստանդարտներ. որպես կարճաժամկետ 
նպատակ պետք է նոր տեխնոլոգիաների հիման վրա բարելավվի փաստաթղթերի 
անվտանգությունը, իսկ որպես միջնաժամկետ նպատակ փաստաթղթերի մեջ պետք է 
ներառվեն նաև բիոմետրիկ տվյալներ: 

2. Ընդհանուր վարչական կառույցների ստեղծում. որպես կարճաժամկետ նպատակ պետք է 
իրականացվի փորձնական ծրագիր`օգտագործելով ընդհանուր ենթակառուցվածքները և 
պետք է ուժեղացվի հյուպատոսական համագործակցությունը, իսկ որպես միջնաժամկետ 
նպատակ պետք է ստեղծվեն ինտեգրացված հյուպատոսական գրասենյակներ:   

3. Արտոնագրերի հաստատման եվրոպական համակարգի մշակում. որպես կարճաժամկետ 
նպատակ պետք է նախնական ուսումնասիրություն կատարվի, իսկ որպես միջնաժամկետ 
նպատակ պետք է գործարկվի արտոնագրերի հաստատման միասնական համակարգը:  
Տեղեկատվության փոխանակման և վերլուծության ոլորտում պետք է հաստատվեն հետևյալ 

միջոցառումները` 
1. Վիճակագրություն. որպես կարճաժամկետ նպատակ պետք է հրապարակվի տարեկան 

զեկույց` վիճակագրական տվյալներով և տվյալների վերլուծությամբ, իսկ որպես 
միջնաժամկետ նպատակ պետք է վերլուծական նյութ պատրաստվի համակարգի 
վերաբերյալ: 

2. Տեղեկատվության հավաքագրում և վերլուծություն. որպես կարճաժամկետ նպատակ պետք 
է նախնական ուսումնասիրություն կատարվի` Տեղեկատվության փոխանակման 
եվրոպական համակարգ մշակելու նպատակով` միաժամանակ նկատի ունենալով առկա 
գործիքների կատարելագործման հնարավորությունը, իսկ որպես միջնաժամկետ 
նպատակ պետք է ընդունվի Տեղեկատվության փոխանակման եվրոպական համակարգը:  

3. Վաղ նախազգուշացման համակարգի մշակում. որպես կարճաժամկետ նպատակ պետք է 
կիրարկվի և գնահատվի
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 Վաղ նախազգուշացման համակարգը: 

Ընդունման ենթակա` սահմանի հատմանը նախորդող միջոցառումները պետք է ներառեն`  
1. Կապի համար պատասխանատու պաշտոնյաների խորհրդատվություն և աջակցություն. 

որպես կարճաժամկետ նպատակ պետք  է նախաձեռնել կապի համար պատասխանատու 
պաշտոնյաների ցանցի համագործակցություն: 

2. Երրորդ երկրներում գործողությունների համար ֆինանսական և տեխնիկական 
աջակցություն. որպես կարճաժամկետ նպատակ պետք է կիրարկվեն Ապաստանի և 
միգրացիայի հարցերով բարձրաստիճան աշխատանքային խմբի կողմից մշակված 
գործողությունների ծրագրերը:  

3. Իրազեկությունը բարձրացնող քարոզարշավներ. որպես միջնաժամկետ նպատակ 
քարոզարշավներ պետք է իրականացվեն ծագման և տարանցման երկրներում:  
Սահմանային կառավարման ոլորտում պետք է հաստատվեն հետևյալ միջոցառումները` 

1. Ընդհանուր տարածքներում սահմանային կառավարում. որպես կարճաժամկետ նպատակ 
պետք է կիրառության մեջ դրվի ռիսկերի գնահատման համակարգը:  

2. Ծովային սահմանների վերահսկողություն. որպես կարճաժամկետ նպատակ պետք է 
ծովային սահմանների բարելավման կատարելագործման վերաբերյալ նախնական 
ուսումնասիրություն կատարվի, իսկ որպես միջնաժամկետ նպատակ պետք է 
իրականացվեն ծովային սահմանների վերահսկողության բարելավմանն ուղղված 
միջոցառումներ:   

3. Միասնական ուսումնական ծրագրեր և վերապատրաստումներ. որպես կարճաժամկետ 
նպատակ պետք է վերլուծել վերապատրաստումների բարելավման համար Եվրոպական 
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 Խորհրդի 1999 թվականի մայիսի կանոնակարգով սահմանվեցին  անօրինական ներգաղթի մասին տեղեկատվության 
փոխանակման վաղ նախազգուշացման համակարգը և դրանց օժանդակող համակարգերը: Նպատակն էր ստեղծել 
ստանդարտացված, մշտական հաղորդագրության շրջանակ, որը հնարավորություն կտար անդամ պետությանը 
անմիջապես զեկուցել անօրինական ներգաղթի դեպքերի մասին: Սակայն Վաղ նախազգուշացման համակարգը դեռևս 
գտնվում է մշակման փուլում: Հիմնական խնդիրը անդամ պետությունների համապատասխան ծառայությունների կողմից 
օգտագործման ոչ բավարար մակարդակն է և տեղեկացվածության պակասը, ինչպես նաև անբավարար տեխնիկական 
ենթակառուցվածքները:  
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 հնարավոր օժանդակությունը, իսկ որպես միջնաժամկետ 
նպատակ պետք է ստեղծվի վերապատրաստման ազգային կազմակերպությունների ցանց:  

4. Համագործակցություն և համատեղ գործողությունների սահմանային կառավարման 
ոլորտում. որպես կարճաժամկետ նպատակ պետք է համագործակցություն հաստատվի 
անդամ պետությունների համապատասխան ծառայությունների միջև և վերլուծվի 
համատեղ արտաքին սահմանային ծառայության նպատակահարմարությունը, իսկ որպես 
միջնաժամկետ նպատակ` պետք է իրականացվեն նպատակահարմարության մասին 
զեկույցում նշված գործողություններն ու միջոցառումները:   
 

I.3. Անօրինական ներգաղթի, մարդկանց անօրինական փոխադրման և 
թրաֆիկինգի, արտաքին սահմանների և անօրինական բնակիչների 
վերադարձի վերաբերյալ ընդհանուր քաղաքականության մշակման մասին 
հաղորդագրություն180 

 
 Այս հաղորդականության միջոցով Հանձնաժողովը նպատակ ունի իր ներդրում ունենալու 
առ այսօր միգրացիայի կառավարման ոլորտի վերաբերյալ կատարված նախնական գնահատման 
մեջ: Այս նախնական վերլուծության փորձի հիման վրա Հանձնաժողովը եզրակացրել է, որ 2002 
թվականին ընդունած գործողությունների ծրագրի իրականացման ժամանակ ԵՄ ինստիտուտների 
գործողությունների գերակայությունները սահմանելիս պետք է հաշվի առնվեն հետևյալ 
ուղենիշները` 

 համերաշխության սկզբունքը,  

 համերաշխության սկզբունքի արտացոլումը բյուջեների մեջ սկսած 2007 թվականից, 

 2004-2006թթ. ընթացքում ներքին քաղաքականությունների համար նախատեսված բյուջեի 
ծախսերի մի մասը համերաշխության միջոցառումներին ուղղելու հնարավորության 
քննարկումը,  

 վերադարձի ընդհանուր քաղաքականությանը օժանդակելու համար առանձին գործիք 
մշակելիս պետքական տարրերի ուսումնասիրություն` կոնկրետ ծրագրերի 
ֆինանսավորման միջոցով,  

 Սալոնիկում Եվրոպական խորհրդի սահմանած քաղաքական ուղեցույցների 
համատեքստում Հանձնաժողովի ֆինասական ծրագրավորման հաստատում կամ որպես 
այլընտրանքային տարբերակ որոշ կողմերի նախաձեռնությունների կիրարկման 
հետաձգում,   

 Համայնքի գործողությունների կայունության ու երկարաժամկետ բնույթի երաշխավորում` 
գերակայություններ սահմանելու և կայուն շրջանակ ու մեթոդներ ստեղծելու միջոցով,  

 Առանձնահատուկ ուշադրություն ռիսկերի վերլուծությանը, աշխատակիցների 
վերապատրաստմանը և ստուգիչ սարքերի և ընթացակարգերի զգալի ստանդարտացում,  

 Համայնքի գործառնական կառուցվածքի ստեղծում,  

 ընդհանուր արտոնագրային տեղեկատվական համակարգի
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 ստեղծում, 

 համաձայնեցված մոտեցում բիոմետրիկ տարբերանշաններին կամ բիոմետրիկ 
տվյալներին, 

 համագործակցության ընդլայնում և անհրաժեշտ օրենսդրական շրջանակի ընդունում, 
ինչպես նաև վերադարձի ընդհանուր քաղաքականության իրականացման համար առանձին 
ֆինանսական գործիքի ընդունման հնարավորություն,  

 երրորդ երկրների հետ Միության հարաբերություններում ներգաղթի քաղաքականության 
ինտեգրման քաղաքական ուղենիշների ներառում,  

 հետ ընդունման ընդհանուր քաղաքականության մշակում,  

 անօրինական ներգաղթի տարբեր ասպեկտներին համապատասխանող միջոցառումների 
համադրում` հզորացնելով այս երևույթի վերաբերյալ տեղեկատվություն հավաքագրելու, 
փոխանակելու և մշակելու Միության կարողությունը և աշխատելով մարդկանց թրաֆիկինգի 
դեմ պայքարի ոլորտում գործողությունների ներդաշնակեցման ուղղությամբ, 
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 1999 թվականի հոկտեմբերի 15-ից 16-ը Տամպերեյում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ Եվրոպական խորհուրդը 
համաձայնվեց ստեղծել ոստիկանների վերապատրաստման ազգային ինստիտուտների ցանց, որի արդյունքում կարող էր 
մշտական ինստիտուտի ստեղծվել:  Այս որոշմանը հաջորդեց Եվրոպական ոստիկանական քոլեջ (ԵՈՔ) ստեղծելու մասին 
Խորհրդի 2000 թվականի դեկտեմբերի 22-ի որոշումը (OJ L336, 30.12.2000 թվական): Դրա նպատակն է 
համագործակցություն հաստատել ոստիկանական ազգային դպրոցների միջև` միասնական մոտեցում ամրագրելու 
հանցավորության դեմ պայքարի, հանցագործությունների կանխարգելման, օրենք ու կարգ պահպանելու ընթացքում 
առաջացող հիմնական խնդիրների նկատմամբ : ԵՈՔ-ը ցանց է, որը միավորում է ոստիկանության բարձրաստիճան 
ծառայողների վերապատրաստման ազգային ինստիտուտները:  
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 Հաղորդագրություն (2003) 323 վերջնական, 3.6.2003 թվական: 
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 Արտոնագրային տեղեկատվական համակարգ (ԱՏՀ) ստեղծելու մասին Խորհրդի 2004 թվականի հունիսի 8-ի 
2004/512/ԵԽ որոշում, OJ L213/5, 15.6.2004 թվական:  
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 համատեղ գործողությունների արդյունավետության ապահովման նպատակով 
համապատասխանեցում` գործողություններ երեք ծրագրերի միացման միջոցով:  

  

II. Պատժիչ իրավական շրջանակ անկանոն միգրացիայի 
դեմ պայքարի համար 
 
II.1. Չարտոնագրված մուտքին, տարանցմանը և բնակությանը 

նպաստող գործունեություն  

II.1.1. 1985 թվականի հունիսի 14-ի շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիա
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 Շենգենյան պետությունները որոշել են համապատասխան պատժամիջոցներ սահմանել 
բոլոր այն անձանց նկատմամբ, ովքեր ֆինանսական շահից ելնելով օժանդակում են կամ փորձում 
են օժանդակել օտարերկրացուն ստորագրող կողմերից որևէ մեկի տարածք մուտք գործելու կամ 
այնտեղ բնակվելու գործում` խախտելով երրորդ երկրների քաղաքացիների մուտքի և բնակության 
մասին ստորագրող կողմի օրենքները: 
 Սակայն 1990 թվականի շենգենյան կոնվենցիայի այս հարցին վերաբերող հոդված 27(1)-ը 
այժմ ուժ կորցրած է ճանաչվել` չարտոնագրված մուտքը, տարանցումն ու բնակությունը սահմանող 
2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի 2002/90/ԵԽ հրահանգով

183
: Ինչպես նշված է վերևում, այս 

հրահանգը պարտավորեցնում է անդամ պետություններին համապատասխան պատժամիջոցներ 
սահմանել չարտոնագրված մուտքին, տարանցմանը և բնակությանը նպաստող գործունեություն 
ծավալող անձանց համար:  
 Ավելին` շենգենյան կոնվենցիայի հոդված 27(2)-ը, որը նույնպես ուժը կորցրած է ճանաչվել, 
սահմանում էր, որ եթե ստորագրող կողմը տեղեկացված էր հոդված 27(1)-ում թվարկված 
գործողությունների մասին, որոնք խախտում են մեկ այլ ստորագրող կողմի օրենքը, ապա այն 
պարտավոր էր տեղեկացնել վերջինիս այդ մասին: Հոդված 27(3)-ի համաձայն բոլոր այն 
ստորագրող կողմերն, ովքեր դիմում են մեկ այլ ստորագրող կողմի` հոդված 27(1)-ում թվարկված 
գործողությունների միջոցով իր օրենքները խախտելու հիման վրա դատական հետապնդում 
սկսելու հայցով, պարտավոր էին պաշտոնական զեկույցի կամ իրավասու մարմինների 
տրամադրած հավաստագրի միջոցով մասնավորեցնել, թե այդ օրենքի, որ դրույթներ էին 
խախտվել:    

2004 թվականի դեկտեմբերի 5-ից սկսած այս հարցերը կանոնակարգվում են 
Չարտոնագրված մուտքը, տարանցումն ու կացությունը կանխելու նպատակով պատժիչ 
իրավական շրջանակի խստացման մասին Խորհրդի 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի շրջանակային 
որոշման հոդված 7-ով

184
:  

 

II.1.2. Չարտոնագրված մուտքը, տարանցումը և կացությունը սահմանելու մասին 
Խորհրդի 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի 2002/90/ԵԽ հրահանգ185 

 
 Խորհրդի այս հրահանգի նպատակն է սահմանել նպաստել անօրինական ներգաղթին» 
հասկացությունը` արդյունքում ապահովելով Չարտոնագրված մուտքը, տարանցումն ու 
կացությունը կանխելու նպատակով պատժիչ իրավական շրջանակի խստացման մասին Խորհրդի 
2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի շրջանակային որոշման

186
 ավելի արդյունավետ կիրարկումը:  

 Հրահանգի հոդված 1-ի համաձայն յուրաքանչյուր անդամ պետություն պետք է 
համապատասխան պատժամիջոցներ սահմանի` 

i. յուրաքանչյուր անձի համար, որ նպատակային օժանդակություն է ցույց տալիս անդամ 
պետության քաղաքացիություն չունեցող այլ անձի` մուտք գործելու կամ տարանցելու 
անդամ պետության տարածքով` խախտելով երրորդ երկրների քաղաքացիների մուտքի 
կամ տարանցման մասին տվյալ անդամ պետության օրենքները, և  

ii. յուրաքանչյուր անձի համար, ով ֆինանսական շահից ելնելով, նպատակային 
օժանդակություն է ցույց տալիս անդամ պետության քաղաքացիություն չունեցող այլ անձի 

                                                 
182

 OJ L239/19, 22.9.2000 թվական:  
183

 Տես ստորև:  
184

 Տես Դ.II.1.3.-ը ստորև:  
185

 OJ L328/17, 5.12.2002 թվական:  
186

 Տես ստորև: 
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անդամ պետության տարածքում բնակվելու նպատակով` խախտելով երրորդ երկրների 
քաղաքացիների մուտքի կամ տարանցման մասին տվյալ անդամ պետության օրենքները:  

 Սակայն պետք է հիշել, որ ըստ հրահանգի անդամ պետությունները կարող են որոշում 
կայացնել պատժամիջոցներ չսահմանել մուտքին և տարանցմանը նպաստող այն 
գործողությունների համար, որոնց նպատակն է եղել համապատասխան անձանց մարդասիրական 
օժանդակություն տրամադրելը:   
 Հոդված 2-ում հրահանգը սահմանում է նաև, որ ինչպես անօրինական տեղափոխման 
արձանագրության»

187
 դեպքում, յուրաքանչյուր անդամ պետություն պետք է ձեռնարկի 

անհրաժեշտ միջոցներ ապահովելու, որպեսզի հրահանգի հոդված 1-ում նշված պատժամիջոցները 
կիրառվեն յուրաքանչյուր անձի նկատմամբ, ով`   

i. հրահրել է,  
ii. համագործակցում է, 
iii. փորձում է կատարել  

հոդված 1(1)(ա) կամ (բ)-ում նշված որևէ իրավախախտում:   
 Հրահանգի հոդված 3-ի համաձայն յուրաքանչյուր անդամ պետություն պետք է ձեռնարկի 
անհրաժեշտ միջոցներ ապահովելու, որպեսզի հրահանգի հոդվածներ 1-ում և 2-ում նշված 
իրավախախտումների համար արդյունավետ, համաչափ և տարհամոզիչ պատժամիջոցներ  
սահմանվեն:  

II.1.3. Չարտոնագրված մուտքը, տարանցումն ու կացությունը կանխելու 
նպատակով պատժիչ իրավական շրջանակի խստացման մասին 
(2002/946/ԱՆԳ) Խորհրդի 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի շրջանակային 
որոշում188 

 Խորհրդի շրջանակային որոշման առարկան են հանդիսանում պատժամիջոցների և  
իրավաբանական անձանց իրավասության վերաբերյալ նվազագույն կանոնները: Այս որոշումն, 
անշուշտ, կիրարկվում է` չհակասելով փախստակաների մասին միջազգային իրավունքով կամ 
մարդու իրավունքների մասին այլ միջազգային գործիքներով սահմանված` փախստականների և 
ապաստան հայցողների պաշտպանված լինելու իրավունքին

189
:  

 Շրջանակային որոշման հոդված 1(1)-ը սահմանում է, որ յուրաքանչյուր անդամ 
պետություն պետք է ձեռնարկի անհրաժեշտ միջոցներ ապահովելու, որպեսզի հրահանգ 
2002/90/ԵԽ-ի հոդվածներ 1-ում և 2-ում սահմանված խախտումների համար նախատեսվեն 
արդյունավետ, համաչափ և տարհամոզիչ քրեական պատիժներ, որոնց թվում կարող է ներառվել 
նաև արտաքսումը:  
 Շրջանակային որոշման հոդված 1(2)-ի համաձայն նմանօրինակ քրեական պատիժները 
կարող են զուգորդվել հետևյալ միջոցառումներով` 

 հանցագործության համար օգտագործված տրանսպորտային միջոցի առգրավում, 

 ուղղակիորեն կամ միջնորդավորված կերպով արգելք այն աշխատանքային 
գործունեությունը ծավալելու վրա, որի միջոցով է կատարվել հանցագործությունը; և/կամ 

 արտաքսում:  
Յուրաքանչյուր անդամ պետություն պետք է ձեռնարկի համապատասխան միջոցառումներ 

ապահովելու, որպեսզի ֆինանսական շահից ելնելով անօրինական միգրացիային նպաստող 
գործունեություն ծավալելը պատժվի առավելագույնը ութ տարի ազատազրկմամբ, եթե նրանք 
հանցանք են գործել քրեական կազմակերպության

190
 կազմում կամ վտանգել են հանցագործության 

օբյեկտների կյանքը:  
 Ավելին, որոշման հոդված 2-ի համաձայն յուրաքանչյուր անդամ պետություն պետք է 
միջոցներ ձեռնարկի ապահովելու, որպեսզի հոդված 1(1)-ում նշված իրավախախտումների համար 
հնարավոր լինի պատասխանատվության ենթարկել նաև իրավաբանական անձանց, օրինակ` 
կազմակերպությունների կամ իրավաբանական անձանց միավորումների, եթե դրանք 
վերջիններիս շահերից ելնելով կատարվել են որպես անհատ կամ իրավաբանական անձի 
ստորաբաժանման մաս հանդես եկող որևէ մեկի կողմից, ով իրավաբանական անձ հանդիսացող 
կառույցում առաջատար պաշտոն է զբաղեցնում, իրավաբանական անձի շահերն է ներկայացնում, 
իրավաբանական անձի անունից որոշումներ ընդունելու իրավասություն ունի կամ 
իրավաբանական անձի ներսում վերահսկողություն իրականացնելու իրավասություն ունի:   
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 Նկարագրված է ստորև` Դ.II.1.4: 
188

 OJ L328/1, 5.12.2002 թվական:  
189

 Շրջանակային որոշման հոդված 6: 
190

 1998 թվականի դեկտեմբերի  21-ի համատեղ 98/733/ԱՆԳ գործողությունների ծրագիրը քրեական կազմակերպությունը 
սահմանում է որպես հստակ կառուցվածք ունեցող, որոշակի ժամանակ գործող, երկուսից ավել անձերից բաղկացած 
միավորում, որը մինչև չորս տարի ազատազրկմամբ պատժվող կամ ավելի լուրջ պատժամիջոցներ ենթադրող 
հանցանքներ է գործում` անկախ այն բանից, արդյոք այդ հանցագործություններն ինքնանպատակ են, թե կատարվում են 
նյութական բարիքներ ստանալու նպատակով, կամ էլ նպատակ ունեն ազդելու հանրային իշխանությունների 
գործողությունների վրա:   
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 Անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել ապահովելու, որպեսզի հնարավոր լինի 
պատասխանատվության ենթարկել իրավաբանական անձանց այն դեպքերում, երբ առաջատար 
դիրք զբաղեցրած անձի կողմից վերահսկողության պակասը հնարավոր է դարձրել իր 
ենթակայության ներքո գտնվող անձի կողմից անօրինական միգրացիային նպաստող 
գործունեության ծավալումը` հօգուտ այդ իրավաբանական անձի:  
 Որոշման հոդված 3-ի համաձայն իրավաբանական անձանց համար նախատեսված 
պատժամիջոցները պետք է ներառեն քրեական կամ ոչ-քրեական տուգանքները և 
հնարավորություն տան նաև այլ պատժամիջոցներ սահմանելու համար, ինչպիսիք են` 

 հանրային բարիքներից օգտվելու իրավունքից զրկում, 

 առևտրային գործունեություն ծավալելու իրավունքից ժամանակավոր կամ մշտապես 
զրկում, և 

 լուծարման մասին դատական որոշում:  
Որոշման հոդված 4(1)-ը սահմանում է նաև, որ յուրաքանչյուր անդամ պետություն պետք է 

անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկի սահմանելու իր իրավասությունների շրջանակը անօրինական 
միգրացիային նպաստող ծավալված այն գործունեության նկատմամբ, որը  

i. ամբողջովին կամ մասամբ կատարվել է իր տարածքում, 
ii. կատարվել է իր քաղաքացիների կողմից, կամ  
iii. կատարվել է ի շահ անդամ պետության տարածքում գործող իրավաբանական անձանց:  

Բացառություն կազմող դեպքերը սահմանված են հոդված 4(2)-ում կապված 
համապատասխան անդամ պետության քաղաքացու կողմից կամ ի շահ անդամ պետության 
տարածքում գործող իրավաբանական անձի կատարված իրավախախտման հետ, եթե 
համապատասխան հանցագործությունը կատարվել է անդամ պետության տարածքից դուրս: 
Սակայն այդ դեպքերի համար հոդված 5(1)-ը սահմանում է, որ այն անդամ պետությունները, որոնք 
իրենց օրենքների համաձայն չեն հանձնում իրենց քաղաքացիներին, պարտավոր են ձեռնարկել 
անհրաժեշտ քայլեր` իրենց իրավասությունը հաստատելու իրենց տարածքից դուրս իրենց 
քաղաքացիների կողմից կատարված իրավախախտումների նկատմամբ:   
 

II.1.4. Անդրազգային կազմակերպված հանցագործության դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի` 
ցամաքային, ծովային և օդային ճանապարհներով միգրանտների 
անօրինական տեղափոխման դեմ արձանագրության եզրափակիչ 
դրույթների մասին Եվրոպական համայնքի անունից Խորհրդի որոշմանը 
ներկայացված առաջարկություն 191 

 
 2003 թվականի օգոստոսին Հանձնաժողովը Եվրոպական համայնքի անունից 
ներկայացրեց Անդրազգային կազմակերպված հանցագործության դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի, 
ինչպես նաև դրա երկու արձանագրությունների մասին իր եզրակացությունները: Սակայն 2004 
թվականի ապրիլին Խորհուրդը Եվրոպական համայնքի անունից որոշեց առանձին որոշում 
ընդունել կոնվենցիայի եզրափակիչ դրույթների մասին: Համանման որոշում դեռևս չի կայացվել 
արձանագրությունների վերաբերյալ: Մինչ այժմ անօրինական տեղափոխման մասին 
արձանագրությունը» ստորագրել են ԵՄ անդամ բոլոր պետությունները և վավերացրել դրանցից 
12-ը` մեկ հավելյալ հաստատումով Նիդեռլանդների կողմից
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 2004 թվականի հունվարի 28-ին ուժի մեջ մտած այս արձանագրության նպատակն է 
կանխարգելել և պայքարել միգրանտների անօրինական տեղափոխման դեմ, ինչպես նաև 
խրախուսել համագործակցություն անօրինականորեն տեղափոխված միգրանտների 
իրավունքները պաշտպանությամբ զբաղվող պետությունների ներկայացուցիչների միջև: 
 Այս արձանագրության շրջանակներում միգրանտների անօրինական տեղափոխումը» 
հոդված 3(ա)-ում սահմանվում է որպես ուղղակիորեն կամ անուղղակի ֆինանսական կամ այլ 
նյութական օգուտ ստանալու նպատակով անդամ պետության տարածք այդ պետության 
քաղաքացիություն կամ կացության թույլտվություն չունեցող անձի մուտք գործելու ապահովումը»:    
 Այս արձանագրությունը կարգավորում է միայն արձանագրության հոդված 6-ին համաձայն 
վեր հանված հանցագործությունների կանխարգելումը, հետաքննությունը կամ դատական 
գործընթաց սկսելը, եթե այդ հանցագործությունները վերազգային են իրենց բնույթով և 
իրականացվել են կազմակերպված քրեական խմբավորման կողմից, հոդվածը տարածվում է նաև 
նմանօրինակ հնարագործությունների զոհը դարձած անձանց իրավունքների վրա: Միգրանտները 
հոդված 6-ում սահմանված գործողությունների օբյեկտ դառնալու համար չեն կարող այս 
արձանագրությունների շրջանակում քրեական հետապնդման ենթարկվել:  
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 Հաղորդագրություն (2003) 512 վերջնական, 22.8.2003 թվական:  
192

