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միջազգային կազմակերպության կողմից՝ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հովանու ներքո, և նպատակ ունի ուսումնասիրելու թե՛ արդյոք և
որքանով է միգրացիայի վերաբերյալ Հայաստանի օրենսդրությունը համապատասխանում ԵՄ
օրենսդրությանը։
Ուսումնասիրությունը կատարվել է «Հայաստանում աշխատանքային միգրացիայի
գիտավերլուծական կառավարման հզորացում» ծրագրի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվել
է Եվրոպական հանձնաժողովի և Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության զարգացման
հիմնադրամի, ինչպես նաև Ջորջթաունի համալսարանի կողմից, ու իրականացվել է
Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի և Հայաստանում Միգրացիայի միջազգային
կազմակերպության առաքելության կողմից։ Ծրագրի նպատակներից մեկն էր ԵՄ
կանոնագրքին [EU aquis]՝ միգրացիայի կառավարման վերաբերյալ օրենսդրության հնարավոր
մոտարկման վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացումը։
Այս նպատակին հասնելու
նպատակով՝ ծրագրում ներառվել էին մի շարք գործողություններ, այդ թվում՝ ԵՄ
չափանիշների հետ համեմատությամբ՝ միգրացիայի և ապաստանի վերաբերյալ Հայաստանի
օրենսդրության և դրա գործնական կիրառության վերլուծությունը։
Ուսումնասիրությունը ՄՄԿ-ի տեխնիկական աջակցությունն է «Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի իրականացման 2012-2016 թվականների գործողությունների ծրագրին» և մասնավորապես դրա
Գործողություն 1.2.1-ին՝ «ԵՄ–ում ընդունված չափանիշներին համապատասխանելիության
տեսանկյունից միգրացիան կանոնակարգող ՀՀ օրենսդրական դաշտի վերլուծություն»։
Վերլուծությունը կենտրոնանում է միգրացիայի ամբողջ շրջափուլի վրա՝ սկսած երկիր մուտք
գործելուց (ներառյալ ճամփորդական փաստաթղթերը, վիզաները), բնակությունից/
կացությունից (աշխատանք, ուսում, ընտանեկան միգրացիա), մինչև երկրից դուրս գալը,
վերադարձը, հետընդունումը և հեռացումը: Ուսումնասիրվում են նաև անկանոն միգրացիային
և մարդկանց թրաֆիքինգին, ինչպես նաև ինտեգրմանը և տվյալների պաշտպանությանն ու
տվյալների հավաքագրմանն առնչվող հարցեր: Վերլուծությունն իրականացվում է միգրանտների իրավունքների պաշտպանության և խտրականության բացառման դիտակետից: Բացթողումները լրացնելու համար արված են 150 կոնկրետ առաջարկություններ:
Կցանկանայինք երախտագիտություն հայտնել արդյունավետ աշխատանքի համար մեր
հիմնական փորձագետներին՝ տիկին Քրիստինա Վասալա Կոկինակիին և տիկին Մարիա
Տեմեշվարիին, ինչպես նաև ծրագրի ղեկավար տիկին Քրիստինա Գալստյանին, պարոն
Դանիել Ռեդոնդոյին, ազգային իրավախորհրդատու տիկին Սիրանուշ Սահակյանին, ՄՄԿ
Կենտրոնակայանի Միջազգային միգրացիոն իրավունքի և Իրավաբանական վարչություններին, որոնք բոլորն էլ օժանդակել են վերլուծությանը:
Կցանկանայինք նաև շնորհակալություն հայտնել Ծրագրի դոնոր կազմակերպությանը՝
Եվրոպական միությանը՝ ԵՄ-Հայաստան Ասոցացման այս կարևոր փուլում Հայաստանում
միգրացիայի կառավարման և միգրացիայի միջազգային իրավունքի հարցում տեխնիկական
աջակցություն ցուցաբերելու հնարավորություն ընձեռելու համար: Ցանկանում ենք մեր
երախտագիտությունը հայտնել ՄՄԿ-ի զարգացման հիմնադրամին ու Ջորջթաունի
համալսարանին՝ իրենց ֆինանսական աջակցության համար՝ Ծրագիրը համաֆինանսավորելու նպատակով:
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Գնահատմ
ման զեկույյցին մեծա
ապես նպաս
ստել և այյն ուղղորդ
դել են Հայյաստանի պետական
ն
պաշտոնյա
աները, ՀԿ
Կ-ների ներ
րկայացուցիչները և Հայաստա
անում միջա
ազգային համայնքը:
հ
:
Ցանկանում ենք մեր
մ
երախ
խտագիտութ
թյունը հա
այտնել Հա
այաստանի Հանրապ
պետության
ն
դատության
ն նախարա
արությանը և անձամբ
բ Արդարադ
դատության
ն նախարա
արի տեղա-արդարադ
կալ պարո
ոն Եղիշե Կի
իրակոսյան
նին նրա ար
րժեքավոր ուղղորդում
մների և աջջակցության
ն համար:
Գնահատմ
ման թիմը
ը չէր կար
րողանա արդյունավե
ա
ետ կատա
արել իր ա
աշխատանք
քը առանց
ց
Հայաստա
անի Կառա
ավարության
ն արժեքա
ավոր աջակ
կցության, որն օգնոււմ և ուղղ
ղորդում էր
ր
փորձագիտ
տական թիմի
թ
հյոււրընկալման
ն և ուղ
ղեկցման հարցերում
մ, մասնա
ավորապես՝՝
Աշխատան
նքի և սոցի
իալական հարցերի
հ
ն
նախարարո
ությանը և իր
ի Զբաղվա
ածության պետական
ն
ծառայությյանը, Ոստ
տիկանությա
անը, Տարածքային կառավարմ
ման նախարարությա
անը և իր
ր
Միգրացիո
ոն պետակ
կան ծառա
այությանը, Ազգային անվտան
նգության ծ
ծառայությա
անը և իր
ր
Սահմանա
ապահ զոր
րքերին, Սփյուռքի
Ս
ն
նախարարո
ությանը, Առողջապա
Ա
ահության նախարա-գործերի նախարա-րությանը, Կրթությա
ան և գիտ
տության նախարարո
ն
ությանը, Արտաքին
Ա
ան եկամուտ
տների կոմ
միտեին, Ազգային
Ա
վի
իճակագրա
ական ծառա
այությանը,,
րությանը, Պետակա
գության խորհրդին,
խ
Էկոնոմիկ
կայի նախ
խարարությա
անը, Էլեկ
կտրոնային
ն
Ազգային անվտանգ
րման ենթա
ակառուցվա
ածքների ներդրման
ն
գրասենյա
ակին, Մա
արդու իրա
ավունքների
ի
կառավար
պաշտպան
նի գրասեն
նյակին, Դատական
Դ
ամենտին, Փաստաբա
անների պա
ալատին և
դեպարտա
Ազգային ժողովին: Ցանկան
նում ենք նաև շն
նորհակալոււթյուն հա
այտնել Հա
այաստանի
ի
արհմիությյունների կոնֆեդերա
կ
ացիային, Հայաստան
Հ
նում Եվրոպ
պական հա
անձնաժողո
ովի պատ-վիրակությ
թյանը, Հայա
աստանում Աշխատան
նքի միջազգ
գային կազ
զմակերպութ
թյան գրաս
սենյակին և
Միավորվա
ած ազգե
երի կազմ
մակերպութ
թյան Փա
ախստական
նների հա
արցերով գերագույն
ն
հանձնակա
ատարի երև
ևանյան գր
րասենյակին
ն:
ՄՄԿ-ն նաև համա
ագործակցելլ է՝ «Աջա
ակցություն Միգրացի
իոն պետա
ական ծառա
այությանը՝՝
ամրապնդ
դելու միգրա
ացիոն կառ
ռավարումը
ը Հայաստա
անում» Թվի
ինինգ ծրա
ագրի (իրակ
կանացվում
մ
է Շվեդիա
այի միգրա
ացիոն խո
որհրդի և Լեհաստա
անի ներքի
ին գործեր
րի և կառ
ռավարման
ն
նախարար
րության կողմից)
կ
խատանքնե
երն ու արդյունքնե
ա
երը համա
ակարգելոււ
հետ աշխ
ուղղությա
ամբ, որի նպատակն
ն
էր վերլուծ
ծել միգրա
ացիայի վեր
րաբերյալ Հ
Հայաստան
նի գործող
ղ
իրավունքը
ը և ԵՄ իր
րավունքի վերաբերյա
վ
ալ գիտելիք
քի փոխանա
ակումն ու լավագույն
ն գործելա-կերպը:
Հուսով են
նք, որ այս զեկույցի
ի արդյունք
քները որպ
պես ելման
ն կետ կծա
առայեն մի
իգրացիայի
ի
ազգային գործողութ
թյունների ծրագրի իրականաց
ի
ման, ԵՄ-Հայաստան
ն Շարժուն
նակության
ն
շուրջ գործ
ծընկերության իրակա
անացման և ԵՄ-Հայաստան հետ
տընդունման
ն մասին և վիզաների
ի
տրամադր
րումը դյուրացնելու մա
ասին գործ
ծընթացներ
րի համար: Նաև հույյս ունենք, որ արված
ծ
առաջարկ
կություններ
րը կօգնեն
ն հետևել միգրացի
իայի կառա
ավարման բարեփոխ
խումներին՝՝
նպատակ ունենալով
վ Հայաստ
տանում ստե
եղծել միգր
րացիայի կառավարմ
կ
ման արդյո
ունավետ և
րփակ համ
մակարգ, որ
րի նպատա
ակն է ճշգր
րիտ կերպո
ով հավասա
արակշռությ
թյուն ապա-համապար
հովել միգր
րացիոն հո
ոսքերի դյոււրացման և հսկողությա
ան միջև:

Գրիգոր Մուրադյա
ան

նա Տեր-Մին
նասյան
Իլոն

րդարադատ
տության նա
ախարարի
ՀՀ ար
առաջին
ն տեղակալ

ՄՄԿ-ի
Մ
Հայյաստանի ա
առաքելությյան
ղեկավար
ր
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ԵՐԱԽՏԻՔԻ ԽՈՍՔ
Բացթողումների վերաբերյալ սույն զեկույցի հրատարակումը հնարավոր չէր լինի առանց
մի խումբ անձանց աջակցության։
Հեղինակները առաջին հերթին ցանկանում են շնորհակալություն հայտնել ՄՄԿ
հայաստանյան
գրասենյակի
Ծրագրերի
մշակման
և
իրականացման
բաժնի
ղեկավարՔրիստինա Գալստյանին՝ իր շարունակական համակարգման և աջակցության
միջոցով այս հրատարակությունը հնարավոր դարձնելու համար։ Հատուկ շնորհակալություն
նաև ՄՄԿ հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Իլոնա Տեր–Մինասյանին։
Անհրաժեշտ է նաև շնորհակալություն հայտնել ՄՄԿ–ում աշխատող բազմաթիվ
գործընկերների նրանց արժեքավոր աջակցության համար՝ Ալիս Սիրոնիին, Միջազգային
միգրացիոն իրավունքի բաժնից, Ադել–Նայիմ Ռեյհանիից, իրավախորհրդատու, Կատարինա
Լուգհոֆերից, Վիեննայում գտնվող ՄՄԿ–ի տարածաշրջանային ներգաղթի և սահմանների
կառավարման հարցերով համակարգող, ինչպես նաև Կատարինա Ռանհարթերին,
Վիեննայում գտնվող ՄՄԿ–ի աշխատանքներում ներգրավված պրակտիկանտ։
Հեղինակները նաև երախտապարտ են Հայաստանի բոլոր այն պետական
մարմիններին, որոնք իրենց արժեքավոր ներդրումն են ունեցել զեկույցի կայացմանը՝
հարցազրույցների, գրավոր մեկնաբանությունների կամ 2013 թվականի ապրիլի 16–ին
Երևանում կայացած՝ Բացթողումների վերլուծության առաջին նախագծի ներկայացման
աշխատանքներին մասնակցելու միջոցով։ Այդ մարմիններն են՝ Արդարադատության
նախարարությունը, Արտաքին գործերի նախարարությունը, Տարածքային կառավարման
նախարարությունը, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, Հայաստանի
ոստիկանությունը, Սփյուռքի նախարարությունը, Առողջապահության նախարարությունը,
Ազգային անվտանգության ծառայությունը, Պետական եկամուտների կոմիտեն, Էլեկտրոնային
կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակը, Ազգային վիճակագրական
ծառայությունը, Կրթության և գիտության նախարարությունը, Հայաստանի արհմիությունների
կոնֆեդերացիան, Գլխավոր դատախազությունը, Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, Փաստաբանների պալատը և Դատական դեպարտամենտը։
Անփոխարինելի աջակցություն է ցուցաբերել աշխատանքներին նաև տիկին Սիրանուշ
Սահակյանը, միգրացիայի և ապաստանի վերաբերյալ օրենսդրության հարցերում փորձառությամբ հայ իրավաբան։

Մարիա Տեմեշվարի
Քրիստինա Վասալա Կոկկինակի
Վիեննա և Ժնև, 2013
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I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ա. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Այս ուսումնասիրությունը կատարվել է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հովանու ներքո՝ «Հայաստանում աշխատանքային
միգրացիայի գիտավերլուծական կառավարման հզորացում» ծրագրի շրջանակներում, որը
ֆինանսավորվել է Եվրոպական հանձնաժողովի՝ «Միգրացիայի և ապաստանի ոլորտում
երրորդ երկրների հետ համագործակցության» թեմատիկ ծրագրի և Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության զարգացման հիմնադրամի կողմից, ու իրականացվել է Մարդկային
զարգացման միջազգային կենտրոնի և Հայաստանում Միգրացիայի միջազգային
կազմակերպության առաքելության կողմից։ Ծրագրի նպատակներից մեկն էր ԵՄ
կանոնագրքին՝ միգրացիայի և ապաստանի վերաբերյալ Հայաստանի օրենսդրության
հնարավոր մոտարկման մասով իրազեկվածության բարձրացումը։
Ուսումնասիրությունը դիտարկում է Հայաստանում միգրացիայի և ապաստանի
վերաբերյալ օրենսդրությունը ու գործնականում դրա կիրառությունը, պարզաբանում է, թե
ինչ չափով է իրավական դաշտը համեմատելի ԵՄ օրենսդրության հետ, նախանշում է
հիմնական բացթողումները և նախատեսում կոնկրետ առաջարկություններ ԵՄ կանոնագրքի
հետ օրենսդրության համապատասխանեցման վերաբերյալ:

Բ. ՇՐՋԱՆԱԿԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ուսումնասիրությունն ընդգրկում է ոլորտների լայն շրջանակ՝ ճամփորդական
փաստաթղթեր, վիզա, մուտք, սահմանային հսկողություն, բնակություն/կացություն,
զբաղվածություն և աշխատանքային միգրացիա, գիտահետազոտական աշխատանք և ուսում,
ընտանեկան միգրացիա՝ ներառյալ ընտանիքի վերամիավորում, ինտեգրում, միգրանտների
իրավունքներ և խտրականության բացառում, ապաստան, առանց ուղեկցության անչափահասներ, անկանոն միգրացիայի դեմ պայքարելու միջոցներ, մարդկանց թրաֆիքինգ,
մուտքի մերժում, վերադարձ և հեռացում ու արտաքսում, հետընդունում, միգրացիոն
տվյալների հավաքագրում և տվյալների պաշտպանություն: Ոլորտներից յուրաքանչյուրի
համար ներկայացվում է ԵՄ իրավական դաշտը, որին հաջորդում է Հայաստանի
համապատասխան օրենսդրության նկարագրությունը:
Բացթողումների վերլուծության
կառուցվածքը ներկայացված է երկու մակարդակներում՝
առաջինը՝ մատնանշվում են
Հայաստանի օրենսդրության և դրա գործնական կիրառության միջև առկա բացթողումները,
երկրորդը՝ նախանշվում են Հայաստանի օրենսդրության և ԵՄ կանոնագրքի միջև առկա
բացթողումները։ Եվ վերջապես, վերը նշված բացթողումները լրացնելու համար արված են
կոնկրետ առաջարկություններ:
ԵՄ կանոնագրքով սահմանվում է վերլուծության մեկնարկային կետը. այսպիսով, ուսումնասիրության մեջ դիտարկվում են միգրացիայի և ապաստանի վերաբերյալ իրավունքի միայն
այն ոլորտները, որտեղ ԵՄ-ն ունի օրենսդրական իրավասություն, մասնավորապես,
ուսումնասիրությունը չի անդրադառնում արտագաղթին և սփյուռքին, քաղաքացիությանը և
կանոնականացմանը վերաբերող հարցերին: Ավելին, ուսումնասիրությունը հիմնականում
կենտրոնանում է պարտադիր բնույթ ունեցող ԵՄ փաստաթղթերի վրա՝ պայմանագրեր,
կանոնակարգեր և հրահանգներ, անհրաժեշտության դեպքում, հղում է կատարվում Եվրոպական միության արդարադատության դատարանի իրավասությանը:
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Ուսումնասիրությունը հիմնված է Հայաստանի և ԵՄ օրենսդրության, քաղաքականության վերաբերյալ փաստաթղթերի, զեկույցների, ուսումնասիրությունների և
միգրացիայի ու ապաստանի ոլորտին վերաբերող կայքերի՝ փաստաթղթային նյութերի հիման
վրա հետազոտության և վերանայման վրա։ Մեթոդաբանության հիմքում ընկած էին նաև
խորհրդակցություններն ու կիսակառուցվածքային հարցազրույցները պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների, քաղաքացիական հասարակության, Հայաստանում գործող միջազգային կազմակերպությունների և Եվրոպական միության պատվիրակության ներկայացուցիչների հետ։1 Դրանք իրականացվել են Հայաստան կատարված հնգօրյա այցելության
շրջանակներում: Հայաստանի օրենսդրությանը վերաբերող բաժինները վերանայվել են
իրավաբան Սիրանուշ Սահակյանի կողմից, որը փորձառություն ունի միգրացիայի և
ապաստանի վերաբերյալ Հայաստանի օրենսդրության ոլորտում:
Ուսումնասիրությունում արտացոլվում է Հայաստանում և ԵՄ կանոնագրքում միգրացիայի
կառավարման իրավիճակը՝ 2013 թվականի հունվարի դրությամբ: Քանի որ ապաստանի
ոլորտում որոշ հրահանգներ նախագծման փուլում էին օրենսդրական վերանայման ժամանակ,
այդ հրահանգները չեն ընդգրկվել ուսումնասիրության մեջ:

1

Կառավարության անդամների հետ հարցազրույցների ժամանակացույցը ներկայացված է 2-րդ հավելվածում:
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II. ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
«ԵՄ-ում ընդունված չափանիշներին համապատասխանելիության տեսանկյունից
Հայաստանի միգրացիոն օրենսդրության և պրակտիկայի վերլուծություն»–ն իրականացվել է
Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության կողմից՝ Հայաստանի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության հովանու ներքո, և նպատակ ունի ուսումնասիրելու թե
արդյոք և որքանով է միգրացիայի վերաբերյալ Հայաստանի օրենսդրությունը համապատասխանում ԵՄ օրենսդրությանը։ Ուսումնասիրությունը կատարվել է «Հայաստանում աշխատանքային միգրացիայի գիտավերլուծական կառավարման հզորացում» ծրագրի շրջանակներում,
որը ֆինանսավորվել է Եվրոպական հանձնաժողովի՝ «Միգրացիայի և ապաստանի ոլորտում
երրորդ երկրների հետ համագործակցության» թեմատիկ ծրագրի և Միգրացիայի միջազգային
կազմակերպության զարգացման հիմնադրամի կողմից, ու իրականացվել է Մարդկային
զարգացման միջազգային կենտրոնի և Հայաստանում Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության առաքելության կողմից։ Ծրագրի նպատակներից մեկն էր ԵՄ կանոնագրքին՝
միգրացիայի կառավարման վերաբերյալ օրենսդրության հնարավոր մոտարկման մասով
իրազեկվածության բարձրացումը։ Այս նպատակին հասնելու նպատակով՝ ծրագրում ներառվել
էին մի շարք գործողություններ, այդ թվում՝ ԵՄ չափանիշների համեմատությամբ՝ միգրացիայի
և ապաստանի վերաբերյալ օրենսդրության և դրա գործնական կիրառության վերլուծությունը։
Ուսումնասիրությունը դիտարկում է Հայաստանում միգրացիայի և ապաստանի վերաբերյալ
օրենսդրությունը ու գործնականում դրա կիրառությունը, պարզաբանում է, թե ինչ չափով է
իրավական դաշտը համեմատելի ԵՄ օրենսդրության հետ, նախանշում է հիմնական
բացթողումները և նախատեսում կոնկրետ առաջարկություններ ԵՄ կանոնագրքի հետ
օրենսդրության համապատասխանեցման վերաբերյալ:
Զեկույցը բաժանված է 17 գլուխների, և յուրաքանչյուրում ուսումնասիրվում է միգրացիային կամ ապաստանին վերաբերող առանձին թեմա։ Թեմաները հետևյալն են՝
1) ճամփորդական փաստաթղթերը, 2) վիզաները, 3) մուտք գործելու ընդհանուր պայմանները և
սահմանային հսկողությունը, 4) երկարաժամկետ բնակությունը/կացությունը, 5) աշխատանքային միգրացիան, 6) ուսումը և գիտահետազոտական աշխատանքը, 7) ընտանիքը և
ամուսնությունը, 8) միգրանտների իրավունքները և խտրականության բացառումը, 9)
ինտեգրումը, 10) ապաստանը, 11) առանց ուղեկցության անչափահասները, 12) անկանոն
միգրացիան, 13) մարդկանց թրաֆիքինգը, 14) ելքը, 15) վերադարձը և հեռացումը/արտաքսումը,
16) հետընդունումը (ռեադմիսիա), 17) տվյալների պաշտպանությունը և տվյալների
հավաքագրումը։
Ոլորտներից յուրաքանչյուրի համար միևնույն թեմայի վերաբերյալ
Հայաստանի համապատասխան օրենսդրության նկարագրությունից հետո ներկայացվում է ԵՄ
իրավական դաշտը։ ԵՄ կանոնագրքին համահունչ՝ ուսումնասիրության միջոցով առաջին
հերթին հասցեագրվում են ներգաղթի և ապաստանի վերաբերյալ քաղաքականությունները, և
հատուկ ուշադրության կիզակետում չեն գտնվում արտագաղթի հետ կապված հարցերը։

1. Ճամփորդական փաստաթղթերը
Ինչ վերաբերում է օտարերկրացիների ճամփորդական փաստաթղթերին, ապա հարկ է
նշել, որ օտարերկրացին կարող է մուտք գործել Հայաստան պետական սահմանի անցման
կետերով՝
1) վավերական անձնագրի առկայության, 2) մուտքի վիզայի կամ 3) կացության
կարգավիճակը հավաստող փաստաթղթի հիման վրա՝ սահմանային հսկողություն
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իրականացնող կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինների
թույլտվության դեպքում։ Սակայն, Հայաստանի օրենսդրությունը չի մանրամասնում, թե ինչն
է համարվում «վավերական անձնագիր»։ Դա անհրաժեշտ է հստակեցնել, և առաջարկվում է
նշել, որ ճամփորդական փաստաթուղթը պետք է վավերական լինի նախանշված ժամկետով
երկրում գտնվելու տևողության ընթացքում։ Առաջարկվում է նաև Հայաստանի օրենսդրության
մեջ նշել այն պահանջը, որ ճամփորդական փաստաթղթով երաշխավորվում է օտարերկրացու
վերադարձը. այդ դրույթը ներառված է ԵՄ կանոնագրքում։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի քաղաքացիների անձնագրերին, ապա «Անձնագրի
մասին» 2012 թվականի ՀՀ օրենքում նշվում է նաև կենսաչափական տվյալներ պարունակող
նոր անձնագրերի տրամադրման մասին։ Անձնագիրը նույնականացման վավերական
փաստաթուղթ է Հայաստանում և դրա սահմաններից դուրս, իսկ նույնականացման քարտերը
Հայաստանի սահմաններից դուրս նույնականացման վավերական փաստաթղթեր չեն
համարվում։ Կենսաչափական տվյալներով նոր անձնագրերը, որոնք սկսել են տրամադրվել
Հայաստանի կողմից 2012 թվականին լիովին համապատասխանում են ԵՄ կանոնագրքին
(տե՛ս Wong 2012). Այնուամենայնիվ, նոր անձնագրերի տրամադրումը պարտադիր բնույթ չի
կրում, և Հայաստանի քաղաքացիները կարող են շարունակել ճամփորդել իրենց հին
անձնագրերով, որոնք չեն բավարարում ԵՄ անվտանգության պահանջները։
Առաջարկություններ
 Ընդունելի ճամփորդական փաստաթղթերի միասնական ցանկը
Կարևոր է ունենալ մեկ օրենսդրական ակտ, որտեղ թվարկված կլինեն ընդունելի
ճամփորդական փաստաթղթերի տեսակները։ Ընդունելի ճամփորդական փաստաթղթերի ցանկը պետք է լայնորեն տարածվի՝ մասնավորապես համացանցի
միջոցով, որպեսզի օտարերկրյա ճամփորդողների և փոխադրողների տեղաշարժը
դյուրացվի։
 Վավերական անձնագիր հասկացության սահմանումը
Օրենքում պետք է հստակ նշել, թե երբ է անձնագիրը համարվում վավերական։ Դա
պետք է ներառի անձնագրի վավերականության ժամանակամիջոցը, որը պետք է
երեք ամսով գերազանցի մուտքի վիզայի օգտագործման ժամանակահատվածը։
 Անձնագիր հասկացության սահմանումը
Անձնագիր հասկացության սահմանման մեջ պետք է փոփոխություն կատարել,
որպեսզի հավասար հարթակի վրա չդիտարկվեն անձնագիրն ու ճամփորդական
փաստաթուղթը, և այդ սահմանման մեջ ներառել, որ այդպիսի փաստաթղթերը պետք
է տրամադրեն Հայաստանի Հանրապետության կողմից ճանաչված օտարերկրյա
պետությունները կամ միջազգային կազմակերպությունները։ Պետք է նշել նաև այն
ճամփորդական փաստաթղթերը, որոնք տրամադրվում են «Փախստականների
կարգավիճակի մասին» կոնվենցիային կամ «Քաղաքացիություն չունեցող անձանց
կարգավիճակի մասին» կոնվենցիային համապատասխան։
 Ճամփորդական փաստաթղթերի անվտանգությունը
Քանի որ կենսաչափական տվյալներով նոր անձնագրերը համապատասխանում են
ԵՄ անվտանգության պահանջներին, անհրաժեշտ է, որ Հայաստանի բոլոր
քաղաքացիներին տրամադրել այդպիսի անձնագրեր, որոնք պետք է փոխարինեն հին
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անձնագրերին։ Պետք է ուսումնասիրել նաև կեղծ և նմանակված ճամփորդական
փաստաթղթերի կենտրոնական տվյալների բանկ ստեղծելու հարցը։ Ապագայում,
այդպիսի տվյալների բանկից կարող է տեղեկատվություն տրամադրվել նաև
Պատկերների արխիվացման եվրոպական (FADO) համակարգին՝ նպատակ ունենալով,
համակարգչայնացված միջոցներով, փոխանակել գրանցված իսկական և կեղծ
փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկատվություն։

2. Մուտքի վիզաները
Մուտքի վիզայի վերաբերյալ Հայաստանի օրենսդրության կարևորագույն բացթողումներն
են սահմանային անցման կետերում վիզաների տրամադրումը և երկու տարբեր մարմինների՝
Արտաքին գործերի նախարարության (հյուպատոսական հիմնարկների միջոցով) և Ոստիկանության (Անձնագրային և վիզաների վարչություն) կողմից վիզաների տրամադրումը։
Առաջարկվում է, որպեսզի ոչ միայն մեկ մարմին լիազորված լինի մուտքի վիզաներ տրամադրելու համար, այլ նաև որ մուտքի վիզաները Հայաստանի սահմանային անցման կետերում
տրամադրվեն բացառիկ դեպքերում։ Բացի դրանից՝ պետք է բացառվի Հայաստանի
տարածքում մուտքի վիզայի համար դիմելու հնարավորությունը։ Ավելին, առաջարկվում է,
որպեսզի Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանվի մուտքի վիզայի տրամադրումը մերժելու
վերաբերյալ որոշումը բողոքարկելու օտարերկրացու իրավունքը, քանի որ ԵՄ կանոնագրքում
նշվում է, որ այդպիսի բողոքարկման իրավունք գոյություն ունի, և բողոքարկման հարցը
կարգավորվում է անդամ պետությունների ազգային իրավունքով։ Ի հավելումն վերը նշվածի՝
վիզայի վերաբերյալ օրենսդրությամբ սահմանվում է երկու տվյալների բանկի ստեղծում՝ մեկը՝
մուտքի վիզայի դիմումների համար, մյուսը՝ անցանկալի համարվող օտարերկրացիների
համար, մասնավորապես այն անձանց համար, որոնց մերժվել է մուտք գործել երկիր սահմանի
վրա, մուտքի վիզա տրամադրելու կամ այն երկարաձգելու դիմումը մերժվել է կամ որոնց մուտքի
վիզան ուժը կորցրած է ճանաչվել։ Այնուամենայնիվ, պարզ չէ, թե արդյոք այդպիսի տվյալների
բանկեր գոյություն ունեն, թե ոչ։
Առաջարկություններ
 Մուտքի վիզայի տրամադրումը արտաքին սահմանին և պատասխանատու մարմինը
Հայաստանի սահմանին մուտքի վիզաների տրամադրումը պետք է թույլատրվի միայն
բացառիկ դեպքերում, երբ հնարավոր չէ մուտքի վիզայի համար դիմում ներկայացնել
նախապես՝ հաշվի առնելով ԵՄ կանոնագրքում սահմանված պայմանները։2Բացի
դրանից՝ սահմանային հսկողություն իրականացնող մարմինները միայն բացառիկ
դեպքերում պետք է պատասխանատու լինեն մուտքի վիզաներ տրամադրելու համար։
 Մուտքի վիզաների տրամադրումը Հայաստանի տարածքում
Անհրաժեշտ է փոփոխություն կատարել «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 10–րդ
հոդվածի 3–րդ մասում՝ հստակեցնելու համար, թե երբ է հնարավոր մուտքի վիզա
տրամադրել Հայաստանի տարածքում։ ԵՄ կանոնագիրքը չի նախատեսում

2
«Վիզաների մասին Համայնքի օրենսգիրքը ստեղծելու մասին» Եվրոպական պառլամենտի և խորհրդի 2009
թվականի հուլիսի 13–ի 810/2009/ԵՀ կանոնակարգի 25–րդ և 36–րդ հոդվածներ, Պաշտոնական տեղեկագիր L 243,
2009 թվականի սեպտեմբերի 15, վերջին անգամ փոփոխվել է 154/2012 (ԵՀ) կանոնակարգով (այսուհետ՝ Վիզայի
օրենսգիրք), հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:243: 0001:0058:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի
փետրվարի 17–ին)։
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վիզաների
տրամադրում
անդամ
պետությունների
տարածքում3,
անդամ
պետությունների տարածքում կատարվում է միայն վիզայի ժամկետի երկարաձգում։4
 Մուտքի վիզան ուժը կորցրած ճանաչելը
Անհրաժեշտ է ընդունել աշխատանքի թույլտվությանն առնչվող կառավարության
որոշում, այլապես մուտքի վիզան ուժը կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ դրույթը չի
կարող կիրառելի լինել աշխատանքի թույլտվության բացակայության դեպքում։
 Մուտքի վիզա տրամադրելը մերժելու հիմքերը
Մուտքի վիզա տրամադրելը մերժելու հիմքերի («Օտարերկրացիների մասին» օրենքի
8–րդ հոդվածի 1–ին մաս) ցանկում անհրաժեշտ է ներառել հետևյալը դրույթները՝
երկրում գտնվելու տևողության և նպատակի մասով ապրուստի բավարար միջոցների
առկայության հավաստման, երկրում գտնվելու նպատակի և պայմանների
հիմնավորման բացակայությունը, մուտքի վիզայի ժամկետը լրանալը և բժշկական
ապահովագրության առկայության վերաբերյալ ապացույց չներկայացնելը (որոշ
դեպքերում)։
 Մուտքի վիզա տրամադրելը մերժելու հիմքերի («Օտարերկրացիների մասին» օրենքի
8–րդ հոդվածի 1–ին մաս) շարքում չպետք է նշել վարչական պատասխանատվությունը։
Կարելի է փոփոխություն կատարել «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ
հոդվածի 2–րդ մասում՝ դրանում նախատեսելով ԵՄ կանոնագրքով սահմանված՝
մուտքը մերժելու հիմքերը։ ԵՄ կանոնագրքով արգելվում է մուտք գործել անդամ
պետությունների տարածք, երբ լուրջ հիմքեր կան կարծելու, որ երրորդ երկրի
քաղաքացին կատարել է լուրջ հանցագործություն, օրինակ՝ ցանկացած տեսակի
թմրադեղերի և հոգեներգործուն նյութերի վաճառք, կամ այդպիսի արտադրանք
պահելը՝ վաճառքի կամ արտահանման համար, կամ առկա է հստակ ապացույց, որ
երրորդ երկրի քաղաքացին մտադիր է այդպիսի հանցագործություններ կատարել
Պայմանավորվող պետության տարածքում։5
Հայաստանի Հանրապետության պետական անվտանգությանը կամ հասարակական
կարգին սպառնալիքի հիմքը («Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ հոդվածի
1–ին մասի «զ» կետ) պետք է հստակեցնել՝ ներառելու նույն հստակեցումները, ինչ
սահմանված են ԵՄ կանոնագրքով։6 Չնայած որ «Օտարերկրացիների մասին»
օրենքի 8–րդ հոդվածի 1–ին և 2–րդ մասերը պարունակում են մերժման նույն հիմքերը,
ինչ ԵՄ կանոնագրքում, ինչպես օրինակ՝ լուրջ հանցագործություններ կատարելը,
նախկինում արտաքսումը Հայաստանից, այնուամենայնիվ, դրանք չեն դասվում

3

Վիզայի օրենսգրքի 6–րդ հոդված։
Վիզայի օրենսգրքի 33–րդ հոդվածի 4–րդ մաս։
5
Բենիլյուքսի տնտեսական միության պետությունների կառավարությունների և Գերմանիայի Դաշնային
Հանրապետության ու Ֆրանսիայի Հանրապետության միջև համաձայնագիր «Իրենց ընդհանուր սահմանային
անցակետերում ստուգումների աստիճանական վերացման մասին», 1985 թվականի հունիսի 14՝ Շենգենյան
համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 71–րդ հոդվածի 1–ին մաս, 71–րդ հոդվածի 2–րդ մաս, 96–րդ հոդվածի 2–
րդ մաս և 96–րդ հոդվածի 3–րդ մաս, Պաշտոնական տեղեկագիր L 239, 2000 թվականի սեպտեմբերի 22 (այսուհետ՝
Շենգենյան համաձայնագիր), հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:239:0001:0473:EN:PDF( էջայցը՝ 2013 թվականի
փետրվարի 17–ին):
6
Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 96–րդ հոդվածի 2–րդ մաս և 96–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
4
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«պետական անվտանգությանը կամ հասարակական կարգին սպառնալիքի հիմքեր»–
ի շարքին։
 Ճամփորդական փաստաթղթի վավերականության ժամկետը
 «Օտարերկրացիների մասին» օրենքում ներառված՝ մուտքի վիզաների վերաբերյալ
դրույթներում անհրաժեշտ է նշել, որ մուտքի վիզայի համար դիմելիս անհրաժեշտ է,
որ ներկայացված վավերական ճամփորդական փաստաթուղթը 1) օտարերկրացու
մեկնման նախանշված ամսաթվից հետո առնվազն երեք ամիս վավերական լինի, 2)
ունենա երկու դատարկ էջ, 3) տրամադրված լինի վերջին տասը տարվա ընթացքում։
 Կենսաչափական տվյալները
Հայաստանի իշխանությունները պետք է դիտարկեն մուտքի վիզայի համար դիմող
անձանց կենսաչափական տվյալները հավաքելու և դրանք համապատասխան
տվյալների բանկում պահպանելու հարցը։ Ներկայումս պահպանվում են միայն
լուսանկարները, բայց ոչ մատնահետքերը։
 Մուտքի մերժումը բողոքարկելը
Անհրաժեշտ է փոփոխություն կատարել «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ
հոդվածում՝ դրանում ներառելով երկիր մուտքը գործելը մերժելու վերաբերյալ
որոշումը բողոքարկելու իրավունքի մասով դրույթ, որը կպարունակի նաև
ընթացակարգի վերաբերյալ բավարար տեղեկատվություն, բողոքարկման համար
իրավասու մարմիններին և դրա համար սահմանված ժամանակահատվածը, կամ
համապատասխան հղումներ այն ակտերին կամ հոդվածներին, որոնք ներառում են
այդպիսի դրույթներ։
 Օժանդակ փաստաթղթերը և բժշկական ապահովագրությունը
Մուտքի վիզայի համար դիմելիս օգտակար կլինի, եթե դիմողը ներկայացնի
օժանդակ փաստաթղթեր, բացի հրավերից (եթե անհրաժեշտ է), ինչպիսիք են
օրինակ՝ ճամփորդության նպատակը, կացարանը, ապրուստի բավարար միջոցների
առկայության կամ բժշկական ապահովագրության մասին ապացույցը մատնանշող
փաստաթղթերը՝ ԵՄ կանոնագրքին համապատասխանելու նպատակով։7
 Տրամադրված մուտքի վիզաների տվյալների բանկը
Անհրաժեշտ է հստակեցնել, թե արդյոք գոյություն ունի Ոստիկանության կողմից
վարվող միայն մեկ՝ մուտքի վիզաների վերաբերյալ տվյալների բանկ, որտեղ
ներառված են մուտքի վիզայի համար բոլոր դիմումները (նաև այն դիմումները, որոնք
տրամադրվել են Արտաքին գործերի նախարարության կողմից էլեկտրոնային
եղանակով), թե գոյություն ունի երկու այդպիսի համակարգ։ Կատարյալ տարբերակը
կլինի այն, որ լինի մեկ մարմնի կողմից կառավարվող մեկ՝ մուտքի վիզայի
վերաբերյալ տվյալների բանկ։
 Անցանկալի համարվող օտարերկրացիների տվյալների բանկը
Անհրաժեշտ է հստակեցնել, թե արդյոք գործում է «Օտարերկրացիների մասին»
օրենքի 8–րդ հոդվածի 6–րդ մասով նախատեսված՝ անցանկալի համարվող
օտարերկրացիների տվյալների բանկը։ Եթե գործում է, ապա անհրաժեշտ է
համապատասխանաբար տեղեկացնել բոլոր պետական մարմիններին, որոնց կարող
է անհրաժեշտ լինել տեղեկատվություն ձեռք բերել այդպիսի տվյալների բանկից։
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 Մուտքի վիզաների տեսակները
Հայաստանի օրենսդրությամբ նախատեսված մուտքի վիզաների տեսակները կարելի
փոփոխել՝ դրանք մոտեցնելու ԵՄ կանոնագրքով սահմանված վիզաների
տեսակներին։ Առավել պրակտիկ կլինի, եթե կիրառվի նույն չափորոշիչը՝ վիզաները
տարբեր կատեգորիաների բաժանելու համար՝ երեք տարբեր տեսակներ գործածելու
փոխարեն (այցելության ժամանակահատվածը, այցելության նպատակը, անձնագրի
տեսակը)։ ԵՄ կանոնագրքով կիրառվող չափորոշիչը այցելության տևողությունն է
(տարանցիկ կամ կարճաժամկետ), քանի որ 90 օրը գերազանցող երկարաժամկետ
վիզաները տրամադրվում են անդամ պետությունների կողմից։
 Մուտքի վիզայի վավերականությունը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքում անհրաժեշտ է ներառել մանրամասն
դրույթներ մուտքի վիզայի ժամկետի երկարաձգման վերաբերյալ, որը կարելի է թույլ
տալ, միայն երբ առկա են այն հիմնավորող լուրջ անձնական պատճառներ։
Կառավարության 1268–Ն որոշման մեջ ներառված դրույթները8 կարող են
տեղափոխվել «Օտարերկրացիների մասին» օրենք՝ լրացուցիչ այնպիսի հստակեցումների հետ մեկտեղ, թե երբ է թույլատրվում երկարաձգումը և ինչ ընթացակարգ է
առկա դրա համար։
 Մուտքի վիզայի դիմումի վերաբերյալ որոշումը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքում պետք է ներառել այն ժամանակահատվածին
վերաբերող դրույթներ, որի ընթացքում անհրաժեշտ է մուտքի վիզայի դիմումի
վերաբերյալ որոշում կայացնել։ Որոշումը պետք է կայացնել առնվազն 15 օրվա
ընթացքում՝ ԵՄ կանոնագրքին համապատասխանելու համար,9 մինչև 30 կամ 60
օրացուցային օրով երկարաձգելու հնարավորությամբ՝ շատ կոնկրետ դեպքերում։10