 Տեղեկատվությունը հավաքագրվել է 2005 թվականի օգոստոսի 12-ին:  
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 Արձանագրության հոդված 6-ի համաձայն յուրաքանչյուր պետություն պետք է ընդունի այն 
օրենսդրական և այլ միջոցները, որոնք անհարժեշտ են միջազգային մակարդակում և ուղղակիորեն 
կամ անուղղակի ֆինանսական կամ այլ  նյութական շահ ստանալու նպատակով կատարված 
հանցագործությունները, որպես քրեական հանցագործություն սահմանելու համար, որոնք են` 

i. միգրանտների անօրինական տեղափոխումը, 
ii. միգրանտների անօրինական տեղափոխումը հնարավոր դարձնելու պարագայում 

- ճամփորդական կամ ինքնությունը հաստատող կեղծ փաստաթղթերի 
պատրաստում, 

- նման փաստաթղթերի պատրաստում, տրամադրում կամ ձեռք բերում, և 
iii. համապատասխան անդամ պետության քաղաքացիություն կամ մշտական կացության 

թույլտվություն չունեցող անձի համար առանց այդ երկրում օրինական բնակության 
պայմանները բավարարելու այդ երկրի տարածքում մնալու հնարավորության ստեղծում` 
հոդված 6(1)(բ)-ում նշված կամ այլ անօրինական միջոցներով:   
Ի լրումն, յուրաքանչյուր անդամ պետություն պետք է ընդունի համապատասխան 

օրենսդրական և այլ միջոցներ, որոնք անհրաժեշտ են որպես քրեական հանցագործություն 
սահմանելու`  

(a) հոդված 6(1)-ում նշված հանցագործություններ կատարելու փորձը, 
(b) մասնակցությունը հոդված 6(1)(ա),(բ) կամ (գ)-ում նշված հանցագործություններում` որպես 

մեղսակից, մասնակցությունը հոդված 6(1)(բ)(ii)-ում նշված հանցագործություններում` 
որպես մեղսակից, և   

(c) հոդված 6(1)-ում նշված հանցագործություններ կազմակերպելը կամ այլոց նման հանցանք 
գործելուն դրդելը:  
Արձանագրությունը մանրամասն դրույթներ է պարունակում ծովային ճանապարհով 

միգրանտների անօրինական տեղափոխման (հոդվածներ 7-9), ինչպես նաև կանխարգելման, 
համագործակցության և այլ միջոցառումների մասին, ներառյալ` տեղեկատվության փոխանակումը, 
սահմանային միջոցառումները, փաստաթղթերի անվտանգությունը և վերահսկողությունը, 
վերապատրաստումը և տեխնիկական համագործակցությունը, ինչպես նաև իրազեկության 
մակարդակի բարձրացումը և հանրային տեղեկատվությունը (հոդվածներ 10-15): 

Արձանագրության  հոդված 16-ը պարտավորեցնում է պետություններին պաշտպանության 
և օժանդակության համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել այն անձանց իրավունքների 
պաշտպանության համար, ովքեր հոդված 6-ում նկարագրված գործողությունների օբյեկտ են 
հանդիսացել (…)` մասնավորապես հարգելով նրանց կյանքի իրավունքը և խոշտանգումների կամ 
այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացուցիչ վերաբերմունքի կամ պատիժների չենթարկվելու 
իրավունքը: Ավելին, յուրաքանչյուր պետություն պետք է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկի 
ապահովելու միգրանտների պաշտպանությունը բռնությունից, որին նրանք կարող են ենթարկվել 
անհատների կամ խմբերի կողմից հոդված 6-ում նկարագրված գործողությունների օբյեկտ 
հանդիսանալու պատճառով:  Այս հոդվածի դրույթները կիրառելիս պետությունները պետք է հաշվի 
առնեն կանանց և երեխաների հատուկ կարիքները:  
 Պետությունները պետք է նկատի ունենան երկկողմ կամ տարածաշրջանային 
համաձայնագրերի կամ գործառնական համաձայնագրերի եզրակացությունները, որոնք ուղղված 
են` 

i. հոդված 6-ում շարադրված հանցագործությունների կանխարգելման և դրանց դեմ 
պայքարի ամենանպատակահարմար և արդյունավետ միջոցառումները, 

ii. իրենց համար այդ արձանագրության դրույթներն ավելի կարևոր դարձնելուն:  
Հոդված 18(1)-ի համաձայն յուրաքանչյուր պետություն համաձայնում է առանց անհարկի և 

չհիմնավորված հետաձգման նպաստել հոդված 6-ում շարադրված հանցագործությունների օբյեկտ 
հանդիսացող և վերադարձի պահին իր տարածքում մշտական կացության իրավունք ունեցող 
անձի վերադարձին և ընդունել այդ անձին:   

 

 
II.2. Փոխադրումներ իրականացնողների 

պարտականությունները և նրանց նկատմամբ կիրառվող 
պատժամիջոցներ 

II.2.1. 1985 թվականի հունիսի 14-ի շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող 
կոնվենցիա193 

 

                                                 
193

 OJ L239/19, 22.9.2000 թվական: 
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1985 թվականի հունիսի 14-ի շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիան առաջին 
փորձն է շենգենյան պետությունների միջև բազմակողմ մակարդակում կանոնակարգելու 
փոխադրումներ իրականացնողների իրավասությունները:  
 Կոնվենցիայի հոդված 26-ում սահմանված է, որ երրորդ երկրի քաղաքացու մուտքը 
ստորագրող կողմերից մեկի տարածք մերժելու դեպքում, փոխադրում իրականացնողը, ով նրանց 
արտաքին սահման է հասցրել օդային, ջրային կամ ցամաքային ճանապարհով 
պատասխանատվություն է կրում նրա համար:  
 Ավելին, փոխադրումներ իրականացնողները պարտավոր են ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ 
միջոցները հավաստիանալու, որ օդային կամ ծովային ճանապարհով փոխադրվող երրորդ երկրի 
քաղաքացին ունի ստորագրող կողմի տարածք մուտք գործելու համար բոլոր անհրաժեշտ 
ճամփորդական փաստաթղթերը:   

II.2.2. 1985 թվականի հունիսի 14-ի շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող 
կոնվենցիայի հոդված 26-ի դրույթների մեջ լրացումներ կատարելու մասին 
Խորհրդի 2001 թվականի հունիսի 28-ի 2001/51/ԵԽ հրահանգ194 

 
 Շենգենյան կոնվենցիայի հոդված 26-ին փոխարինող Խորհրդի հրահանգում կոնվենցիայի 
որոշ պայմաններ կիրարկման տեսանկյունից ավելի հստակ են սահմանված:   
 Հրահանգի հոդված 2-ի համաձայն անդամ պետությունները պարտավոր են անհրաժեշտ 
միջոցառումներ ձեռնարկել` ապահովելու, որ շենգենյան կոնվենցիայի հոդված 26-ով 
նախատեսված փոխադրումներ իրականացնողերի` երրորդ երկրների քաղաքացիներին 
վերադարձնելու պարտավորությունը, երրորդ երկրի քաղաքացու տարանցման դեպքերի վրա ևս 
տարածվի, եթե 

i. անձին նպատակակետ երկիր տանող փոխադրում իրականացնողը մերժում է նրա մուտքը 
համապատասխան փոխադրամիջոց, կամ 

ii. նպատակակետ երկրի իշխանությունները մերժել են նրա մուտքը և հետ են ուղարկել նրան 
այն անդամ պետություն, որի միջով անձը պետք է անցնի:  
Ավելին, անդամ պետությունները պետք է պարտավորեցնեն այն փոխադրումներ 

իրականացնողներին, որոնք իրենք ի զորու չեն ազդելու երրորդ երկրի քաղաքացում վերադարձի 
վրա, անհապաղ գտնել հետագա փոխադրման համար այլ միջոցներ և հոգալ դրա ծախսերը: 
Սակայն, եթե հնարավոր չէ անհապաղ կազմակերպել փոխադրումը, փոխադրումներ 
իրականացնողները պետք է պարտավորվեն պատասխանատվություն կրել երրորդ երկրի 
քաղաքացու կացության և վերադարձի ծախսերի համար:  
 Հրահանգի հոդված 4(1)-ի համաձայն անդամ պետությունները պետք է անհրաժեշտ 
միջոցներ ձեռնարկեն` ապահովելու, որ շենգենյան կոնվենցիայի հոդված 26(2) և (3) դրույթներով 
փոխադրումներ իրականացնողների համար սահմանված պատժամիջոցները լինել տարհամոզիչ, 
արդյունավետ և համամասնական, և որ  

i. յուրաքանչյուր փոխադրվող անձի համար սահմանված առավելագույն ֆինանսական 
տույժը չգերազանցի 5,000.00 եվրոն կամ դրան համարժեք ազգային արժույթը

195
,  

ii. այդ տույժի նվազագույն չափը 3,000.00 եվրոյից կամ դրան համարժեք ազգային արժույթից 
պակաս չլինի, կամ  

iii. անկախ փոխադրվող անձանց թվից` յուրաքանչյուր իրավախախտման համար 
սահմանված ընդհանուր միանվագ ֆինանսական տույժը չգերազանցի 500,000.00 եվրոն 
կամ դրան համարժեք ազգային արժույթը: 
Հոդված 4(2)-ը սահմանում է նաև, որ վերոնշյալ դրույթները չեն հակասում միջազգային 

պաշտպանության կարիք ունեցող երրորդ երկրների քաղաքացիների հանդեպ անդամ 
պետությունների ստանձնած պարտավորություններին:  
 Հրահանգը հնարավորություն է տալիս անդամ պետություններին շենգենյան կոնվենցիայի 
հոդվածներ 26(2)-ի և 26(3)-ի և այս հրահանգի հոդված 2-ի դրույթներից բխող 
պարտավորությունները չկատարող փոխադրումներ իրականացնողների հանդեպ սահմանել այլ 
տիպի տույժեր ենթադրող պատիժներ, օրինակ` լուծարում, տրանսպորտային միջոցների 
առգրավում կամ լիցենզիայի ժամանակավոր կասեցում կամ դադարեցում:  
 Անդամ պետությունները պետք է նաև ապահովեն, որպեսզի իրենց օրենքները, 
կանոնակարգերը և վարչական դրույթներն ապահովեն տույժի ենթարկելու նպատակով 
դատական վարույթի մեջ գտնվող փոխադրումներ իրականացնողները պաշտպանության և 
բողոքարկման իրավունք ունենան:  
 

                                                 
194

 OJ L187/45, 10.7.2001 թվական; 
195

 2001 թվականի օգոստոսի 10-ին Եվրոպական համայնքների պաշտոնական ամսագրում հրատարակված 
փոխարժեքով:  
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II.2.3.Փոխադրումներ իրականացնողների` ուղևորների տվյալների տրամադրման 
պարտավորության մասին Խորհրդի 2004 թվականի ապրիլի 29-ի 2004/82/ԵԽ 
հրահանգ  196 
 
 Այս հրահանգը նպատակ ունի կատարելագործելու սահմանային վերահսկողությունը և 
պայքարելու անօրինական ներգաղթի դեմ` իրավասու ազգային իշխանություններին նախօրոք 
տրամադրելով ուղևորների տվյալները:   
 Անդամ պետությունները պետք է ձեռնարկեն անհրաժեշտ քայլեր սահմանելու 
փոխադրումներ իրականացնողների

197
 պարտավորությունը` արտաքին սահմանների վրա անձանց 

ստուգելու իրավասություն ունեցող իշխանությունների պահանջի հիման վրա տրամադրելու 
տեղեկատվություն այն ուղևորների մասին, ում ինքը փոխադրելու է դեպի սահմանային հատման 
կետ, որով այդ անձիք պետք է մուտք գործեն անդամ պետության տարածք:  
 Վերոհիշյալ տեղեկատվությունը պետք է պարունակի`  

 օգտագործվող ճամփորդական փաստաթղի համարը և տեսակը,  

 քաղաքացիությունը, 

 ամբողջական անուն ազգանունը,  

 ծննդյան ամսաթիվը, 

 անդամ պետության տարած մուտք գործելու սահմանային կետը, 

 փոխադրամիջոցի կոդը,  

 փոխադրամիջոցի մեկնումի և ժամանման ժամը,  

 փոխադրամիջոցով փոխադրվող ուղևորների ընդհանուր թիվը,  

 մեկնումի առաջին կետը:  
Անդամ պետությունները պետք է ձեռնարկեն անհրաժեշտ միջոցները տույժի ենթարկելու 

այն փոխադրումներ իրականացնողներին, որոնք տվյալներ չեն տրամադրել կամ ոչ լրիվ կամ կեղծ 
տվյալներ են տրամադրել: Անդամ պետությունները պետք է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկեն 
ապահովելու, որպեսզի այդ տույժերը լինեն տարհամոզիչ, արդյունավետ և համամասնական և, որ  

 յուրաքանչյուր ուղևորի մասին չտրամադրված կամ սխալ տրամադրված տվյալների 
համար սահմանված առավելագույն ֆինանսական տույժը չգերազանցի 5,000.00

198
 եվրոն 

կամ դրան համարժեք ազգային արժույթը, կամ 

 յուրաքանչյուր ուղևորի մասին չտրամադրված կամ սխալ տրամադրված տվյալների 
համար սահմանված տույժի նվազագույն չափը 3,000.00 եվրոյից պակաս չլինի:  
Անդամ պետությունները կարող են այլ պատժամիջոցներ կիրառել այն փոխադրումներ 

իրականացնողների նկատմամբ, ովքեր լրջորեն խախտում են այս հրահանգի դրույթներից բխող 
իրենց պարտավորությունը, ներառյալ` փոխադրում իրականացնողի լուծարումը, տրանսպորտային 
միջոցների առգրավումը, կամ լիցենզիայի ժամանակավոր կասեցումը կամ դադարեցումը:  
 Անօրինական ներգաղթի դեմ ավելի արդյունավետ պայքարի նպատակով ստուգումների 
իրականացման գործընթացը հեշտացնելու համար վերոնշյալ անձնական տվյալները պետք է 
տրամադրվեն այն արտաքին սահմանների վրա անձանց ստուգելու իրավասություն ունեցող 
իշխանություններին, որոնցով ուղևորները կարող են մուտք գործել անդամ պետության տարածք:  
 Հրահանգի հոդված 6-ի համաձայն անդամ պետությունները պետք է ապահովեն, որպեսզի 
փոխադրումներ իրականացնողները տվյալները հավաքագրեն և փոխանցեն էլեկտրոնային 
ճանապարհով կամ դրա անհնարինության դեպքում որևէ այլ պատշաճ ճանապարհով այն 
արտաքին սահմանների վրա անձանց ստուգելու իրավասություն ունեցող իշխանություններին, 
որոնցով ուղևորները կարող են մուտք գործել անդամ պետության տարածք:  Արտաքին 
սահմանների վրա ստուգումներ իրականացնելու իրավասություն ունեցող իշխանությունները 
պետք է պահեն տվյալները ժամանակավոր քարտադարանում:  
 Ուղևորների մուտք գործելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում իշխանությունները պետք է 
ջնջեն այդ տվյալները` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ազգային օրենսդրության և 95/46/ԵԽ
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հրահանգի տվյալների պաշտպանության մասին դրույթների համաձայն այդ տվյալներն 
անհրաժեշտ են արտաքին սահմանների վրա ստուգումներ իրականացնելու իրավասություն 
ունեցող իշխանությունների օրինական գործառույթների կատարման համար:    
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 OJ L261/24, 6.8.2004 թվական:  
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 Այս հրահանգի շրջանակներում փոխադրում իրականացնող» -ը սահմանվում է որպես ցանկացած ֆիզիկական կամ 
իրավաբանական անձ, ում աշխատանք է օդային ճանապարհով ուղևորներ տեղափոխելը:  
198

Կամ հրահանգի ուժի մեջ մտնելու օրը Եվրոպական միության պաշտոնական ամսագրում տպագրված  փոխարժեքով 
ազգային տարադրամին համարժեք չափով:   
199

 Տես  Զ.III.4-ը ստորև:  
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III. Անօրինական աշխատանք  

III.1. Անօրինականորեն բնակվող երրորդ երկրների քաղաքացիներին 
աշխատանք տրամադրողների նկատմամբ պատժամիջոցների սահմանման 
մասին Եվրոպական խորհրդարանին և Խորհրդին ներկայացված հրահանգի 
նախագիծ  

 
 Այս նախագիծը համապարփակ միգրացիոն քաղաքականություն մշակելու ԵՄ ջանքերի 
մասն է կազմում: 2005 թվականի դեկտեմբերի օրինական միգրացիայի մասին քաղաքականության 
ծրագրին

200
 համահունչ 2007 թվականի սեպտեմբերին Հանձնաժողովը ծրագրում է ներկայացնել 

օրինական միգրացիայի մասին առաջին նախագիծը:  
 Այն ընդունում է, որ դեպի ԵՄ անօրինական ներգաղթ խրախուսող պատճառներից մեկը 
այնտեղ աշխատանք գտնելու հնարավորություն է և նպատակ ունի նվազեցնելու գրավիչ այդ 
գործոնի հնարավորությունը ԵՄ-ում անօրինականորեն բնակվող երրորդ երկրների քաղաքացիների 
զբաղվածության հարցի վրա կենտրոնանալու միջոցով:  
 Այս նախագծի շրջանակներում պատժամիջոցներ են կիրառվելու ոչ թե անօրինականորեն 
աշխատող երրորդ երկրի քաղաքացիների, այլ նրանց գործատուների նկատմամբ: Միաժամանակ 
2005 թվականին ընդունված Վերադարձի մասին հրահանգը պահանջում է անդամ 
պետություններից անօրինականորեն բնակվող երրորդ երկրների քաղաքացիների հետ 
ուղարկման մասին որոշում կայացնել:  
 Այս նախագիծը ընդհանուր արգելք է դնում անօրինականորեն բնակվող երրորդ երկրների 
քաղաքացիների զբաղվածության վրա: Իրավախախտումները ենթակա են պատժամիջոցների 
(որոնք կարող են վարչական բնույթ կրել)` ի դեմս տուգանքների և, բիզնեսների դեպքում, այլ 
միջոցների, ներառյալ` հանրային սուբսիդիաներից զրկում կամ դրանց հետ պահանջում: Ծանր 
հանցագործությունների համար նախատեսվում են նաև քրեական պատիժներ:   
 Արգելքի արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով գործատուներից պահանջվելու է 
որոշ ստուգումներ կատարել երրորդ երկրների քաղաքացիներին գործի վերցնելուց առաջ, 
մշակվելու է բողոքների ներկայացման ընթացակարգ և անդամ պետություններից պահանջվելու է 
որոշակի թվով ստուգումներ իրականացնել:   
 Հրահանգի նախագծում գործատու»-ն սահմանված է որպես ոչ թե միայն գործարար 
գործունեության ընթացքում այլոց աշխատանքի վերցնող իրավաբանական անձ, այլև` օրինակ 
տնային աշխատանքի համար վարձու աշխատողի գործի վերցնելու և որպես գործատու հանդես 
գալու հնարավորություն ունեցող ֆիզիկական անձ:   
 Հրահանգի նախագծի հոդված 3-ը ԵՄ-ում բնակվելու իրավունք չունեցող երրորդ երկրների 
քաղաքացիների զբաղվածության համար ընդհանուր արգելք է սահմանում:  

Նախագծի հոդված 4-ի համաձայն անդամ պետությունները պետք է պարտավորեցնեն 
գործատուներին`  

i. պահանջել երրորդ երկրների քաղաքացիներից ներկայացնելու նախատեսվող 
աշխատանքի տևողության ժամանակահատվածի համար վավերական կացության 
թույլտվություն կամ բնակության այլ թույլտվություն,   

ii. աշխատանքը սկսելուց առաջ պատճենահանել կամ գրանցել կացության 
թույլտվության կամ բնակության այլ թույլտվությունների բովանդակությունը, և  

iii. առնվազն զբաղվածության ողջ ընթացքում պահել պատճենները կամ 
գրանցումները անդամ պետությունների իրավասու մարմինների կողմից ստուգման 
համար:  

Ավելին` անդամ պետությունները պետք է պարտավորեցնեն գործարար գործունեություն 
ծավալող կամ իրավաբանական անձ հանդիսացող գործատուներին առնվազն մեկ շաբաթ առաջ 
իրավասու մարմիններին հայտնել երրորդ երկրների քաղաքացիների աշխատանքի անցնելու և 
աշխատանքն ավարտելու մասին:  
 Նախագիծն ընդունում է, որ ակնհայտորեն անտրամաբանական կլինի պահանջել 
գործատուներից պարզել` արդյո՞ք աշխատակցի փաստաթղթերը կեղծված են թե ոչ: Սակայն, 
գործատուները չպետք է պատասխանատվությունից ազատվեն, եթե փաստաթղթերը սխալ են 
ներկայացվել (օրինակ`լուսանկարով փաստաթուղթ, որն ակնհայտորեն ապագա աշխատողինը չէ 
կամ փաստաթուղթ, որն ակնհայտորեն կեղծված է):  
 Նախագծի հոդված 6-ը նպատակ ունի ապահովել, որ գործատուների 
իրավախախտումների համար սահմանվեն արդյունավետ, համամասնական և տարհամոզիչ 
պատժամիջոցներ, որոնք կարող են լինել նաև վարչական տույժեր: Յուրաքանչյուր 
իրավախախտման համար այդ պատժամիջոցները կարող են ներառել`  

 տուգանքներ և 
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 Հաղորդագրություն (2005) 669 վերջնական, 21.12.2005 թվական:  
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 երրորդ երկրի քաղաքացուն հետ ուղարկելու ծախսերը:  
Ավելին` հոդված 7-ի համաձայն գործատուներից պահանջվելու է վճարել երրորդ երկրի 

քաղաքացու հասանելիք աշխատավարձը, իսկ անդամ պետություններն իրենց հերթին պետք է 
մշակեն մեխանիզմներ` ապահովելու, որ երրորդ երկրների քաղաքացիները, անգամ անդամ 
պետության տարածքը լքելուց հետո, ստանան իրենց հասանելիք աշխատավարձը:  
 Հոդված 8-ի համաձայն բիզնես ոլորտի գործատուների համար պետք է նախատեսվեն այլ 
միջոցներ, ինչպես օրինակ` զրկում հանրային բարիքներից օգտվելու, սուբսիդիաներ ստանալու և 
պետական գնումների մրցույթներին մասնակցելու իրավունքից: Նաև պետք է հնարավոր լինի հետ 
պահանջել վերջին 12 ամիսների ընթացքում գործատուին տրված պետական սուբսիդիանները` 
այդ թվում անդամ պետությունների կողմից կառավարվող ԵՄ ֆոնդերից տրամադրած 
գումարները:  
 Անդամ պետություններից պահանջվելու է քրեական պատիժներ սահմանել չորս տեսակի 
ծանր դեպքերի համար `  

 կրկնակի իրավախախտումներ,  

 աշխատանքի տրամադրում նշանակալի թվով երրորդ երկրների քաղաքացիներին,  

 առանձնահատուկ շահագործող աշխատանքային պայմաններ, և  

 դեպքեր, երբ գործատուն տեղյակ է, որ աշխատողը թրաֆիկինգի զոհ է:  
Որպեսզի ապահովվի գործատուների քրեական պատասխանատվության ենթարկելը 

միայն ծանր դեպքերի համար, կրկնակի իրավախախտումը պետք է քրեականացվի միայն, եթե 
այն երկու տարվա մեջ երրորդ իրավախախտումն է:   
 Սրա հետ կապված անդամ պետությունների օրենսդրությունը պետք է նախատեսի 
իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հնարավորություն:  
 Հրահանգի նախագծի հոդված 14-ը նպատակ ունի ավելի արդյունավետ դարձնել 
իրավապահ համակարգը` պահանջելով երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ուղղակի կամ 
նշանակված երրորդ կողմերի բողոքներ ներկայացնելու մեխանիզմների մշակում և ներդնում: 
Երրորդ կողմերը չարտոնագրված մուտքին և բնակությանը նպաստող գործունեությունն արգելող 
կանոնների ներքո պետք է պաշտպանված լինեն հնարավոր պատժամիջոցներից:   
 Քրեական պատասխանատվություն ենթադրող առանձնահատուկ շահագործող 
աշխատանքային պայմաններում աշխատող երրորդ երկրների քաղաքացիների պաշտպանության 
համար առաջարկված են հավելյալ միջոցառումներ: Նախևառաջ` դատական գործընթացում 
համագործակցողները պետք է օգտվեն ժամանակավոր կացության թույլտվություն ստանալու 
միևնույն հնարավորություններից, որն արդեն սահմանված է իշխանությունների հետ 
համագործակցող մարդկանց թրաֆիկինգի զոհերի մասին ԵՄ օրենքով: Ինչպես նաև, նրանց հետ 
ուղարկելը պետք է հետաձգվի, քանի դեռ նրանք չեն ստացել իրենց հասանելիք աշխատավարձը:  
 Նախագծի հոդված 15-ի համաձայն անդամ պետություններից պետք է պահանջվի 
ստուգումներ իրականացնել իրենց տարածքում գործող կազմակերպությունների առնվազն 10%-
ում` ռիսկերի գնահատման հիման վրա անօրինականորեն բնակվող երրորդ երկրների 
քաղաքացիների զբաղվածությունը վերահսկելու նպատակով:  
 

III.2. Անօրինական ներգաղթի և անօրինական աշխատանքի դեմ պայքարի 
միջոցների ներդաշնակեցման և վերահսկողության համապատասխան 
միջոցների կատարելագործման մասին Խորհրդի 1995 թվականի 
դեկտեմբերի 22-ի հանձնարարական201 