3. Մուտք գործելու ընդհանուր պայմանները և սահմանային հսկողությունը
Հայաստանում սահմանային հսկողությանն ու մուտք գործելու ընդհանուր պայմաններին վերաբերող հիմնական իրավական փաստաթղթերն են «Պետական սահմանի
մասին» օրենքը, «Սահմանապահ զորքերի մասին» օրենքը և «Օտարերկրացիների մասին»
օրենքը, իսկ Ազգային անվտանգության ծառայությունը (ԱԱԾ) պատասխանատու է
Հայաստանի սահմանային կառավարման քաղաքականության մշակման հարցում։ Կարևոր
է նշել, որ Հայաստանի օրենսդրությունը, ի տարբերություն ԵՄ կանոնագրքի, չի
նախատեսում օտարերկրացու մուտքը մերժելու վերաբերյալ որոշումը բողոքարկելու
իրավունքի վերաբերյալ դրույթ։ Առաջարկվում է նախատեսել այդպիսի դրույթ, ինչպես
նաև համապատասխանեցնել մուտքը մերժելու հիմքը ԵՄ կանոնագրքով սահմանված
հիմքերին։ Բացի դրանից՝ անհրաժեշտ է, որ Հայաստանի օրենսդրությունում նշվի, որ
մուտքը մերժելու հստակ պատճառներ պետք է ներկայացվեն օտարերկրացուն՝ օգտագործելով առանձին ձևանմուշ։ Եվ վերջինը, անցանկալի համարվող օտարերկրացիների՝
ներկայացված տվյալների բանկը մշակված է այն նպատակով, որ պարունակի այն բոլոր
անձանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը, որոնց մուտքը մերժվել է սահմանին, կամ մուտքի
վիզան տրամադրելու կամ դրա ժամկետը երկարաձգելու դիմումը մերժվել է։
Այնուամենայնիվ, հստակ չէ, թե արդյոք այս տվյալների բանկը ներկայումս գործում է։
8
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Առաջարկություններ
 Երկիր մուտք գործելը՝ կացության փաստաթղթի առկայությամբ
Այս դրույթն անհրաժեշտ է հստակեցնել։ Մասնավորապես, անհրաժեշտ է բացատրել,
թե երբ և ինչ հիմքերով պետք է տրամադրվի երկիր մուտք գործելու թույլտվությունը։
Անհրաժեշտ է հստակեցնել, թե արդյոք պետք է նաև ճամփորդական փաստաթուղթ
ներկայացնել։
 Մուտքի մերժումը բողոքարկելը
Անհրաժեշտ է փոփոխություն կատարել «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ
հոդվածում՝ դրանում ներառելով երկիր մուտքը գործելը մերժելու վերաբերյալ
որոշումը բողոքարկելու իրավունքի մասով դրույթ, որը կպարունակի նաև
ընթացակարգի վերաբերյալ բավարար տեղեկատվություն, բողոքարկման համար
իրավասու մարմիններին և դրա համար սահմանված ժամանակահատվածը, կամ
համապատասխան հղումներ այն ակտերին կամ հոդվածներին, որոնք ներառում են
այդպիսի դրույթներ։


Մերժման հիմքերը
- Կարելի է փոփոխություն կատարել «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ
հոդվածի 2–րդ մասում՝ դրանում նախատեսելով ԵՄ կանոնագրքով սահմանված՝
մուտքը մերժելու հիմքերը։ ԵՄ կանոնագրքով արգելվում է, օրինակ, մուտք գործել
անդամ պետությունների տարածք, երբ լուրջ հիմքեր կան կարծելու, որ երրորդ
երկրի քաղաքացին կատարել է լուրջ հանցագործություն, օրինակ՝ ցանկացած
տեսակի թմրամիջոցների և հոգեներգործուն նյութերի վաճառք, կամ այդպիսի
արտադրանք պահելը՝ վաճառքի կամ արտահանման նպատակով, կամ առկա է
հստակ ապացույց, որ երրորդ երկրի քաղաքացին մտադիր է այդպիսի
հանցագործություններ կատարել Պայմանավորվող պետության տարածքում։11
- Հայաստանի
Հանրապետության
պետական
անվտանգությանը
կամ
12
հասարակական կարգին սպառնալիքի հիմքը պետք է հստակեցնել՝ ներառելու
նույն հստակեցումները, ինչ սահմանված են ԵՄ կանոնագրքով։13 Չնայած որ
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ հոդվածի 1–ին և 2–րդ մասերը
պարունակում են մերժման նույն հիմքերը, ինչ ԵՄ կանոնագրքում, ինչպես օրինակ՝
լուրջ հանցագործություններ կատարելը, նախկինում արտաքսումը Հայաստանից,
այնուամենայնիվ, դրանք չեն դասվում «պետական անվտանգությանը կամ
հասարակական կարգին սպառնալիքի հիմքեր»–ի շարքին։
- Օտարերկրացու երկրում գտնվելու տևողության և նպատակի մասով ապրուստի
բավարար միջոցների առկայության հավաստման և վերադառնալու վերաբերյալ
դրույթը կարող է ներառվել մերժման հիմքերի ցանկում14, մինչդեռ վարչական պատասխանատվության վերաբերյալ դրույթը չպետք է ներառել։15

11
Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 71–րդ հոդվածի 1–ին մաս, 71–րդ հոդվածի 2–րդ մաս, 96–րդ
հոդվածի 2–րդ մաս և 96–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
12
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ հոդվածի 1–ին մասի «զ» կետ։
13
Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 96–րդ հոդվածի 2–րդ մաս և 96–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
14
«Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականի օրենքի (այսուհետ՝
«Օտարերկրացիների մասին» օրենք) 8–րդ հոդվածի 1–ին մասի «զ» կետ։
15
Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 96–րդ հոդվածի 2–րդ մաս և 96–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
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 Մուտքի թույլտվությունը «խիստ հիմնավորված դեպքերում»
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ հոդվածի 4–րդ մասով սահմանված
«բացառության կարգ» արտահայտության առնչությամբ, որով թույլատրվում է մուտքը
նույնիսկ այն դեպքում, երբ առկա են այն մերժելու որոշակի հիմքեր՝ համաձայն 8–րդ
հոդվածի 1–ին մասի «ա» և «բ» կետերի, «խիստ հիմնավորված դեպքերում» արտահայտությունը անհրաժեշտ է հստակեցնել՝ կամայական որոշումներ թույլ չտալու նպատակով։
 Անցանկալի համարվող օտարերկրացիների տվյալների բանկը
Անհրաժեշտ է հստակեցնել, թե արդյոք գործում է «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի
8–րդ հոդվածի 6–րդ մասով նախատեսված՝ անցանկալի համարվող օտարերկրացիների
տվյալների բանկը։ Եթե գործում է, ապա անհրաժեշտ է համապատասխանաբար
տեղեկացնել բոլոր պետական մարմիններին, որոնց կարող է անհրաժեշտ լինել
տեղեկատվություն ձեռք բերել այդպիսի տվյալների բանկից։
 Երկրորդ մակարդակի առավել մանրամասն ստուգում իրականացնելիս պահանջվող
տեղեկատվությունը
Խորհուրդ է տրվում «Օտարերկրացիների մասին» օրենքում ներառել Շենգենյան
սահմանային օրենսգրքի 7–րդ հոդվածի 5–րդ մասում առկա նմանատիպ մի դրույթ, որի
համաձայն՝ երկրորդ մակարդակի առավել մանրամասն ստուգման ենթակա երրորդ
երկրի քաղաքացիներին պետք է տրամադրվի տեղեկատվություն այդպիսի ստուգման
նպատակի և ընթացակարգի վերաբերյալ։ Դրանում պետք է նշել երկրորդ մակարդակի
առավել մանրամասն ստուգում իրականացնող սահմանապահների անունները կամ
ծառայողական նույնականացման համարները, սահմանային անցակետի անվանումը և
այն ամսաթիվը, երբ սահմանահատում է տեղի ունեցել։
 Մուտքի մերժման ձևանմուշը
Անհրաժեշտ է փոփոխություն կատարել «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ
հոդվածի 5–րդ մասում՝ նշելով, որ մուտքը մերժելու հստակ պատճառներ պետք է
ներկայացվեն օտարերկրացուն՝ օգտագործելով առանձին ձևանմուշ։

4. Բնակությունը/կացությունը
Օրինական միգրացիայի վերաբերյալ ԵՄ կանոնագիրքը հիմնականում կենտրոնանում է
միգրանտների որոշակի կատեգորիաների ընդունման վրա, ինչպիսիք են՝ ուսանողները,
գիտահետազոտական աշխատանք կատարողները կամ ընտանիքի անդամները։ Բացի
դրանից՝ դրանով սահմանվում են ներդաշնակեցված ընթացակարգեր երկարաժամկետ
բնակության/կացության կարգավիճակ ձեռք բերելու համար։ Ընդհանուր առմամբ,
ուսումնասիրության միջոցով նախանշվել է, որ Հայաստանի օրենսդրությունը չի նախատեսում
հստակ կատեգորիաներ և համակարգված պահանջներ կացության թույլտվության տրամադրման, երկարաձգման և դրանից զրկելու համար։ Մասնավորապես, ինչ վերաբերում է
մշտական կացության կարգավիճակին, ապա անհատական շրջանակի մասով մշտական
կացության թույլտվությունը թվում է շատ սահմանափակ։
Առաջարկություններ
 Ընդհանուր դրույթներ
Առաջարկվում է սահմանել կացության համար հստակ կատեգորիաներ
Հայաստանում, ինչպիսիք են՝ ուսումը, գիտահետազոտական աշխատանքը,
18

զբաղվածությունը, ինքնազբաղվածությունը, ընտանիքի վերամիավորումը, ինչպես
նաև ներմուծել համակարգված և թափանցիկ պահանջներ տարբեր կացության
թույլտվությունների տրամադրման, երկարաձգման և դրանցից զրկելու համար,
ինչպիսիք են՝ առողջության ապահովագրությունը, կացարանը, ապրուստի միջոցները
և այլն։
 Երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվության շրջանակը
Հաշվի առնելով մշտական կացության թույլտվության սահմանափակ շրջանակը,
առաջարկվում է ընդլայնել շրջանակը՝ դրանում ներգրավվելով այն օտարերկրացիներին, որոնք բնակվում են Հայաստանում որոշակի տարով՝ ոչ լոկ մշտական
նպատակներով՝ ինչպես նաև փախստականներին:
 Երկարաժամկետ կացության թույլտվություն տրամադրելու պայմանները
- Տրամադրել երկարաժամկետ կացության թույլտվություն միայն հստակ
սահմանված սպասելաժամանակից հետո, օրինակ՝ երեք տարի. ինչպես նաև
սպասելաժամանակ սահմանել միգրանտների տարբեր խմբերի համար՝
խտրականության բացառման սկզբունքով: Կարևոր է նաև տարբեր կացության
թույլտվությունների տրամադրման, երկարաձգման և զրկման համար սահմանել
համակարգված և թափանցիկ պահանջներ:
- Հայաստանը պետք է դիտարկի բժշկական ապահովագրության և կայուն ու
պարբերական միջոցներ ունենալու պահանջը՝ առանց սոցիալական աջակցության համակարգին դիմելու հնարավորության, մշտական կացության
թույլտվության համար, ինչպես սահմանված է Հրահանգի 5-րդ հոդվածում:
- Առաջարկվում է սահմանափակել մշտական կացության թույլտվության մերժման
հիմքերը պետական անվտանգության կամ հասարակական կարգի հիմքերով,
իսկ մերժման դեպքում՝ ապահովել, մինչև մերժումը, որոշակի հավասարակշռություն հանցագործության ծանրության, անձից սպառնացող վտանգի և
կացության տևողության, ինչպես նաև ծագման երկրի հետ կապերի առկայության
մասով։
 Մշտական կացության թույլտվությունից զրկելը
Առաջարկվում է ընդունել դրույթներ, որոնցով կապավովվի արտաքսումից պաշտպանությունը՝ մասնավորապես, անհրաժեշտ է հաշվի առնել Հայաստանում
կացության տևողությունը, Հայաստանում ընտանեկան կապերի առկայությունն ու
տեսակը, ծագման երկրի հետ կապերը, աշխատանքային շուկային ինտեգրումը և
լեզվի իմացությունը: Եթե մշտական կացության կարգավիճակի կորուստը չի
հանգեցնում երկրից հեռացման, և մասնավորապես եթե ընտանեկան կամ մասնավոր
կյանքի շարունակությունն անհնարին է մեկ այլ երկրում, ապա առաջարկվում է
օտարերկրյա քաղաքացուն տրամադրել ժամանակավոր կացության կարգավիճակ
Հայաստանում։
 Ընթացակարգերի մասով երաշխիքները
Առաջարկվում է բողոքարկման հնարավորություն նախատեսել այն դեպքերում, երբ
տեղի է ունենում կացության թույլտվության ժամկետի երկարաձգման մերժում կամ
դրանից զրկում
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5. Աշխատանքային միգրացիան
Աշխատանքային միգրացիան դեպի Հայաստան չի ընկալվում որպես կարևոր երևույթ։
Աշխատանքային միգրանտների թվաքանակի և ներհոսքի վերաբերյալ հավաստի տվյալներ,
այնուամենայնիվ, հասանելի չեն, և վերջին հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ
աշխատանքային միգրացիան դեպի Հայաստան թերագնահատված է։ Չնայած որ
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքով սահմանվում է օտարերկրացիների ընդունում
աշխատանքի նպատակով, և նախատեսվում է աշխատանքի թույլտվություն, այնուամենայնիվ,
գործնականում երկրորդային օրենսդրության բացակայության պատճառով այդ համակարգը
չի իրականացվում, և ազգային աշխատանքային շուկան ամբողջությամբ բաց է
օտարերկրացիների համար։ Աշխատանքային միգրացիայի ոլորտում ԵՄ կանոնագիրքը
սահմանափակվում է Կապույտ քարտի համակարգով, որի նպատակն է դյուրացնել բարձր
որակավորում ունեցող երրորդ երկրի քաղաքացիների ներգաղթը։ Բացի դրանից՝ վերջերս
ԵՄ–ն ներմուծել է դիմումի և թույլտվության միասնական ներդաշնակեցված համակարգ
աշխատանքային միգրանտների համար։ Հաշվի առնելով վերը նշվածը՝ առաջարկվում է
լրամշակել «Օտարերկրացիների մասին» օրենքը և ստեղծել դիմումի և թույլտվության
միասնական ռեժիմ աշխատանքային միգրացիայի համար, ինչպես նաև ներմուծել
ընթացակարգեր բարձր որակավորում ունեցող օտարերկրյա քաղաքացիների համար։ Այս
առումով, կարևոր է վերլուծել Հայաստանի աշխատանքային շուկայի կարիքները և
հարմարեցնել թույլտվության համակարգը ազգային աշխատանքային շուկայի պահանջարկին։
Թափանցիկության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով՝ կարևոր է օրենքում հստակ
սահմանել կացության թույլտվություն ձեռք բերելու պայմանները։
Առաջարկություններ
 Աշխատանքային միգրանտների ընդունումը
- Սահմանել աշխատանքային միգրանտների ընդունման համար հստակ
կատեգորիաներ և հստակորեն մատնանշել օտարերկրյա քաղաքացիների
ընդունման պայմանները (ինչպիսիք են՝ վավերական ճամփորդական փաստաթուղթը, բժշկական ապահովագրությունը, և որ դիմողը սպառնալիք չի
ներկայացնում պետական անվտանգությանը, հասարակական կարգին և
հանրային առողջությանը, և վերջապես աշխատանքային պայմանագիրը կամ
պարտադիր բնույթ ունեցող աշխատանքի առաջարկը, մասնագիտական որակավորումները և այլն):
- Մասնավորապես կարելի էր դյուրացնել բարձր որակավորում ունեցող
օտարերկրյա քաղաքացիների ներգաղթը:
- Տրամադրել թարմացված տեղեկատվություն ընդունման և աշխատանքի
պայմանների, ինչպես նաև թույլտվությանը կից տրվող իրավունքների մասին
հնարավորինս հասանելի եղանակով՝ տարբեր լեզուներով:
 Միասնական թույլտվությունը և միասնական դիմումի ընթացակարգը
- Առաջարկվում է ստեղծել միասնական դիմումի ընթացակարգ Հայաստանում
բնակվելու և աշխատելու նպատակով ընդունման համար և ստեղծել աշխատանքի
և կացության միասնական թույլտվություն օտարերկրյա քաղաքացիների համար:
- Երաշխավորել միասնական թույլտվություն ունեցողների համար հավասար
վերաբերմունքի իրավունքը՝ աշխատանքային պայմանների մասով, այդ թվում՝
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վարձատրության, աշխատանքից ազատման, ինչպես նաև աշխատավայրում
առողջության և անվտանգության իրավունքի մասով, միավորումներ կազմելու և
աշխատողների ու գործատուների շահերը ներկայացնող կազմակերպություններին
կամ որևէ կազմակերպության անդամակցելու ազատության մասով, կրթության և
մասնագիտական
վերապատրաստման,
դիպլոմների,
վկայականների
և
մասնագիտական այլ որակավորումներիճանաչմանմասով, սոցիալական ապահովության, հարկային արտոնությունների, ապրանքների և ծառայությունների
հասանելիության, ինչպես նաև հանրությանը հասանելի ապրանքների ու
ծառայությունների մատակարարման մասով՝ ներառյալ բնակատեղ ձեռք բերելու
ընթացակարգերը, զբաղվածության գրասենյակների կողմից տրամադրվող
խորհրդատկան ծառայությունները։
 Ազգային աշխատանքային շուկայի վերլուծությունը
- ԵՄ կանոնագրքով նախատեսվում է կոնկրետ համակարգ, թե ինչպես հաշվարկել
աշխատանքային շուկայի պահանջարկը, և նաև առկա է գործող ներդաշնակեցված
համակարգ՝ ԵՄ-ում աշխատանքային շուկաների ներհոսքը կարգավորելու
համար:Կախված
սոցիալ-տնտեսական
անհրաժեշտությունից,
քաղաքակա
նությամբ նախանշված առաջնահերթություններից և ներգաղթի ավանդույթներից՝
անդամ պետություններն ունեն տարբեր մոտեցումներ: Ուստի, ընդհանուր առմամբ
առաջարկվում է, որ Հայաստանը նախանշի աշխատանքային շուկայի
անհրաժեշտություններն ու բացթողումները՝ պահանջարկի վրա հիմնված ներգաղթի համակարգ ստեղծելու համար: Միասնական թույլտվությունը կդյուրացնի
աշխատանքային միգրանտի ներգաղթը՝ հատկապես պահանջարկ ունեցող և
բարձր որակավորում պահանջող մասնագիտությունների մասով:
- Համակարգի պարբերական գնահատումը հետագայում նույնպես կարևոր է՝
արդյունավետ և թիրախավորված աշխատանքային միգրացիայի քաղաքականության համար:

6. Ուսումը և գիտահետազոտական աշխատանքը
Արդեն որոշ ժամանակ է, ինչ Հայաստանը ձգտում է որպես կրթական ծառայություններ
տրամադրող երկիր հանդես գալ հարևան երկրների համար և նաև մասնակցում է Erasmus
Mundus ծրագրերին՝ նպատակ ունենալով բարձրացնել դեպի Հայաստան ուղղվող գիտական
շարժունակության մակարդակը: Միևնույն ժամանակ, ուսանողների և գիտահետազոտական
աշխատանք կատարողների ընդունման համար կարգավորիչ դաշտը շատ սահմանափակ է:
Մինչդեռ Հայաստանում ուսումը թվարկվում է որպես կացության թույլտվություն ձեռք բերելու
համար կոնկրետ նպատակ, թույլտվության համար պայմաններն ու չափորոշիչները հստակ
սահմանված չեն:Ի տարբերություն ԵՄ կանոնագրքի, որով սահմանվում են ընդունման ռեժիմ
(այդ թվում՝ ընթացակարգային երաշխիքները) և հստակ չափորոշիչներ գիտահետազոտական
աշխատանք կատարողների, ուսանողների, «au pair» ծրագրով տնային աշխատողների,
դպրոցական փոխանակման ծրագրերում ընդգրկված աշակերտների, չվարձատրվող
վերապատրաստողների և կամավորների համար՝ նրանց ներգաղթը դյուրացնելու համար,
Հայաստանի օրենսդրությամբ կոնկրետ կացության թույլտվություններ սահմանված չեն։
Համակարգի չարաշահումը կանխարգելելու համար կարևոր է հետևել քաղաքացի չհան-
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դիսացող ուսանողների առաջադիմությանը՝ կացության թույլտվության կանոնակարգերը
փոփոխելիս:
Առաջարկություններ
 Ուսանողների ընդունումը
- Հաստատակամորեն առաջարկվում է հստակ կերպով կարգավորել ուսանողների
ընդունման համար նախատեսված չափորոշիչները և պայմանները։ ԵՄ
կանոնագրքին համապատասխան՝ հետևյալ պահանջները պետք է նախապայման
լինեն ուսանողների ընդունման համար՝ ապրուստի բավարար միջոցների
ապացույց, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում օտարերկրյա քաղաքացու ընդունում, անչափահասների դեպքում՝ ծնողների թույլտվություն,
բժշկական ապահովագրություն և վերջապես դիմումի վճարի կատարում։
- Սահմանափակել կացության թույլտվության համար դիմումի մերժման հիմքերը՝
Ուսանողների մասին հրահանգի՝ հանրային անվտանգության, հասարակական
կարգի և հանրային առողջության պահանջներին համապատասխան:
- Վերանայել կացության թույլտվության դիմումի համար վճարի սահմանաչափը։
Դիմումի վճարի չափը չպետք է գերազանցի դիմումն ուսումնասիրելու ժամանակ
առաջացող ծախսերը։
- Տրամադրել տեղեկատվություն, նախընտրելի է համացանցի միջոցով, ընդունման
պայմանների և ընթացակարգերի վերաբերյալ, մասնավորապես հրապարակել
մեկ անգամ ներմուծված՝ ամսական կտրվածքով ապրուստի, ուսման և
ճամփորդության համար ծախսերի չափը։
 Ուսանողին մշտական կացության թույլտվությունից զրկելը և մշտական կացության
թույլտվության ժամկետը չերկարաձգելը
Վերանայել կացության թույլտվության ժամկետի չերկարաձգման չափորոշիչները,
մասնավորապես կիրարկել օրենսդրական միջոցներ՝ ուսման ընթացքն ու ավարտը
դիտանցելու համար:
 Ուսանողների համար աշխատանքային շուկայից օգտվելու հնարավորությունը
Կարգավորել
ուսանողների
համար
աշխատանքային
շուկայից
օգտվելու
հնարավորությունը՝ Հրահանգի 17-րդ հոդվածին համապատասխան, և իրականացնել
միջոցներ՝ դիտանցելու ուսանողների աշխատաժամանակը։
 Ուսանողների, աշակերտների, վերապատրաստվողների և կամավորների ընդունումը
Սահմանել օրենսդրական դաշտ՝ Ուսանողների մասին հրահանգի դրույթի
համաձայն, ինչպես նկարագրված է վերևում։
 Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների ընդունումը
- Օտարերկրյա քաղաքացի հանդիսացող՝ գիտահետազոտական աշխատանք
կատարողների ընդունումն ու կացությունը դյուրացնելու նպատակով՝ առաջարկվում է դրա վերաբերյալ դրույթ ներմուծել օրենսդրական դաշտ՝ Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների մասին հրահանգին համապատասխան։
Այդ նպատակով կարող է ստեղծվել կոնկրետ կացության թույլտվություն։
-

Իրավական դաշտը կիրարկելուն պես՝ առաջարկվում է տրամադրել
թարմացված տեղեկատվություն, մասնավորապես համացանցի միջոցով, գիտա22

հետազոտական աշխատանք իրականացնող կազմակերպությունների և
գիտահետազոտական աշխատանք իրականացնելու նպատակով երկրի տարածքում մուտքի և կացության համար պայմանների և ընթացակարգերի վերաբերյալ։

7. Ընտանիքը և ամուսնությունը
Հայաստանը Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի (ՄԻԵԿ) Կողմ
պետություն է, ուստի անձնական և ընտանեկան կյանքի իրավունքի վերաբերյալ 8-րդ
հոդվածը ուղղակիորեն կիրառելի է Հայաստանի նկատմամբ:Այնուամենայնիվ, դրա
կիրարկման մասով առկա են բացթողումներ, մասնավորապես, որևէ երաշխիք չկա, որ
իրականացվում է համամասնության թեստ, երբ մերժվում է կացության թույլտվության դիմումը
կամ դրա երկարաձգումը կամ դրանից զրկումը, և որ հասարակական կարգի և պետական
անվտանգության հարցում Պետության շահը հավասարակշռված է անհատի շահի հետ՝
ընտանեկան կյանքը պահպանելու համար: Ավելին, Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող
երեխա որդեգրելու օտարերկրյա քաղաքացիների վրա սահմանափակումները, թվում է, չեն
համապատասխանում ՄԻԵԿ–ի 8-րդ հոդվածին:
Ի տարբերություն ԵՄ կանոնագրքի՝ այն օտարերկրյա քաղաքացիների շրջանակը,
որոնք իրավունք ունեն որպես հովանավոր հանդես գալու ընտանիքի վերամիավորման
համար, «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի համաձայն, շատ սահմանափակ է:ԵՄ կանոնագիրքը լիազորում է անդամ պետություններին թույլատրելու ընտանիքի վերամիավորում այն
հովանավորների համար, որոնք ունեն բնակության/կացության թույլտվություն մեկ տարի կամ
ավելի վավերականության ժամկետով, և ունեն իրական հեռանկարներ մշտական
բնակության/կացության իրավունք ձեռք բերելու համար: Հայաստանի օրենսդրության
համաձայն՝ ընտանիքի վերամիավորումը գործնականում սահմանափակվում է այն անձով,
որն ունի մշտական կացության կարգավիճակ, որը կարելի է ձեռք բերել երեք տարի
բնակվելուց հետո:Մինչդեռ, այնուամենայնիվ, մշտական կացության թույլտվություն ձեռք
բերելու հնարավորությունը նույնպես բավականին սահմանափակ է:
Առաջարկություններ
 ՄԻԵԿ–ի 8–րդ հոդվածի ներքո երաշխիքները
Առաջարկվում է սահմանել իրավական և ընթացակարգային երաշխիքներ, որ ՄԻԵԿ–ի
8-րդ հոդվածը հաշվի առնվի, ինչպես նաև իրականացնել համամասնության թեստ՝
կացության թույլտվության դիմումը, դրա ժամկետի երկարաձգումը մերժելիս և դրանից
զրկելիս:
 Որդեգրումը
Առաջարկվում է տրամադրել օտարերկրյա քաղաքացիներին Հայաստանում
որդեգրման հավասար իրավունքներ: Օտարերկրյա քաղաքացիների նկատմամբ
տարբերակված մոտեցումը պետք է միայն թույլատրվի լուրջ հիմքերի գերակայության
դեպքում, օրինակ՝ երեխայի շահերից ելնելով:
 Ընտանիքի վերամիավորման շրջանակը
- Ընդլայնել ընտանիքի վերամիավորման իրավունքի շրջանակը՝ դրանում ներառելով
հովանավորների ընտանիքի անդամներին, որոնք ունեն մեկ տարի կամ ավելի
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վավերականության ժամկետով կացության թույլտվություն, և որոնք իրական
հեռանկարներ ունեն ձեռք բերելու մշտական կացության իրավունք:
-

Ընտանիքի վերամիավորման իրավունք շնորհել ամուսնու անչափահաս երեխաներին, երբ ամուսինն օժտված է խնամակալության իրավունքով, իսկ երեխաներն էլ
գտնվում են նրա խնամքի տակ:

-

Փախստականների
կողմից
ընտանիքի
վերամիավորման
տեսանկյունից՝
Հայաստանը պետք է տրամադրի ընտանիքի վերամիավորման իրավունք առանց
ուղեկցության անչափահասներին ծնողների, օրինական խնամակալների կամ
ընտանիքի ցանկացած այլ անդամի հետ, եթե անչափահասը չունի «ուղիղ
վերընթաց գծով»ազգական, կամ այդպիսի ազգականներին հնարավոր չէ գտնել։

-

Ընտանիքի վերամիավորման ոլորտում ԵՄ սահմանափակ իրավասության պատճառով՝ Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգը կիրառվում է միայն
օտարերկրյա քաղաքացու նկատմամբ, այնուհանդերձ, առաջարկվում է վերանայել
նաև Հայաստանի հովանավորների հետ ընտանիքի վերամիավորմանը վերաբերող
կանոնները և շնորհել նրանց հավասար իրավունքներ։

 Կացության թույլտվությունը, դրա ժամկետը երկարաձգելը մերժելու և դրանից զրկելու
պայմանները
- Առաջարկվում է վերանայել «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 19–րդ հոդվածով
սահմանված՝ կացության թույլտվությունը, դրա ժամկետը երկարաձգելը մերժելու և
դրանից զրկելու պայմանները։ Մասնավորապես, դիտարկել հանցանքի ծանրությունը կամ տեսակը, այդ անձից սպառնացող վտանգները, անձի ընտանեկան
փոխհարաբերությունների բնույթն ու ամրությունը և անդամ պետությունում նրա
բնակության/կացության տևողությունը, ինչպես նաև իր ծագման երկրի հետ
ընտանեկան, մշակութային և սոցիալական կապերի առկայությունը, մինչև դիմումի
մերժումը կամ թույլտվությունից զրկումը։
-

Ուսումնասիրել կացության թույլտվության տրամադրման պայմանների գերակայության հարցը թույլտվության ժամկետը երկարաձգելու դեպքում։

-

Ինչ վերաբերվում է փախստականներին, ապա բացառություն պետք է սահմանել
ընթացակարգային որոշակի պահանջներից։
Եթե փախստականը չի կարող
փաստաթղթային ապացույց ներկայացնել, ապա Հայաստանը պետք է հաշվի առնի
փախստականի ընտանեկան հարաբերությունների հետ կապված բոլոր ապացույցները, և դիմումը մերժելու վերաբերյալ որոշումը չի կարող հիմնված լինել միմիայն
այն փաստի վրա, որ փաստաթղթային ապացույցները բացակայում են։

 Առանձին կացության թույլտվությունը
Տրամադրել ընտանիքի անդամներին՝ առնվազն ամուսիններին, չամուսնացած
զուգընկերներին և չափահաս դարձած երեխաներին առանձին կացության
թույլտվություն առնվազն հինգ տարի բնակվելուց հետո: Ավելին, առաջարկվում է տրամադրել առանձին կացության թույլտվություն առանձնապես բարդ դեպքերում, օրինակ՝
ընտանեկան բռնության դեպքում, կամ եթե մահանում է հովանավորը, և ծագման
երկիր վերադառնալը կհանգեցնի առանձնապես բարդ կենսապայմանների և այլն։
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8.Միգրանտների իրավունքները և խտրականության բացառումը
Հայաստանը ստորագրել և վավերացրել է մարդու իրավունքների պաշտպանությանն
առնչվող գրեթե բոլոր միջազգային և տարածաշրջանային կոնվենցիաները։ Հայաստանի
Սահմանադրության համաձայն՝ վավերացված միջազգային և տարածաշրջանային պայմանագրերը ինքնաբերաբար դառնում են Հայաստանի ներպետական օրենսդրության մաս, իսկ
ազգային իրավունքի հետ հակասության դեպքում, գերակայում են պայմանագրերը։
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը նաև պարունակում է դրույթներ,
որոնցով երաշխավորվում են մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները։ Ինչ
վերաբերում է խտրականությանը, ապա Հայաստանի օրենսդրությունում նշված խտրականության սահմանումը հնարավորություն է տալիս տարբերակելու ուղղակի և անուղղակի
խտրականության միջև, ինչպես որ դա սահմանված է ԵՄ կանոնագրքով։ Ավելին,
Հայաստանի օրենսդրությունը պետք է պարունակի դրույթներ, որոնցով արգելվում են
ռասայի, մաշկի գույնի, կրոնի, ցեղի կամ ազգային կամ էթնիկ ծագման հիմքով բռնություն
կամ ատելություն բացահայտ հրահրելը։ Առաջարկվում է նաև, որը Հայաստանի
օրենսդրությունը համապատասխանեցվի ԵՄ կանոնագրքին հավասար վերաբերմունքի
սկզբունքի կիրառման մասով՝ ապացուցման պարտականությունը դնելով պատասխանողի
վրա, երբ ներկայացվում են խտրականության վերաբերյալ գործեր։ Պետք է նախատեսել
լրացուցիչ դրույթներ՝ պաշտպանելու անհատներին անբարենպաստ հետևանքներից՝ որպես
արձագանք այն գանգատներին կամ վարույթներին, որոնց նպատակն է ապահովել հավասար
վերաբերմունքի սկզբունքի պահպանումը՝ ի հակադրություն ԵՄ կանոնագրքի։
Առաջարկություններ
 Հայաստանի Սահմանադրության 6-րդ հոդվածը
Չնայած որ Հայաստանի Սահմանադրության 6–րդ հոդվածում նշվում է, որ
միջազգային պայմանագրերը Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի բաղկացուցիչ մասն են՝ Հայաստանը պետք է դիտարկի որոշ դրույթներ
ազգային օրենսդրություն փոխատեղելու հարցը՝ համալիր իրականացում ապահովելու
նպատակով։ Խոշտանգում և խտրականություն հասկացությունների սահմանումները
դրա վառ օրինակներն են։
 Միգրանտների իրավունքների վերաբերյալ օրենսդրությունը
Օտարերկրացիների իրավունքների վերաբերյալ դրույթները Հայաստանում ներառված
չեն մեկ ակտում։ Համապատասխան դրույթները առկա են հիմնականում
Սահմանադրությունում և «Օտարերկրացիների մասին» օրենքում։ Առանձին օրենսդրական ակտը կարող էր օժանդակել այն ընկալմանը, որ անհրաժեշտ է Հայաստանի
օրենսդրությամբ միգրանտներին (և ոչ միայն փախստականներին) ընկալել որպես
մարդկանց խոցելի խմբեր, որոնք կարիք ունեն մարդու իրավունքների հատուկ
պաշտպանության։
 Խտրականության դեմ պայքարի օրենսդրությունը
Անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանն ընդունի համապարփակ և համալիր
օրենսդրություն հավասար վերաբերմունքի և խտրականության բացառման վերաբերյալ։ Օրենսդրությունը պետք է պարունակի խտրականություն հասկացության
սահմանում, որով կտարբերակվի ուղղակի և անուղղակի խտրականությունը՝ հետևելով
ԵՄ կանոնագրքին։ Այն պետք է նաև ընդգրկի դրույթ, որ ապացուցման պարտա25

կանությունը պետք է դրվի պատասխանողի վրա՝ առերևույթ խտրականության
վերաբերյալ գործերի դեպքում։ Դրանով հնարավոր է ապահովել հավասար վերաբերմունքի սկզբունքի արդյունավետ կիրառումը։
 Հետապնդումից պաշտպանությունը
Հայաստանը պետք է ներառի իր օրենսդրության մեջ անհրաժեշտ միջոցներ՝
պաշտպանելու անհատներին ցանկացած տեսակի անբարենպաստ վերաբերմունքից
կամ անբարենպաստ հետևանքից՝ որպես արձագանք այն գանգատին կամ
վարույթներին, որոնց նպատակն է ապահովել հավասար վերաբերմունքի սկզբունքի
պահպանումը։ Անհրաժեշտ է ապահովել հետապնդման զոհերի համար դատական
և/կամ վարչական պաշտպանության հասանելիությունը, ինչպես նաև օրենսդրությունում հետապնդումից պաշտպանության վերաբերյալ դրույթի և այն երաշխիքի
ներառումը, որ հանրությունը տեղեկացված լինի հավասար վերաբերմունքի վերաբերյալ բոլոր դրույթների մասին։16
 Կանանց նկատմամբ խտրականություն հասկացության սահմանումը
Հայաստանի օրենսդրությունը պետք է պարունակի կանանց նկատմամբ խտրականություն հասկացության հստակ և համապարփակ սահմանում (ուղղակի և անուղղակի),
ինչպես առաջարկվում է Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման հարցերով
կոմիտեի կողմից։17 Դա կարող է ներառվել խտրականության դեմ պայքարի ընդհանուր
օրենքում, որը Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է մշակել:
 Մարդու իրավունքների պաշտպանի դերը
Հայաստանը պետք է դրական քայլեր ձեռնարկի՝ ապահովելու համար, որպեսզի
օտարերկրացիները ստանան Մարդու իրավունքների պաշտպանի դերի մասին
անհրաժեշտ ամբողջ տեղեկատվությունը, և որպեսզի կարողանան օգտվել այդ կարևոր
հաստատության ծառայություններից՝ պետական մարմինների կողմից իրենց իրավունքների խախտման դեպքում։ Բացի դրանից՝ կարևոր է, որպեսզի Մարդու իրավունքների
պաշտպանը միգրանտների իրավունքների խախտման վիճակագրություն հավաքի։
Վիճակագրության հավաքումն ու վերլուծումը կնպաստի այն ընկալմանը, թե որքանով
են միգրանտները պաշտպանված, և թե արդյոք միջազգային և ազգային
օրենսդրությունը պատշաճ կերպով կիրառվում է։
 Բացահայտ հրահրումը
Հայաստանի Քրեական օրենսգրքում կարող է ներառվել դրույթ, որով արգելվում է
ռասայի, մաշկի գույնի, կրոնի, ցեղի կամ ազգային կամ էթնիկ ծագման հիմքով
ատելության կամ բռնության բացահայտ հրահրումը։
16