 
 Որպեսզի ստուգեն, թե արդյոք օտարերկրյա քաղաքացիները բավարարում են մուտքի, 
բնակության և զբաղվածության համար սահմանված համապատասխան կանոնների 
պահանջներին, այս հանձնարարականի հիման վրա ԵՄ անդամ պետությունները պետք է 
ներդաշնակեցնեն վերջիններիս ստուգելու իրենց գործիքները: Անօրինական զբաղվածության 
համատեքստում, դա պետք է կատարվի հետևյալ ուղենիշների հիման վրա`  

1. Եթե ազգային օրենսդրությունը բնակությունը կամ զբաղվածությունը նախապայման է 
համարում օտարերկրյա քաղաքացու`անդամ պետության հանրային ծառայությունների, 
մասնավորապես` առողջապահության, թոշակի, ընտանիքի կամ զբաղվածության 
ոլորտների նպաստներից օգտվելու համար, ապա այդ պայմանը չի կարող բավարարվել 
մինչև չի ապացուցվել, որ տվյալ անձի կամ իր ընտանիքի կացության և զբաղվածության 
վիճակը  նրանց չի զրկում այդ նպաստներից օգտվելու իրավունքից:  

2. Կացության և զբաղվածության կարգավիճակի ճշգրտում չի պահանջվում այն դեպքերում, 
երբ  պահանջվում է հանրային իշխանության մարմնի միջամտությունը մարդասիրական 
հիմքերով: Այդօրինակ ճշգրտումները պետք է իրականացվեն նպաստներ տրամադրող 
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 OJ C5/1, 10.1.1996 թվական:  
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ծառայությունների կողմից` անհրաժեշտության դեպքում, մասնավորապես կացության կամ 
աշխատանքի թույլտվություն տրամադրող իրավասու մարմինների օժանդակությամբ` 
հատկապես տվյալների պաշտպանության մասին ազգային օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով:   

3. Օտարերկրյա քաղաքացիների աշխատանքի վերցնելու ցանկություն ունեցող 
գործատուներին անհրաժեշտ է խրախուսել` հաստատելու, որ այդ քաղաքացիների 
կացության կամ զբաղվածության կարգավիճակները համապատասխանում են 
պահանջներին` պահանջելով նրանցից ներկայացնել այն փաստաթուղթը(թերը), որոնց 
հիման վրա նրանք համապատասխան անդամ պետությունում բնակվելու կամ աշխատելու 
թույլտվություն ունեն:  Անդամ պետությունները կարող են սահմանել, որ անհրաժեշտության 
դեպքում, մասնավորապես տվյալների պաշտպանության մասին ազգային օրենսդրության 
սահմանած պայմանների ներքո գործատուները կարող են հարցում կատարել կացության և 
աշխատանքի թույլտվություններ տրամադրող մարմիններին: Վերոնշյալ մարմինները 
կարող են տրամադրել համապատասխան տեղեկատվությունն` անհատական տվյալների 
տրամադրման գաղտնիությունը երաշխավորող ընթացակարգերով:   

4. Այս հանձնարարականը խորհուրդ է տալիս, որ համապատասխան անդամ պետության 
օրենսդրության համաձայն թույլտվություն չունեցող օտարերկրյա քաղաքացու աշխատանքի 
վերցրած յուրաքանչյուր ոք պետք է ենթարկվի համապատասխան պատժի:  
 

III.3. Երրորդ երկրների քաղաքացիների կողմից իրականացվող անօրինական 
աշխատանքի դեմ պայքարի մասին Խորհրդի 1996 թվականի սեպտեմբերի 
27-ի հանձնարարական202 

 
 Երրորդ երկրներ քաղաքացիների անօրինական աշխատանքի դեմ պայքարող այս 
հանձնարարականը նպատակ ունի ուժեղացնել անդամ պետությունների միջև 
համագործակցությունը երրորդ երկրների հետ կապված ներգաղթի քաղաքականությունների շուրջ: 
Այն որոշակի սկզբունքներ է սահմանում, որոնք պետք է կիրառեն անդամ պետությունները` երրորդ 
երկրների քաղաքացիների անօրինական աշխատանքի դեմ պայքարի համար:   
 Նախևառաջ, անդամ պետության տարածքում աշխատել ցանկացող երրորդ երկրների 
քաղաքացիները պետք է բնակվելու և աշխատելու թույլտվություն ունենան, ինչպես պահանջվում է  
համապատասխան անդամ պետության օրենսդրությամբ: Ինչպես նաև, գործող օրենսդրության 
համաձայն իրականացվող գործունեությունը, պաշտոնը, դրա վայրը և տևողությունը պետք է 
համապատասխանեն համապատասխան անդամ պետության կողմից տրված թույլտվության 
բովանդակությանը:  
 Հանձնարարականի մաս III-ում  սահմանված են թույլտվություն չունեցող անձանց 
աշխատանքի վերցնելու համար պատժամիջոցների սահմանման մասին ուղենիշեր, ըստ որոնց`   
1. Արգելվում է աշխատանքի վերցնել անհրաժեշտ թույլտվությունը չունեցող երրորդ երկրի 

քաղաքացուն և խրախուսվում է ընդլայնել քրեական և/կամ վարչարարական պատժամիջոցների 
կիրառմանը համապատասխան անդամ պետության օրենսդրության դրույթներին 
համապատասխան:  

2. Պարբերություն 1-ում նշված պատժամիջոցները պետք է  կիրարկվեն համապատասխան 
անդամ պետությունների օրենսդրության դրույթների համաձայն նրանց նկատմամբ, ովքեր 
անօրինականորեն աշխատողների են վերցնում և նրանց, ովքեր խրախուսում կամ նպաստում 
են անօրինական զբաղվածությանը:  

3. Անհատների կամ ցանցերի կողմից կազմակերպված անօրինական աշխատանքային 
թրաֆիկիգինը պետք է համարվի քրեական հանցանք և պատժվի քրեական և/կամ վարչական 
պատժամիջոցներով` համապատասխան անդամ պետության օրենսդրության դրույթներ 
համաձայն:  

4. Անհրաժեշտ թույլտվություն չունեցող աշխատողներին պատժելու ընթացակարգերը կարող են 

 թույլատրել արդյունավետ, տարհամոզիչ և համաչափ պատժամիջոցների կիրառում` 
կախված գործած հանցագործության ծանրությունից, և 

 թույլատրել գործատուի կողմից ստացած հավելյալ եկամուտների կամ մասնավորապես 
յուրաքանչյուր անդամ պետությունում սահմանված աշխատավարձների և 
վարձավճարների հետ կապված այլ առավելությունների վերացում: 
Վերոնշյալ ընթացակարգերը պետք է դատական վերահսկողության համար ապահովեն 

համապատասխան մեխանիզմներ և ընթացակարգեր: 
 Հանձնարարականի մաս IV-ը խրախուսում է իրավապահ մարմինների միջև համակարգումը 
և համագործակցությունը: Համապատասխանաբար, անդամ պետությունները պետք է ձեռնարկեն 
անհրաժեշտ միջոցներ համակարգելու իրավասու ծառայությունների կամ իշխանությունների 
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գործողությունները`անօրինական աշխատանքի և երրորդ երկրների քաղաքացիներ շահագործման 
դեմ պայքարի նպատակով` հաշվի առնելով, որ վերահսկողության առանձին ոլորտներում 
մասնագիտացումը պետք է համապատասխան ծառայությունների գործողությունների 
իրականացման ժամանակ փոխարինվի անհրաժեշտ համակարգմամբ և համագործակցությամբ:  
 Համագործակցությունը կարող է կյանքի կոչվել համատեղ միջոցառումների 
նախապատրաստմամբ` այն արդյունավետ գործունեության ոլորտներում, աշխարհագրական 
տարածքներում և ժամանակաշրջանում, որտեղ կենտրոնացած է երրորդ երկրների 
քաղաքացիների զբաղվածության մասին կանոնների խախտման դեպքերի զգալի մասը:  
Համագործակցությունը կարող է դրսևորվել որպես` 

 իրավասու ծառայություններից մեկի խնդրանքով աջակցության ցուցաբերում` կանխարգելիչ 
միջոցառումներ իրականացնելու նպատակով, ինչպիսիք են տեսչական այցելությունները 
այն աշխատավայրեր, որտեղ ծառայությունների աշխատանքներին, ըստ առկա 
ապացույցներ, կարող են խոչընդոտել կամ այդ աշխատանքները կարող են ռիսկեր 
պարունակել,  

 աջակցություն ստուգումների ժամանակ, երբ ստվերային տնտեսությունում 
հետաքննություն վարելիս իրավասու մարմինների աշխատանքներին կարող են լրջորեն 
խոչընդոտել,  

 արագ աջակցություն, երբ իրավասու ծառայությունները աջակցություն են հացում 
արտակարգ իրադրություններում: 
Ավելին` անդամ պետությունների միջև երկկողմանի հիմքերով և Խորհրդի շրջանակներում 

երրորդ երկրների քաղաքացիների անօրինական զբաղվածության և աշխատանքի ոլորտում 
թրաֆիկինգ իրականացնող կազմակերպված ցանցերի դեմ պայքարի վերաբերյալ 
տեղեկատվության փոխանակումը խրախուսվում է: 

III.4. Անօրինական ներգաղթի, հետ ընդունման, երրորդ երկրների 
քաղաքացիների անօրինական աշխատանքի և արտաքսման հրամանների 
կատարման ոլորտում համագործակցության նպատակով Խորհրդի կողմից 
ընդունած գործիքների կիրարկման մշտադիտարկման մասին Խորհրդի 1996 
թվականի դեկտեմբերի 16-ի 96/749/ԱՆԳ որոշում203 

 
 1996 թվականին Եվրոպական միության Խորհուրդը որոշեց, որ յուրաքանչյուր տարի 
նախագահությունը պետք է անդամ պետություններին ուղարկի մի հարցաթերթ, որը կազմված է 
պարզելու, թե ինչպես են վերջիններս կիրառել անօրինական ներգաղթի, հետ ընդունման, երրորդ 
երկրների քաղաքացիների անօրինական զբաղվածության վերաբերյալ խորհրդի կողմից 
հաստատված գործիքները և համագործակցել արտաքսման հրամանների կիրարկման ոլորտում: 
 Հարցաթերթը վերաբերվում է հետևյալ հարցերին`  

 նախորդ տարվա ընթացքում համապատասխան ոլորտներում անդամ պետության կողմից 
ընդունված դրույթները,  

 նման դրույթներ ընդունելիս առաջացած դժվարությունները, 

 համապատասխան ոլորտների վերաբերյալ դրույթներ ապագայում դրույթներ ընդունելու 
հավանականությունը,  

 նման գործիքների և դրույթների գործնական կիրառությունը:  
Խորհրդի գլխավոր քարտուղարությունը պետք է անդամ պետությունների կողմից 

ստացված պատասխանների հիման վրա զեկույց կազմի և ներկայացնի այն Խորհրդին: 
Արդարադատության և ներքին գործերի գլխավոր տնօրինությունը բոլոր անդամ 

պետությունների, թեկնածու երկրների, Իսլանդիայի և Նորվեգիայի միգրացիայի և ապաստանի 
վիճակագրության մասին առաջին տարեկան զեկույցը տեղադրել է իր վեբ-կայքում

204
: Զեկույցը 

բաղկացած է 29 երկրների նախարարություններից և Ազգային վիճակագրական ինստիտուտներից 
հավաքագրված վիճակագրական տվյալների 20 աղյուսակներից: Այս տվյալներին ավելացված է 
նաև Եվրոստատի տվյալների դարաններից վերցված վիճակագրական տվյալներ: Այս 
աղյուսակները չեն փոխարինում ազգային իշխանությունների և Եվրոստատի կողմից սովորաբար 
հրապարակվող պաշտոնական վիճակագրությանը, սակայն դրանք տվյալների յուրահատուկ 
խառնուրդ է, որոնց մի մասը նախկինում չի հրապարակվել:  

Սա Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից հրապարակված առաջին զեկույցն է իր տեսակի 
մեջ: Այն ներկայացնում է զեկուցող պետությունների համագործակցությամբ իրականացված 
երկարատև և համապարփակ վարժության արդյունքները: Այս վարժության ժամանակ տվյալները 
հավաքագրվել և համադրվել են վարչական և վիճակագրական բազմազան աղբյուրներից: 
Հետագա զեկույցների բովանդակությունը և կառուցվածքը պետք է վերանայվի և 
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կատարելագործվի և հետագա զեկույցների բոլոր աղյուսակները հնարավորության դեպքում 
պետք է ներառեն տվյալներ ԵՄ/ոչ-ԵՄ կտրվածքով:   
 
 

IV. Կեղծ ամուսնություն և որդեգրում  

IV.1. Ընտանիքի վերամիավորման իրավունքի մասին Խորհրդի 2003 թվականի 
սեպտեմբերի 22-ի 2003/86/ԵԽ հրահանգ205 

 
 Ընտանիքի վերամիավորման իրավունքի մասին հրահանգի հոդված 16(1)-ի համաձայն 
անդամ պետությունները կարող են մերժել ընտանիքի վերամիավորման նպատակով մուտքի և 
բնակության հայցադիմումը, կամ, եթե նպատակահարմար է, կասեցնել կամ մերժել ընտանիքի 
անդամի կացության թույլտվության նորացումը հետևյալ դեպքերում` 

i. եթե այս հրահանգում նշված պայմանները երբևէ կամ այլևս չեն բավարարվում
206

, 
ii. եթե հովանավորը կամ իր ընտանիքի անդամ(ներ)ը այլևս իրական ամուսնական կամ 

ընտանեկան հարաբերություններ չունեն, կամ 
iii. եթե պարզվել է, որ հովանավորը կամ ամուսնական հարաբերությունների մեջ չգտնվող 

զուգընկերը ամուսնացած է կամ երկարատև կայուն հարաբերություններ ունի մեկ այլ անձի 
հետ: 
Հոդված 16(2)-ը սահմանում է նաև, որ անդամ պետությունները կարող են մերժել 

ընտանիքի վերամիավորման նպատակով մուտքի և բնակության հայցադիմումը, կամ կասեցնել 
կամ մերժել ընտանիքի անդամի կացության թույլտվության նորացումը, եթե ապացուցվել է, որ` 

i. օգտագործվել է կեղծ կամ ապակողմնորոշող տեղեկատվություն, կեղծ կամ կեղծված 
փաստաթղթեր, որևէ այլ խաբեություն է կատարվել կամ այլ անօրինական միջոցներ են 
գործադրվել, կամ 

ii. ամուսնությունը, զուգընկերային հարաբերությունները կամ որդեգրումը կատարվել են 
միայն այն նպատակով, որպեսզի տվյալ անձը մուտք գործելու անդամ պետություն կամ 
այնտեղ բնակվելու

207
 հնարավորություն ստանար: 

Ավելին, անդամ պետությունները կարող են կասեցնել կամ մերժել նորացնել ընտանիքի 
անդամի կացության թույլտվության նորացումը, եթե լրացել է հովանավորի բնակության 
թույլտվության ժամկետը, իսկ ընտանիքի անդամը, հոդված 15-ի ներքո, դեռևս առանձին 
կացության իրավունք չի ստացել

208
: Անդամ պետությունները կարող են հատուկ ստուգումներ 

իրականացնել, եթե հիմքեր ունեն կասկածելու, որ գործ ունեն կեղծ ամուսնության, զուգընկերային 
հարաբերությունների կամ որդեգրման հետ, ինչպես սահմանված է հոդված 16(2)-ում: Կարող են 
նաև հատուկ ստուգումներ իրականացվել ընտանիքի անդամների կացության թույլտվությունների 
նորացման կապակցությամբ

209
: 

 Անդամ պետությունները կացության հայցադիմումը մերժելիս, կասեցնելիս կամ դրա 
նորացնելը մերժելիս կամ հովանավորի կամ իր ընտանիքի անդամների համար հեռացման 
հրաման տալիս պետք է հաշվի առնեն անձի ընտանեկան հարաբերությունների բնույթը և 
ամրություն, անդամ պետությունում նրա բնակության տևողությունը և իր ծագման երկրի հետ 
ընտանեկան, մշակութային և սոցիալական կապերի առկայությունը

210
:  

 Հրահանգի հոդված 18-ը սահմանում է, որ անդամ պետությունները պարտավոր են 
ապահովել, որպեսզի հովանավորը և/կամ իր ընտանիքի անդամները իրավունք ունենան 
դատական կարգով վիճարկելու ընտանիքի վերամիավորման հայցադիմումի մերժումը կամ 
կացության թույլտվության նորացնելու մերժումը կամ կասեցումը կամ հեռացման մասին հրամանը: 
 

IV.2. Կեղծ ամուսնությունների դեմ պայքարի համար միջոցառումների 
հաստատման մասին Խորհրդի 1997 թվականի դեկտեմբերի 4-ի հրահանգ211 
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 OJ L251/12, 3.10.2003 թվական: 
206

 Եթե կացության թույլտվությունը նորացնելիս հովանավորը բավարար միջոցներ չունի առանց անդամ պետության 
սոցիալական աջակցության համակարգի ռեսուրսներից օգտվելու, իր ընտանիքի կարիքները հգալու համար, ինչպես 
նշված է հոդված 7(1)(գ)-ում, անդամ պետությունները պետք է հաշվի առնեն իր ընտանիքի անդամների ունեցած 
ներդրումը ընտանեկան բյուջեի մեջ:  
207

 Այս կետի հետ կապված գնահատում անելիս անդամ պետությունները կարող են հատկապես հաշվի առնել այն 
փաստը,որ ամուսնությունը, զուգընկերային հարաբերությունները կամ որդեգրումը տեղի էին ունեցել հովանավորի` 
կացության թույլտվություն ստանալուց հետո:  
208

 Խորհրդի 2003/86/ԵԽ հրահանգի հոդված 16(3):  
209

 Խորհրդի 2003/86/ԵԽ հրահանգի հոդված 16(4): 
210

 Խորհրդի 2003/86/ԵԽ հրահանգի հոդված 17: 
211

 OJ C382/1, 16.12.1997 թվական:  



 78 

 Եթե ազգային օրենսդրությամբ իրավասու մարմինները վերհանեն կեղծ ամուսնության
212

 
հանգամանքը, ապա երրորդ երկրի քաղաքացու ամուսնության հիման վրա տրված կացության 
թույլտվությունը պետք է կասեցվի, դադարեցվի կամ չնորացվի: 
 Այն գործոնները, որոնց հիման վրա կարելի է եզրակացնել, որ ամուսնությունը կեղծ է, 
թվարկված են ստորև` 

 ամուսնական համակեցության բացակայության փաստը, 

 ամուսնությունից բխող պատասխանատվություններից բխող համապատասխան 
ներդրումների բացակայություն, 

 ամուսինները ամուսնությունից առաջ երբևէ չեն հանդիպել,  

 ամուսինները իրենց, իրենց առաջին հանդիպման, կամ իրենց վերաբերվող այլ կարևոր 
անձնական մանրամասների մասին իրար չհամապատասխանող տվյալներ են տրամադրում 
(անուն, հասցե, ազգություն և աշխատանք),  

 ամուսինների երկուսի համար հասկանալի լեզվով չեն խոսում,  

 ամուսնության համար գումար է վճարվել (բացառությամբ օժիտի տեսքով տրված գումար, 
եթե ամուսիներն այն երկրի քաղաքացիներն են, որտեղ օժիտը ընդունված երևույթ է), 

 ապացույցներ կան ամուսիններից մեկի կամ երկուսի կողմից անցյալում գրանցված կեղծ 
ամուսնությունների կամ բնակության նորմերի խախտման մասին: 
Այս համատեքստում նման տեղեկատվություն կարող է ստացվել այդ անձանց կամ երրորդ 

կողմերի արտահայտած մտքերի, գրավոր փաստաթղթերի կամ հարցումների միջոցով ստացված 
տեղեկատվության հիման վրա: 

Եթե առկա են գործոններ կասկածելու, որ կեղծ ամուսնություն է գրանցվել, անդամ 
պետությունները կարող են երրորդ երկրի քաղաքացուն ամուսնության հիմքով կացության 
թույլտվություն տալ  միայն այն բանից հետո, երբ ազգային օրենսդրությամբ իրավասու 
մարմինները ստուգեն ամուսնության կեղծ լինելու հանգամանքը, և հավաստիանան, որ մուտքի և 
կացության հետ կապված մյուս պայմանները բավարարված են: Նման ստուգումները կարող են 
ներառել առանձին հարցազրույցներ երկու ամուսիններից յուրաքանչյուրի հետ:  
 Երրորդ երկրի քաղաքացին ազգային օրենսդրությամբ պետք է հնարավորություն ունենան, 
դատական կամ վարչական կարգով, վիճարկելու կամ վերանայելու կացության թույլտվության 
մերժման, կասեցման, դադարեցման կամ չնորացնելու մասին որոշումները:  
 Անդամ պետությունները պետք է հաշվի առնեն այս բանաձևը իրենց ազգային 
օրենսդրություններում փոփոխություններ կատարելիս: Խրախուսվում է, որպեսզի նրանք իրենց 
ազգային օրենսդրությունը համապատասխանեցնեն այս բանաձևի հետ մինչև 1999 թվականի 
հունվարի 1-ը:  
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 Այս բանաձև շրջանակներում կեղծ ամուսնություն»-ը սահմանվում է որպես անդամ պետության քաղաքացու կամ 
անդամ պետությունում օրինականորեն բնակվող երրորդ երկրի քաղաքացու և երրորդ երկրի քաղաքացու միջև 
ամուսնությունը, որի միակ նպատակն է շրջանցել երրորդ երկրների քաղաքացիների մուտքի և կացության կանոնները և 
որպես երրորդ երկրի քաղաքացի անդամ պետությունում բնակվելու կացության թույլտվություն ստանալ: 
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Ե. Թրաֆիկինգ 
 

I. Մարդկանց թրաֆիկինգի դեմ պայքարի և 
կանխարգելման պատժիչ իրավական շրջանակ  
 

I.1. Մարդկանց թրաֆիկինգի դեմ պայքարի մասին Խորհրդի 2002 թվականի 
հուլիսի 19-ի շրջանակային որոշում 213 

 
Այս շրջանակային որոշման նպատակը մարդկանց թրաֆիկինգի դեմ պայքարն է և դրա 

կանխարգելումը` համալրելով այս ոլորտում ընդունված գործիքների շարքը
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: Այն ընդունում է, որ 
Մարդկանց` հատկապես կանանց և երեխաների թրաֆիկինգի կանխարգելման, զսպման և 
պատժման վերաբերյալ արձանագրությունը, որն այլ կերպ անվանվում է նաև «Պալերմոյի 
արձանագրություն», որոշիչ քայլ է ուղղված այս ոլորտում միջազգային համագործակցության: Այն 
ընդունում է, որ մարդկանց թրաֆիկինգը մարդու հիմնարար իրավունքների և մարդկային 
արժանապատվության լրջագույն ոտնահարում է, և որ այն ուղեկցվում է դաժան 
գործողություններով, ինչպիսիք են խոցելի անձանց նկատմամբ բռնությունը և խարդախությունը, 
ինչպես նաև բռնի ուժի, սպառնալիքների, պարտքից կախման մեջ գցելու մեխանիզմների և 
հարկադրանքի կիրառումը: 

Շրջանակային որոշման նպատակն է գտնել առավել համապարփակ ԵՄ մոտեցում 
մարդկանց թրաֆիկինգի վերաբերյալ` ԵՄ անդամ երկրների իրավական տարբեր մոտեցումների 
խնդրի հասցեագրմամբ` ընդհանուր չափանիշների, պատիժների, պարտավորությունների և 
արդարադատության սահմանման միջոցով: 

Որոշման հոդված 1(1)-ի համաձայն, յուրաքանչյուր անդամ պետություն պարտավոր է 
անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել ապահովելու հետևյալ գործողությունների պատժելիությունը` 
անձի հավաքագրումը, փոխադրումը, տարանցումը, պահումը, հետագա ընդունումը, ներառյալ 
անձի նկատմամբ վերահսկողության փոխանակումը կամ փոխանցումը, որոնց դեպքում 

(a) կիրառվել է հարկադրանք, բռնություն կամ սպառնալիք` ներառյալ առևանգումը,  
(b) իրականացվել է խաբեություն կամ խարդախություն,  
(c) առկա է իշխանության կամ խոցելի վիճակի չարաշահում, այնպես, որ տվյալ անձը չունի 

իրական ու ընդունելի այլընտրանքի հնարավորություն, քան չարաշահման հանդուրժումը, 
կամ 

(d) վճարումներն ու շահույթը տրվում կամ ստացվում են որևէ անձի նկատմամբ 
վերահսկողություն ունեցող անձի համաձայնությունը ստանալու պայմանով, որը նպատակ 
է հետապնդում շահագործելու այդ անձին` ներառյալ առնվազն հարկադիր և պարտադիր 
աշխատանքն ու ծառայությունները, ստրկությունը կամ ստրկության կամ ճորտության նման 
շահագործումը, կամ այլ անձանց մարմնավաճառության կամ սեռական շահագործման այլ 
նպատակներով, ներառյալ պորնոգրաֆիան: 
Որոշման հոդված 1(2)-ը սահմանում է, որ մարդկանց թրաֆիկինգի զոհի` շահագործվելու 

համաձայնությունը, մտադրված թե փաստացի, չպետք է հաշվի առնվեն, եթե նրա նկատմամբ 
կիրառվել են 1-ին պարբերության մեջ նշված միջոցները: 
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 OJ L203/1, 1.8.2002 թվական:  
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 Նշված փաստաթղթերն են Խորհրդի 1996 թվականի նոյեմբերի 29-ի թիվ 96/700/JHA համատեղ գործողությունը, որով 
ստեղծվում է փոխանակման ծրագիր մարդկանց առևտրի և երեխաների սեռական շահագործման դեմ պայքարի 
պատասխանատու անձանց համար (STOP), Խորհրդի 1996 թվականի. դեկտեմբերի  16-ի համատեղ գործողությունը, որը 
երկարաձգեց Եվրոպոլի թմրանյութերի բաժնին տրված իրավասությունը, 2000 թվականի հունվարի 24-ի թիվ 293/2000/ԵԽ 
որոշումը, որով սկիզբ դրվեց ` 2000 – 2003թթ. երեխաների, երիտասարդների և կանանց դեմ բռնի ուժի կիրառման դեմ 
կանխարգելիչ միջոցառումներ ներառող Համայնքի գործողությունների ծրագրի, Խորհրդի 1998 թվականի հունիսի 29-ի թիվ 
98/428/JHA համատեղ գործողությունը Եվրոպական դատական ցանցի ստեղծման վերաբերյալ, Խորհրդի 1996 թվականի 
ապրիլի 22-ի թիվ 96/277/JHA համատեղ գործողությունը դատավորների կապերի փոխանակման շրջանակի վերաբերյալ, 
որը նպատակ ուներ բարելավել ԵՄ անդամ երկրների դատական համագործակցությունը, և Խորհրդի 1998թ. հունիսի 29-ի 
թիվ 98/427/JHA համատեղ գործողությունը քրեական գործերի վերաբերյալ փոխադարձ իրավական աջակցության 
լավագույն փորձի վերաբերյալ: 
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Եթե 1-ին պարբերության մեջ նշված գործողությունները առնչվում են երեխայի
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, ապա այն 
պետք է որակվի որպես պատժի ենթակա թրաֆիկինգ` եթե նույնիսկ 1-ին պարբերության մեջ նշված 
գործողությունները չեն կիրառվել
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: 

Որոշման հոդված 2-ը մանրամասնում է, որ յուրաքանչյուր անդամ պետություն պետք է 
ձեռնարկի անհրաժեշտ միջոցառումներ` ապահովելու, որ հոդված 1-ում նշված հանցանքներին 
հրահրումը, նպաստումը, դրդումը կամ փորձը լինեն պատժելի:  
 

Հոդված 3-ում որոշումը առանձնացնում է թրաֆիկինգ իրականացրած անձանց նկատմամբ 
սահմանվող պատիժների պայմանները, մասնավորապես. 

1. Յուրաքանչյուր անդամ պետություն պետք է ձեռնարկի անհրաժեշտ միջոցառումներ 
ապահովելու, որ հոդված 1-ում և 2-ում նշված հանցանքները պատժվեն արդյունավետ, համաչափ և 
տարհամոզիչ պատժամիջոցներով, որը կարող է ներառել հանձնումը (էքստրադիցիա): 

2. Յուրաքանչյուր անդամ պետություն պետք է ձեռնարկի անհրաժեշտ միջոցառումներ 
ապահովելու, որ հոդված 1-ում նշված հանցանքները պատժվեն առավելագույն ժամկետով 
ազատազրկմամբ, որը կլինի ոչ քիչ, քան ութ տարին, եթե հանցանքը կատարվել է հետևյալ 
հանգամանքներից որևէ մեկով. 

(a) հանցանքը կանխամտածված կերպով կամ կոպիտ անփութության հետևանքով վտանգել է 
զոհի կյանքը;  

(b) հանցանքը կատարվել է հատկապես խոցելի զոհի նկատմամբ: Զոհը համարվում է  
հատկապես խոցելի, առնվազն եթե նա եղել է ազգային օրենքով սահմանված սեռական 
հասունության տարիքից փոքր տարիքում, և եթե հանցանքը կատարվել է 
մարմնավաճառության կամ սեռական շահագործման այլ նպատակներով` ներառյալ 
պորնոգրաֆիան: 

(c) հանցանքը կատարվել է` գործադրելով ծանր բռնություն կամ զոհի մոտ առաջացրել է 
հատկապես ծանր վնաս, կամ 

(d) հանցանքը կատարվել է հանցավոր կազմակերպության շրջանակներում` սահմանված 
Համատեղ գործողություն 98/733/JHA-ում` անկախ այնտեղ նշված պատժաչափից: 
Այս որոշման մեջ Խորհուրդը ընդգծում է նաև անհրաժեշտ միջոցառումների ձեռնարկման 

կարիքը` ապահովելու, որպեսզի իրավաբանական անձինք, այլ խոսքով` ընկերությունները և այլ 
իրավական միավորները, պատասխանատվություն կրեն մարդկանց թրաֆիկինգի հետ կապված 
հանցանքների, ինչպես նաև այդպիսի հանցանքներին հրահրման, նպաստման, դրդման կամ փորձի 
ձեռնարկման համար: Ավելին, անդամ պետությունները պետք է նաև ապահովեն արդյունավետ, 
համաչափ և տարհամոզիչ պատժամիջոցների ներդրումը, ներառյալ իրավաբանական անձանց 
նկատմամբ կիրառվող քրեական և ոչ-քրեական տույժերը: Շրջանակային որոշման հոդված 5-ի  
համաձայն, այս պատժամիջոցները կարող են ներառել այլ պատժամիջոցներ ևս, ինչպիսիք են` 

a.) հանրային օգուտից կամ օժանդակությունից օգտվելու իրավունքից զրկումը,  
b.) առևտրային գործողությունների իրականացման որակավորումից ժամանակավորապես կամ 

մշտապես զրկումը, 
c.) դատական հսկողության սահմանումը,  
d.) դատական կարգով լուծարումը, կամ  
e.) հանցանքի կատարման համար օգտագործված հաստատությունների գործունեության 

ժամանակավորապես կամ մշտապես դադարեցումը: 
Հոդված 6-ով որոշումը անդամ պետություններից պահանջում է իրենց իրավասությունը 

հաստատել մարդկանց թրաֆիկինգին առնչվող հանցանքների նկատմամբ, եթե` 
a.) հանցանքը կատարվել է իր տարածքում` ամբողջությամբ կամ մասամբ; 
b.) հանցագործը իր երկրի քաղաքացի է, կամ 
c.) եթե հանցանքը կատարվել է հօգուտ տվյալ անդամ պետությունում ստեղծված 

իրավաբանական անձի: 
Ավելին, Շրջանակային որոշումը ընդունում է, որ թրաֆիկինգի զոհերն ունեն 

պաշտպանության և օժանդակության կարիք: Այս առումով, հոդված 7-ը սահմանում է, որ 
հետաքննությունը չպետք է կախված լինի զեկույցից կամ հանցանքի զոհ դարձած անձի 
մեղադրանքից: Բացի այդ, հանցանքի զոհ են դարձած երեխաները պետք է համարվեն հատկապես 
խոցելի, և հետևաբար, անդամ պետությունները պետք է միջոցներ ձեռնարկեն ապահովելու 
այդպիսի երեխաների ընտանիքի անդամներին համապատասխան օժանդակություն ցուցաբերելու 
հարցում: 
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I.2. Մարդկանց թրաֆիկինգի դեմ պայքարի և կանխարգելման լավագույն փորձի, 
ստանդարտների և ընթացակարգերի մասին ԵՄ ծրագիր217 

 
Հաագայի ծրագիրը Հանձնաժողովից և Խորհրդից պահանջեց 2005 թվականին մշակել 

նախագիծ, որը  կնախատեսեր մարդկանց թրաֆիկինգի կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի 
մեխանիզմների,  ընդհանուր չափանիշների, լավագույն փորձի մշակում: 

Այս նախագիծն այժմ փորձում է ապահովել, որ Եվրոպական միությունն ընդունի մարդու 
իրավունքների և զոհակենտրոն մոտեցման առաջնայնության կարևորությունը մարդկանց 
թրաֆիկինգի համատեքստում: Մասնավորապես, ԵՄ անդամ պետությունները պարտավոր են. 
 

 ապահովել, որպեսզի թրաֆիկինգի զոհերի մարդու իրավունքները լիարժեքորեն 
պաշտպանվեն գործընթացի բոլոր փուլերի ընթացքում; 

 ապահովել, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում առկա լինեն ուղղորդման 
համապատասխան մեխանիզմներ` ազգային փորձի և օրենսդրության համաձայն` 
ապահովելու թրաֆիկինգի ենթարկված անձանց վաղ հայտնաբերումն ու ուղղորդումը; 

 աշխատել ազգային ավանդույթների, հանգամանքների և փորձի համաձայն զարգացնել 
պետական համակարգող հաստատությունների համակարգ, որը կհամակարգի և 
կգնահատի ազգային քաղաքականությունները և կապահովի անհատների հետ 
համապատասխան աշխատանքը; 

 ակտիվ քայլեր ձեռնարկել ամրապնդելու մարդկանց թրաֆիկինգի քրեականացման 
քաղաքականությունները` ներառյալ ազգային, տարածաշրջանային, ԵՄ և առավել լայն 
միջազգային մակարդակներում հնարավոր զոհերի պաշտպանությունը: Այն, ըստ 
անհրաժեշտության, պետք է ներառի կանխարգելիչ ռազմավարությունները, որոնք 
հատուկ ուշադրություն են դարձնում խոցելի խմբերին, ինչպիսիք են կանայք և 
երեխաները; 

 ամրապնդել երրորդ երկրների հետ երկկողմ և բազմակողմ քաղաքական երկխոսությունը 
հակաթրաֆիկինգային քաղաքականությունների մարդու իրավունքների հարթության 
վերաբերյալ և շարունակել բարձրացնել այս հարցերը համապատասխան 
տարածաշրջանային բազմակողմ հանդիպումների ընթացքում; 

 ապահովել, որպեսզի ԵՄ հակաթրաֆիկինգային քաղաքականությունը որդեգրի 
երեխայակենտրոն մոտեցում` հիմնված միջազգայնորեն ընդունված սկզբունքների վրա և 
հարգելով մասնավոր սկզբունքները; ուստի, այսպիսի մոտեցումը պետք է կիրառվի նաև 
18 տարեկանը չբոլորած յուրաքանչյուր անձի նկատմամբ; 

 խթանել գենդերային առանձնահատկությունը հաշվի առնող կանխարգելիչ 
ռազմավարությունները, որպես կանանց և աղջիկների թրաֆիկինգի դեմ պայքարի 
առանցքային տարր: Այն ներառում է գենդերային հավասարության կենսագործումը և բոլոր 
տեսակի շահագործման ձևերի նկատմամբ պահանջարկի վերացումը, ներառյալ սեռական 
շահագործումը և տնային աշխատանքի շահագործումը, ինչպես նաև 

 անհրաժեշտության դեպքում արագացնել 2004/81/ԵԽ հրահանգի փոխառումը և ազգային 
ռազմավարությունների մշակման ընթացքում հաշվի առնել պարտադիր իրավական ուժ 
ունեցող գործիքները, քաղաքական հանձնառությունները և համապատասխան այլ 
փաստաթղթեր, մասնավորապես վերջին ժամանակաշրջանում Եվրոպայի խորհրդի 
եզրակացությունը ստացած Մարդկանց թրաֆիկինգի դեմ գործողությունների մասին 
կոնվենցիան: 
Գործառնական համագործակցության խթանումը պետք է դիտվի որպես գերակայություն 

մարդկանց թրաֆիկինգի դեմ պայքարին ուղղված ԵՄ գործողություններում: Անդամ 
պետությունները պետք է իրավապահ մարմիններին համար ապահովեն կազմակերպական 
կառույցներով, մասնագիտացված անձնակազմով և համապատասխան ֆինանսական 
ռեսուրսներով մարդկանց թրաֆիկինգի դեմ արդյունավետ պայքար ծավալելու նպատակով: 

Խորհուրդն ընդունում է, որ աշխատանքային շահագործման նպատակով իրականացվող 
մարդկանց թրաֆիկինգը պահանջում է մասնագիտացման և գործընկերների հետ 
համագործակցության նոր որակներ, ինչպիսիք են այն գործակալությունները, որոք վերահսկում են 
անկանոն աշխատանքի աշխատանքային պայմանները և ֆինանսական հետաքննությունները: 

Անդամ պետությունները իրավակարգի ապահովմանն ուղղված ռազմավարությունները 
պետք է, ըստ անհրաժեշտության, ներառեն հանցագործության արդյունքում ստացած 
եկամուտների բռնագրավմանն ուղղված միջոցառումները: Միջոցառումներ պետք է ձեռնարկվեն 
խթանելու ԵՄ սահմանիներին թրաֆիկինգի հնարավոր զոհերի առավել արագ հայտնաբերման 
գործընթացը: Մասնավորապես, անդամ պետությունները պետք է դիտարկեն առանց ուղեկցողի 
անչափահասների վերաբերյալ քաղաքականությունների վերանայման հարցը այդ հատկապես 
խոցելի խմբին պաշտպանելու նպատակով: 
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Անդամ պետությունները պարտավոր են. 

 նպատակահարմարության դեպքում և ազգային պայմաններին և փորձին 
համապատասխան ապահովեն թրաֆիկինգի զոհերի պաշտպանությունն ու 
օժանդակությունը` որպես հավասարակշռված, արդյունավետ հետապնդման գործընթացի 
մաս; 

 հաջորդաբար, իրականացնեն նախաձեռնող հետախուզության հիման վրա իրականացվող 
հետաքննություն, որն անհրաժեշտաբար կախված չէ զոհերի վկայություններից; 

 ապահովեն, որպեսզի ազգային իրավապահ մարմինները պարբերաբար Եվորոպոլին 
ներգրավեն տեղեկատվության փոխանակման, համատեղ գործողությունների և համատեղ 
հետաքննություն իրականացնող թիմերի աշխատանքում և օգտագործեն Եվրոջասթի 
(Eurojust) ներուժը` թրաֆիկինգի կազմակերպիչների հետապնդումը խթանելու 
նպատակով: 

 խթանեն մարդկանց թրաֆիկինգի դեմ պայքարը, որպես երրորդ երկրների հետ 
իրավակարգի պահպանմանն ուղղված հարաբերությունների գերակա ուղղություն: 
Հակակոռուպցիոն և աղքատության հաղթահարման ռազմավարությունները պետք է լինեն 

հակաթրաֆիկինգային ռազմավարությունների անբաժան մասը և անդամ պետությունները պետք է 
գտնեն նորանոր ինտենսիվ ուղիներ համագործակցությունը առաջ մղելու նպատակով: 
 

I.3. Անդրազգային կազմակերպված հանցագործության դեմ ՄԱԿ-ի 
կոնվենցիայի` ցամաքային, ծովային և օդային ճանապարհներով 
միգրանտների անօրինական տեղափոխման դեմ արձանագրության 
եզրափակիչ դրույթների մասին Եվրոպական համայնքի անունից Խորհրդի 
որոշմանը ներկայացված առաջարկություն218 

 
2003 թվականի օգոստոսին Հանձնաժողովն իր անունից քննարկման ներկայացրեց 

առաջարկ ՄԱԿ-ի անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ կոնվենցիայի, ինչպես նաև 
նրա երկու Արձանագրությունների եզրակացության վերաբերյալ: Այնուամենայնիվ, 2004 թվականի 
ապրիլին, երբ Խորհուրդը Եվրոպական համայնքի և Կոնվենցիայի անունից որոշեց ընդունել 
Որոշում եզրակացության վերաբերյալ, նույնանման որոշում չընդունվեց Արձանագրությունների 
վերաբերյալ: Այս պահի դրությամբ, Թրաֆիկինգի վերաբերյալ արձանագրությունը» (Պալերմոյի 
արձանագրություն) ստորագրվել է ԵՄ անդամ բոլոր պետությունների կողմից և վավերացվել 
նրանցից 14-ի կողմից, իսկ ընդունվել է միայն Նիդեռլանդների կողմից
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Արձանագրությունը, որը գործում է 2005 թվականի դեկտեմբերի 25-ից, առանձին գործիք 
չէ: Այն պետք է կարդալ և կիրառել մայր Կոնվենցիայի հետ միասին, և յուրաքանչյուր երկիր 
պարտավոր է միանալ այդ կոնվենցիային Արձանագրությանը միանալու համար: Արձանագրության 
ոտնահարումը համարվում է նաև կոնվենցիայի ոտնահարում անձանց հանձնման և 
համագործակցության այլ ձևերի դեպքում, և դրույթների մեծ մասը անհրաժեշտ է կարդալ միասին: 
Կոնվենցիայի և Արձանագրություններից որևէ մեկի համադրությունը երկրներին հնարավորություն 
է տալիս պայքարել թրաֆիկինգի դեմ կազմակերպված հանցավոր խմբերի առավել ընդարձակ 
համատեքստում այլ ոչ թե որպես քրեական հանցագործության առանձին ոլորտ: 

Արձանագրության նպատակն ո շրջանակը, ինչպես նաև այսուհետ ներկայացվող քրեական 
պատժամիջոցները ներկայացված են 1-5-րդ հոդվածներում: Արձանագրության հիմնական 
նպատակը, ինչպես ներկայացված է հոդված 2-ում, թրաֆիկինգի կանխարգելումն ու դրա դեմ 
պայքարն է, զոհերի պաշտպանությունն ու օժանդակությունը, ինչպես նաև միջազգային 
համագործակցության խթանումը: Զոհերի ու վկաների մասին անդրադարձ է արվում նաև մայր 
Կոնվենցիայում, սակայն զոհերի պաշտպանության և օժանդակության վերաբերյալ հարցերը 
մասնավորեցվում են որպես Արձանագրության հիմնական առաքելություն` ի ընդունումն 
թրաֆիկինգի զոհերի սուր կարիքներն ու զոհերին օժանդակության ցուցաբերման կարևորության և’ 
որպես վերջնանպատակ, և’ որպես միջոց` նպաստելու թրաֆիկինգ պարունակող 
հանցագործության հետաքննությանն ու հետապնդմանը: 

Արձանագրության Հոդված 3(ա)-ն սահմանում է թրաֆիկինգը որպես` անձանց թրաֆիկինգը 
պետք է վերաբերվի անձանց հավաքագրմանը, փոխադրմանը, տարանցմանը, գաղտնի պահմանը 
կամ ստացմանը ուժի կամ հարկադրանքի այլ միջոցների սպառնալիքով կամ կիրառմամբ, 
հափշտակության, խարդախության, խաբեության, իշխանության կամ խոցելի վիճակի չարաշահմամբ 
կամ վճարների կամ եկամուտների փոխանցմամբ կամ ստացմամբ` որևէ անձի նկատմամբ 
վերահսկողություն ունեցող անձի համաձայնությունը ստանալու պայմանով, որը նպատակ է 
հետապնդում շահագործելու այդ անձին: 
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 Տեղեկատվությունը հավաքագրվել է 2005 թվականի օգոստոսի 12-ին: 
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Շահագործումը» առնվազն պետք է ներառի այլ անձանց մարմնավաճառության կամ 
սեռական շահագործման այլ եղանակները, հարկադիր աշխատանքը կամ ծառայությունների 
մատուցումը, ստրկությունը կամ ստրկության նման այլ փորձերը, ճորտությունը կամ օրգանների 
հեռացումը:  

Զոհի համաձայնության» հարցի վերաբերյալ Արձանագրությունը մասնավորեցնում է, որ 
չնայած մեղադրյալ թրաֆիկինգով զբաղվողները ի սկզբանե կարող են օգտագործել 
համաձայնության ստացման հարցը իրենց պաշտպանական մարտավարության մեջ` պետք է 
հաշվի առնել, որ նախնական հավաքագրման համաձայնությունը նույնական չէ թրաֆիկինգի 
ամբողջ ընթացքի համաձայնությանը և շահագործման ցանկացած ենթադրյալ համաձայնություն 
պետք է համարվի անվավեր եթե տեղի է ունեցել ցանկում նշված թրաֆիկինգի ձևերից որևէ մեկը  
(օրինակ` ուժի կամ հարկադրանքի այլ միջոցների սպառնալիքով կամ կիրառմամբ, 
հափշտակության, խարդախության, խաբեության, իշխանության կամ խոցելի վիճակի 
չարաշահմամբ կամ վճարների կամ եկամուտների փոխանցմամբ կամ ստացմամբ` որևէ անձի 
նկատմամբ վերահսկողություն ունեցող անձի (օրինակ ծնողի) համաձայնությունը ստանալու 
պայմանով, որը նպատակ է հետապնդում շահագործելու այդ անձին: 

Ավելին, երեխայի հավաքագրումը, փոխադրումը, տարանցումը, գաղտնի պահումը կամ 
ստացումը շահագործման նպատակով պետք է համարվի անձանց թրաֆիկինգ», եթե նույնիսկ այն 
չի ներառում հոդված 3(ա)-ում նկարագրված եղանակներից որևէ մեկը: Այլ խոսքերով` 18 տարին 
չլրացած անձի համաձայնությունը» չպետք է վավերական համարվի: 

Արձանագրության հոդված 5-ում նշվում է, որ Արձանագրությանը միացած յուրաքանչյուր 
պետություն պետք է այսպիսի օրենսդրական կամ այլ միջոցներ, քանզի կարող է անձանց 
թրաֆիկինգը» որպես քրեական հանցագործություն սահմանելու անհրաժեշտություն առաջանալ, 
ինչպես նշված է Արձանագրության հոդված 3-ում: 

II-րդ մասում` հոդվածներ 6-8-ում, Արձանագրությունը մասնավորաբար անդրադառնում է 
թրաֆիկինգի ենթարկված անձանց պաշտպանությանը: Ի լրումն թրաֆիկինգի ենթարկող անձանց 
դեմ գործողությունների ձեռնարկմանը, Արձանագրությունը պահանջում է պետություններին քայլեր 
ձեռնարկել պաշտպանելու և օժանդակելու թրաֆիկինգի զոհերին: Այս պահանջները լրացնում են 
մայր Կոնվենցիայի առավել ընդհանրական դրույթներին, որոնք վերաբերում են զոհերի ու 
վկաների պաշտպանությանը, ընդունմանը, որ թրաֆիկինգի զոհերը հաճախ առավել մեծ վտանգի 
առջև են կանգնած և ունեն օժանդակության և աջակցության առավել մեծ կարիք, մասնավորապես 
եթե հայրենադարձված են իրենց ծագման երկրներ: Արձանագրության համաձայն, թրաֆիկինգի 
զոհերը ունեն գաղտնապահության որոշակի իրավունքներ, որոնք տեղեկատվություն են 
պարունակում թրաֆիկինգի ենթարկողներին իրավական վարույթի մեջ ներգրավման  և այդ 
վարույթի համապատասխան փուլում ներկայացուցչության ապահովման օժանդակության 
վերաբերյալ: 

Պետությունները պետք է նաև ջանքեր գործադրեն ապահովելու զոհերի տարրական 
պաշտպանությունն ու ապահովությունը, և Արձանագրությունը պահանջում է, որպեսզի զոհերն 
ունենան պատճառած վնասների փոխհատուցման ստացման հնարավորություն: 

Ի լրումն, Արձանագրությունը կոչ է անում զոհերին տրամադրել հավելյալ սոցիալական 
օժանդակություն այնպիսի ոլորտներում, ինսչպիսիք են խորհրդատվությունը, ապաստանի 
տրամադրումը, կրթությունը և առողջապահական կարիքները, չնայած նման օժանդակության 
տրամադրման մասին դրույթները պարտադիր բնույթ չեն կրում: 

Արձանագրության հոդված 8-ը երկրներից պահանջում է խթանել և ընդունել զոհերի 
վերադարձը, եթե նրանք այդ երկրի քաղաքացի են կամ ունեին այդ երկրում բնակության 
օրինական իրավունք այլ երկրում թրաֆիկինգի ենարկվելու պահին: Այն ներառում է նաև 
ապահովության մի շարք երաշխիքներ վերադարձի դեպքում զոհի պաշտպանության նպատակով: 
Հայրենադարձությունը պետք է լինի կամավոր, եթե հնարավոր է, և պետք է հաշվի առնի զոհի 
ապահովությունն ու որևէ իրավական վարույթում առկա կարգավիճակը: 

Հոդված 14-ում նշվում են ապահովության այլ երաշխիքներ պարունակող դրույթներ ևս, 
որոնք պաշտպանում են այլ հիմնարար շահեր, ներառյալ թրաֆիկինգի զոհերի շահերը, ովքեր 
ունեն ապաստանի կարիք, ինչպես նաև ոչ-խտրական վերաբերմունքի սկզբունքը: 
 
 

II. Թրաֆիկինգի զոհերին տրամադրվող օժանդակություն և 
պաշտպանություն  

II.1. Մարդկանց թրաֆիկինգի կամ անօրինական ներգաղթի կազմակերպման զոհ 
հանդիսացող և իրավասու մարմինների հետ համագործակցող երրորդ 
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երկրների քաղաքացիներին տրվող կացության թույլտվության մասին 
Խորհրդի 2004 թվականի ապրիլի 29-ի 2004/81/ԵԽ հրահանգ220 

 
Այս հրահանգի նպատակն է սահմանել սահմանափակ ժամկետով բնակության իրավունքի 

շնորհման պայմանները, որոնք պայմանավորված են հանցագործների դեմ իրավական վարույթի 
ժամկետով մարդկանց թրաֆիկինգի դեմ պայքարում կամ անօրինական միգրացիայի խթանման դեմ 
գործողությունների համատեքստում համագործակցող երրորդ երկրների քաղաքացիներով: 
  Հոդված 3-ի համաձայն, անդամ պետությունները պետք է կիրառեն այս հրահանգը երրորդ 
երկրների քաղաքացիների նկատմամբ, ովքեր այժմ կամ նախկինում եղել են մարդկանց 
թրաֆիկինգի հետ կապված հանցագործության զոհ, եթե նույնիսկ նրանք անօրինական 
ճանապարհով են մուտք գործել անդամ պետության տարածք: Անդամ պետությունները կարող են 
կիրառել այս հրահանգը նաև  երրորդ երկրների քաղաքացիների նկատմամբ, ովքեր հանդիսացել 
են անօրինական միգրացիային նպաստող գործունեության մաս: 

Երբ անդամ պետությունների իրավասու մարմինները նկատեն, որ այս հրահանգը կարող է 
տարածվել երրորդ երկրի քաղաքացու վրա, նրանք պետք է այդ անձին տեղեկացնեն  այս 
հրահանգի ընձեռած հնարավորությունների մասին
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: 

Հրահանգի հոդվածը 6-ը նշում է, որ անդամ պետությունները պետք է ապահովեն, 
որպեսզի երրորդ երկրի քաղաքացիներին տրամադրվի ժամանակ իրավիճակը վերլուծելու համար, 
որը նրանց հնարավորություն կտա վերականգնվել և խուսափել հանցագործների ազդեցությունից 
այնպես, որ կարողանան կայացնել իրազեկված որոշում իրավասու մարմինների հետ 
համագործակցելու մասին: Վերլուծության համար տրամադրվող ժամանակի տևողությունը և 
մեկնակետը պետք է որոշվի ազգային օրենսդրության համաձայն: 