«Անկախ ռասայական կամ էթնիկ ծագումից մարդկանց միջև հավասար վերաբերմունքի մասին սկզբունքը
կիրարկելու մասին» Խորհրդի 2000 թվականի հունիսի 29–ի 2000/43/ԵՀ հրահանգի 7–րդ, 8–րդ, 14–րդ և 15–րդ
հոդվածներ, (այսուհետ՝ Անկախ ռասայական կամ էթնիկ ծագումից հավասար վերաբերմունքի մասին հրահանգ),
հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:180:0022:0026:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի
17–ին) և «Աշխատանքի և մասնագիտության հարցերում հավասար վերաբերմունքի մասով ընդհանուր դաշտ
սահմանելու մասին» Խորհրդի 2000 թվականի նոյեմբերի 27–ի 2008/78/ԵՀ հրահանգի 9–րդ, 10–րդ, 16–րդ և 17–րդ
հոդվածներ (այսուհետ՝ Աշխատանքի և մասնագիտության հարցերում հավասար վերաբերմունքի մասին
հրահանգ), հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի
17–ին)
17
Տե՛ս նաև Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման հարցերով կոմիտեի մեկնաբանությունները,
Հայաստան, 44-րդ նստաշրջան, CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev., 2009 թվականի փետրվարի 1, 2:

26

 Մարդու իրավունքների վերաբերյալ պայմանագրերի վավերացումը
Հայաստանը կարող է դիտարկել հետևյալ փաստաթղթերի վավերացման հարցը՝
- «Բոլոր հանգամանքներում մահապատժի վերացման մասին» Մարդու
իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի թիվ 13 արձանագրությունը։
- «Միգրանտ աշխատողների իրավական կարգավիճակի մասին» եվրոպական
կոնվենցիան,18 որին արդեն Կողմ են հանդիսանում 11 պետություններ։
- «Փախստականների համար վիզաների վերացման մասին» եվրոպական
համաձայնագիրը,19 որը ստորագրվել է 2011 թվականի մայիսի 11–ին, և որին
արդեն Կողմ են հանդիսանում 23 պետություններ։
- Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների դաշնագրի երկրորդ
կամընտիր արձանագրությունը, որի նպատակն է մահապատժի վերացումը։20
- «Սեռական շահագործումից և սեռական չարաշահումից երեխաների
պաշտպանության մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան։21
- «Քաղաքացիության մասին» եվրոպական կոնվենցիան. որին արդեն Կողմ են
հանդիսանում 20 պետություններ։22
- «Տեղական
մակարդակում
հանրային
կյանքում
օտարերկրացիների
մասնակցության մասին» եվրոպական կոնվենցիան, որին արդեն Կողմ են
հանդիսանում ութ պետություններ։23
- Բացի դրանից՝ Հայաստանը կարող է հայտարարություն անել «Ռասայական
խտրականության վերացման մասին» միջազգային կոնվենցիայի 14–րդ
հոդվածի վերաբերյալ՝ այդպիսով ճանաչելով Կոմիտեի՝ իր իրավազորության
ներքո այն անհատներից և խմբերից հաղորդագրություններ ստանալու և
դիտարկելու իրավասությունը, որոնք պնդում են, որ Կողմ հանդիսացող
պետությունների կողմից՝ Կոնվենցիայում ամրագրված որևէ իրավունքի
խախտման զոհ են հանդիսանում։
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Եվրոպայի խորհուրդ, «Միգրանտ աշխատողների իրավական կարգավիճակի մասին» եվրոպական կոնվենցիա,
1977 թվականի նոյեմբերի 24, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/093.htm (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17-ին):
19
Եվրոպայի խորհուրդ, «Փախստականների համար վիզաների վերացման մասին» եվրոպական համաձայնագիր,
1959 թվականի ապրիլի 20, ԵՊՇ 31, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/031.htm (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17-ին):
20
ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեա, Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնագրի երկրորդ
կամընտիր արձանագրություն, որի նպատակն է մահապատժի վերացումը, 1989 թվականի դեկտեմբերի 15,
A/RES/44/128, Պայմանագրերի շարք, հատոր 1642, А-14668, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://daccess-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/548/87/IMG/NR054887.pdf?OpenElement (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի
17-ին):
21
Եվրոպայի խորհուրդ, «Բոլոր հանգամանքներում մահապատժի վերացման վերաբերյալ» Մարդու իրավունքների
եվրոպական կոնվենցիայի թիվ 13 արձանագրություն, 2002 թվականի մայիսի 3, ԵՊՇ 187, հասանելի է հետևյալ
հասցեով՝ http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/187.htm (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17-ին):
22
Եվրոպայի խորհուրդ, «Քաղաքացիության մասին» եվրոպական կոնվենցիա, 1997 թվականի նոյեմբերի 6, ԵՊՇ
166, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/166.htm (էջայցը՝ 2013
թվականի փետրվարի 17-ին):
23
Եվրոպայի խորհուրդ, «Քաղաքացիության մասին» եվրոպական կոնվենցիա, 1997 թվականի նոյեմբերի 6, ԵՊՇ
166, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/166.htm (էջայցը՝ 2013
թվականի փետրվարի 17-ին):
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9. Ինտեգրումը
Ներկայումս Հայաստանում առկա չեն գործող ինտեգրման միջոցներ, այդ իսկ
պատճառով, առաջարկվում է այս ոլորտում քաղաքականություն մշակել։ Թիրախավորված
քաղաքականություն և միջոցներ մշակելու նպատակով՝ առաջին հերթին խորհուրդ է տրվում
իրականացնել օտարերկրյա քաղաքացիների թվակազմի և կարիքների գնահատում։
Գնահատման մեջ պետք է ներառել աշխատանքային շուկայի վիճակը, բնակարանային
պայմանները, կրթության մակարդակը, լեզվական գիտելիքները, աջակցման մեխանիզմների
առկայությունը և այլն։ Ներգաղթողների սակավաթվությամբ պայմանավորված՝ այդ
միջոցները կարող են նաև կապակցվել Հայաստանի քաղաքացիների վերադարձին միտված
վերաինտեգրման և փախստականների ինտեգրման միջոցներին։ Առաջարկվում է, որ
Հայաստանը ժամանակին ընդունի և ապահովի ինտեգրման միջոցներ։
Առաջարկություններ


Լեզվի դասընթացները
Բոլոր միգրանտների՝ մասնավորապես կանանց և երեխաների համար ապահովել
հայերենի դասընթացներ, քանի որ լեզվի իմացությունը հյուրընկալող հասարակությունում ինտեգրման և մասնակցության առանցքային գործիքն է։



Տեղեկատվության տրամադրումը
Տրամադրել օտարերկրյա քաղաքացիների համար ներգաղթի պայմանների և
աշխատանքային շուկայի հնարավորություններից օգտվելու, աշխատանքային
իրավունքների, սոցիալական ապահովության հասանելիության, խտրականության
դեմ պայքարի և այլնի վերաբերյալ թափանցիկ և դյուրըմբռնելի տեղեկատվություն։



Այլատյացության և խտրականության կանխարգելմանն ուղղված գործողությունները
Օտարերկրյա քաղաքացիների հանդեպ բացասական վերաբերմունքի, այլատյացության և խտրականության առաջացման դեպքերը կանխելու նպատակով՝ լայն
հանրությանը տրամադրել տեղեկատվություն Հայաստանի համար ներգաղթի
էության և առավելությունների, ինչպես նաև միջազգային մարդասիրական գործողությունների մասով Հայաստանի պարտավորությունների վերաբերյալ։



Ներմիգրացիոն հոսքերի վերլուծության վրա հիմնված քաղաքականությունը
Հավաքել տվյալներ, վերլուծել և հետազոտել Հայաստան ժամանող և Հայաստանում
բնակվող օտարերկրյա քաղաքացիների թվակազմը և առանձնահատկությունները
(տարիք, կրթություն և այլն)՝ թիրախավորված ինտեգրման քաղաքականություն և
միջոցներ ընդունելու նպատակով։



Խոցելի խմբերի ինտեգրումը
Առաջարկվում է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել փախստականների,
թրաֆիքինգի զոհերի և այլ խոցելի խմբերի վիճակին ու աջակցել բնակարանային
պայմանների ապահովման, աշխատանք փնտրելու և աշխատանքային շուկա մուտք
գործելու հնարավորությանը, հայերեն սովորելու, կրթության և դպրոցում
տեղավորման, մեկուսացումը նվազեցնելու և սոցիալական ու առողջապահական
ծառայություններից օգտվելուն նպաստելու հարցերում։



Համակարգումը և համագործակցությունը
Ինտեգրումը տարբեր նախարարությունների, տեղական և պետական մարմինների,
ՀԿ–ների, կրոնական կազմակերպությունների գործունեությունը շոշափող ոլորտ է,
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այդ իսկ պատճառով համագործակցության և գործընկերության բարձր մակարդակը
էական նշանակություն ունեն ինտեգրման արդյունավետ քաղաքականությունների
համար։ Ինտեգրման քաղաքականության մշակումն ու իրագործումը համակարգելու
նպատակով՝ խորհուրդ է տրվում նշանակել համակարգող և սահմանել նրա հստակ
պարտականությունները։

10. Ապաստանը
ԵՄ կանոնագրքի հետ համեմատությամբ՝ մի շարք բացթողումներ են նախանշվել
ապաստանի վերաբերյալ օրենսդրությունում։ Այն անձանց համար (լրացուցիչ) պաշտպանության բացակայությունը, որոնք չեն համարվում փախստականներ՝ «Փախստականների
կարգավիճակի մասին» կոնվենցիայի համաձայն, բայց որոնք չեն կարող հեռացվել
Հայաստանից, ապաստանի որոշման ընթացակարգի թերությունները և փախստականներին
ու այն անձանց շնորհվող սահմանափակ իրավունքներն ու ինտեգրման և աջակցման
միջոցները, որոնք չեն կարող հեռացվել վերադարձնելու անթույլատրելիության սկզբունքի
պատճառով, այնուամենայնիվ, կարծես հիմնական մտահոգության առարկաներն են։ Ավելին,
չնայած որ օրենսդրությունը նախատեսում է ժամանակավոր պաշտպանության ընթացակարգեր ապաստան հայցողների զանգվածային ներհոսքի դեպքում, նաև իր սահմանափակ
շրջանակի պատճառով, չի թվում, որ Հայաստանը կարող է գործնականում ապահովել բոլոր
կարիքավոր անձանց պաշտպանությունը։
Առաջարկություններ
 Լրացուցիչ պաշտպանության կարգավիճակը
- Առաջարկվում է գործածել Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի
մասին հրահանգում առկա սահմանումն ու տերմինաբանությունը՝ ապաստան
հայցողներ, փախստականներ և լրացուցիչ պաշտպանության կարգավիճակով
անձինք հասկացությունները սահմանելիս։
- Սահմանել լրացուցիչ պաշտպանության կարգավիճակ այն անձանց համար, որոնք
չեն համարվում փախստական, բայց որոնց մասով լուրջ հիմքեր կան կարծելու, որ
տվյալ անձին, իր քաղաքացիության երկիր, իսկ քաղաքացիություն չունեցող անձին՝
իր նախկին մշտական բնակության երկիր վերադարձնելու դեպքում, լուրջ վնաս
պատճառելու իրական վտանգ կարող է առաջանալ, և այդ անձն ի վիճակի չէ, կամ
այդ վտանգի պատճառով չի ցանկանում օգտվել այդ երկրում պաշտպանության
հնարավորությունից։ Լուրջ վնաս հասկացությունը պետք է ներառի մահապատիժը
կամ դրա կիրառումը, կամ ծագման երկրում դիմողի խոշտանգումը կամ
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքը կամ պատիժը, կամ լուրջ և
անմիջական վտանգ քաղաքացիական անձի կամ անհատի կյանքին՝ միջազգային և
ներքին զինված ընդհարումների իրավիճակներում անխտրական բռնության
պատճառով։
- Հայաստանում պաշտպանություն կարգավիճակ և կացության թույլտվություն
շնորհելուց բացի՝ հավասարապես կարևոր է նաև լրացուցիչ պաշտպանության
կարգավիճակով անձին երաշխավորել Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու
իրավունքի մասին հրահանգում ամրագրված իրավունքները (կրթություն,
բնակարանային ապահովում, ինտեգրում, ընտանիքի վերամիավորում և այլն)։
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-

Ընթացակարգային տեսանկյունից առաջարկվում է, որ միջազգային պաշտպանությունը (փախստականի և լրացուցիչ պաշտպանության կարգավիճակ) մշակվի և
շնորհվի միասնական ընթացակարգով ապաստանի հարցերի համար պատասխանատու մարմնի կողմից. այս առումով, ապաստանի համար դիմումները
դիտարկվում են որպես միջազգային պաշտպանության համար դիմումներ, եթե
հստակ այլ կերպ նշված չէ։

 Ապաստանի համար դիմումների գնահատումը
Առաջարկվում է առավել մանրամասն կանոնակարգել ապաստանի դիմումների
գնահատման հարցը և ընդլայնել «Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի
52–րդ հոդվածի շրջանակը, և մասնավորապես «Փախստականների և ապաստանի
մասին» օրենքում սահմանել տեղում պաշտպանության կարիքը գնահատելու
պարտավորություն, սահմանել հետապնդման և պաշտպանության դերակատարներին,
ինչպես նաև ներքին պաշտպանության հնարավորությունը։
 Պաշտպանության կարգավիճակի ավարտը
Առաջարկվում է փախստականի վերաբերյալ դադարեցման, չեղյալ հայտարարելու և
բացառման հիմքերը համապատասխանեցնել Հրահանգում նախատեսված հիմքերին,
մասնավորապես հանել այն դրույթը, ըստ որի փախստականի նկատմամբ
դադարեցման ընթացակարգ է կիրառվում, եթե անձը լքում է Հայաստանը և այդ
ընթացքում լրանում է կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթղթի ժամկետը, իսկ
քաղաքացիության կամ նախկին մշտական բնակության երկրում հանգամանքների
փոփոխության մասով՝ նախատեսել պահանջ, որ փոփոխություններն էական են և
ժամանակավոր բնույթ չեն կրում։
 Միջազգային պաշտպանության կարգավիճակ ունեցող անձանց իրավունքները
- Միջազգային պաշտպանության կարգավիճակ ունեցող անձանց տրամադրել
կացության թույլտվություն՝ Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի
մասին հրահանգի 24–րդ հոդվածի համաձայն։
- Սահմանել հստակ պարտավորություն, որ իշխանությունները հաշվի առնեն խոցելի
խմբերի առանձնահատուկ իրավիճակը, ինչպես նաև դիտարկեն երեխայի շահերը։
- Ինչ վերաբերում է տեղեկատվություն տրամադրելուն և խորհրդատվությանը, ապա
առաջարկվում է տրամադրել ապաստան հայցողներին և փախստականներին
իրենց իրավական կարգավիճակի, իրավունքների և պարտականությունների
վերաբերյալ տեղեկատվություն, ինչպես նաև լրացուցիչ անկախ իրավաբանական
խորհրդատվություն պետք է տրամադրել ապաստան հայցողներին, մասնավորապես, եթե նրանց դիմումը մերժվել է։
- Նպաստել գործունեության տարբեր տեսակներից օգտվելու հնարավորությունը,
ինչպիսիք են՝ զբաղվածությանն առնչվող կրթությունը, մասնագիտական
վերապատրաստումը, այդ թվում՝ որակավորումները բարձրացնելու համար
նախատեսված վերապատրաստման դասընթացները, աշխատավայրում գործնական փորձը և խորհրդատվական ծառայություները, որոնք Հայաստանի
օրենսդրությամբ սահմանված չեն:
- Միջազգային պաշտպանության կարգավիճակ ունեցող անչափահասներին ապահովել կրթական համակարգից օգտվելու լիարժեք հնարավորությամբ՝ նույն
պայմաններով, ինչ քաղաքացիներին:
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-

-

Իր քաղաքացիների նման հավասար վերաբերմունք ցուցաբերել միջազգային
պաշտպանության շահառուների նկատմամբ և ձգտել դրա մասով լիարժեք
հասանելիություն ապահովել բոլոր այն անձանց համար, որոնք չեն կարող իրենց
որակավորումների վերաբերյալ փաստաթղթային ապացույցներ ներկայացնել:
Ապահովել միջազգային պաշտպանության շահառուների համար կացարան
ունենալու հնարավորությունը նույն պայմաններով, ինչ Հայաստանում օրինական
բնակվող մյուս օտարերկրյա քաղաքացիների համար:
Ընդհանուր առմամբ ապահովել ինտեգրման միջոցներով (լեզվի դասընթացներ,
մշակութային կողմնորոշման դասընթացներ, առօրյա կյանքին վերաբերող
տեղեկատվություն, հանրային կյանքին մասնակցություն և այլն)։

 ժամանակավոր պաշտպանությունը
- Ընդլայնել ժամանակավոր պաշտպանության անհատական շրջանակը՝ ներառելով բոլոր տեղահանված անձանց՝ Ժամանակավոր պաշտպանության մասին
հրահանգի սահմանմանը համապատասխան։
- Ինչ վերաբերում է ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակով անձանց
իրավունքներին, ապա կարևոր է շնորհել նրանց Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգով նախատեսված իրավունքները, մասնավորապես՝

իր տարածք ժամանակավոր պաշտպանության նպատակով ընդունման
ենթակա անձանց ապահովել ցանկացած հնարավորությամբ՝ անվճար կամ
նվազագույն ծախսով անհրաժեշտ վիզա ձեռք բերելու համար,

տրամադրել բժշկական և այլ աջակցություն ոչ միայն առանց ուղեկցության
անչափահասներին, այլ նաև հատուկ կարիքներ ունեցող այլ անձանց
(այսինքն՝ բռնաբարության, խոշտանգման, ֆիզիկական, հոգեբանական
կամ սեռական բռնության զոհեր),

հնարավոր դարձնել կամավոր վերադարձը և դիտարկել մարդասիրական
պարտադիր պատճառները, որոնք վերադարձը որոշ դեպքերում անհնար
կամ անիմաստ կարող են դարձնել,

դրական լուծում տալ վերադարձի դիմումներին այն անձանց մասով, որոնք
կամավոր
կերպով
վերադարձել
են
նախքան
ժամանակավոր
պաշտպանության ավարտը,