Վերլուծության համար տրամադրվող ժամանակահատվածում և իրավասու մարմինների 
որոշմանը սպասելիս համապատասխան երրորդ երկրի քաղաքացին պետք է ապահովվի 7-րդ 
հոդվածով նախատեսված միջոցներով, և պետք է բացառվի նրա վտարման վերաբերյալ որոշման 
կիրարկումը: 

Հրահանգի 7-րդ հոդվածը անդամ պետություններին պարտավորեցնում է` 
1) բավարար ռեսուրսներ չունեցող երրորդ երկրների քաղաքացիներին ապահովել 

ստանդարտ կենսապայմաններով, որոնք հնարավորություն կտան նրան պաշտպանել իր 
գոյությունը և ստանալ առաջնային բուժօգնություն: Պետությունները պետք է ընդառաջ 
գնան առավել խոցելի խմբերի կարիքներին, ներառյալ հոգեբանական աջակցությունը` 
նպատակահարմարության դեպքում և եթե սահմանված է ազգային օրենսդրությամբ; 

2) այս հրահանգի շրջանակներում համարժեք կերպով հաշվի առնել երրորդ երկրի 
քաղաքացիների ապահովության և պաշտպանության կարիքները; և  

3) երրորդ երկրի քաղաքացիների համար, նպատակահարմարության դեպքում ապահովել 
թարգմանչական ծառայություններով: 
Բացի այդ, անդամ պետությունները կարող են երրորդ երկրի քաղաքացիներին ապահովել 

անվճար իրավաբանական ծառայությամբ` ազգային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 
Հրահանգի հոդված 8-ը կանոնակարգում է բնակության թույլտվության տրամադրման և 

վերանայման ընթացակարգը: Հոդված 8 (1)-ի համաձայն, եթե վերլուծության համար տրամադրվող 
ժամկետի ավարտից հետո կամ առաջ իրավասու մարմինները նկատում են, որ երրորդ երկրի 
քաղաքացիներն արդեն բավարարել են (բ) ենթապարբերության չափորոշիչները, անդամ 
պետությունները պետք է քննարկեն` 

(a) երկրի տարածքում նրա բնակության շարունակման հնարավորությունը հետաքննության 
կամ իրավական վարույթի նպատակով; 

(b) արդյո՞ք նա ցուցաբերել է համագործակցության հստակ մտադրություն, և  
(c) արդյո՞ք նա խզել է բոլոր հարաբերությունները այն անձանց հետ, ովքեր հոդված 2(բ) և (գ)-

ով կասկածվում են հանցանքի կատարման մեջ
222

: 
Հոդված 8(2)-ը այնուհետև նշում է, որ բնակության իրավունքի տրամադրման համար, 

չհակասելով հանրային քաղաքականությանն ու ազգային անվտանգության պաշտպանությանը, 1-
ին պարբերությամբ սահմանված պայմանները պետք է բավարարվեն: 

Հոդված 8(3)-ի համաձայն, և չհակասելով հոդված 14-ի դրույթներին, բնակության 
թույլտվությունը պետք է վավերական լինի առնվազն վեց ամիս: Այն պետք է վերանայվի, եթե 
հոդված 8(2)-ի մատնանշած պայմանները շարունակում են մնալ բավարարված: 

Հոդված 9-ը նշում է այն վերաբերմունքը, որը պետք է ցուցաբերվի հրահանգով 
սահմանված բնակության թույլտվություն ստացած մարդկանց նկատմամբ: 

                                                 
220

 OJ L261/19, 6.8.2004 թվական: 
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Անդամ պետությունները կարող են որոշել, որ այդ տեղեկատվությունը կարող է նաև տրամադրվել իր կողմից հատուկ 
նշանակված ոչ-կառավարական կազմակերպության կամ ասոցիացիայի կողմից:  
222

 Հոդվածներ 2(բ)-ն և (գ)-ն Անօրինական միգրացիան խթանող գործողություններ» և մարդկանց թրաֆիկինգ»-ը 
սահմանում են որպես դեպքեր, որոնք կարգավորվում են 2002/90/ԵԽ հրահանգի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հոդվածներով, ինչպես 
նաև 2002/629/JHA շրջանակային որոշման 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հոդվածներով համապատասխանաբար: 
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Անդամ պետությունները կարող են ազգային օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում այս 
հրահանգը կիրառել անչափահասների նկատմամբ` մասնակի չեղյալ հայտարարելով այն: Այս 
դեպքում նրանք պարտավոր են. 

(a) հաշվի առնել երեխայի լավագույն շահը և ապահովել, որ ընթացակարգը լինի երեխայի 
տարիքին և հասունությանը համապատասխան: 

(b) ապահովել, որ անչափահասներն ունենան մուտք դեպի կրթական համակարգ նույն 
պայմաններով, ինչ տվյալ երկրի քաղաքացիները, և  

(c) առանց ուղեկցողի անչափահասների դեպքում` 
- ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլեր` որոշելու նրանց ինքնությունը, քաղաքացիությունը և 

նրանց` առանց ուղեկցողի լինելու փաստը; 
- գործադրել բոլոր ջանքերը հայտնաբերելու նրանց ընտանիքներին, որքան հնարավոր 

է շտապ և; 
- ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլեր անմիջապես ապահովելու իրավական 

ներկայացուցչություն: 
Երրորդ երկրի քաղաքացիներին իրենց անկախություն (վերա) – ձեռքբերելու և քրեական 

ցանց չվերադառնալու հնարավորություն ընձեռելու նպատակով, անդամ պետությունները պետք է 
սահմանեն պայմաններ, որոնց դեպքերում կեցության թույլտվություն ունեցողներին 
հնարավորություն տրվի օրինականորեն մուտք գործելու աշխատանքային շուկա, ստանալու 
միջին-մասնագիտական ուսուցում և կրթություն

223
: 

Այնուհետև, երրորդ երկրի քաղաքացիներին պետք է հասանելի լինեն անդամ 
պետությունների հետ հատուկ համաձայնագրեր կնքած ոչ-կառավարական 
կազմակերպությունների կամ ասոցիացիաների գործող ծրագրերին կամ սխեմաներին, որոնք 
ուղղված են կանոնավոր սոցիալական կյանքի վերականգնմանը, ներառյալ 
նպատակահարմարության դեպքում նրանց մասնագիտական հմտությունների բարելավմանն 
ուղղված դասընթացները կամ նախապատրաստումը նրանց վերադարձը իրենց ծագման երկիր

224
: 

Այս հրահանգի հիման վրա տրված կեցության թույլտվությունը պետք է վերանայվի, եթե 
հոդված 8(2)-ում նշված պայմանները այլևս չեն բավարարվում կամ եթե իրավասու մարմնի կողմից 
ընդունված որոշմամբ դադարեցվել է համապատասխան վարույթը: Ավելին, հոդված 14-ը նշում է, 
որ կեցության թույլտվությունը կարող է կասեցվել ցանկացած պահի, եթե տրման պայմաններն այլևս 
չեն բավարարվում: Մասնավորապես, կեցության թույլտվությունը կարող է կասեցվել հետևյալ 
դեպքերում.  

i. եթե կրողը ակտիվորեն, կամավոր հիմունքով և իր անձնական նախաձեռնությամբ 
վերահաստատել է իր կապերը հանցանքի կատարման մեջ կասկածվող անձանց հետ, 
ինչպես նշված է հոդված 2(բ) և (գ) կետերում; 

ii. եթե իրավասու մարմինը վստահ է, որ զոհի համագործակցությունն ազնիվ չէ կամ նրա 
բողոքն անիրավ է և խարդախ; 

iii. հանրային քաղաքականության և ազգային անվտանգության պաշտպանության հետ 
կապված հարցերով; 

iv. երբ զոհը հրաժարվում է համագործակցել, կամ 
v. երբ իրավասու մարմինը որոշում է դադարեցնել վարույթը: 

 

II.2. Հանցագործության զոհերի փոխհատուցման մասին Խորհրդի 2004 թվականի 
ապրիլի 29-ի 2004/80/ԵԽ հրահանգ225 

 
Հրահանգի համաձայն, ԵՄ յուրաքանչյուր անդամ պետություն պարտավոր է ունենալ 

գործող ազգային սխեմա, որը երաշխավորում է հանցագործության զոհերի արդարացի և համարժեք 
փոխհատուցումը

226
: 

Երկրորդ, հրահանգով ապահովվում է, որպեսզի փոխհատուցումը լինի գործնականում 
շատ հասանելի ազգային իշխանությունների միջև հաստատված համագործակցային համակարգի 
շնորհիվ, անկախ այն հանգամանքից, թե ԵՄ տարածքում, որտեղ է անձը դարձել 
հանցագործության զոհ: Ակնկալվում է, որ այն կգործի 2006թ. հունվարի 1-ից: 

Հրահանգի ներածության միջոցով Խորհուրդը ընդունում է, որ հանցագործության զոհերին 
ցուցաբերվող աջակցության կենսական մասը հնարավորությունն է ստանալ փոխհատուցում իրենց 
կրած ֆիզիկական և հոգեբանական վնասների համար: Հանցագործության զոհերը հաճախ կարող 
են զրկված լինել հանցագործների կողմից վնասների փոխհատուցման հնարավորությունից, քանի 
որ հանցագործները կարող են չունենալ համապատասխան միջոցներ փոխհատուցում տալու 
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 Հրահանգի հոդված 11 
224

 Եթե անդամ պետությունները որոշում են ներդնել կամ կիրառել նման ծրագրեր կամ սխեմաներ, նրանք կարող են 
կեցության թույլտվությունը շնորհել կամ վերանայել` կախված այդ ծրագրերին կամ սխեմաներին նրանց մասնակցությունից: 
225

 OJ L261/15, 6.8.2004 թվական: 
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 Նման սխեմաների ներդրման վերջնաժամկետ էր սահմանվել 2005 թվականի հունվարի 7-ը: 



 86 

համար կամ կարող են մնալ անհայտ: Երբ հանցանքը կատարվում է զոհի բնակության երկրի 
սահմաններից դուրս, ինչը սովորաբար տեղի է ունենում թրաֆիկինգի դեպքում, զոհը կարող է 
դժվարանալ փոխհատուցման համար դիմելու հարցում` հաշվի առնելով գործնական և լեզվական 
դժվարությունները: 

 
 
 
 
 
Զ. Միգրացիոն վիճակագրություն և տվյալների 
պաշտպանություն  
 

I. Տվյալների հավաքագրում և փոխանակում  

I.1. 1985 թվականի հունիսի 14-ի շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող 
կոնվենցիա 226 

 
Շենգենյան համաձայնագիրը IV գլխի բաժին 2-ում ներկայացնում է Շենգենյան 

տեղեկատվական համակարգը (ՇՏՀ)
 227

: Հոդված 94-ը մանրամասնորեն նկարագրում է տվյալների 
կատեգորիաները, որոնք ենթակա են տրամադրման համաձայնագրին միացած բոլոր անդամ 
պետությունների կողմից, որոնք պարտադիր են 95 – 100-րդ հոդվածներում ներկայացված 
նպատակների համար` ներառյալ Համաձայնագրի հոդված 96-ում ներկայացված դեպքերում 
մուտքի մերժման նպատակով: 

Տվյալների այդ կատեգորիաները պետք է լինեն` անձինք, ովքեր վտանգ են ներկայացնում, 
ինչպես նաև հոդված 100-ում նշված առարկաներ

228
 և  հոդված 99-ում նշված տրանսպորտային 

միջոցներ
229

: 
Անձանց դեպքում, տեղեկատվությունը պետք է ներառի ոչ ավելին նշված է ստորև. 

(a) Ազգանուններ և անուններ, ցանկացած այլ անուն, որը կարող է գրվել առանձին 
(b) ցանկացած յուրահատուկ օբյեկտիվ ֆիզիկական բնութագիր, որը փոփոխության ենթակա 

չէ 
(c) Երկրորդ անվան առաջին տառը 
(d) ծննդյան ամսաթիվն ու տեղը 
(e) սեռը 
(f) քաղաքացիությունը 
(g) արդյո՞ք անձինք զինված են 
(h) արդյո՞ք անձինք բռնի ուժ են կիրառել 
(i) վտանգի պատճառները 
(j) ձեռնարկման ենթակա գործողությունները 

Ավելին, հանձնման նպատակով որոնվող անձանց մասին տվյալները, պետք է ներմուծվեն 
համաձայնագրի կողմ հանդիսացող պետության դատական մարմնի պահանջով: 

Մուտքի մերժման նպատակով նախազգուշացված երրորդ երկրի քաղաքացիների 
տվյալները պետք է ներմուծվեն պետությունների նախազգուշացման հիմքով` իրավասու 
վարչական մարմինների կամ դատարանների կողմից կայացված որոշումների արդյունքում,  
ազգային օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգերի համաձայն: 

Հոդված 97-ը նշում է, որ այն անձանց մասին տվյալները , ովքեր համարվում են անհայտ 
կորած կամ իրենց իսկ պաշտպանության նպատակով սպառնալիքների կանխարգելման համար 
կարիք ունեն ժամանակավորապես տեղավորվելու ոստիկանական պաշտպանության ներքո

230
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 Շենգենյան III համաձայնագիրը ստորագրվել է 2005 թվականի մայիսի 27-ին: Այն պետք է վավերացվի 7 մասնակից 
պետությունների` Գերմանիայի, Իսպանիայի, Ֆրանսիայի, Լյուքսեմբուրգի, Հոլանդիայի, Ավստրիայի և Բելգիայի ազգային 
խորհրդարանների կողմից: Այն շենգենյան համաձայնագրի մաս չի կազմում և նպատակ չունի դառնալ շենգենյան 
օրենսդրության մաս: Այնուամենայնիվ, այն որդեգրել է համագործակցության այն մոդելը, որը շատ նման է շենգենյան 
համագործակցությանը` մինչև Ամստերդամի համաձայնագրով նրա ինտեգրումը ԵՄ առաջին և երրորդ հիմնասյուներին:  
228

 100-րդ հոդվածը վերաբերում է այն առարկաներին, որոնք քրեական վարույթի ընթացքում օգտագործվում են որպես 
փաստ, ինչպիսիք են ավտոմեքենաները, կցասայլերը, հրազենը, դատարկ պաշտոնական փաստաթղթերը, թողարկված 
ինքնությունը հաստատող փաստաթղթերը և այլն: 
229

 99-րդ հոդվածը վերաբերում է անձանց և մեքենաների վերաբերյալ տվյալներին: 
230

 Տագնապ հայտարարած կողմի իրավասու մարմնի կամ իրավասու դատական մարմնի պահանջով: 
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պետք է ներմուծվեն այնպես, որ ոստիկանական մարմինները կարողանան հաղորդել նրանց 
գտնվելու վայրը ազդարարող անդամ պետությանը կամ կարողանան տեղափոխել այդ անձանց 
անվտանգ վայր` նրանց` արկածների շարունակումից զերծ պահելու նպատակով: 

Վկաների և այն անձանց մասին տվյալները ովքեր կանչվել են դատական ատյանի առջև 
կանգնելու նպատակով` կապված քրեական վարույթի հետ, հաշվետու լինելու այն 
գործողությունների համար, որոնց հիման վրա իրենց հետապնդում են, կամ այն անձանց մասին, 
ովքեր պետք է ենթարկվեն քրեական գործի քննությանը կամ կանչվել են ենթարկվելու տուգանքի` 
ազատազրկման միջոցով, պետք է ներմուծվեն իրավասու դատական մարմինների պահանջով` 
նրանց բնակության վայրի կամ գտնվելու վայրի մասին հաղորդելու նպատակով: 
 

I.2. Ներգաղթի հարցերով զբաղվող կապի պատասխանատուների ցանցի 
ստեղծման մասին Խորհրդի 2004 թվականի փետրվարի 19-ի թիվ 377/2004 
կանոնակարգ (ԵԽ) 230   

 
Խորհրդի այս կանոնակարգի հիմնական նպատակն է ստեղծել ներգաղթի հարցերով 

զբաղվող կապերի պատասխանատուների ցանց, որը ներկայացված կլինի երրորդ երկրներում: 
Այսպիսի ցանցի կարիքը արձանագրվել էր դեռևս 2002 թվականին ԵՄ արտաքին սահմանների 
կառավարման նախագծով: 2002 թվականին հաստատվեց, որ անդամ պետությունների մեծ 
մասում արդեն առկա է ներգաղթի հարցերով զբաղվող կապերի պատասխանատուների ցանց, 
սակայն նշվեց նաև, որ առկա է այս ցանցերի հետագա հզորացման կարիք: 

Կանոնակարգը պարտադիր իրավական ակտ է, որը մատնանշում է անդամ 
պետությունների պարտավորությունը հաստատելու համագործակցության եղանակներ ներգաղթի 
հարցերով զբաղվող կապերի պատասխանատուների միջև, այդ համագործակցության 
նպատակները, ներգաղթի հարցերով զբաղվող կապերի պատասխանատուների գործառույթները և 
համապատասխան որակավորումները, ինչպես նաև նրանց պարտականությունները ընդունող 
երկրի և ուղարկող անդամ պետության առջև
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Ներգաղթի հարցերով զբաղվող կապերի պատասխանատուների պարտականություններից 
մեկը, որն ամրագրված է Կանոնակարգի հոդված 2-ում, տեղեկատվության հավաքագրման և 
փոխանակման խթանումն է և արագացումը: Այս տեսանկյունից, ներգաղթի հարցերով զբաղվող 
կապերի պատասխանատուները պարտավոր են հավաքագրել տեղեկատվությունը գործառնական, 
ռազմավարական կամ երկու մակարդակներում օգտագործելու նպատակով: Այդ 
տեղեկատվությունը պետք է վերաբերի ստորև նշված հարցերին. 

 ընդունող երկրից սկիզբ առնող կամ այնտեղով տարանցման անկանոն միգրացիոն հոսքեր; 

 անկանոն միգրացիոն հոսքերին նախորդող ուղիներ` անդամ պետությունների տարածք 
մուտք գործելու նպատակով; 

 նրանց գործունեության մեթոդները, ներառյալ նրանց կողմից օգտագործված 
տրանսպորտային միջոցները, միջնորդների ներգրավումը և այլն; 

 ներգաղթյալների անօրինական տեղափոխման գործընթացում ներգրավված քրեական 
կազմակերպությունների գոյությունն ու գործունեությունը; 

 նախադեպեր և միջոցառումներ, որոնք հանդիսանում են կամ կարող են լինել անկանոն 
միգրացիոն հոսքերի նոր զարգացումների պատճառ; 

 ինքնությունը հաստատող և ճանապարհորդական փաստաթղթերի կեղծման մեթոդներ; 

 ընդունող երկրի տարածքից սկիզբ առնող կամ այդ տարածքով տարանցվող անկանոն 
միգրացիոն հոսքերի կանխարգելմանը միտված ընդունող երկրի իշխանություններին 
ցուցաբերված օժանդակության ուղիներն ու միջոցները;  

 անկանոն միգրանտների` իրենց ծագման երկիր վերադարձի և հայրենադարձության 
խթանման ուղիներն ու միջոցները; 

 վերոնշյալ խնդիրների վերաբերյալ համապատասխան օրենսդրություն և իրավական 
գործունեություն; 

 տեղեկատվության փոխանցում վաղ հայտնաբերման համակարգի միջոցով: 
Բացի այդ, ներգաղթի հարցերով զբաղվող կապի պատասխանատուները օժտված են 

երրորդ երկրի քաղաքացիների ինքնության բացահայտման նպատակով օժանդակության 
տրամադրման և իրենց ծագման երկիր հետ ուղարկման գործընթացի խթանման իրավունքով: 

Այս համատեքստում, անդամ պետությունները պետք է ապահովեն, որպեսզի իրենց 
ներգաղթի հարցերով զբաղվող կապի պատասխանատուները իրենց անմիջական 
առաջադրանքներն իրականացնեն իրենց պատասխանատվության շրջանակներում և դրույթներին 
համապատասխան, ներառյալ իրենց ազգային օրենսդրությամբ սահմանված անհատական 
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 Տե’ս Կանոնակարգի նախաբանի 6-րդ պարբերությունը: 
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տվյալների պաշտպանության և ընդունող երկրի կամ միջազգային կազմակերպությունների 
շրջանակներում ստորագրած որևէ համաձայնագրի կամ պայմանավորվածության դրույթներով:  

Ի լրումն, Կանոնակարգի հոդված 4-ի համաձայն, ներգաղթի հարցերով զբաղվող կապի 
պատասխանատուները պարտավոր են. 

 հանդիպել կանոնավոր կերպով, ինչպես նաև ըստ անհրաժեշտության 

 փոխանակել տեղեկատվություն և գործնական փորձ 

 ըստ նպատակահարմարության համաձայնեցնել ընդունվող դիրքորոշումները առևտրային 
փոխադրողների հետ հարաբերություններում 

 նպատակահարմարության դեպքում հաճախել համատեղ կազմակերպված 
մասնագիտացված դասընթացների 

 նպատակահարմարության դեպքում կազմակերպել տեղեկատվական դասընթացներ 
ընդունող երկրում անդամ պետությունների դիվանագիտական և հյուպատոսական 
անձնակազմերի համար 

 որդեգրել ընդհանուր մոտեցումներ ռազմավարական նշանակություն ունեցող 
տեղեկատվության հավաքագրման և անդամ երկրների իրավասու մարմիններին զեկուցման 
մեթոդների մասին, ներառյալ ռիսկերի վերլուծությունը,  

 նպաստել իրենց համատեղ գործողությունների վերաբերյալ երկամյա զեկույցի մշակմանը  

 նպատակահարմարության դեպքում կանոնավոր կերպով կապեր հաստատել ընդունող 
երկրում և հարևան երրորդ երկրներում նույնանման ցանցերի հետ: 

 

I.3. Ապաստանի և ներգաղթի ոլորտներում անդամ պետությունների 
միջոցառումների վերաբերյալ փոխադարձ տեղեկատվական մեխանիզմի 
ստեղծման մասին Խորհրդի 2006 թվականի հոկտեմբերի 5-ի որոշում 231  

 
Այս որոշումը ստեղծում է մեխանիզմ ազգային մակարդակում ապաստանի և ներգաղթի 

ոլորտներում միջոցառումների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխադարձ փոխանակման համար: 
Հետևաբար, անդամ պետությունները ստանձնում են պարտավորություն Հանձնաժողովին և 
անդամ պետություններին հաղորդելու տեղեկատվություն ապաստանի և ներգաղթի ոլորտում 
միջոցառումների մասին, որոնք նրանք մտադիր են ձեռնարկել, կամ արդեն ձեռնարկել են և այդ 
միջոցառումները հասանելի են հանրությանը և հավանական է, որ կունենան զգալի ազդեցություն մի 
շարք անդամ պետությունների կամ Եվրոպական միության վրա որպես ամբողջություն: 

Այդ տեղեկատվությունը պետք է փոխանցվի, որքան հնարավոր է արագ և մինչև դրանց 
հանրայնացումը պետք է ենթարկվեն միջոցառմանը վերաբերող գաղտնիության և տվյալների 
պաշտպանության պահանջներին: Տեղեկատվությունը պետք է հաղորդվի ընդունված 
հաշվետվության ձևով, որը կցված է որոշմանը ` որպես հավելված: 

Հանձնաժողովը կամ անդամ պետությունը կարող են պահանջել հավելյալ 
տեղեկատվություն այլ անդամ պետության կողմից ցանցի միջոցով հաղորդված տեղեկատվության 
վերաբերյալ: Այսպիսի դեպքերում անդամ պետությունը պետք է տրամադրի հավելյալ 
տեղեկատվությունը մեկ ամսվա ընթացքում: Այնուամենայնիվ, Բարձրագույն դատարանների 
վերջնական որոշման մասին տեղեկատվությունը, որը կարող է գործել անմիջականորեն կամ 
նախատեսել միջոցառումներ ազգային օրենսդրության շրջանակներում, չպետք է ենթադրեն 
հավելյալ տեղեկատվության այսպիսի պահանջ: 

Բացի այդ, հավելյալ տեղեկատվության տրամադրման հնարավորությունը կարող է նաև 
օգտագործվել անդամ պետությունների կողմից տրամադրելու տեղեկատվություն 
պարտավորությունների շրջանակից դուրս մնացած միջոցառումների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն փոխանցելով իրենց նախաձեռնությամբ կամ Հանձնաժողովի կամ այլ անդամ 
պետության կողմից պահանջի դեպքում: 

Որոշման համաձայն, տեղեկատվության փոխանակման ցանցը պետք է գործի առցանց: 
Հանձնաժողովը պետք է պատասխանատու լինի ցանցի զարգացման և կառավարման համար, 
ներառյալ ցանցի կառուցվածքը և բովանդակությունը, ինչպես նաև հասանելիությունը: Ցանցը 
պետք է ներառի համապատասխան միջոցներ երաշխավորելու ցանում շրջանառվող 
տեղեկատվության ամբողջական կամ մասնակի գաղտնիությունը: 

Որոշումը նշում է, որ ցանցի գործնական ստեղծման համար Հանձնաժողովը պետք է 
օգտագործի առկա տեխնիկական հարթությունը Համայնքի` անդամ պետությունների 
իշխանությունների միջև տեղեկատվության փոխանակման համար ստեղծված տեղեկատվության 
վերամշակման վեր-եվրոպական ցանցի շրջանակներում
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 TESTA-ն Եվրոպական համայնքի սեփական, IP-հիման վրա գործող ցանց է: Այն առաջարկում է հեռահաղորդագրության 
կապի հարթություն, որը բավարարում է եվրոպական հանրային կառավարման մարմինների միջև տեղեկատվության 
ապահով փոխանակման աճող կարիքները: Այն եվրոպական IP ցանց է, որը նման է համացանցին համընդհանուր 
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Տեսակետների փոխանակման, ընդհանուր հաշվետվողականության և նախարարների 
մակարդակով քննարկումների նպատակով որոշումը նշում է, որ Հանձնաժողովը պետք է 
տարեկան մեկ անգամ նախապատրաստի ընդհանուր զեկույց, որն ամփոփում է փոխանակված 
առավել արժեքավոր տեղեկատվությունը: Այդ զեկույցը պետք է հիմք ծառայի նախարարների 
մակարդակով ազգային ապաստանի և ներգաղթի քաղաքականությունների վերաբերյալ 
քննարկումների և բանավեճերի համար: 
 

I.4. Միգրացիայի եվրոպական ցանցի ստեղծման մասին Խորհրդի 2008 
թվականի մայիսի 14-ի 2008/381/ԵԽ որոշում232  

 
Իր եզրակացություններում Լիկենում 2001 թվականի դեկտեմբերին Եվրոպական 

խորհուրդը Հանձնաժողովին առաջարկեց ստեղծել համակարգ ապաստանի, միգրացիայի և 
ծագման երկրների մասին տեղեկատվության փոխանակման համար»: Ծրագիրը, որը 
վերջնարդյունքում ստացավ Միգրացիայի եվրոպական ցանց» (ՄԵՑ) անվանումը, 2003 
թվականին շարունակեց նախապատրաստական աշխատանքները մինչև 2006թ.: 

Շահագրգիռ կողմերի հետ ՄԵՑ-ի ապագայի վերաբերյալ խորհրդակցելու նպատակով 
Հանձնաժողովը 2005 թվականի նոյեմբերի 28-ին մշակեց Աշխատանքային փաստաթուղթ 
Միգրացիայի եվրոպական ցանցի մասին»

233
, որը նախապատրաստական շրջանում ՄԵՑ-ի 

գործառնության գնահատման նմանությամբ վերաբերում էր այնպիսի հարցերի, ինչպիսիք են ՄԵՑ-
ի իրավասություններին ու ապագա կառուցվածքին: Ձեռք բերվեց համաձայնություն շարունակելու 
ՄԵՑ-ի գործունեությունը, ընդլայնելու նրա առկա իրավասություններն ու կառուցվածքը, և անդամ 
պետությունները աջակցեցին Հանձնաժողովի` ՄԵՑ-ի ֆորմալացմանն ուղղված ջանքերին: 

Խորհրդի այս որոշումն ընդունվել է 2008 թվականի մայիսի 14-ին: 
Որոշման հոդված 1(2)-ը  սահմանում է, որ ՄԵՑ-ի նպատակը պետք է լինի բավարարել 

Համայնքի կառույցների, անդամ պետությունների իշխանությունների և միգրացիայի ու ապաստանի 
հարցերով զբաղվող կառույցների տեղեկատվական կարիքները` տրամադրելով թարմ, օբյեկտիվ, 
վստահելի և համեմատելի տեղեկատվություն միգրացիայի և ապաստանի վերաբերյալ` այս 
ոլորտներում Եվրոպական միության քաղաքականություն մշակողներին աջակցություն 
ցուցաբերելու հեռանկարով: Հոդված 1(3)-ը ամրագրում է, որ ՄԵՑ-ը պետք է նաև լայն 
հասարակությանը տրամադրի տեղեկատվություն վերոնշյալ ոլորտներում:  

ՄԵՑ-ը, իր առջև դրված նպատակներն իրագործելու համար, 2-րդ հոդվածի համաձայն, 
պարտավոր է. 

 հավաքագրել և փոխանակել թարմացված տվյալներ և տեղեկատվություն օգտվելով 
ռեսուրսների լայն տեսականուց; 

 իրականացնել տվյալների և տեղեկատվության վերլուծություն և այն տրամադրել 
ընթեռնելիության համար հասանելի ձևաչափով; 

 մշակել ցուցիչներ և չափորոշիչներ տեղեկատվության երկարակեցությունը բարելավելու 
նպատակով և Համայնքին աջակցել միգրացիայի վերաբերյալ վիճակագրության 
հավաքագրման գործում; 

 հրապարակել պարբերական զեկույցներ Համայնքում և նրա անդամ պետություններում 
միգրացիայի և ապաստանի իրավիճակի վերաբերյալ; 

 ստեղծել և պահպանել առցանց տեղեկատվության փոխանակման համակարգ, որը 
հասանելի կդարձնի միգրացիայի և ապաստանի ոլորտի համապատասխան 
փաստաթղթերը և հրապարակումները; 

 բարձրացնել իրազեկության մակարդակը ՄԵՑ-ի վերաբերյալ` հասանելի դարձնելով նրա 
հավաքագրած տեղեկատվությունը և տարածելով ՄԵՑ-ի գործունեության արդյունքները; 

 համակարգել տեղեկատվությունը և համագործակցել եվրոպական և միջազգային այլ 
համապատասխան մարմինների հետ: 
Հոդված 3-ի համաձայն, ՄԵՑ-ը պետք է կազմված լինի Հանձնաժողովից և Ազգային 

պատասխանատու մարմիններից (ԱՊՄ), որոնք նշանակվում են անդամ պետությունների կողմից: 
ԱՊՄ-ն պետք է կազմված լինի առնվազն երեք փորձագետից (հոդված 5(2)) և յուրաքանչյուր ԱՊՄ-
ի փորձագետները միասին պետք է մասնագիտացված լինեն միգրացիայի և ապաստանի 
հարցերում` ներառյալ քաղաքականությունների մշակումը, օրենսդրությունը, 
հետազոտությունները և վիճակագրությունը (հոդված 5(3)): 

Այնուհետև, հոդված 4-ով հաստատվում է Ղեկավարող խորհուրդ: Հոդված 4(1)-ը 
սահմանում է, որ ՄԵՑ-ը պետք է առաջնորդվի Ղեկավարող խորհրդի կողմից, որը բաղկացած է 
յուրաքանչյուր անդամ պետության մեկական ներկայացուցչից և Հանձնաժողովի մեկ 

                                                                                                                                                         
հասանելիությամբ, սակայն նախատեսված է միջգերատեսչական պահանջների բավարարման համար և ապահովում է 
գործունեության երաշխավորված մակարդակ: 
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ներկայացուցչից և ունի երկու գիտական փորձագետ: Ղեկավարող խորհրդի առաքելությունները 
նկարագրված են հոդված 4(5)-ում: Ղեկավարող խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ պետք է ունենա 
մեկ ձայն, ներառյալ նախագահողը, ով հոդված 4(2)-ի համաձայն, պետք է լինի Հանձնաժողովի 
ներկայացուցիչը, իսկ որոշումները պետք է կայացվեն ընդհանուր ձայների երկու-երրորդով 
(հոդված 4(3)): 

Հոդված 8-ը հատուկ անդրադառնում է տեղեկատվության փոխանակման առցանց համակարգի 
ստեղծմանը, որը պետք է հասանելի լինի այդ նպատակով ստեղծված վեբ-կայքի միջոցով: 
Տեղեկատվության փոխանակման համակարգի բովանդակությունը հիմնականում պետք է լինի 
հանրային և պետք է պարունակի առնվազն հետևյալ տարրերը. 
 

 Միգրացիայի և ապաստանի ոլորտում Համայնքի և ազգային օրենսդրության, 
նախադեպային իրավունքի և քաղաքականության հասանելիություն, ներառյալ 
միգրանտների հատուկ կատեգորիայի համար նախատեսված հատուկ միգրացիոն 
ռեժիմները; 

 պատրաստականություն բավարարելու չնախատեսված պահանջները; 

 միգրացիայի և ապաստանի հարցերով բացատրական բառարան և հանրագիտարան; 

 ՄԵՑ-ի բոլոր հրատարակությունների հասանելիություն, ներառյալ զեկույցներն ու 
ուսումնասիրությունները, ինչպես նաև կանոնավոր տեղեկագրերը; 

 միգրացիայի և ապաստանի հարցերով զբաղվող հետազոտողների և հետազոտական 
ինստիտուտների տեղեկատու: 
Հոդված 13-ի համաձայն, ոչ ուշ, քան այս որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 տարին, և 

այդուհետ յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ անգամ, Հանձնաժողովը պետք է Եվրոպական 
խորհրդարանին, Խորհրդին, Տնտեսական և սոցիալական կոմիտեին և Շրջանների կոմիտեին 
ներկայացնի ՄԵՑ-ի առաջընթացի մասին զեկույց` հիմնված արտաքին և անկախ գնահատման վրա: 
Զեկույցը, անհրաժեշտության դեպքում, պետք է ուղեկցվի առաջարկություններով և լրացումներով:  
 

II. Միգրացիոն վիճակագրություն  

II.1 Համայնքի վիճակագրության մասին Խորհրդի փետրվարի 17-ի թիվ 322/97 կանոնակարգ 

(ԵԽ)
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Կանոնակարգի նպատակը, ինչպես նշված է հոդված 1-ում, հանդիսանում է Համայնքի 

վիճակագրության համակարգված և ծրագրված արտադրության համար օրենսդրական շրջանակի 
ստեղծումն է` Համայնքի քաղաքականությունների ձևավորման, կիրարկման, մշտադիտարկման և 
գնահատման հեռանկարով: 

Այնուհետ հոդված 1-ը սահմանում է, որ ազգային մարմինները ազգային մակարդակում և 
Համայնքի մարմինները Համայնքի մակարդակում պետք է պատասխանատու լինեն Համայնքի 
վիճակագրության արտադրության համար: Արդյունքների համեմատելիությունը երաշխավորելու 
նպատակով Համայնքի վիճակագրությունը պետք է արտադրվի միասնական չափանիշների և 
առանձնահատուկ ու պատշաճ կերպով հիմնավորված դեպքերում, ներդաշնակեցված մեթոդների 
հիման վրա: 

Կանոնակարգի համաձայն, Համայնքին պետք է պարբերաբար հասանելի լինի անդամ 
պետությունների միջև համեմատելի վիճակագրական տեղեկատվություն, որը պետք է մշտապես 
թարմացվի, լինի վստահելի, համապատասխան և արտադրվի, որքան հնարավոր է արդյունավետ 
կերպով` Համայնքի քաղաքականությունների ձևավորման, կիրարկման, մշտադիտարկման և 
գնահատման նպատակով: 

Կանոնակարգի հոդված 10-ը նշում է, որ և´ դեօնթոլոգիական և մասնագիտական 
տեսանկյունից լավագույն հնարավոր որակ ապահովելու նպատակով, Համայնքի 
վիճակագրությունը պետք է կառավարվի անբաժանության, վստահելիության, 
համապատասխանության, ծախս-արդյունավետության, վիճակագրական գաղտնիության և 
թափանցիկության սկզբունքներով: 

Համապատասխանության հարցում, տվյալների հավաքագրումը պետք է սահմանափակվի` 
միայն ցանկալի արդյունքի հասնելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվության աստիճանով: 
 

II.2. 2003-2007թթ. Համայնքի վիճակագրական ծրագրի մասին Եվրոպական 
խորհրդարանի և Խորհրդի 2002 թվականի դեկտեմբերի 16-ի թիվ 
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Համայնքի վիճակագրական ծրագիրը ստեղծվել է Համայնքի վիճակագրության
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վերաբերյալ Խորհրդի թիվ 322/97 կանոնակարգի համաձայն` Համայնքում վիճակագրական 
տեղեկատվության կայունության և համեմատելիության ապահովման նպատակով: 

Որոշման հավելված 1—ը սահմանում է 2003-2007թթ. նախատեսված գործողությունների 
մոտեցումները, հիմնական ոլորտներն ու նպատակները, ինչպես նաև ներկայացնում է 
վիճակագրական պահանջների ամփոփ նկարագիրը` Եվրոպական միության քաղաքականության 
կարիքների շրջանակներում: Որոշման IV գլխում նշված է արտոնագրերի, ապաստանի, ներգաղթի 
և անձանց ազատ տեղաշարժի հետ կապված այլ քաղաքականությունների մասին: 

Այս տեսանկյունից, այն ընդունում է, որ ներգաղթի և ապաստանի ոլորտում Համայնքի 
իրավասությունը հաստատվել է 1999 թվականի մայիսի 1—ին Ամստերդամի համաձայնագրի ուժի 
մեջ մտնելով: Եվրոպական խորհրդի պահանջով 2000թ նոյեմբերին Հանձնաժողովը ներկայացրեց 
երկու հաղորդագրություն Համայնքում ԵՄ ընդհանուր քաղաքականության երկարաժամկետ 
հարցերի վերաբերյալ քննարկում սկսելու վերաբերյալ: Երկու հաղորդագրություններն էլ 
հասցեագրված էին վիճակագրության խնդրին: 

Համայնքի ներգաղթի վերաբերյալ քաղաքականության վերաբերյալ հաղորդագրությունն
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ընդգծում է, որ առկա է դեպի ԵՄ և ԵՄ-ից միգրացիոն հոսքերի և միգրացիայի կառուցվածքի մասին 
տեղեկատվության կարիք: Ապաստանի վերաբերյալ հաղորդագրությունը
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 նշում է, որ 

Եվրոպական ապաստանի ընդհանուր համակարգի ստեղծումն ու գործառնումը պահանջում է 
միգրացիոն հոսքի ծավալի, նրա աղբյուրների խորը վերլուծություն, ինչպես նաև պաշտպանության 
ակնկալման նպատակով ներկայացված դիմումների և դրանց պատասխանների բնույթի 
վերլուծություն: Եվրոպական միության ընդլայնումը և Միջերկրածովյան ավազանի երկրների հետ 
համագործակցության զարգացումը մեծացնում են այս ոլորտներում վիճակագրական 
տեղեկատվության ստացման անհրաժեշտությունը: 

Որոշման համաձայն, Հանձնաժողովը հինգ տարի ժամանակահատվածում պետք է` 

 ազգային մարմինների հետ համագործակցությամբ մշակի առավել ստանդարտացված 
անվանակարգություն միգրացիայի և ապաստանի ոլորտում, և 

 ընդլայնել վիճակագրության ծավալը և բարելավել նրա որակը այս ոլորտում այս հարցի 
վերաբերյալ Հանձնաժողովի հաղորդագրությամբ սահմանված պահանջներին 
բավարարելու նպատակով: 

 

II.3.Խորհրդին և Եվրոպական խորհրդարանին միգրացիայի ոլորտում Համայնքի 
վիճակագրական տվյալների հավաքագրման և վերլուծության նպատակով 
գործողությունների ծրագիր ներկայացնելու մասին Հանձնաժողովի 
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Այս հաղորդագրությունն ունի երկու նպատակ. 
1. ներկայացնել գործողությունների ծրագիր` Համայնքի վիճակագրության զարգացման և 

բարելավման, ինչպես նաև միգրացիայի և ապաստանի ոլորտում վիճակագրության 
վերլուծության նպատակով; 

2. խթանել քննարկում վիճակագրական բոլոր տեսակի աշխատանքներին նպաստող 
ապագայում հնարավոր օրենսդրության ձևի և հիմնական սկզբունքների շուրջ: 
Հաղորդագրությունն ընդունում է, որ առկա է միգրացիայի և ապաստանի ոլորտում 

վիճակագրական տեղեկատվության փոխանակման մեխանիզմների ամրապնդման և Համայնքի 
վիճակագրական ժողովածուների և արդյունքների որակի բարելավման կարիք: Ավելին, ըստ 
հանձնաժողովի, համաձայնեցված գործողությունների ծրագիրն ու ապագա օրենսդրությունը 
պետք է Համայնքին հնարավորություն տան առավել արդյունավետորեն ձևակերպելու, դիմելու, 
մշտադիտարկելու և գնահատելու Համայնքի քաղաքականությունները, ըստ Համայնքի 
վիճակագրության վերաբերյալ Կանոնակարգի 1-ին հոդվածի

238
: 

Հանձնաժողովի գործողությունների ծրագիրը նախատեսում է համագործակցության նոր 
միջոցների և ընդհանուր վիճակագրական մեթոդների ու նոր փորձի որդեգրում

239
, ներառյալ 

տեղեկատվական փոխանակման և որոշումների կայացման խթանման, տվյալների առկա 
ժողովածուում կամ դարանում փոփոխություններին, Հանձնաժողովի կողմից դյուրըմբռնելի 
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 Տե’ս վերևում F.II.1.. 
235

 Հանձնաժողովի հաղորդագրությունը Խորհրդին և Եվրոպական խորհրդարանին համայնքի ներգաղթի վերաբերյալ 
քաղաքականության վերաբերյալ (Հաղորդագրություն (2000) 757 վերջնական տարբերակ, 22.11.2000): 
236

 Հաղորդագրությունը Խորհրդին և Եվրոպական խորհրդարանին Դեպի ընդհանուր ապաստանի ընթացակարգ և 
միասնական կարգավիճակ, որը կգործի ԵՄ տարածքում ապաստանի իրավունք ստացած անձանց համար», 
(Հաղորդագրություն (2000) 755 վերջնական տարբերակ, 22.11.2000). 
237

 Հաղորդագրություն (2003) 179 վերջնական տարբերակ, 15.4.2003. 
238

 Տե’ս վերևում F.II.1.. 
239

 Այն հիմքեր կստեղծի հետագա աշխատանքի համար, որը կունենա իրավական հիմք: 
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վիճակագրական փաստաթղթերի մշակմանն ուղղված գործողություններն ու իրավական և 
քաղաքական շրջանակներում գործողությունները: 

Ավելի կոնկրետ, գործողությունների ծրագիրը բաժանված է ըստ գործողությունների` 
Խորհրդի եզրակացությունների նպատակների ու սկզբունքների համատեքստում, ինչպիսիք են 
թափանցիկությունը, գաղտնիությունը և զգայունությունը, բոլոր զեկույցների էլեկտրոնային կարգով 
արագ տարածումը, ԵՄ տարեկան զեկույցը ապաստանի և միգրացիայի վերաբերյալ, այլ 
դերակատարների և պրովայդերների հետ կանոնավոր խորհրդատվության ուղիներն ու 
միջոցները, ինչպես նաև նրանց հետ համագործակցության բարելավումը: 

Ծրագիրը ներառում է նաև այլ գործողություններ` ուղղված տվյալների հավաքագրմանն ու 
տարածմանը, ներառյալ ժողովածուի ձևափոխումն ու սահմանումները, օրինական մուտքի 
վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման ներկայացումը և ժողովածուի համապատասխանեցումը 
ոչ-կառավարական օգտագործողների կարիքներին: 

Օրենսդրության հետ կապված Հանձնաժողովը նախատեսում էր ապաստանի և 
միգրացիայի հարցերով ամսական, եռամսյակային և տարեկան կտրվածքով ազգային վարչական 
և վիճակագրական աղբյուրների հիման վրա վիճակագրության տրամադրման վերաբերյալ 
օրենսդրության ներկայացում: Այն ենթադրում էր իրավական հստակություն և 
կանխատեսելիություն ներգրավված բոլոր գործընկերների համար: Ելնելով ոլորտի 
զգայունությունից և ներդրված բարդ մեթոդաբանական հարցերից` որոշվեց Շրջանակային 
կանոնակարգի նախագիծը

240
 մշակել այնպես, որպեսզի այն իրավական հիմք հանդիսանա 

ապաստանի և միգրացիայի ոլորտում Համայնքի վիճակագրության արտադրության, 
ներկայացման, հավաքագրման, մշակման և տարածմանն ուղղված ընդհանուր գործողությունների 
համար: 
  Այս շրջանակի ներքո ներկայացված ապագա օրենսդրական գործիքները պետք է մշակեին 
տվյալների հավաքագրման ճշգրիտ սահմանումներ և փոփոխականներ` ապաստանի և 
միգրացիայի վերաբերյալ առկա, նոր և ապագա օրենսդրության համաձայն: Տվյալների 
հավաքագրման գործընթացում օգտագործված եզրերն ու սահմանումները պետք է արտացոլվեին 
համապատասխան օրենսդրության մեջ: 
 

II.4. Միգրացիայի և միջազգային պաշտպանության վերաբերյալ Համայնքի 
վիճակագրության և օտարերկրյա աշխատողների մասին 
վիճակագրական տվյալների հավաքագրման մասին Խորհրդի թիվ 
311/76 կանոնակարգը (ԵՏՀ) չեղյալ հայտարարելու մասին 2007 
թվականի հուլիսի 11-ի թիվ 862/2007 կանոնակարգ (ԵԽ)240      

1997թ. փետրվարի 27-ին ընդունված Խորհրդի Համայնքի վիճակագրության մասին թիվ 
322/97 կանոնակարգը

241
 սահմանում է Կանոնակարգի դրույթների իրավասության շրջանակը: 

Մասնավորապես, այն պահանջում է համապատասխանություն անբաժանության, վստահելիության, 
օբյեկտիվության, գիտական անկախության, ծախս-արդյունավետության և վիճակագրական 
գաղտնիության ստանդարտներին: 

ԵՄ ընդլայնումը աշխարհագրական և քաղաքական հարթության ընդարձակմամբ 
մեծացրեց նաև միգրացիայի հետ կապված երևույթների մասշտաբը: Այն նոր ուժով խթանեց 
ճշգրիտ, պատեհաժամ և ներդաշնակեցված վիճակագրական տեղեկատվության նկատմամբ 
պահանջարկը: Առկա է նաև միգրանտների մասնագիտության, կրթության, որակավորումների և 
գործունեության տեսակների վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվության աճող կարիք: 
Միգրացիայի և ապաստանի վերաբերյալ Համայնքի ներդաշնակեցված և համեմատելի 
վիճակագրական տվյալները առանցքային նշանակություն ունեն ներգաղթի և ապաստանի, 
ինչպես նաև անձանց ազատ տեղաշարժի վերաբերյալ Համայնքի օրենսդրության մշակման և 
մշտադիտարկման համար: 

Ի դեմս Խորհրդարանի և Խորհրդի, առկա է միգրացիայի և ապաստանի վերաբերյալ 
վիճակագրական տեղեկատվության փոխանակման մեխանիզմների ամրապնդման և Համայնքի 
վիճակագրական ժողովածուների և արդյունքների որակի բարելավման կարիք, որոնք մինչ այժմ 
տեղի են ունեցել ջենթլմենական համաձայնության» շրջանակներում: Հետևաբար, էական է, 
որպեսզի տեղեկատվությունը լինի հասանելի ԵՄ ամբողջ տարածքում` Համայնքի օրենսդրության 
և քաղաքականության մշակման և իրականացման մշտադիտարկման նպատակով:  
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 Տե’ս Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի առաջարկի նախագիծը միգրացիայի, քաղաքացիության և ապաստանի 
վերաբերյալ Համայնքի վիճակագրության մասին: 
241

 Համայնքի վիճակագրությունը պետք է նշանակի քանակական, ընդհանրացված, ներկայացուցչական 
տեղեկատվություն, որը վերցված է ժողովածուից և տվյալների համակարգային մշակման արդյունքում` արտադրված 
ազգային և Համայնքի մարմինների կողմից Համայնքի վիճակագրական ծրագրի իրականացման շրջանակներում (տե’ս նաև 
վերևում մաս F.II.1): 
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Կանոնակարգի 2-րդ հոդվածը մանրամասնորեն ներկայացնում է միգրացիայի 
սահմանումները և պաշտպանության հետ կապված եզրերը` ապահովելու անդամ պետությունների 
կողմից տրամադրված տեղեկատվության կայունության և համեմատելիության ապահովման 
նպատակով: Համապատասխանաբար` 

 մշտական բնակության վայր» նշանակում է վայր, որտեղ տվյալ անձը սովորաբար 
անցկացնում է առօրյա հանգիստը, անկախ հանգստի, արձակուրդի, ընկերներին և 
ընտանիքին այցելությունների, ինչպես նաև գործուղման, առողջապահական կամ 
կրոնական նպատակով ժամանակավոր բացակայությունից, կամ ի սկզբանե, իրավական 
կամ գրանցված բնակության վայր;  

 ներգաղթ» նշանակում է գործողություն, որի արդյունքում անձը որևէ անդամ պետության 
տարածքը առնվազն 12 ամսով դարձնում է կամ ակնկալում է դարձնել մշտական 
բնակության վայր` նախկինում լինելով այլ անդամ պետության կամ երրորդ երկրի 
մշտական բնակիչ; 

 արտագաղթ» նշանակում է գործողություն, որի արդյունքում անձը, նախկինում լինելով 
որևէ անդամ պետության տարածքի մշտական բնակիչ, դադարում է լինել կամ ակնկալում 
է դադարել տվյալ անդամ պետության մշտական բնակիչ լինելուց առնվազն 12 ամսով; 

 քաղաքացիություն» նշանակում է հատուկ իրավական կապ որևէ անհատի և նրա 
պետության միջև, որը ձեռք է բերվել ծննդով կամ հպատակագրման (նատուրալիզացիա) 
միջոցով` հռչակմամբ, ընտրությամբ, ամուսնությամբ կամ ազգային օրենսդրությամբ 
սահմանված այլ կարգով; 

 ծննդյան երկիր» նշանակում է ծննդյան պահին մոր բնակության երկիր (իր ներկայիս 
սահմաններով, եթե առկա է տեղեկատվություն) կամ, ի լռելյայն, երկիր (իր ներկայիս 
սահմաններով, եթե առկա է տեղեկատվություն), որտեղ տեղի է ունեցել ծնունդը; 

 ներգաղթյալ» նշանակում է ներգաղթ իրականացնող անձ; 

 արտագաղթյալ» նշանակում է արտագաղթ իրականացնող անձ; 

 երկարաժամկետ բնակիչ»  նշանակում է երկարաժամկետ բնակիչ համարվող երրորդ 
երկրի քաղաքացիների կարգավիճակի վերաբերյալ Խորհրդի 2003 թվականի նոյեմբերի 
25-ի թիվ 2003/109/ԵԽ հրահանգի հոդված 2(բ) կետով սահմանված երկարաժամկետ 
բնակիչ; 

 երրորդ երկրի քաղաքացի» նշանակում է որևէ անձ, որը չի հանդիսանում Եվրոպական 
միության քաղաքացի Համաձայնագրի հոդված 17(1)-ի համաձայն, ներառյալ 
քաղաքացիություն ունեցող անձինք; 

 դիմում միջազգային պաշտպանության համար» նշանակում է դիմում միջազգային 
պաշտպանության համար` ըստ երրորդ երկրի քաղաքացիների կամ քաղաքացիություն 
չունեցող անձանց` որպես փախստականների կամ անձանց, ովքեր այլապես ունեն 
միջազգային պաշտպանության կարիք և տրամադրված պաշտպանության 
բովանդակության կարիք, կարգավիճակի և որակավորման համար նվազագույն 
ստանդարտների մասին Խորհրդի 2004 թվականի ապրիլի 29-ին թիվ 2004/83/ԵԽ 
հրահանգի 2(է) հոդվածի; 