ոչ քաղաքական բնույթի լուրջ հանցագործության պատճառով ժամանակավոր պաշտպանությունից անձին զրկելու մասով՝ սահմանել որոշակի
հավասարակշռություն
ակնկալվող
հետապնդման
ծանրության
և
հանցագործության բնույթի միջև։ Առանձնակի դաժան արարքները,
նույնիսկ եթե կատարվել են ենթադրյալ քաղաքական նպատակներով,
կարող են որակվել որպես ոչ քաղաքական բնույթի լուրջ հանցագործություններ։
- Սահմանել օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց
զանգվածային ներհոսքի վերաբերյալ դրույթ՝ Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի սահմանմանը համապատասխան։
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11. Առանց ուղեկցության անչափահասները
Մինչ այժմ Հայաստանում առանց ուղեկցության որևէ անչափահաս չի նախանշվել։
Չնայած որ Հայաստանի օրենսդրությունը չի սահմանում կոնկրետ դրույթներ ապաստան
հայցող կամ փախստական հանդիսացող՝ առանց ուղեկցության անչափահասների համար,
պարզ չէ, թե արդյոք պատասխանատու մարմինները կարող են պատշաճ հոգածություն և
աջակցություն տրամադրել նրանց։ Առանց ուղեկցության այն անչափահասների համար
կոնկրետ դրույթների բացակայությունը, որոնք թրաֆիքինգի զոհ են և չեն դիմում ապաստանի
համար, մեկ այլ էական բացթողում է։
Առաջարկություններ
 Առանց ուղեկցության անչափահասները՝ որպես թրաֆիքինգի զոհ
- Ապահովել համապարփակ օրենսդրություն այն երեխաների համար, որոնք
թրաֆիքինգի կամ սեռական շահագործման զոհեր են։
- Չնայած որ Թրաֆիքինգի զոհերի համար բնակության/կացության թույլտվության
մասին հրահանգի դրույթները պարտադիր բնույթ չունեն, այնուամենայնիվ,
առաջարկվում է, որ դրանք նույնպես կիրարկվեն Հայաստանում։
 Առանց ուղեկցության անչափահասների նկատմամբ հոգածությունը և աջակցությունը
- Ապահովել առողջապահական և վերականգնողական ծառայություններից օգտվելու
հնարավորություն առանց ուղեկցության անչափահասների համար՝ անկախ նրանց
կարգավիճակից։
- Կանոնակարգել և ապահովել հարմարավետ և մասնագիտացված կացարանից
(խնամակալ ծնողներ, մասնագիտացված հաստատություններ և այլն) օգտվելու
հնարավորություն՝ առանց ուղեկցության անչափահասների համար, որոնք և՛
ապաստան հայցողներ են, փախստականներ են, և թե՛ թրաֆիքինգի զոհեր են,
ինչպես նաև պարբերական վերապատրաստումներ անցկացնել այն օրինական
խնամակալների կամ այլ անձնակազմի համար, որոնք աշխատում են առանց
ուղեկցության անչափահասների հետ։
- Ապահովել կրթության լիարժեք հասանելիություն առանց ուղեկցության այն
անչափահասների համար, որոնք ապաստան հայցողներ են, փախստականներ
կամ թրաֆիքինգի զոհեր, ինչպես նաև այն անձանց համար, որոնք չեն կարող
հեռացվել Հայաստանից վերադարձնելու անթույլատրելիության սկզբունքի հիմքով։
 Վերադարձը
Առաջարկվում է նախատեսել կոնկրետ երաշխիքներ առանց ուղեկցության
անչափահասների համար՝ վերադառնալու ընթացակարգի մասով, ինչպես սահմանված
է Վերադարձի մասին հրահանգով։
 Տվյալների հավաքումը
Առաջարկվում է հավաքել առանձին տվյալներ առանց ուղեկցության անչափահասների
վերաբերյալ, որոնք բերման են ենթարկվել և/կամ հայտնաբերվել են Հայաստանում։
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12. Անկանոն միգրացիան
Անկանոն միգրացիայի դեմ պայքարը առանձնահատուկ ուշադրության կենտրոնում է
Հայաստանում, այնուամենայնիվ, ԵՄ կանոնագրքի հետ համեմատությամբ՝ իրավական
դաշտը բավականին սահմանափակ է։ Երկիր մուտք գործելու հարաբերականորեն ցածր
մակարդակի պայմաններով պայմանավորված՝ անկանոն միգրացիան դեպի Հայաստան չի
ընկալվում որպես կարևոր երևույթ։ Խնդրահարույց է այն հարցը, որ անկանոն միգրացիային
վերաբերող տարբեր իրավախախտումների համար կիրառվող պատժամիջոցները շատ են
տարբերվում։Մասնավորապես, հաշվի առնելով Եվրոպական միության արդարադատության
դատարանի իրավազորությունը՝ պետք է կիրառել վարչական պատժամիջոցներ միգրացիոն
իրավախախտումների համար (եթե քրեական բնույթի որևէ այլ մտադրություն չի
հաստատվել), ներկայիս քրեական պատժի փոխարեն։Ինչ վերաբերում է փոխադրողների
պարտականություններին և անկանոն միգրացիայի դյուրացմանը, ապա այս մասով
իրավական դաշտ առկա չէ։ Միևնույն ժամանակ անկանոն կարգավիճակով միգրանտների
զբաղվածության վերաբերյալ օրենսդրությունը տարրական (ռուդիմենտար) բնույթ ունի, և
առկա են էական բացթողումներ ԵՄ կանոնագրքի հետ համեմատությամբ։
Առաջարկություններ
 Անկանոն միգրացիայի համար պատժամիջոցները և անկանոն միգրացիայի
դյուրացումը
- Կիրառել վարչական պատժամիջոցներ միգրացիոն իրավախախտումների համար՝
մասնավորապես անկանոն սահմանահատման համար (եթե քրեական բնույթի որևէ
այլ մտադրություն չի հաստատվել), ներկայիս քրեական պատժի փոխարեն և
ներդաշնակեցնել անկանոն միգրացիային վերաբերող պատժամիջոցների մակարդակը։
- Առաջարկվում է սահմանել քրեական պատժամիջոցներ մաքսանենգ ճանապարհով
մարդկանց տեղափոխման համար, ինչպես նաև արդյունավետ, իրավաչափև
տարհամոզիչ պատժամիջոցներ անկանոն միգրացիային նպաստելու համար։
 Փոխադրողների պատասխանատվությանը վերաբերող օրենսդրությունը
- Առաջարկվում է պատասխանատվություն նախատեսել փոխադրողների համար
այն օտարերկրացիների մասով, որոնք ճամփորդում են դեպի Հայաստան առանց
վավերական ճամփորդական փաստաթղթի կամ մուտքի վիզայի, և կիրառել
պատժամիջոցներ չենթարկվելու համար։
- Առաջարկվում է, որ օդային փոխադրողներից պահանջվի հավաքել և փոխանցել
ուղևորների մասին տվյալները Հայաստանի իշխանություններին։
 Անկանոն կարգավիճակով միգրանտների զբաղվածությունը
- Առաջարկվում է սահմանել համապարփակ օրենսդրական դաշտ, որով
պատժամիջոցներ կսահմանվենանկանոն կարգավիճակով միգրանտների զբաղվածության համար, ինչպես սահմանված է Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգով։
- Ստեղծել իրավական դաշտ անկանոն կարգավիճակով միգրանտ աշխատողների
իրավունքները պաշտպանելու և աջակցություն տրամադրելու չվճարված
աշխատավարձերը, սոցիալական ապահովության նպաստները, պահանջելու
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հարցում, ինչպես նաև այլ հարցերում, այն դեպքում, երբ նրանք վերադարձել կամ
վերադարձվել են ծագման երկիր։
Առաջարկվում է իրականացնել իրազեկվածության բարձրացման միջոցառումներ և
տեղեկացնել օտարերկրյա քաղաքացի հանդիսացող աշխատողներին իրենց
իրավունքների մասին, ինչպես նաև նպաստել աջակցման մեխանիզմներից,
ինչպիսիք են՝ արհեստակցական միությունները և մյուս խորհրդատվական
ծառայությունները, օգտվելու նրանց հնարավորություններին։

13. Մարդկանց թրաֆիքինգը
Հայաստանը համարվում է մարդկանց թրաֆիքինգի ծագման և տարանցման, և ավելի
քիչ չափով նպատակակետ երկիր։ Հաղորդվում է, որ վերջին տարիներին Հայաստանը զգալի
առաջընթաց է արձանագրել մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի ոլորտում, այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով ԵՄ կանոնագրքին Հայաստանի օրենսդրության համապատասխանեցման հարցը՝ որոշ ոլորտներում պահանջվում են հետագա բարելավումներ։
Մասնավորապես, առկա է չէ ամուր իրավական հիմք թրաֆիքինգի զոհերի վերականգնման
ժամանակահատվածի և կացության թույլտվության համար։ Ավելին, թվում՝ երաշխավորված
չէ, որ զոհերը արդյունավետ կերպով օգտվեն աջակցության և պաշտպանության հնարավորություններից (այդ թվում՝ վկայի պաշտպանությունը)՝ անկախ այն հանգամանքից՝ նրանք
համագործակցում են իրավապահ մարմինների հետ, թե ոչ։ Քրեական արդարադատության
տեսանկյունից՝ խնդրահարույց է, որ իրավաբանական անձինք չեն ենթարկվում քրեական
պատասխանատվության։
Առաջարկություններ
 Քրեականացումը
- Ավելացնել պատժի նվազագույն չափը մինչև տասը տարվա ազատազրկման, եթե
թրաֆիքինգն իրականացվել է ծանրացնող հանգամանքներում։
- Քրեական պատասխանատվություն սահմանել իրավաբանական անձանց համար։
Իրավաբանական անձանց նկատմամբ պատժամիջոցները պետք է ներառեն՝
քրեական և ոչ քրեական տուգանքները, և այլ պատժամիջոցներ, ինչպիսիք են՝
պետական օգնությունից կամ նպաստներից զրկումը, առևտրային գործունեությամբ
զբաղվելուց զրկումը, իրավաբանական անձի գրասենյակների ժամանակավոր կամ
մշտական փակումը, ինչպես նաև դրան դատական վերահսկողության ներքո
վերցնելը, կամ դատական կարգով դրա գործունեության դադարեցումը։
- Առաջարկվում է հստակ սահմանել օրենքում, որ հանցագործություն կատարողին
քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցում տուժողի համաձայնությունը դեր չի խաղում:
 Թրաֆիքինգի զոհերի պաշտպանությունը
- Սահմանել իրավական հիմքեր մինչև 30 օր տևողությամբ վերականգնման և
մտորման ժամանակահատվածի համար, և ապահովել, որ թրաֆիքինգի զոհերը
համակարգված եղանակով տեղեկացվեն վերականգնման և մտորման ժամանակահատվածի վերաբերյալ և արդյունավետ կերպով ստանան այդպիսի ժամանակահատված:
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Սահմանել թրաֆիքինգի զոհերի համար կացության թույլտվություն և պարբերաբար տեղեկացնել թրաֆիքինգի (հնարավոր) զոհերին թույլտվություն ձեռք
բերելու հնարավորության վերաբերյալ:
Առաջարկվում է նաև սահմանել կանոններ, որոնց համաձայն թրաֆիքինգի զոհերի
համար նախատեսված կացության թույլտվություն ունեցողները օգտվեն աշխատանքային շուկայի, մասնագիտական վերապատրաստման և կրթության
հնարավորություններից:
Ներմուծել ծրագրեր, որոնցով դյուրացվում է իրենց ծագման երկրներ թրաֆիքինգի
զոհերի վերադարձը։
Առաջարկվում է թրաֆիքինգի զոհերի համար ներդնել վկայի պաշտպանության և
իրավական պաշտպանության ռեժիմ:
Առաջարկվում է երաշխավորել, որ թրաֆիքինգի զոհերի համար հասանելի լինեն
նրանց անհրաժեշտ աջակցությունն ու պաշտպանությունը՝ անկախ այն
հանգամանքից՝ նրանք համագործակցում են իրավապահ մարմինների հետ, թե ոչ,
և թրաֆիքինգի զոհ դարձած տղամարդկանց և երեխաների համար ապահովել
համարժեք աջակցման միջոցներ, այդ թվում՝ կացարան, ինչպես նաև երաշխավորել, որ հասանելի լինեն անհրաժեշտ մարդկային և ֆինանսական միջոցները:

 Կանխարգելումը
Առաջարկվում է իրականացնել իրազեկվածության բարձրացման թիրախավորված
միջոցառումներ և հասցեագրել թրաֆիքինգի բուն պատճառները՝ ամենախոցելի
խմբերին օժտելով սոցիալ–տնտեսական իրավունքներով օժտելու միջոցով։
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14. Ելքը
Սահմանադրությունը նախատեսում է Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գալու
իրավունք: Օտարերկրացիները Հայաստանի Հանրապետությունից կարող են դուրս գալ 1)
վավերական անձնագրի և 2) մինչև դուրս գալու պահը Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում նրանց օրինական գտնվելը կամ բնակվելը հավաստող վավերական
փաստաթղթի առկայության դեպքում, եթե այլ կարգ նախատեսված չէ Հայաստանի օրենքով
կամ միջազգային պայմանագրերով: Ինչ վերաբերում է Հայաստանի քաղաքացիների ելքին,
ապա պետք է նշել, որ Հայաստանի հին անձնագրերը համարվում են և՛ ազգային
նույնականացման քարտեր, և ճամփորդական փաստաթղթեր: Երկրից դուրս գալիս
Հայաստանի քաղաքացիների անձնագրերում դրվում է ելքի կնիք, որը ծառայում է որպես ելքի
թույլտվություն և թույլատրում է քաղաքացիներին ճամփորդել օտարերկրյա պետություններում: Ելքի կնիքը դրվում է Հայաստանի ոստիկանության անձնագրային և վիզաների
վարչության կողմից: Հայաստանի քաղաքացու անձնագրում՝ միջազգային ճամփորդություն
թույլատրելու համար ելքի կնիք դնելու պահանջը երկրից դուրս գալու իրավունքի ակնհայտ
սահմանափակում է , և առաջարկվում է, որ այն փոփոխվի:
Առաջարկություններ
 Միջազգային ճամփորդության համար ելքի կնիքի պահանջը
Անհրաժեշտ է վերացնել Հայաստանի քաղաքացու անձնագրում՝ միջազգային
ճամփորդություն թույլատրելու համար ելքի կնիք դնելու պահանջը՝ Հայաստանի
Սահմանադրության 25-րդ հոդվածի հետ համապատասխանությունն ապահովելու
համար, որով սահմանվում է երկրից դուրս գալու Հայաստանի քաղաքացիների և
օտարերկրացիների իրավունքը:
 Թույլատրված ժամկետից ավելի երկար գտնվողների ելքը
Անհրաժեշտ է 12-րդ հոդվածում ներառել կոնկրետ ընթացակարգ այն դեպքերի համար,
երբ օտարերկրացին սահմանված ժամկետից ավելի երկար է գտնվում Հայաստանում,
սակայն ներկայանում է սահմանային անցակետ երկրից մեկնելու պատրաստակամությամբ:
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15. Վերադարձը և հեռացումը/արտաքսումը
Վերադարձի և հեռացման/արտաքսման հետ կապված հարցերը առաջանում են այն
ժամանակ, երբ օտարերկրացիները մուտք են գործում Հայաստան առանց թույլտվության, և
երբ պարզվում է, որ նրանք անօրինական են գտնվում Հայաստանի տարածքում:Առաջին
դեպքում, մուտքը մերժվում է՝ Հայաստանի օրենսդրության համաձայն, և օտարերկրացիները
հնարավորինս շուտ վերադարձվում են նույն փոխադրամիջոցով իրենց քաղաքացիության
պետություն կամ այն պետություն, որտեղից նրանք ժամանել են, եթե նրանք չեն հայցում
փախստականի կարգավիճակ կամ քաղաքական ապաստան:Երկրորդ դեպքի համար
սահմանվում է Հայաստանի տարածքից օտարերկրացիների կամավոր վերադարձ և
արտաքսում: Եթե օտարերկրացին կամավոր կերպով չի հեռանում Հայաստանի տարածքից,
ոստիկանության բնագավառում լիազորված պետական կառավարման մարմինը օտարերկրացու արտաքսման վերաբերյալ գործ է ներկայացնում դատարան: Դատարանը կայացնում է
որոշում օտարերկրացու արտաքսման կամ արտաքսումը մերժելու մասին:
Առաջարկվում է Հայաստանի օրենսդրությունում սահմանել վերադարձ հասկացության
սահմանումը նույն կերպ, ինչպես որ սահմանված է ԵՄ կանոնագրքում:Հայաստանի
օրենսդրությունում պետք է հստակ նշել, որ այն օտարերկրացիների վերադարձի վերաբերյալ
ընթացակարգը, որոնք, պարզվում է, որ անօրինական են գտնվում Հայաստանի տարածում,
պետք է համապատասխանի մարդու հիմնարար իրավունքներին, ինչպես սահմանված է
ազգային և միջազգային իրավունքով: Բացի դրանից՝ շատ կարևոր է օտարերկրացուն,
վերադարձի որոշման հետ մեկտեղ, ժամանակ տրամադրել կամավոր մեկնման համար, որի
ընթացքում սահմանվում են կոնկրետ պարտավորություններ՝ նրանց փախուստը կանխելու
համար:Եվ վերջինը, չնայած որ Հայաստանի օրենսդրությամբ նախատեսվում է արտաքսման
որոշումը բողոքարկելու իրավունք՝ կարևոր է նաև դրույթ նախատեսել անվճար
իրավաբանական օգնության և դատարանում ներկայացուցչության վերաբերյալ, որը
նախատեսված է ԵՄ կանոնագրքով:
Առաջարկություններ
 Կացարանով ապահովման կենտրոնների (ԿԱԿ-ներ) ստեղծումը և գործարկումը
ԿԱԿ-ների վերաբերյալ գործող օրենսդրությունն24 անհրաժեշտ է գործնականում
այնպես կիրարկել, որ ԿԱԿ-ներ ստեղծվեն սահմանային անցման բոլոր կետերում և
Հայաստանի տարածքում: Անհրաժեշտ է, որ ԿԱԿ-ները համապատասխանեն գործող
օրենսդրությամբ արդեն իսկ սահմանված չափանիշներին:Բացի դրանից՝ անհրաժեշտություն կա ԿԱԿ-ների ստեղծման և գործարկման վերաբերյալ առավել մանրամասն
ընթացակարգի, որը կարող է ներդրվել՝ հարցի վերաբերյալ Կառավարության
լրացուցիչ որոշմամբ՝ հաշվի առնելով «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածի 6-րդ մասը և 38-րդ հոդվածի 4-րդ մասը: Նոր որոշման մեջ կարելի է նշել
ԿԱԿ-ների գործունեության մասին՝ պահվող օտարերկրացիների իրավունքները
պաշտպանելու նպատակով, այնպես որ պահպանվեն ԵՄ և միջազգային
չափանիշները: Բացի վերը նշվածից՝ «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 37-րդ և 3824

2008 թվականի փետրվարի 7–ի թիվ 127–Ն որոշում՝ Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անցման
կետերում և տարանցիկ գոտիներում հատուկ կացարանների գործունեության ու օտարերկրացիներին այնտեղ
պահելու կարգը սահմանելու մասին, և 2008 թվականի հուլիսի 10–ի որոշում, Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում հատուկ կացարանների գործարկման ու օտարերկրացիներին այնտեղ պահելու կարգը սահմանելու
մասին։
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րդ հոդվածներում կարող է նշվել, որ ԿԱԿ-ների բացակայության դեպքում,
օտարերկրացիները կարող են պահվել բանտային պայմաններում, սակայն դրանց
առանձին մասերում և ոչ դատապարտյալների հետ(Վերադարձի մասին հրահանգի 17րդ հոդվածի համաձայն):
 Արտաքսման ընթացակարգը
Կարելի է փոփոխություն կատարել «Օտարերկրացիների մասին» օրենքում՝
արտաքսման ընթացակարգի նախաձեռնման վերաբերյալ առավել շատ տեղեկատվություն տրամադրելու համար, և հատկապես ինչպես է ներկայացվում արտաքսման
վերաբերյալ գործը, ինչ պետք է այն պարունակի, որ դատարանն է իրավասու քննելու
այդ գործը և այն ներկայացնելու վերջնաժամկետները:Կարելի է նաև փոփոխություն
կատարել «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածում՝ մասնավորապես
նշելով այն իրավունքները, որոնցից արտաքսման ենթակա օտարերկրացին կարող է
օգտվել: Դա կարելի է նաև անել՝ հղում անելով Հայաստանի համապատասխան
օրենսդրության դրույթներին: «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածի
1-ին մասով անհրաժեշտ է հստակեցնել, թե որն է իրավասու դատարանը, և 34-րդ
հոդվածի 2-րդ մասում պետք է նշել, որ դա սպառիչ ցանկը չէ:Անհրաժեշտ է առավել
հստակեցնել, թե որ դեպքերում են օտարերկրացու վրա դրվում կոնկրետ
պարտավորություններ արտաքսման ընթացակարգի ընթացքում:
 Բողոքարկման ընթացակարգը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 35-րդ հոդվածում կարելի է փոփոխություն
կատարել, որպեսզի մատնանշվի բողոքարկման ընթացակարգը՝ կամ դրա մասին
նշելով այդ դրույթում կամ հղում անելով Հայաստանի օրենսդրության համապատասխան դրույթներին:
 Արտաքսման մասին որոշումն ի կատար ածելը
Անհրաժեշտ է փոփոխություն կատարել «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 36-րդ
հոդվածում՝մատնանշելու, թե ինչպես է իրականացվում արտաքսումը, թե արդյոք
կարող են կիրառվել հարկադրանքի միջոցներ: Անհրաժեշտ է նաև հղում անել
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքի դրույթներին,25 եթե դա է
այն իրավական ակտը, որին պետք է հետևել:
 Արտաքսված օտարերկրացիների հաշվառումը
Անհրաժեշտ է հստակեցնել, թե արդյոք գործում է անցանկալի համարվող
օտարերկրացիների տվյալների բանկը։ Եթե գործում են, ապա անհրաժեշտ է պատշաճ
կերպով տեղեկացնել պետական մարմիններին այդ մասին։ Արտաքսված օտարերկրացիները նույնպես հաշվառվում են անցանկալի համարվող օտարերկրացիների
տվյալների բանկում։
 Վերադարձ և վերադարձի վերաբերյալ որոշում հասկացությունների սահմանումը
Հայաստանի օրենսդրությամբ չի տրվում վերադարձ և վերադարձի վերաբերյալ
որոշում հասկացությունների սահմանում: Կարելի է տալ հետևյալ սահմանումը՝ այն
համապատասխանեցնելով ԵՄ կանոնագրքի սահմանմանը՝ «վերադարձը օտարերկրացու վերադառնալու ընթացքն է՝ կամավոր կերպով կամ հարկադրաբար
կատարելով վերադառնալու պարտավորությունը դեպի՝1) իր ծագման պետություն, կամ
2) տարանցման երկիր՝ հետընդունման [ռեադմիսիա] մասին երկկողմ համա25