 փախստականի կարգավիճակ» նշանակում է փախստականի կարգավիճակ` ըստ 
Խորհրդի թիվ 2004/83/ԵԽ հրահանգի 2(դ) հոդվածի; 

 օժանդակ պաշտպանության կարգավիճակ» նշանակում է օժանդակ պաշտպանության 
կարգավիճակ` ըստ 2004/83/ԵԽ հրահանգի 2(զ) հոդվածի; 

 ընտանիքի անդամներ» նշանակում է ընտանիքի անդամներ` ըստ 2003 թվականի 
փետրվարի 18-ի Խորհրդի թիվ 343/2003 կանոնակարգի 2(ը) հոդվածի, որը սահմանում է 
անդամ պետությունների պատասխանատվության որոշման չափորոշիչներն ու 
մեխանիզմները քննելու երրորդ երկրի քաղաքացիների կողմից անդամ պետության 
տնակներում ապաստանի ստացման համար ներկայացված հայցերը; 

 ժամանակավոր պաշտպանություն» նշանակում է ժամանակավոր պաշտպանություն` ըստ 
տեղահանված անձանց զանգվածային ներհոսքի դեպքում ժամանակավոր 
պաշտպանության և այդպիսի անձանց ընդունող ու հետևանքների 
պատասխանատվությունը կրող անդամ պետությունների միջև ջանքերի 
հավասարակշռման խթանման միջոցների մասին Խորհրդի 2001 թվականի հուլիսի 20-ի 
թիվ 2001/55/ԵԽ հրահանգի 2(ա) հոդվածի; 

 առանց ուղեկցողի անչափահաս» նշանակում է առանց ուղեկցող անչափահաս` ըստ 
Խորհրդի թիվ 2004/83/ԵԽ հրահանգի 2(թ) հոդվածի; 

 արտաքին սահմաններ» նշանակում է արտաքին սահմաններ` ըստ Եվրոպական 
խորհրդարանի և Խորհրդի 2006 թվականի մարտի 15-ի թիվ 562/2006 կանոնակարգի 
հոդված 2(2)-ի, որով ընդունվում է Համայնքային օրենսգիրքը սահմաններով անձանց 
տեղաշարժի կառավարման կանոնների մասին (շենգենյան սահմանների օրենսգիրք); 

 մուտքի մերժում ստացած երրորդ երկրի քաղաքացիներ» նշանակում է երրորդ երկրի 
քաղաքացիներ, ում Խորհրդի թիվ 562/2006 կանոնակարգի 5(1) հոդվածով սահմանված 
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պայմանները չբավարարելու պատճառով արտաքին սահմաններին մերժել են տրամադրել 
մուտքի իրավունք և ովքեր չեն պատկանում կանոնակարգի 5(4) հոդվածով սահմանված 
անձանց կատեգորիաներին;  

 ապօրինաբար գտնվող երրորդ երկրի քաղաքացիներ» նշանակում է երրորդ երկրի 
քաղաքացիներ, ովքեր պաշտոնապես հայտնաբերվել են որևէ անդամ երկրի տարածքում 
և ովքեր չեն բավարարում կամ այլևս չեն բավարարում տվյալ անդամ երկրում գտնվելու 
կամ բնակվելու համար սահմանված պայմաններին; 

 վերաբնակեցում» նշանակում է երրորդ երկրի քաղաքացիների կամ քաղաքացիություն 
չունեցող անձանց միջազգային պաշտպանության և երկարատև լուծման կարիքի 
գնահատման հիմքով փոխադրում որևէ անդամ պետության տարածք, որտեղ նրանց 
կթույլատրվի գտնվել ապահով իրավական կարգավիճակով: 
Կանոնակարգի համաձայն, անդամ պետությունները պետք է Եվրոպական հանձնաժողովին 

ապահովեն (Եվրոստատ)` 

 միջազգային միգրացիայի, մշտական բնակչության և քաղաքացիության ձեռքբերման մասին 
վիճակագրական տվյալներով. 

(ա) դեպի ադամ պետություն տեղափոխվող ներգաղթյալներ; 
(բ) անդամ պետությունից տեղափոխվող արտագաղթյալներ; 
(գ) հաշվետու ժամանակահատվածի ավարտին անդամ պետությունում մշտական բնակություն 
հաստատած անձինք; 
(դ) անդամ պետությունում մշտական բնակություն հաստատած և հաշվետու 
ժամանակահատվածում անդամ պետության քաղաքացիություն ստացած անձինք, ովքեր 
նախկինում ունեցել են այլ անդամ պետության կամ որևէ երրորդ երկրի քաղաքացիություն կամ 
եղել են քաղաքացիություն չունեցող անձինք: 
 

 Միջազգային պաշտպանության վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներով 
 
(ա) անձինք ովքեր միջազգային պաշտպանություն են հայցել կամ հաշվետու 
ժամանակահատվածում  ներառված են եղել այդպիսի հայցադիմումի մեջ որպես ընտանիքի 
անդամ; 
(բ) անձինք, ովքեր հաշվետու ժամանակահատվածի ավարտին հանդիսանում են ազգային 
մարմինների կողմից քննվող միջազգային պաշտպանության հայցադիմումի սուբյեկտ; 
(գ) միջազգային պաշտպանության հայցադիմումներ, որոնք կասեցվել են հաշվետու 
ժամանակահատվածում; 
(դ) անձինք, ում միջազգային պաշտպանության հայցադիմումը կասեցվել է առաջին ատյանի 
կողմից, ինչպիսիք են հայցադիմումները, որոնք համարվել են անընդունելի և չհիմնավորված և 
հաշվետու ժամանակահատվածում վարչական կամ դատական մարմինների կողմից ընդունված 
գերակա և արագացված ընթացակարգերով անցնող որոշումները; 
(ե) անձինք, ում, հաշվետու ժամանակահատվածում, վարչական կամ դատական մարմինների 
ընդունած որոշման համաձայն, առաջին ատյանի կողմից շնորհվել է փախստականի կարգավիճակ 
կամ հայցադիմումը կասեցվել է; 
(զ) անձինք, ում, հաշվետու ժամանակահատվածում, վարչական կամ դատական մարմինների 
ընդունած որոշման համաձայն, առաջին ատյանի կողմից շնորհվել է օժանդակ պաշտպանության 
կարգավիճակ կամ հայցադիմումը կասեցվել է;  
(է) անձինք, ում, հաշվետու ժամանակահատվածում, վարչական կամ դատական մարմինների 
ընդունած որոշման համաձայն, առաջին ատյանի կողմից շնորհվել է ժամանակավոր 
պաշտպանության կարգավիճակ կամ հայցադիմումը կասեցվել է; 
(ը) անձինք, ում հաշվետու ժամանակահատվածում միջազգային պաշտպանության հետ կապված 
ազգային օրենսդրությամբ վարչական կամ դատական մարմինների ընդունած որոշման համաձայն 
առաջին ատյանի կողմից շնորհվել է տվյալ պետության տարածքում գտնվելու իրավունք ելնելով 
մարդասիրական նկատառումներից կամ հայցադիմումը կասեցվել է; 
(թ) միջազգային պաշտպանության հայցադիմորդներ, ովքեր հաշվետու ժամանակահատվածում 
պատասխանատու ազգային մարմինների կողմից դիտարկվել են որպես առանց ուղեկցողի 
անչափահասներ; 
(ժ) անձինք, ում միջազգային պաշտպանության հայցադիմումը մերժվել է վերջնական որոշմամբ, 
ինչպիսիք են հայցադիմումները, որոնք համարվել են անընդունելի և չհիմնավորված և հաշվետու 
ժամանակահատվածում վարչական կամ դատական մարմինների կողմից ընդունված գերակա և 
արագացված ընթացակարգերով անցնող որոշումները; 
(ի) անձինք, ում, հաշվետու ժամանակահատվածում, վարչական կամ դատական մարմինների 
ընդունած վերջնական որոշմամբ շնորհվել կամ մերժվել է տրամադրել փախստականի 
կարգավիճակ; 
(լ) անձինք, ում, հաշվետու ժամանակահատվածում, վարչական կամ դատական մարմինների 
ընդունած վերջնական որոշմամբ շնորհվել կամ մերժվել է տրամադրել օժանդակ պաշտպանության 
կարգավիճակ; 
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(խ) անձինք, ում, հաշվետու ժամանակահատվածում, վարչական կամ դատական մարմինների 
ընդունած վերջնական որոշմամբ շնորհվել կամ մերժվել է տրամադրել ժամանակավոր 
պաշտպանության կարգավիճակ; 
(ծ) անձինք, ում, հաշվետու ժամանակահատվածում, միջազգային պաշտպանության հետ 
կապված ազգային օրենսդրության հիման վրա վարչական կամ դատական մարմինների ընդունած 
այլ որոշմամբ շնորհվել է տվյալ պետության տարածքում գտնվելու իրավունք ելնելով 
մարդասիրական նկատառումներից կամ հայցադիմումը կասեցվել է; 
(կ) անձինք, ում, հաշվետու ժամանակահատվածում, շնորհվել է որևէ անդամ պետությունում 
գտնվելու իրավունք ազգային կամ Համայնքի վերաբնակեցման սխեմայի շրջանակներում, եթե այդ 
անդամ պետությունում գործում է այդպիսի սխեմա: 

Բացի այդ, անդամ պետությունները պետք է Հանձնաժողովին (Եվրոստատ) տրամադրեն 
Խորհրդի թիվ 343/2003
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 կանոնակարգի համար մանրամասն կանոններ ներկայացնող թիվ 

343/2003
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 կանոնակարգի և 2003 թվականի սեպտեմբերի 2-ի թիվ 1560/2003 կանոնակարգի 
կիրարկման վերաբերյալ հետևյալ վիճակագրական տվյալները 
(ա) ապաստան հայցողների դիմումների մերժման կամ դրանց ընթացք տալու դեպքերի քանակը; 
(բ) դրույթները, որոնց հիման վրա (ա) կետում նշված դիմումները հիմնավորվում են; 
(գ) (ա) կետում նշված դիմումներին ի պատասխան ընդունված որոշումները; 
(դ) (գ) կետում նշված որոշումների արդյունքում իրականացված փոխադրումների քանակը; 
(ե) տեղեկատվություն ստանալու նպատակով ուղարկված դիմումների քանակը: 
 

 Անօրինական մուտքի և բնակության կանխարգելման վերաբերյալ վիճակագրական 
տվյալներով 

(ա) արտաքին սահմանին անդամ պետության տարածք մուտքի մերժում ստացած երրորդ երկրի 
քաղաքացիներ; 
(բ) ներգաղթի վերաբերյալ ազգային օրենսդրության համաձայն անդամ պետության տարածքում 
ապօրինի բնակվող երրորդ երկրի քաղաքացիներ: 
 

 Կեցության թույլտվության և երրորդ երկրի քաղաքացիների բնակության վերաբերյալ 
վիճակագրական տվյալներով 

(ա) երրորդ երկրի քաղաքացիներին շնորհված կեցության թույլտվությունների քանակը; 
(բ) հաշվետու ժամանակահատվածի ավարտին երկարաժամկետ բնակության իրավունք 
ունեցողների քանակը: 
 

 Վերադարձի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներով  
(ա) անդամ պետության տարածքում ապօրինի բնակվող երրորդ երկրի քաղաքացիներ, ովքեր 
հանդիսանում են վարչական կամ դատական որոշման կամ ակտի սուբյեկտներ, որտեղ նշվում կամ 
հռչակվում է, որ նրանց բնակությունն անօրինական է և պարտավորեցնում են լքել անդամ 
պետության տարածքը; 
(բ) երրորդ երկրի քաղաքացիներ, որոնք փաստացի լքել են անդամ պետության տարածքը (ա) 
կետում նշված վարչական կամ դատական որոշման կամ ակտի արդյունքում: 
 
Կանոնակարգը մասնավորեցնում է նաև, թե վերոնշյալ կատեգորիաներից յուրաքանչյուրի համար 
հավաքագրված տվյալները ինչպես պետք է տարաբաժանել, օրինակ` սեռ, տարիք, 
քաղաքացիություն, և վարչական որոշումների հետ կապված առանձին տվյալներ: 

III. Տվյալների պաշտպանություն 

III.1. 1985 թվականի հունիսի 14-ի շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող 
կոնվենցիա243   

 Շենգենյան տեղեկատվական համակարգում (ՇՏՀ) անհատական տվյալների 
պաշտպանությունը և տվյալների անվտանգությունը կանոնակարգվում է շենգենյան կոնվենցիայի III 
գլխի IV-րդ ենթավերնագրով (հոդվածներ 102-125): Կոնվենցիայի VI-րդ ենթավերնագրում 
(հոդվածներ 126 – 130) ևս կան հավելյալ կանոններ անհատական տվյալների պաշտպանության 
մասին:   
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 Հանձնաժողովի 2003թ. սեպտեմբերի 2-ի թիվ 1560/2003 կանոնակարգը, որը մասնավորեցնում է երրորդ երկրի 
քաղաքացու կողմից անդամ երկրներից մեկում ներկայացրած հայցադիմումի քննման համար պատասխանատու անդամ 
պետության որոշման մեխանիզմներն ու չափորոշիչները հաստատող թիվ 343/2003 կանոնակարգի կիրարկման 
կանոնները, 
OJ L222/3, 5.9.2003 թվական 
243

 Խորհրդի 2003թ. փետրվարի 18-ի թիվ 343/2003 կանոնակարգը, որը  հաստատում է երրորդ երկրի քաղաքացու կողմից 
անդամ երկրներից մեկում ներկայացրած հայցադիմման քննման համար պատասխանատու անդամ պետության որոշման 
մեխանիզմներն ու չափորոշիչները, OJ L50/1, 25.2.2003: 
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 Հոդված 102-ը սահմանափակում է ՇՀՏ-ում հավաքագրված տվյալների օգտագործումը 
Կոնվենցիայի հոդվածներ 95-100-ում նշված նպատակներով, օրինակ` մուտքը մերժելու (հոդված 
96) նպատակով:  
 Այն սահմանում է նաև, որ տվյալները կարող են կրկնօրինակել միայն տեխնիկական 
նպատակով, որպեսզի երկրի ներսում իրականացվող սահմանային, ոստիկանական կամ 
մաքսային ստուգումների և այդ ստուգումներ համակարգման համար պատասխանատու 
իրավասու մարմինները կարողանան որոնում կատարել: Ստորագրող կողմերի տարածած 
զգուշացումները ՇՏՀ-ի ազգային բաժնից չեն կարող կրկնօրինակվել այլ ազգային բաժինների 
կողմից:  
 ՇՀՏ-ում պարունակվող տվյալները չեն կարող օգտագործվել վարչական նպատակներով: 
Յուրաքանչյուր ստորագրող կողմի ազգային օրենքներով տվյալների` հոդված 102-ի 
պահանջներին չհամապատասխանող օգտագործումը համարվում է չարաշահում: 
 Հոդված 105-ի համաձայն զգուշացում տարածող ստորագրող կողմերը 
պատասխանատվություն են կրում ապահովելու մուտքագրված տվյալների ճշգրտությունը, 
թարմությունը և օրինականությունը:  
 Զգուշացումը տարածող կողմը միայն պետք է լիազորված լինի փոփոխելու, ավելացումներ 
կատարելու, ուղղելու կամ ջնջելու մուտքագրված տվյալները (հոդված 106):  
 Սակայն, յուրաքանչյուր ոք կարող է ուղղել տալ իրեն վերաբերվող ոչ ճշգրիտ տվյալները 
կամ ջնջել տալ իրեն վերաբերվող անօրինաբար պահված տվյալները (հոդված 110) և կարող է 
դատարան կամ ազգային օրենսդրությամբ սահմանված իրավասու մարմինների միջոցով 
պահանջել ուղղել, ջնջել կամ ստանալ տեղեկատվություն կամ ստանալ փոխհատուցում իրենց 
վերաբերվող զգուշացումների առնչությամբ (հոդված 111): 
 Անձանց հետևելու նպատակով ՇՏՀ-ի մեջ մուտքագրված անհատական տվյալները պետք է 
պահվեն ժամանակ, ինչքան պահանջվում է դրանց հավաքագրման նպատակից ելնելով: 
Համապատասխանաբար, զգուշացում տարածած ստորագրող կողմը պետք է վերանայի այդ 
տվյալների շարունակական պահման անհրաժեշտությունը դրանց մուտքագրումից հետո ոչ ուշ, քան 
երերք տարվա ընթացքում  (հոդված112)

244
: Այլ տվյալները պետք է պահվեն առավելագույնը 10 

տարի,  տրված ինքնություն հաստատող փաստաթղթերի և կասկածելի թղթադրամների մասին 
տվյալները` առավելագույնը հինգ տարի և ավտոմեքենաների, կցասայլերի և ծածկասայլերի 
մասին տվյալները` առավելագույնը երեք տարի:   
 Ստորագրող յուրաքանչյուր կողմի պետք է վերահսկիչ մարմին սահմանի, ով ըստ ազգային 
օրենսդրության պատասխանատու կլինի իրականացնելու ՇՏՀ-ի ազգային բաժնի տվյալների 
անկախ վերահսկողություն և ստուգելու, որպեսզի ՇՏՀ մուտքագրված տվյալների մշակումը և 
օգտագործումը չոտնահարի տվյալների օբյեկտների իրավունքները:  
 Այս նպատակով վերահսկիչ մարմինը պետք է լիազորված լինի օգտվելու ՇՏՀ-ի ազգային 
բաժնում հավաքագրված տվյալներից և յուրաքանչյուր ոք պետք է իրավունք ունենա խնդրել 
վերահսկիչ մարմնին ստուգելու իրենց վերաբերյալ ՇՏՀ մուտքագրված տվյալները և այդ տվյալների 
օգտագործումը:  
 Իր VI-րդ ենթավերնագրում Կոնվենցիան սահմանում է տվյալների պաշտպանության 
վերաբերյալ հավելյալ կանոններ: Այդ կապակցությամբ հոդված 126-ը մասնավորեցնում է, որ 
շենգենյան կոնվենցիային համաձայն փոխանցված անհատական տվյալների մեքենայական 
մշակման համար յուրաքանչյուր ստորագրող կողմ պետք է ոչ ուշ, քան Կոնվենցիայի ուժի մեջ 
մտնելու օրը, ընդունել անհրաժեշտ ազգային դրույթներ` ապահովելու առնվազն 1981 թվականի 
հունվարի 28-ին ընդունված Անհատական տվյալների մեքենայական մշակման ընթացքում 
անհատների պաշտպանության մասին Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայից բխող տվյալների 
պաշտպանության մակարդակ:   

Շենգենյան կոնվենցիայով նախատեսված անհատական տվյալների տրամադրումը չի 
կարող իրականացվել, քանի դեռ անհատական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթները 
ուժի մեջ չեն մտել տվյալների փոխանակման գործընթացի մեջ ներգրավված ստորագրող կողմերի 
տարածքներում:  
 Շենգենյան կոնվենցիային համաձայն անհատական տվյալների մշակման վերաբերյալ 
հավելյալ կոնկրետ կանոնները շարադրված են հոդված 126(3)(ա)-ից (զ)-ում:  

III.2. ԵՄ ինստիտուտների և մարմինների կողմից անհատական տվյալների 
մշակման և այդ տվյալների ազատ տեղաշարժի ընթացքում անհատների 
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Երրորդ երկրի քաղաքացու կողմից անդամ պետության տարածքում ներկայացված ապաստանի հայցադիմումի 
քննության համար պատասխանատու անդամ պետության որոշման չափորոշիչների և մեխանիզմների մասին Խորհրդի թիվ 
343/2003 կանոնակարգի (ԵԽ) կիրարկման համար մանրամասն կանոններ սահմանող Հանձնաժողովի 2003 թվականի 
սեպտեմբերի 2-ի թիվ 1560/2006 կանոնակարգ (ԵԽ), OJ L222/3, 5.9.2003 թվական: 
244

 Այս ժամանակահատվածը պետք է մեկ տարի լինի մեկ տարի ծածուկ հսկողության կամ հոդված 99(5)-ի համաձայն 
կոնկրետ ստուգումների նպատակով:  



 97 

պաշտպանության մասին Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2000 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի թիվ 45/2001 կանոնակարգ (ԵԽ)244  

  
Այս կանոնակարգի ընդունումն անհրաժեշտ էր  

 անհատներին իրավականորեն ամրագրված իրավունքներով ապահովելու, 

 համայնքի ինստիտուտների և մարմինների վերահսկիչների տվյալների մշակման 
պարտականությունները մանրամասնելու, և 

 համայնքի ինստիտուտների և մարմինների վերահսկիչների կողմից անհատական 
տվյալների մշակման մշտադիտարկման համար պատասխանատու անկախ վերահսկիչ 
մարմին ստեղծելու նպատակով:  
Այս կանոնակարգը պաշտպանում է այն մարդկանց, ում անհատական տվյալները որևէ 

համատեքստում մշակվում են համայնքի ինստիտուտների կամ մարմինների կողմից, օրինակ, եթե 
նրանք աշխատում են այդ ինստիտուտներում կամ մարմիններում

245
:  

 Տվյալների պաշտպանության սկզբունքները պետք է վերաբերվեն հաստատված 
ինքնությամբ կամ հաստատելի ինքնություն ունեցող անձի վերաբերյալ ցանկացած 
տեղեկատվության

246
: Պարզելու համար արդյո՞ք անձի ինքնությունը հաստատելի է թե ոչ պետք է 

հաշվի առնել բոլոր այն ողջախոհ միջոցները, որոնք կարող են օգտագործվել վերստուգիչի կամ 
որևէ այլ անձի կողմից այդ անձի ինքնությունը պարզելու համար: Սակայն պաշտպանության 
սկզբունքները չպետք է վերաբերվեն անանուն ներկայացված այն տվյալներին, որոնց օբյեկտների 
ինքնությունն այլևս  հաստատելի չէ

247
:  

 Կանոնակարգի գլուխ II-ն ընդհանուր կանոններ է պարունակում տվյալների մշակման 
օրինականության վերաբերյալ: Հոդված 4-ը մասնավորեցնում է, որ անհատական տվյալները 
պետք է`    

i. մշակվեն արդարացիորեն և օրինականորեն, 
ii. հավաքագրվեն կոնկրետ, պարզորոշ և լեգիտիմ նպատակներով և հավելյալ չմշակվեն 

անհամապատասխան նպատակներով
248

, 
iii. լինեն համապատասխան, պատշաճ և չլինեն ավելորդ իրենց հավաքագրման և/կամ 

հետագա մշակման նպատակների համեմատ,  
iv. լինեն ճշգրիտ և, անհրաժեշտության դեպքում, թարմացվեն

249
 և 

v. պահվեն այնպես, որ հնարավոր լինի հաստատել տվյալների սուբյեկտների ինքնությունը և 
այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է այն հավաքագրելու կամ հետագայում մշակելու 
նպատակի համար

250
: 

Սակայն հոդված 5-ի համաձայն անհատական տվյալները կարող են մշակվել միայն, եթե  

 մշակումն անհրաժեշտ է հանրային շահերից բխող գործողություն իրականացնելու կամ 
պաշտոնական իշխանության լեգիտիմ գործադրման համար, 

 մշակումն անհրաժեշտ է բավարարելու համար իրավական պահանջը, որին ենթարկվում է 
վերահսկիչը,   

 մշակումն անհրաժեշտ է իրականացնելու այն պայմանագիրը, որը կնքվել է տվյալների 
սուբյեկտի կողմից կամ պայմանագիր կնքելուց առաջ տվյալների սուբյեկտի խնդրանքով 
քայլեր ձեռնարկելու համար, 

 տվյալների սուբյեկտը միանշանակորեն տվել է իր համաձայնությունը, կամ   

 մշակումն անհրաժեշտ է տվյալների սուբյեկտի կենսական շահերը պաշտպանելու համար:  
Այս կանոնակարգի հոդված 10-ը սահմանում է, որ որոշ զգայուն տվյալներ մշակելիս 

արգելվում է երևան հանել ռասայական կամ էթնիկ պատկանելիության, քաղաքական հայացքների, 
կրոնական կամ փիլիսոփայական համոզմունքների, արհմիությունների անդամակցության և 
առողջության ու սեռի վերաբերյալ տվյալները: 
 Սակայն այս կանոնն ունի որոշ բացառություններ այն դեպքերի համար, երբ`  

i. տվյալների սուբյեկտը տվել է իր համաձայնությունը այդ տվյալների մշակման համար
251

,  

                                                 
245

 Կանոնակարգի նախաբանի պարբերություն 7: 
246

 Հաստատելի ինքնություն ունեցող անձը>> նա է, ում ինքնությունը կարող է ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն 
հաստատվել` մասնավորապես ինքնանույնականացման համարի կամ իր ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական, մտավոր, 
տնտեսական, մշակութային կամ սոցիալական ինքնության մի կամ մի քանի առանձնահատուկ գործոնների օգնությամբ:  
247

 Կանոնակարգի նախաբանի պարբերություն 8: 
248

 Պատմական, վիճակագրական կամ գիտական նպատակներով տվյալների հետագա մշակումը չպետք է 
անհամատեղելի համարվի, եթե վերահսկիչը համապատասխան երաշխիքներ է տրամադրում` մասնավորապես  
ապահովելու, որ տվյալները որևէ կոնկրետ անձի նկատմամբ ձեռնարկած միջոցառումների և նրա վերաբերյալ որոշումներ 
ընդունելու որևէ այլ նպատակով չեն մշակվի կամ օգտագործվի: 
249

 Ամեն միջոց պետք է ձեռնարկվի ապահովելու, որ ոչ ճշգրիտ կամ ոչ ամբողջական տվյալները ջնջվեն կամ շտկվեն` 
հաշվի առնելով դրանց հավաքագրման կամ հետագա մշակման նպատակները:  
250