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենք, 1999 թվական։
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ձայնագրերի կամ այլ պայմանավորվածությունների համաձայն, 3) մեկ այլ երրորդ
երկիր, ուր համապատասխան օտարերկրացին կամավոր կերպով որոշում է
վերադառնալ և որտեղ նրան կընդունեն:»։ Վերադարձի վերաբերյալ որոշումը
դատական որոշում է, որտեղ նշվում կամ հայտարարվում է, որ օտարերկրացու երկրում
գտնվելը անօրինական է, և որով սահմանվում կամ նշվում է վերադառնալու պարտավորությունը: Վերադարձի վերաբերյալ որոշումը, կարծես թե նման է արտաքսման
վերաբերյալ որոշմանը՝ Հայաստանի օրենսդրության համաձայն: Նույնիսկ եթե վերը
նշված սահմանումները չեն պահպանվում, կարևոր է, որ ստեղծվի սահմանումների
համապարփակ ցանկ՝ իրավական հստակություն ապահովելու համար։
 Արտաքսում/հեռացում հասկացությունների սահմանումը
Եթե ընդունվեն վերադարձի և վերադարձի վերաբերյալ որոշման վերը նշված
սահմանումները, ապա համապատասխանաբար պետք է համապատասխանեցվի
արտաքսում (կամ հեռացում) հասկացության սահմանումը:ԵՄ կանոնագրքի համաձայն
առաջարկվող սահմանումը կարող է հետևյալը լինել՝Արտաքսումը վերադառնալու
պարտավորության հարկադիր կատարումն է՝ մասնավորապես Հայաստանի
Հանրապետությունից ֆիզիկական փոխադրումը:Նույնիսկ եթե վերը նշված
սահմանումները չեն պահպանվում, կարևոր է, որ ստեղծվի սահմանումների
համապարփակ ցանկ՝ իրավական հստակություն ապահովելու համար։
 Մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքում պետք է հստակ նշել, որ այն
օտարերկրացիների վերադարձի վերաբերյալ ընթացակարգը, որոնք, պարզվում է, որ
անօրինական են գտնվում Հայաստանի տարածում, պետք է համապատասխանի
մարդու հիմնարար իրավունքներին, ինչպես սահմանված է ազգային և միջազգային
իրավունքով:Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, մասնավորապես, օտարերկրացու երեխայի
շահերը, ընտանեկան կյանքը, առողջական վիճակը և վերադարձնելու անթույլատրելիության սկզբունքը:
 Կամավոր վերադարձի ժամանակահատվածը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 31-րդ հոդվածով պետք է սահմանել կամավոր
վերադարձի առավելագույն ժամանակահատվածը, որի լրանալուց հետո ոստիկանությունը կարող է արտաքսման վերաբերյալ գործ ներկայացնել դատարան: Կարելի է
նաև նշել, թե կամավոր վերադարձի ժամանակահատվածը երբ կարող է երկարաձգվել
(անհրաժեշտ է հաշվի առնել առանձին դեպքի կոնկրետ հանգամանքները, ինչպիսիք
են՝ գտնվելու տևողությունը, դպրոց հաճախող երեխաների առկայությունը և
ընտանեկան ու սոցիալական այլ կապերի առկայությունը), և որ դեպքերում այդպիսի
կամավոր վերադարձի ժամանակահատված չի տրամադրվում:
 Կամավոր վերադարձի ժամանակահատվածի ընթացքում սահմանված պարտավորությունները
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածում կարելի է հստակ նշել, որ
կամավոր վերադարձի ժամանակահատվածի ընթացքումկոնկրետ պարտավորություններ են սահմանվում օտարերկրացու նկատմամբ: Բացի 34-րդ հոդվածի 2-րդ
մասում նշված պարտավորություններից (որոշակի պարբերականությամբ ոստիկանության բնագավառում լիազորված պետական կառավարման մարմնի համապատասխան ստորաբաժանում ներկայանալու պարտավորություն, ինչպես նաև առանց
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թույլտվության բնակության վայրը թողնելու արգելքը)՝ որպես օրինակ կարող են
ավելացվել մի շարք պարտավորություններ ևս, ինչպիսիք են՝ համարժեք ֆինանսական
երաշխիքների ավանդադրումը կամ որոշակի փաստաթղթերի ներկայացումը:
 Հեռացումն իրականացնելու համար հարկադրանքի միջոցներ կիրառելը
Քանի որ որոշ դեպքերում արտաքսումն իրականացնելու համար հարկադրանքի
միջոցներ կիրառելու անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ, ապա անհրաժեշտ է
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 36-րդ հոդվածում նախատեսել դրույթ
հարկադրանքի միջոցների կիրառման մասին, որոնք պետք է կիրառվեն որպես վերջին
միջոց և պետք է լինեն համաչափ և չանցնեն անհրաժեշտ ուժի կիրառման
սահմանները:Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել հեռացվող անձանց
հիմնարար իրավունքների և արժանապատվության ու ֆիզիկական անձեռնմխելիության նկատմամբ հարգանքին:
 Հեռացումը հետաձգելը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքում կարելի է կոնկրետ հոդված ներառել այն
մասին, թե երբ կարող է օտարերկրացու արտաքսումը հետաձգվել:Դա կարող է
ներառել բողոքարկումը կասեցնող ազդեցություն, բայց նաև վերադարձնելու
անթույլատրելիության սկզբունքի խախտում, օտարերկրացու ֆիզիկական և հոգևոր
վիճակի դիտարկում, ինչպես նաև տեխնիկական պատճառներ, ինչպիսիք են՝
օտարերկրացու նույնականացման կամ տրանսպորտի հնարավորության բացակայությունը:
 Դրույթները՝ կամավոր վերադարձի ժամանակահատվածի ընթացքում
Կամավոր վերադարձի ժամանակահատվածի սահմանումից հետո կարելի է
նախատեսել դրույթ՝ ապահովելու համար, որ այդ ընթացքում կգործեն որոշ
սկզբունքներ:Դրանք կարող են ներառվել, համաձայն ԵՄ կանոնագրքի՝26 ապահովելու,
որ՝1) պահպանվի ընտանիքի միասնությունը իրենց տարածքում գտնվող ընտանիքի
անդամների հետ, 2) ապահովվի անհետաձգելի բուժօգնություն և հիվանդության
հիմնական բուժում, 3) անչափահասների համար ապահովվի հիմնական կրթական
համակարգից օգտվելու հնարավորություն՝ երկրում գտնվելու տևողության ընթացքում,
4) հաշվի առնվեն խոցելի խմբերի հատուկ կարիքները:
 Մուտք գործելու արգելքը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 5-րդ գլխում կարելի է ներառել դրույթ մուտք
գործելու արգելքի վերաբերյալ, որը պետք է տրամադրվի արտաքսման մասին
դատարանի որոշման հետ մեկտեղ, եթե անհրաժեշտ համարվի:
 Արտաքսման մասին որոշման հետ տրամադրվող տեղեկատվությունը
Անհրաժեշտ է փոփոխություն կատարել «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 34-րդ
հոդվածում՝ հստակ նշելու, որ արտաքսման մասին որոշումը հանձնվում է
օտարերկրացուն այն լեզվով, որը նա հասկանում է, և որ նրան տրամադրվում է նաև

26
«Անօրինական հիմունքներով գտնվող երրորդ երկրի քաղաքացիներին վերադարձնելու համար անդամ
պետություններում ընդհանուր չափանիշների և ընթացակարգերի մասին» Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի
2008 թվականի սեպտեմբերի 16–ի 2008/115/ԵՀ հրահանգի 14–րդ հոդված, Պաշտոնական տեղեկագիր L342, 2008
թվականի դեկտեմբերի 24 (այսուհետ՝ Վերադարձնելու մասին հրահանգ), հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի
փետրվարի 17–ին)։
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իրավական պաշտպանության բոլոր հասանելի միջոցների մասին անհրաժեշտ
տեղեկատվությունը:
 Հեռացման նպատակով պահելը
Կարելի է փոփոխություն կատարել «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 38-րդ
հոդվածում՝ նախատեսելու այն դեպքը, երբ օտարերկրացին խուսափում կամ
խոչընդոտում է վերադարձը կամ արտաքսումը՝ որպես պահելու հիմք:
 Հեռացման նպատակահարմար հեռանկարի պայմանը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 6-րդ գլխում անհրաժեշտ է ներառել դրույթ, երբ
օտարերկրացին պետք է անհապաղ ազատ արձակվի, երբ թվում է, որ հեռացման
նպատակահարմար հեռանկարն այլևս առկա չէ՝ իրավական և այլ նկատառումներից
ելնելով, կամ պահելու համար պայմաններն այլևս առկա չեն:
 Փոխադրողների պատասխանատվությունը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածում կարելի է փոփոխություն
կատարել՝
մատնանշելու
այն
օտարերկրացիների
պատասխանատվությունը
ստանձնելու փոխադրողների պարտավորությունը, որոնց մուտքը մերժվել է:Կարելի է
հստակ նշել, որ սահմանային հսկողություն իրականացնող մարմինները կարող է
հրահանգեն փոխադրողին անհապաղ օտարերկրացուն փոխադրել այն երկիր,
որտեղից նրան տեղափոխել է, կամ այն երկիր, որը նրան տրամադրել է սահմանը
հատելու թույլտվության փաստաթուղթ, կամ մեկ այլ երրորդ երկիր, որտեղ նրա
ընդունումը երաշխավորված է, կամ գտնելու վերջնական նպատակակետ մեկնող փոխադրամիջոցներ:27
 Նվազագույն երաշխիքները
Խորհուրդ է տրվում «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 5–րդ գլխում ավելացնել
լրացուցիչ հոդված, որում կնշվեն նվազագույն երաշխիքները, որոնք պետք է
պահպանվեն բոլոր ժամանակներում, երբ օտարերկրացին հեռացվելու է Հայաստանի
Հանրապետությունից։ Այդ նվազագույն երաշխիքները կարող են լինել, ԵՄ
կանոնագրքին համապատասխան, հետևյալները՝ համարժեք վերաբերմունք և
պաշտպանության մակարդակ (ոչ նվազ պայմաններ, քան ամրագրված են Վերադարձի
մասին հրահանգի 8–րդ հոդվածի 4–րդ և 5–րդ մասերում), հեռացումը հետաձգելու
հնարավորություն (Վերադարձի մասին հրահանգի 9–րդ հոդվածի 2–րդ մասի «ա»
կետ), անհետաձգելի բուժօգնության տրամադրում և խոցելի անձանց կարիքների
հաշվի առնում (Վերադարձի մասին հրահանգի 8–րդ հոդվածի 16–րդ և 17–րդ մասեր) և
վերադարձնելու անթույլատրելիության սկզբունքի պահպանում։
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Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 26–րդ հոդվածի և
«ԱնձանցմիջսահմանայինտեղաշարժըկարգավորողկանոններիմասինՀամայնքիկանոններըսահմանող»Եվրոպակ
անպառլամենտիևԽորհրդի 2006 թվականիմարտի 15–ի 562/2006 (ԵՀ)կանոնակարգիVհավելված,
ՊաշտոնականտեղեկագիրL 105, 2006 թվականիապրիլի 13, վերջինանգամփոփոխվելէ 2013 թվականին (Այսուհետ՝
Շենգենյան սահմանային օրենսգիրք), հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0001:0032:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17–
ին)։
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16. Հետընդունումը [ռեադմիսիան]
ԵՄ-ի և Հայաստանի միջև Գործընկերության և համագործակցության համաձայնագիրն
(ԳՀՀ) ուժի մեջ մտնելու հետ մեկտեղ՝ երկու Կողմերը համաձայնություն են ձեռք բերել հետ
ընդունել իրենց այն քաղաքացիներին, որոնք, պարզվել է, որ անօրինական են գտնվում մյուս
Կողմի տարածքում: Այդ նպատակով, Հայաստանի Հանրապետությունը համաձայնել է հետ
ընդունել անդամ պետության տարածքում անօրինական կարգավիճակով գտնվող իր
քաղաքացիներից յուրաքանչյուրին, անդամ պետության պահանջով և առանց որևէ այլ
ձևական պահանջների, և յուրաքանչյուր անդամ պետություն համաձայնել է հետ ընդունել իր
քաղաքացիներից յուրաքանչյուրին, ինչպես սահմանված է համայնքի նպատակներով, ով
անօրինական կարգավիճակով է գտնվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում՝
վերջինիս պահանջով և առանց որևէ այլ ձևական պահանջների: Բացի դրանից՝
Հետընդունման մասին ԵՄ-Հայաստանհամաձայնագիրը ստորագրվել է 2013 թվականի
ապրիլի 19–ին՝ 2012 թվականի դեկտեմբերին Վիզաների տրամադրումը դյուրացնելու մասին
համաձայնագիրն ընդունելուց հետո: Հետընդունման մասին ԵՄ-Հայաստան համաձայնագրով
սահմանվում է երկու Կողմերի փոխադարձ պարտավորությունը՝ հետ ընդունելու իրենց
քաղաքացիներին (երրորդ երկրի քաղաքացիներ և քաղաքացիություն չունեցող անձինք՝ որոշ
դեպքերում), որոնք, պարզվել է, որ մյուս Կողմի տարածքում անկանոն իրավիճակում են
գտնվում: Հայաստանը նաև կնքել է երկկողմ համաձայնագրեր մի շարք այլ երկրների հետ՝
անկանոն կարգավիճակով միգրանտների վերադարձի և հետընդունման հարցը
կանոնակարգելու նպատակով:
Առաջարկություններ
 Գնահատումը
Հայաստանը պետք է ապահովի, որ երրորդ երկրների հետ կնքված հետընդունման
մասին երկկողմ համաձայնագրերը պատշաճ կերպով կիրարկվեն: Այդ նպատակով,
շատ օգտակար է այդ համաձայնագրերի կիրարկման մակարդակի գնահատումը:
Կարող է նաև օգտակար լինել միևնույն ժամանակ գնահատել հետընդունման մասին
համաձայնագրերի կնքման շուրջ ընթացող բանակցությունները, ինչպես նաև
հետընդունման մասին համաձայնագրերի կիրարկման դիտանցումը, այդ թվում՝
մարդու իրավունքների պաշտպանությունը՝ այդպիսով հետևելով 2011 թվականի
Հետընդունման մասին ԵՄ համաձայնագրերի համար իրականացված գնահատմանը:
 Երրորդ երկրների հետ հետընդունման մասին համաձայնագրերը
Հայաստանը կարող է դիտարկել լրացուցիչ երկրների հետ բանակցություններ
նախաձեռնելու հարցը՝ հետընդունման մասին երկկողմ համաձայնագրեր կնքելու
նպատակով:Այդպիսի
համաձայնագրեր
կարող
են
կնքվել
Հայաստանում
միգրանտների ծագման, տարանցման կամ նպատակակետ հանդիսացող հիմնական
երկրների հետ. առաջնահերթությունը ամեն դեպքում կարելի է տալ հարևան երկրների
հետ համաձայնագրերի կնքմանը: Հասկանալի է, որ ներկայումս դեպի Հայաստան
ներգաղթային մեծ հոսքեր առկա չեն, այնուամենայնիվ, լավ կլինի նախապատրաստվել
այդ ուղղությամբ ապագայում հնարավոր փոփոխություններին։
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 Հետընդունման մասին համաձայնագրերի բովանդակությունը
- Հայաստանը կարող է առաջնորդվել Հետընդունման մասին երկկողմ օրինակելի
համաձայնագրերի մասին առաջարկությամբ28, ինչպես նաև Հետընդունման մասին
համաձայնագրերի կիրարկման վերաբերյալ արձանագրությունների ղեկավար
սկզբունքների մասին առաջարկությամբ:29 Հայաստանը կարող է ապահովել, որ
հետընդունման վերաբերյալ ապագայում ստորագրվելիք համաձայնագրերը, ի թիվս
այլ հարցերի, ունենան նվազագույնը հետևյալ բովանդակությունը՝
- Պայմանավորվող կողմերի քաղաքացիներին և երրորդ երկրի ու քաղաքացիություն
չունեցող անձանց հետ ընդունելու երկկողմ պարտավորությունը.
- դրույթ, որով նշվում է, որ մեկ այլ պետության իրավազորության ներքո գտնվող
անձի հետընդունման պահանջ չի ներկայացվի, եթե տվյալ անձը դիմել է
ապաստանի համար հարցում ներկայացրած երկրում՝ այնքան ժամանակ, մինչև
դիմումի վերաբերյալ ըստ էության որոշում կայացնելը, եթե հարցում ներկայացրած
և հարցում ստացած երկրների միջև ուժի մեջ չէ ապաստանի դիմումը քննելու
պարտականության վերապահման մասին համաձայնագիր.
- որպես քաղաքացիության ապացույցի կամ քաղաքացիության կանխավարկածի
համար պահանջվող փաստաթղթերի հստակ ցանկ.
- հետընդունումն իրականացնելու հստակ ընթացակարգեր և ժամանակամիջոցներ,
այդ թվում՝ տարանցման կանոնակարգումն ու ծախսերի ծածկումը.
- տվյալների պաշտպանության և վերադարձնելու անթույլատրելիության սկզբունքը
հարգելու վերաբերյալ դրույթներ: Դրույթ, որով սահմանվում է, որ համաձայնագիրը
ազդեցություն չունի «Փախստականների կարգավիճակի մասին» 1950 թվականի
կոնվենցիայի, արտահանձնման [էքստրադիցիայի] և տարանցման մասին միջազգային կոնվենցիաների, «Մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին» 1950
թվականի կոնվենցիայի, ապաստանի վերաբերյալ միջազգային կոնվենցիաների և
երրորդ երկրի քաղաքացիների հետընդունման մասին միջազգային կոնվենցիաների և համաձայնագրերի ներքո ստանձնած որևէ պարտավորության վրա:
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Անդամ պետության և երրորդ երկրի միջև հետընդունմանմասինտիպայիներկկողմհամաձայնագրերիվերաբերյալ
Խորհրդի1994 թվականի նոյեմբերի 30–ի առաջարկություն, Պաշտոնական տեղեկագիր C 274, 1996 թվականի
սեպտեմբերի 19, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1996:274:0020:0024:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի
17–ին)։
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Հետընդունման մասին համաձայնագրերի կիրարկման վերաբերյալ արձանագրություններ կազմելիս
ուղեցույցային սկզբունքներին հետևելու մասին Խորհրդի 1995 թվականի հուլիսի 24–ի առաջարկություն, C 274, 1996
թվականի սեպտեմբերի 19, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1996:274:0025:0033:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի
17–ին)։
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17. Տվյալների հավաքումն ու պաշտպանությունը
Հայաստանի օրենսդրությունը չկա առանձին օրենսդրական ակտ, որը վերաբերում է
միգրացիայի ոլորտում տվյալների հավաքմանն ու վիճակագրությանը:Այնուամենայնիվ,
տարբեր օրենքներում նշվում են օտարերկրացիների վերաբերյալ կոնկրետ տվյալների մասով
որոշակի տվյալների բանկերի/գրանցամատյանների առկայության մասին:Առաջարկվում է
նախապատրաստել միգրացիային առնչվող տվյալների հավաքման և պաշտպանության
վերաբերյալ մեկ համապարփակ ակտի նախագիծ:Ինչ վերաբերում է տվյալների
պաշտպանությանը, ապա, մասնավորապես, ԵՄ կանոնագրքի մասով առկա է երկու
բացթողում՝տվյալների պաշտպանության հարցերով զբաղվող ազգային մասնագիտացված
մարմնի
բացակայություն,
որը
վերահսկողություն
կիրականացներ
տվյալների
պաշտպանության ու երրորդ երկրներ անձնական տվյալների փոխանցումը կանոնակարգելու
հարցերի նկատմամբ:Երկու հարցերի մասով էլ պետք է համապատասխանաբար
փոփոխություններ կատարվեն Հայաստանի օրենսդրությունում:
Առաջարկություններ
 Միգրացիային վերաբերող տվյալների վերաբերյալ մեկ համապարփակ օրենսդրական
ակտը
Օգտակար կլինի մեկ իրավական ակտում ընդգրկել Հայաստանի օրենսդրությամբ
սահմանված տարբեր տվյալների բանկերը, գրանցամատյանները և տվյալների
պահպանման մյուս համակարգերը: Դրանով կապահովվի տվյալների հավաքման,
վերլուծության և պահպանման սահմանված համակարգերի համապարփակ և համալիր
նկարագրություն, ինչպես նաև դրա հետ կապված գործողությունների վերաբերյալ
կանոնակարգեր:Անհրաժեշտ է, որ Հայաստանը նաև հավաստիացնի, որ այն հավաքում է
միգրացիային վերաբերող տվյալների օգտակար տեսակները (այն տեսակները, որոնք
հավաքվում են ԵՄ անդամ պետությունների կողմից և տրամադրվում Եվրաստատին,
կարող են որպես օրինակ օգտագործվել):
 Անցանկալի համարվող օտարերկրացիների տվյալների բանկը
Անհրաժեշտ է հստակեցնել, թե արդյոք գործում է «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–
րդ հոդվածի 6–րդ մասով նախատեսված՝ անցանկալի համարվող օտարերկրացիների
տվյալների բանկը։ Եթե գործում է, ապա անհրաժեշտ է համապատասխանաբար
տեղեկացնել բոլոր պետական մարմիններին, որոնց կարող է անհրաժեշտ լինել
տեղեկատվություն ձեռք բերել այդպիսի տվյալների բանկից։
 Մուտքի վիզա ստացած օտարերկրացիների տվյալների բանկը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածում անհրաժեշտ է դրույթ նախատեսել,
որը կվերաբերի մուտքի վիզա ստացած օտարերկրացիների տվյալների բանկին, և,
համապատասխանաբար, անհրաժեշտ է, որ 42-րդ հոդվածը դրան հղում պարունակի:
Կարծես թե Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունն արդեն գործարկում
է այդպիսի տվյալների բանկ՝30 Կառավարության թիվ 1268-Ն որոշման 5-րդ հավելվածի
կարգի համաձայն:31