 Համայնքի ինստիտուտը կամ մարմինը պետք է սահմանի, որ պատմական, վիճակագրական կամ գիտական 
նպատակներով օգտագործվող ավելի երկար ժամանակով պահվող անհատական տվյալները կամ պետք է անանուն 
պահվեն կամ, եթե այդպես հնարավոր չէ, միայն կոդավորելով տվյալների սուբյեկտի ինքնությունը: Ամեն դեպքում, 
տվյալները պատմական, վիճակագրական կամ գիտական նպատակներից բացի այլ նպատակներով չպետք է գործածվեն:  
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ii. մշակումն անհրաժեշտ է աշխատանքային իրավունքի ոլորտում վերահսկիչի կոնկրետ 
իրավունքների և պարտականությունների կատարման պահանջները բավարարելու 
համար,  

iii. մշակումն անհրաժեշտ է պաշտպանելու տվյալների սուբյեկտի կամ այլ անձի կենսական 
շահերը, այն դեպքերում, երբ տվյալների սուբյեկտը ֆիզիկապես կամ իրավաբանորեն չի 
կարող տալ իր համաձայնությունը,   

iv. մշակումը վերաբերվում է  այն տվյալներին, որոնք տվյալների սուբյեկտը 
հրապարակայնացրել է կամ, որն անհրաժեշտ է իրավական հայցեր ներկայացնելու, 
վարելու կամ պաշտպանելու համար, կամ  

v. մշակումն իրականացվում է համապատասխան երաշխիքներով լեգիտիմ 
գործողությունների ընթացքում որոշ շահույթ չհետապնդող մարմինների կողմից 
քաղաքական, փիլիսոփայական, կրոնական կամ արհմիութենական նպատակով և այն 
պայմանով, որ մշակումը վերաբերվում է միայն այս կառույցի անդամներին կամ դրա հետ 
մշտական կապ պահպանող անձանց` կապված այդ կառուցի նպատակների հետ և որ այդ 
տվյալները չեն տրամադրվի երրորդ կողմին առանց տվյալների սուբյեկտների 
համաձայնության:   
Կանոնակարգի հոդվածներ 11-ը և 12-ը մասնավորեցնում են, թե ինչ տեղեկատվություն 

պետք է տրամադրվի տվյալների սուբյեկտին` կախված այն բանից, արդյոք տվյալները ձեռք են 
բերվել իրենից, թե մեկ այլ աղբյուրից:   
 Ի լրումն, տվյալների բոլոր սուբյեկտները իրավունք ունեն տեսնելու իրենց վերաբերյալ 
հավաքագրված տեղեկատվությունը: Նրանք իրավունք ունեն հայց ներկայացնելուց հետո երեք 
ամսվա ընթացքում ցանկացած ժամանակ անխոչընդոտ և անվճար վերահսկիչից ստանալ  

i. հաստատում արդյո՞ք իրեն վերաբերվող տվյալներ մշակվել են, թե ոչ, 
ii. տեղեկատվություն առնվազն մշակման գործունեության նպատակների, համապատասխան 

տվյալների կատեգորիաների, և իր մասին տվյալներից օգտվողների կամ օգտվողների 
կատեգորիաների մասին,  

iii. մշակման փուլում գտնվող տվյալների մասին դյուրըմբռնելի տեղեկատվություն և դրանց 
աղբյուրի մասին առկա որևէ տեղեկատվություն, և  

iv. իրենց վերաբերվող որոշումների ընդունման որևէ մեխանիկական գործընթացի 
տրամադրության մասին իրազեկում:  
Ավելին, տվյալների սուբյեկտը պետք է իրավունք ունեն վերահսկիչից պահանջել ոչ 

ճշգրիտ կամ ոչ ամբողջական անհատական տվյալների
252

 անհապաղ ուղղում, ինչպես նաև այն 
տվյալների ջնջում, որոնք մշակումն անօրինական

253
 է:   

 Կանոնակարգի բաժին 7-ը կոնկրետ կանոններ է պարունակում տվյալների մշակման 
գաղտնիության և անվտանգության վերաբերյալ:  

Կանոնակարգի բաժին 8-ը պարտավորեցնում է համայնքի յուրաքանչյուր ինստիտուտի և 
մարմնի առնվազն մեկ հոգու նշանակել որպես տվյալների պաշտպանության պատասխանատու:  
Տվյալների պաշտպանության պատասխանատուները պարտավոր են ապահովել, որպեսզի 
տվյալների սուբյեկտների իրավունքներն ու ազատությունները տվյալների մշակման 
միջոցառումների արդյունքում չտուժեն:  
 Կանոնակարգի գլուխ III-ը կանոններ է պարունակում դատական պաշտպանության 
միջոցների վերաբերյալ. հոդված 32-ը Եվրոպական համայնքների արդարադատության 
դատարանին իրավասություն է տալիս քննարկելու այս կանոնակարգի դրույթներին վերաբերող 
բոլոր վեճերը: 
 Ի լրումն բողոքներ կարող են ներկայացվել նաև համաձայն այս կանոնակարգի հոդված 41-
ի ստեղծված Տվյալների պաշտպանության եվրոպական անկախ տեսուչին:  

III.3. ԵՄ ինստիտուտների և մարմինների կողմից անհատական տվյալների 
մշակման և այդ տվյալների ազատ տեղաշարժի ընթացքում անհատների 
պաշտպանության մասին Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2000 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի թիվ 45/2001 կանոնակարգի (ԵԽ) կիրարկման 
կանոնների ընդունման մասին Խորհրդի 2004 թվականի սեպտեմբերի 13-ի 
որոշում253  

 
 2004 թվականի սեպտեմբերի իր որոշմամբ Խորհուրդը հավելյալ կիրարկման կանոններ է 
ընդունել ԵՄ ինստիտուտների և մարմինների կողմից անհատական տվյալների մշակման և այդ 
տվյալների ազատ տեղաշարժի ընթացքում անհատների պաշտպանության մասին Եվրոպական 

                                                                                                                                                         
251

 Բացառությամբ, եթե Համայնքի ինստիտուտի կամ մարմնի ներքին կանոնակարգերը սահմանում են, որ արգելքը չի 
կարող հավել, եթե անգամ տվյալների սուբյեկտը տար իր համաձայնությունը:  
252

 Կանոնակարգի հոդված 14:  
253

 Կանոնակարգի հոդված 17:  
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խորհրդարանի և Խորհրդի 2000 թվականի դեկտեմբերի 18-ի թիվ 45/2001 կանոնակարգի (ԵԽ) 
վերաբերյալ

254
:  

 Այս որոշումով Խորհրդի գլխավոր քարտուղարի տեղակալը նշանակել է տվյալների 
պաշտպանության պատասխանատուի, ով անմիջապես զեկուցում է գլխավոր քարտուղարի 
տեղակալին:  

Տվյալների պաշտպանության պատասխանատուի (ՏՊՊ) պարտականությունները 
սահմանված են որոշման հոդված 4-ում`  

i. ապահովել, որպեսզի վերահսկիչները և տվյալների սուբյեկտները տեղեկացված լինեն 
կանոնակարգում ամրագրված իրենց իրավունքների և պարտականությունների մասին, 
որի իրականացման համար նա, մասնավորապես պարտավոր է մշակել տեղեկատվության 
և նախազգուշացման ձևեր, խորհրդակցել շահագրգիռ կողմերի հետ և բարձրացնել 
ընդհանուր տեղեկացվածության մակարդակը տվյալների պաշտպանության հիմնահարցերի 
վերաբերյալ,  

ii. արձագանքել Տվյալների պաշտպանության եվրոպական տեսուչի (ՏՊԵՏ) հարցումներին, և 
իր իրավասությունների շրջանակում համագործակցել ՏՊԵՏ-ի հետ` վերջինիս խնդրանքով 
կամ իր նախաձեռնությամբ, 

iii. խորհրդի գլխավոր քարտուղարությունում ինքնուրույնաբար (ԽԳՔ) ապահովել 
կանոնակարգի դրույթների ներքին կիրարկումը,   

iv. վարել վերահսկիչների կողմից իրականացվող տվյալների մշակման միջոցառումների 
գրանցամատյան և ՏՊԵՏ-ում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ներգրավված 
յուրաքանչյուր անձի դրանից օգտվելու հնարավորություն տալ,   

v. տեղեկացնել ՏՊԵՏ-ին տվյալների մշակման այն միջոցառումների մասին, որոնք կարող են 
առանձնահատուկ ռիսկեր պարունակել, և  

vi. ապահովել, որպեսզի տվյալների սուբյեկտների իրավունքներն ու ազատությունները 
տվյալների մշակման միջոցառումների արդյունքում չտուժեն:  
Որոշման հոդվածներ 5-ը, 6-ը և 7-ը մասնավորեցնում է նաև Տվյալների պաշտպանության 

պատասխանատուի առանձին պարտավորությունները, լիազորությունները և ռեսուրսները:  
 Տվյալների սուբյեկտի իրավունքների մասին որոշման հոդված 12-ը մասնավորեցնում է, որ 
ի լրումն տվյալների սուբյեկտի`իրենց վերաբերյալ ցանկացած անհատական տվյալների մշակման 
մասին պատշաճ տեղեկացված լինելու իրավունքի, տվյալների սուբյեկտը իրենց իրավունքներին 
վերաբերող մտահոգություններով կարող են դիմել տեսուչին: Ի հավելում, չհակասելով դատական 
պաշտպանության իրավունքի սկզբունքներին, տվյալների յուրաքանչյուր սուբյեկտ կարող է բողոք-
դիմում ներկայացնել ՏՊԵՏ-ին, եթե ինքը կարծում է, որ Խորհրդի կողմից իր անհատական 
տվյալների մշակման արդյունքում կանոնակարգով սահմանված իր իրավունքները ոտնահարվել 
են: Խորհուրդն ընդգծում է իր որոշման մեջ, որ ոչ մեկի նակատմամբ չի կարող խտրական 
վերաբերմունք ցուցաբերվել կանոնակարգի դրույթների խախտման մեղադրանքով ՏՊԵՏ-ին բողոք-
նամակ ներկայացնելու կամ ԽԳՔ-ի ուշադրությանը ներկայացրած հարցի պատճառով»

255
:  

 Որոշման հոդվածներ 16-ից 24-ում մանրամասն նկարագրված են տվյալների 
սուբյեկտների` իրենց իրավունքների իրացման ընթացակարգերը:  

III.4 Անհատական տվյալների մշակման և այդ տվյալների ազատ տեղաշարժի 
գործընթացում անհատների պաշտպանության մասին Եվրոպական խորհրդարանի 
և Խորհրդի 1995 թվականի հոկտեմբերի 24-ի 95/46/ԵԽ հրահանգ (ԵԽ) 255  

 
1995 թվականի նոյեմբերին այս հրահանգի ընդունմամբ ճանաչվեց, որ այն ժամանակ 

անդամ պետություններում անհատական տվյալների մշակման ոլորտում անհատների 
իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության մակարդակների տարբերությունները, 
մասնավորապես` անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունքի

256
 հետ կապված, կարող էր 

հնարավորություն չտալ մեկ անդամ պետության տարածից մյուսի տարածք նման տվյալների 
փոխանցումը:  Անհատական տվյալների հոսքի որևէ խոչընդոտ վերացնելու համար բոլոր անդամ 
պետություններում անհատական տվյալների մշակման ոլորտում անհատների իրավունքների և 
ազատությունների պաշտպանության մակարդակը պետք է համանման լինի:  
 Հրահանգը մշակվել է Եվրոպայի խորհրդի 1981 թվականի հունվարի 28-ին ընդունված 
Անհատական տվյալների մեքենայական մշակման ընթացքում անհատների պաշտպանության 
մասին կոնվենցիայի անհատների իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության 
սկզբունքներին բովանդակություն հաղորդելու և ուժեղացնելու նպատակով:  
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 Տես վերևում:  
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 Կանոնակարգի հոդված 12:  
256

 Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության եվրոպական կոնվենցիայի հոդված 8-ում, 
ինչպես նաև  Համայնքի օրենսդրության ընդհանուր սկզբունքներով ճանաչվում է անձնական կյանքի գաղտնիության 
իրավունքը:  
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 Համաձայն հրահանգի նախաբանի պարբերություն 25-ի մի կողմից պաշտպանության 
սկզբունքը պետք է արտացոլվի տվյալների մշակման համար պատասխանատու անհատների, 
հանրային իշխանությունների, ձեռնարկությունների, գործակալությունների կամ այլ մարմինների 
պարտավորություններում` մասնավորապես տվյալների որակի, տեխնիկական անվտանգության, 
վերահսկող իշխանություններին տեղեկացնելու և այն հանգամանքների հետ կապված, որի 
պայմաններում կարող են տվյալները մշակվել, և մյուս կողմից` անհատներին տրված 
իրավունքներում, որպեսզի տվյալների սուբյեկտները տեղեկացված լինեն տվյալների մշակման 
մասին, կարողանան օգտվել այդ տվյալներից, պահանջել ուղղումներ կատարել դրանցում և անգամ 
որոշ դեպքերում առարկեն տվյալների մշակման դեմ:  
 Հրահանգի հոդված 6-ում սահմանված են անհատական տվյալների մշակման համար 
պահանջվող մի շարք հիմնարար սկզբունքներ: Համապատասխանաբար անհատական տվյալները 
պետք է`   

i. մշակվեն արդարացիորեն և օրինականորեն, 
ii. հավաքագրվեն կոնկրետ, պարզորոշ և լեգիտիմ նպատակներով և հավելյալ չմշակվեն 

անհամապատասխան նպատակներով
257

, 
iii. լինեն համապատասխան, պատշաճ և չլինեն ավելորդ իրենց հավաքագրման և/կամ 

հետագա մշակման նպատակների համեմատ,  
iv. լինեն ճշգրիտ և, անհրաժեշտության դեպքում, թարմացվեն

258
 և 

v. պահվեն այնպես, որ հնարավոր լինի հաստատել տվյալների սուբյեկտների ինքնությունը և 
այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է այն հավաքագրելու կամ հետագայում մշակելու 
նպատակի համար

259
:  

Հրահանգի հոդված 7-ում շարադրված է հավելյալ չափորոշիչների ցանկ: Համաձայն այդ 
չափորոշիչների տվյալների մշակումը օրինական է միայն, եթե  

i. տվյալների սուբյեկտը միանշանակորեն տվել է իր համաձայնությունը, 
ii. մշակումն անհրաժեշտ է իրականացնելու այն պայմանագիրը, որը կնքվել է տվյալների 

սուբյեկտի կողմից կամ պայմանագիր կնքելուց առաջ տվյալների սուբյեկտի խնդրանքով 
քայլեր ձեռնարկելու համար, 

iii. մշակումն անհրաժեշտ է բավարարելու համար իրավական պահանջը, որին ենթարկվում է 
տեսուչը

260
,   

iv. մշակումն անհրաժեշտ է տվյալների սուբյեկտի կենսական շահերը պաշտպանելու համար,  
v. մշակումն անհրաժեշտ է հանրային շահերից բխող գործողություն իրականացնելու կամ 

տվյալներից օգտվող տեսուչի կամ երրորդ կողմի լիազորությունների կատարման համար, 
կամ  

vi. մշակումն անհրաժեշտ է տվյալներից օգտվող տեսուչի կամ երրորդ կողմի օրինական 
շահերից ելնելով` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նման շահերը  ոտնահարում են 
տվյալների սուբյեկտի հիմնարար իրավունքների և ազատությունների շահերով:  
Հրահանգի հոդված 8-ում շարադրված են տվյալների կատեգորիաները, որոնք համարվում 

են զգայուն: Համապատասխանաբար անդամ պետությունները պետք է արգելեն այն անհատական 
տվյալների մշակումը, որը երևան է բերում  

 ռասայական կամ էթնիկ ծագումը,  

 քաղաքական հայացքները, 

 կրոնական կամ փիլիսոփայական համոզմունքները,  

 անդամությունը արհեստակցական միություններին 
և առողջության կամ սեռական կյանքին վերաբերվող տվյալների մշակումը:  

 Սակայն, որոշ դեպքերի համար այս կանոնների բացառությունները պետք է սահմանվեն 
անդամ պետությունների կողմից համաձայն հոդվածներ 8(2)-ից (7)-ի և հոդված 9-ի:  
 Տվյալների սուբյեկտներին իրենց վերաբերվող տվյալների տարբեր մանրամասներ 
հաղորդելը կարևոր միջոց է տվյալների մշակման գործընթացում անհրաժեշտ թափանցիկությունն  
ապահովելու և տվյալների սուբյեկտների իրավունքների իրացման համար: Այդ իսկ պատճառով, 
հրահանգը սահմանում  է այն հիմնական տեղեկատվությունը, որը պետք է տրամադրվի և 
տարբերակում է դնում այն դեպքերի միջև, երբ տվյալներն անմիջականորեն ձեռք են բերվում 
տվյալների սուբյեկտից և այն դեպքերի, երբ տվյալները ձեռք են բերվում այլ աղբյուրներից:  
 Հրահանգի հոդված 12-ի համաձայն անդամ պետությունները պարտավոր են ապահովել 
տվյալների յուրաքանչյուր սուբյեկտի` վերահսկիչից տվյալների ստանալու իրավունքը` 
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 Պատմական, վիճակագրական կամ գիտական նպատակներով տվյալների հետագա մշակումը չպետք է 
անհամատեղելի համարվի, եթե անդամ պետությունները համապատասխան երաշխիքներ են տրամադրում:  
258

 Ամեն միջոց պետք է ձեռնարկվի ապահովելու, որ ոչ ճշգրիտ կամ ոչ ամբողջական տվյալները ջնջվեն կամ շտկվեն` 
հաշվի առնելով դրանց հավաքագրման կամ հետագա մշակման նպատակները:  
259

 Անդամ պետությունները պետք է համապատասխան երաշխիքներ մշակեն պատմական, վիճակագրական կամ 
գիտական նպատակներով օգտագործման համար երկար ժամանակով պահվող տվյալների օգտագործման համար:  
260

 Վերահսկիչը» նշանակում է ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, հանրային իշխանության մարմին,  
գործակալություն կամ որևէ այլ մարմին,որն ինքնուրույնաբար կամ մյուսների հետ միասին որոշում է անհատական 
տվյալների մշակման նպատակներն ու միջոցները:  
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i. ողջամիտ ժամանակահատվածում, առանց զգալի ուշացումների,  առանց խոչընդոտների 
և անվճար ստանալ  

ii. հաստատում այն մասին արդյո՞ք իրեն վերաբերվող տվյալներ մշակվում են, թե ոչ և 
հաստատում առնվազն մշակման նպատակների, համապատասխան տվյալների 
կատեգորիաների, և իր մասին տվյալներից օգտվողների կամ օգտվողների 
կատեգորիաների մասին,  

iii. մշակման փուլում գտնվող տվյալների մասին դյուրըմբռնելի տեղեկատվության և դրանց 
աղբյուրի մասին առկա որևէ տեղեկատվություն տրամադրում,  

iv. իրենց վերաբերվող որոշումների ընդունման որևէ մեխանիկական գործընթացի 
տրամաբանության մասին իրազեկում` առնվազն մեխանիկական որոշումների ընդունման 
դեպքում, 

v. այն տվյալների ուղղում, ջնջում կամ արգելափակում, որոնց մշակումը չի 
համապատասխանում այս հրահանգի դրույթներին` մասնավորապես տվյալների ոչ 
ամբողջական կամ ոչ ճշգրիտ լինելու պատճառով, և  

vi. նախազգուշացում տվյալներից օգտվող երրորդ կողմերին վերոնշյալին համապատասխան 
իրականացված որևէ ուղղման, ջնջման կամ արգելափակման մասին` բացառությամբ այն 
դեպքերի, երբ դա հնարավոր չէ կատարել կամ անհամաչափ ջանքեր է պահանջում:   
Սակայն, անդամ պետությունները կարող են օրենսդրական միջոցներ սահմանել` 

սահմանափակելու պարտավորությունների և իրավունքների շրջանակը, եթե նման 
սահմանափակումը անհրաժեշտ է ապահովելու` 

i. ազգային անվտանգություն, 
ii. պաշտպանությունը, 
iii. հանրային անվտանգությունը,  
iv. քրեական հանցանքների կանխարգելումը, հետաքննությունը, բացահայտումը և 

դատավարությունը կամ կանոնակարգվող մասնագիտությունների էթիկայի նորմերի 
խախտումը,  

v. անդամ պետության կամ ԵՄ-ի կարևոր տնտեսական կամ ֆինանսական շահերը, 
ներառյալ` դրամական, բյուջետային կամ հարկային հարցերը,  

vi. (գ), (դ) և (ե) կետերում նշված պաշտոնական իշխանության իրացման հետ անգամ 
հազվադեպ առնչություն ունեցող մշտադիտարկման, ստուգման կամ կանոնակարգման 
գործառույթները,  

vii. տվյալների սուբյեկտի կամ այլոց իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը:  
Հրահանգի հոդվածներ 16-ը և 17-ը հավելյալ դրույթներ են պարունակում տվյալների 

մշակման գաղտնիության և անվտանգության վերաբերյալ:  
 Հրահանգի հոդվածներ 18-ից 21-ում նշված ծանուցման և նախորդող ստուգումների 
համակարգը համապատասխանում է թափանցիկության և վերահսկողություն արդյունավետության 
հիմնական սկզբունքին, քանի որ ծանուցումը տեսականորեն պարտադիր է:  Հրահանգն, ըստ 
էության, պահանջում է անդամ պետություններից ծանուցել ամբողջովին կամ մասնակիորեն 
մեքենայացված մշակման մասին: Անդամ պետությունների մեծամասնությունում ծանուցումը 
պետք է ներկայացվի տվյալների պաշտպանության ազգային մարմնին:  
 Տվյալների անօրինական կամ անհարիր մշակման դեմ դատական արդյունավետ 
պաշտպանության միջոցների առկայությունը և հասանելիությունը կարևոր դեր ունի ապահովելու 
օրենքի կիրարկումը, ինչպես նաև տվյալների սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանությունը: 
Դատական պաշտպանության միջոցների, պատասխանատվության և պատժամիջոցների 
վերաբերյալ դրույթները շարադրված են հրահանգի հոդվածներ 22-ից 24-ում:   
 Հրահանգը երրորդ երկրներին տվյալների տրամադրման կանոններ պարունակող առաջին 
միջազգայի գործիքներից մեկն է: Նմանօրինակ կանոնները անհրաժեշտ են համարվել տվյալների 
արտահանման և Համայնք հավանական հետ-ներմուծման ընթացքում հրահանգում սահմանված 
պաշտպանության շրջանցումը խուսափելու նպատակով: Հետևաբար` հրահանգի հոդվածներ 25-ը 
և 26-ը սահմանում են, որ երրորդ երկրներին տվյալներ կարող են տրամադրվել միայն այն 
դեպքերում, եթե տվյալ երրորդ երկիրն ապահովում է պաշտպանության համապատասխան 
մակարդակ:  

Հրահանգի հոդված 27-ը սահմանում է վարքի ինքնակարգավորվող կանոնակարգի 
մշակման հնարավորությունը, որոնք արդյունավետ միջոց են համարվում կոնկրետ ոլորտում 
տվյալների պաշտպանության օրենսդրության կիրարկումը մեկնաբանելու համար: 
Ինքնակարգավորվող մեխանիզմների ներքևից-վերև մոտեցումը պետք է բարձրացնի տվյալների 
վերահսկիչների իրազեկությունը առկա կանոնների վերաբերյալ, ինչպես նաև դրանց հետևելու 
պատրաստակամությունը:  
 Իրենց գործառույթներն ամբողջովին անկախ իրականացնող վերահսկողություն 
իրականացնող անկախ մարմինների ստեղծումը կարևոր գործոն է անհատական տվյալների

261
 

մշակման գործընթացում անհատների պաշտպանության համար: Համապատասխանաբար 
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 Տես հրահանգի նախաբանի պարբերություն 62:  
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հրահանգի հոդվածներ 28-ից 30-ը սահմանում են վերահսկողություն իրականացնող մարմիններ, 
ինչպես նաև անհատական տվյալների մշակման ընթացքում անհատների պաշտպանության 
հարցերով զբաղվող ԵՄ աշխատանքային խմբի ստեղծման պարտավորությունները:  
  Յուրաքանչյուր անդամ պետություն պետք է սահմանի, որ հանրային իշխանության մեկ կամ 
մի քանի մարմիններ պատասխանատու են այս հրահանգի արդյունքում ընդունված դրույթների 
կիրարկման մշտադիտարկման համար: Այդ մարմինները պետք են լիարժեք անկախություն 
ունենան իրենց գործառույթներն իրականացնելու համար:  
 Այս առումով յուրաքանչյուր անդամ պետություն պետք է սահմանի, որ անհրաժեշտ է 
խորհրդակցել վերահսկողություն իրականացնող մարմինների հետ անհատական տվյալների 
մշակման հետ կապված անհատների իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության 
վերաբերյալ վարչական միջոցներ կամ կանոնակարգեր մշակելիս: 
 Յուրաքանչյուր մարմին պետք է, մասնավորապես օժտված լինի`  

 հետաքննություններ իրականացնելու իրավասությունով, ինչպիսիք են տվյալների մշակման 
միջոցառումների առարկան հանդիսացող տվյալներից օգտվելու հնարավորություն և իր 
վերահսկողական գործառույթներ իրականացնելու համար անհրաժեշտ 
տեղեկատվությունը հավաքագրելու լիազորություն,  

 միջամտության արդյունավետ իրավասություններով, օրինակ` համաձայն հոդված 20-ի 
մշակումը սկսելուց առաջ կարծիք ներկայացնելու և այդ կարծիքների համապատասխան 
հրապարակումն ապահովելու, տվյալների արգելափակման, ջնջման կամ վերացման 
հրամաններ տալու, վերահսկիչին զգուշացում տալու, կամ ազգային խորհրդարաններին 
կամ այլ քաղաքական ինստիտուտներին գործը փոխանցելու հնարավորություն,  

 դատավարությունների մեջ մասնակցելու իրավասությունով` այս հրահանգի հիման վրա 
ընդունված ազգային դրույթների ոտնահարման դեպքում կամ այդ խախտումները 
դատական իշխանության ուշադրությանը ներկայացնելու:  
Ի հավելումն, վերահսկողություն իրականացնող յուրաքանչյուր մարմին պարտավոր է քննել 

անհատական տվյալների մշակման հետ կապված իր իրավունքների և ազատությունների 
պաշտպանության վերաբերյալ յուրաքանչյուր անձի կամ այդ անձին ներկայացնող միության 
հայցերը:  
 
 
 