30
31

Տե՛ս 2–րդ գլուխը։
Կառավարության թիվ 1268–Ն որոշման 5–րդ հավելված։
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 «Տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքում ներառված սահմանումները
Կարևոր է «Տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքում ներառել համապարփակ
սահմանումներ՝ իրավական հստակություն ապահովելու, կամայական որոշումներից
խուսափելու և առավելագույն պաշտպանություն ապահովելու համար։ Տվյալներ և
տվյալների մշակում հասկացությունները նշվել են որպես օրինակներ, բայց օգտակար
կլինի նաև ԵՄ կանոնագրքին համապատասխանեցնել տվյալները վերահսկող սուբյեկտ,
տվյալները մշակող և տվյալների սուբյեկտի համաձայնություն հասկացությունները։
 Վերահսկիչ մարմինը
«Անհատական տվյալների մասին» Հայաստանի օրենքում անհրաժեշտ է ներառել
լրացուցիչ գլուխ տվյալների պաշտպանության հարցերով ազգային մասնագիտացված
մարմին ստեղծելու մասին, որը վերահսկողություն կիրականացնի տվյալների
պաշտպանությանը վերաբերող հարցերի նկատմամբ:Անհրաժեշտ է նաև սահմանել տվյալ
մարմնի նպատակը, կառուցվածքն ու գործառույթները:ԵՄ անդամ պետությունների
նմանատիպ մարմինները կարող են որպես օրինակ դիտարկվել:
 Տվյալների փոխանցումը երրորդ երկրներ
«Անհատական տվյալների մասին» Հայաստանի օրենքում անհրաժեշտ է ներառել դրույթ
օտարերկրյա պետություններ անհատական տվյալների փոխանցման մասին։Անհրաժեշտ է
երաշխավորել տվյալների պաշտպանության մակարդակի համարժեքությունը, այս
դեպքում կարելի է առաջնորդվել ԵՄ կանոնագրքով, որտեղ պաշտպանության
մակարդակը գնահատվում է հաշվի առնելով տվյալների փոխանցման գործընթացի կամ
տվյալների փոխանցման մի քանի գործընթացների հետ կապված բոլոր հանգամանքները.
մասնավորապես պետք է հաշվի առնել տվյալների բնույթը, առաջարկվող մշակման
գործընթացի կամ գործընթացների նպատակն ու տևողությունը, ծագման երկիրը և
նպատակակետ երկիրը, տվյալ երկրում գործող իրավական նորմերը՝ ընդհանուր և
ոլորտային, և այդ երկրում կիրառվող մասնագիտական նորմերն ու անվտանգության
միջոցառումները։32 Տվյալների փոխանցման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող
մարմինը նույնպես պետք է հստակ նախանշվի:
 Տվյալների սուբյեկտի իրավունքները
«Անհատական տվյալների մասին» Հայաստանի օրենքի 11-րդ և 12-րդ հոդվածները
անհրաժեշտ է լրամշակել՝ հստակ նշելու տվյալների սուբյեկտի՝ իրեն վերաբերող
տվյալներին հասանելիության և առարկություն ներկայացնելու իրավունքը:ԵՄ կանոնագրքի համապատասխան դրույթները կարող են որպես հիմք օգտագործվել:33
 Դատական պաշտպանության միջոցներն ու պատասխանատվությունը
Անհրաժեշտ է փոփոխություն կատարել «Անհատական տվյալների մասին» Հայաստանի
օրենքի 14-րդ և 15-րդ հոդվածներում՝ տրամադրելու առավել մանրամասն տեղեկություններ
այն ընթացակարգի մասին, որին անհրաժեշտ է հետևել դատական պաշտպանության
32

ԵվրոպականպառլամենտիևԽորհրդի 1995 թվականիհոկտեմբերի 24–իթիվ
95/46/ԵՀհրահանգ,Անձնականտվյալներիմշակմանմասովանհատներիպաշտպանությանևայդտվյալներիազատտեղ
աշարժիմասին, Պաշտոնական տեղեկագիր L 281, 1995 թվականի նոյեմբերի 23, (այսուհետ՝ Տվյալների
պաշտպանության մասին հրահանգ), հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1995:281:0031:0050:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17–
ին)։
33

Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 12-14–րդ հոդվածներ։
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միջոցների և պատասխանատվության, իրավասու դատական մարմնի և այլնի
մասով:Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի համապատասխան դրույթները
կարող են որպես օրինակ օգտագործվել, քանի որ դրանք շատ ավելի շատ
մանրամասնեցված են:34
 «Անհատական տվյալների մասին» օրենքի նախագիծը
Խորհուրդ է տրվում «Անհատական տվյալների մասին» օրենքի նախագծում փոփոխություն
կատարել, որպեսզի, առաջին հերթին և ամենակարևորը, 3–րդ հոդվածում նշված
սահմանումները լինեն համապարփակ և նպաստեն իրավական հստակությանը։ Օրինակ,
«համաձայնություն» հասկացության սահմանումը, ինչպես նաև «տվյալները վերահսկող
սուբյեկտ» և «տվյալները մշակող» հասկացությունների միջև տարբերակումը անհրաժեշտ
է վերանայել ԵՄ Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 2–րդ հոդվածով տրված
սահմանումները կարող են որպես օրինակ գործածվել։Կարևոր է նաև հստակ նշել այն
սկզբունքը, որ «անհատական տվյալները պետք է մշակվեն անաչառ և օրինական
կերպով»։35 Բացի դրանից՝ անհրաժեշտ է երաշխավորել, որ տվյալների պաշտպանություն
իրականացնող մարմինը, որը վերահսկում է տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կիրարկումը, լինի անկախ մարմին,
այնպես որ համարժեք վերահսկողություն սահմանվի կատարման նկատմամբ։
Եվ վերջինը, անհրաժեշտ է, որ նոր օրենքի նախագիծը պարունակի դրույթներ անհատական տվյալները երրորդ երկրներ փոխանցելու մասին, որ պետք է միայն
թույլատրվի, երբ ապահովված են տվյալների պաշտպանության համարժեք երաշխիքները։36
 «Անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակման դեպքում անհատների պաշտպանության մասին» կոնվենցիան վավերացնելը
Չնայած որ վերջերս վավերացված Կոնվենցիան գերակայում է ազգային իրավունքի
նկատմամբ,37 այնուամենայնիվ «Անհատական տվյալների պաշտպանության» մասին
գործող օրենքում առկա են բազմաթիվ դրույթներ, որոնք չեն համապատասխանում
Կոնվենցիայի դրույթներին։ Անհրաժեշտ է վերանայել գործող օրենքը կամ նոր օրենքի
նախագիծը՝ Կոնվենցիային համապատասխանելիության մասով։ ԵՄ Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգին տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ օրենսդրությունը համապատասխանեցնելիս, կապահովվի նաև Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայի
հետ համապատասխանությունը։
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Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 22-րդ և 23–րդ հոդվածներ։
Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 6–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
36
Տե՛ս Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի IV գլուխը։
37
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 6–րդ հոդվածի համաձայն։
35
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Եզրակացություն
Միգրացիայի և ապաստանի վերաբերյալ Հայաստանի օրենսդրությունում կարելի է
կատարել մի շարք փոփոխություններ՝ այն համապատասխան ԵՄ կանոնագրքին համապատասխանեցնելու համար: Խորհուրդ է տրվում նաև հստակեցնել Հայաստանի օրենսդրության
որոշ դրույթներ՝ թափանցիկության և իրավական հստակության մակարդակը բարձրացնելու և
դրանց կիրարկումը դյուրացնելու նպատակով: Ներկայացված առաջարկությունները կարող
են ծառայել որպես ուղենիշ անհրաժեշտ փոփոխությունների համար: Ամենակարևորը,
կենսական նշանակություն ունի միգրացիայի և ապաստանի վերաբերյալ իրավական
դրույթները գործնականում կիրառելու հարցը՝ ցանկալի արդյունքների հասնելու համար:
Միևնույն ժամանակ, պետք է հաշվի առնել, որ ԵՄ կանոնագիրքը մշակվել է տարբեր
պատմական, սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական համատեքստում, և դրանով չեն
կարգավորվում միգրացիայի և ապաստանի ոլորտում առկա բոլոր ուղղությունները. այս
հանգամանքը պետք է հաշվի առնել միգրացիայի կառավարման ազգային համակարգը
բարելավելիս: Մասնավորապես, ԵՄ կանոնագիրքը չի հասցեագրում արտագաղթի,
քաղաքացիության և ինստիտուցիոնալ շրջանակի հետ կապված հարցերը, և սահմանում է
աշխատանքային միգրացիայի սահմանափակ շրջանակ: Միգրացիայի հաջող կառավարման
նպատակով, որով պաշտպանվում են միգրանտների իրավունքները և հաշվի է առնվում
Հայաստանի շահը, կարևոր է նաև հասցեագրել այս խնդիրները:
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III. ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Միգրացիան եղել և շարունակում է մնալ Հայաստանի վրա ազդեցություն գործող
ամենակարևոր սոցիալական և տնտեսական երևույթներից մեկը։38 Հայերի արտահոսքը
(արտագաղթ) հատկապես կարևոր է, քանզի այն նաև կապված է հայկական մեծ սփյուռքի
պատմության հետ։ Ներգաղթը, այնուամենայնիվ, չի ընկալվում որպես լայնընդգրկուն երևույթ,
իսկքաղաքացի չհանդիսացող՝ Հայաստան այցելողների մեծամասնությունը ապաստան
հայցողներ են։39 Ներգաղթի հոսքերի և ծավալների վերաբերյալ վստահելի տեղեկությունների
բացակայության պատճառով, օտարերկրյա քաղաքացիների իրական թիվը հայտնի չէ։
Սակայն, նախորդ հետազոտության մեջ նշվում է, որ դեպի Հայաստան աշխատանքային
ներգաղթը թերագնահատված է (Devillard 2012: 10)։
Հայկական սփյուռքը ձևավորվել է դարերի ընթացքում և մասնավորապես Առաջին
համաշխարհային պատերազմից հետո՝ Օսմանյան Կայսրության անկման հետ մեկտեղ, և 1990
թվականների սկզբին՝ Սովետական Միության փլուզման հետ մեկտեղ։ Սկզբնական շրջանում
արտագաղթը տեղի էր ունենում մարդասիրական պատճառներով, սակայն այն վերածվեց
տնտեսական միգրացիայի. դրամական փոխանցումները դարձան Հայաստանի տնտեսության
կարևոր մաս։ Սովետական Միությունում 1970 և 1990 թվականներին առկա տնտեսական
խնդիրների պատճառով և 1970 թվականներին Հելսինկիի համաձայնագրերի ստորագրման
արդյունքում՝ տնտեսական միգրանտների (սեզոնային աշխատողներ, բայց նաև մարդիկ,
որոնք արտագաղթում էին մշտական հիմունքներով՝ աշխատանքի համար, հատկապես դեպի
ԱՄՆ) աճ արձանագրվեց։ Սպիտակի երկրաշարժի հետևանքով արտագաղթել է մոտ 200,000
մարդ, որոնց մեծամասնությունը, այնուամենայնիվ, 1990 թվականներին վերադարձել է։
Այնուհետ, 1989-1990 թվականների Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետևանքով
Հայաստանը լքեցին բազմաթիվ էթնիկ ադրբեջանցիներ, ինչպես նաև շատ էթնիկ հայեր
լքեցին Ադրբեջանը՝ այնուհետև հիմնականում արտագաղթելով Ռուսաստանի Դաշնություն և
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Վերջին տասնամյակում հայ արտագաղթողների մոտ երեք
քառորդը բնակություն է հաստատել ԱՄՆ–ում, Ռուսաստանի Դաշնությունում և
Ուկրաինայում, ինչպես նաև նախկին Սովետական Միության մյուս երկրներում։40 Արտագաղթն արմատապես փոխել է Հայաստանի ժողովրդագրական պատկերը, քանի որ 1990
թվականների սկզբից շուրջ մեկ միլիոն մարդ, կամ բնակչության 25%–ը լքել է երկիրը։41 ԵԱՀԿ–
ի տվյալներով՝ 2002-2007 թվականներին աշխատանքային միգրանտները կազմում էին
Հայաստանից արտաքին հոսքի գերակշիռ մեծամասնությունը, և նրանց մեծամասնությունը
արտագաղթում էր Ռուսաստան։42 Այդ ժամանակամիջոցում, միայն 3%–ն էր լքում Հայաստանը
արտերկրում մշտապես բնակվելու նպատակով, իսկ 94%–ը՝ ժամանակավոր միգրանտ
աշխատողներն էին, իսկ 2%–ը մեկնում էր ուսման նպատակով։43 Սա տարբեր պատկեր է՝
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41
Եվրոպական հարևանության և գործընկերության գործիք, Երկրի ռազմավարական փաստաթուղթ 2007-2013,
Հայաստան։
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2002-2008թթ. Հայաստան վերադարձող միգրանտներ, ԱՍՏ/ԵԱՀԿ, Երևան, 2008 և Աշխատանքային միգրացիան
Հայաստանից 2002-2005 թթ., ԱՍՏ/ԵԱՀԿ, Երևան, 2005։
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2002-2008թթ. Հայաստան վերադարձող միգրանտներ, ԱՍՏ/ԵԱՀԿ, Երևան, 2008 և Աշխատանքային միգրացիան
Հայաստանից 2002-2005 թթ., ԱՍՏ/ԵԱՀԿ, Երևան, 2005։
39

48

համեմատած 1990 թվականների հետ, երբ հայ միգրանտների մեծամասնությունը մեկնում էին՝
մշտական հիմունքներով միանալու Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, ԱՄՆ–ում և Եվրոպայում
հաստատված հայկական սփյուռքին։44
Հայ միգրանտների կողմից կատարվող դրամական փոխանցումները առանցքային
դերակատարություն ունեն Հայաստանի տնտեսության մեջ։ 2007-2011 թվականներին
դրամական փոխանցումները միջինում կազմում էին երկրի ՀՆԱ–ի 16%-ը։45 Հայ միգրանտների
հիմնական նպատակակետ երկրներն են Ռուսաստանի Դաշնությունը, Ուկրաինան,
Վրաստանը, Գերմանիան, Իսրայելը, Թուրքմենստանը, Հունաստանը, Իսպանիան և
Բելառուսը։46ՄԱԿ–ի Զարգացման ծրագրի տվյալներով՝ 1988-2001 թվականների ընթացքում
Հայաստանից արտագաղթել է մոտ մեկ միլիոն մարդ, մինչդեռ 2002-2007 թվականներին
արտագաղթողների թիվը կազմել է 150,000:47
20–րդ դարի սկզբին հայկական սփյուռքում ապրող համայնքները կազմված էին
հիմնականում հայկական էթնիկ ծագում ունեցող անձանցից, որոնք անպայմանորեն
Հայաստանի քաղաքացիություն չունեին։ Ընդհանրապես, Հայաստանի պատմության
ընթացքում հայկական պետականության կորուստը նպաստել է հայկական ծագման
կարևորության բարձրացմանը։1990 թվականների սկզբին ձևավորված՝ հայկական սփյուռքում
ապրող համայնքները կազմված են մեծամասամբ Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցող
հայերից։Սփյուռքի հետ կապերն ամրապնդելու նպատակով՝ 2008 թվականին Հայաստանի
Հանրապետության Կառավարությունը ստեղծել է
Սփյուռքի նախարարություն։ 2009
թվականին Կառավարությունը մշակել է«Հայաստան–Սփյուռք գործակցության զարգացման
հայեցակարգը»,48 իսկ Հայրենադարձության մասին օրենքի նախագիծը մշակման փուլում է։
Հայեցակարգի համաձայն՝ ժամանակակից հայկական սփյուռքի կազմում են՝ Հայաստանի
Հանրապետության տարածքից դուրս ստեղծված հայկական համայնքները և Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Ավելի, քան 10 միլիոն հայ ապրում է աշխարհի տարբեր
ծայրերում, մինչդեռ Հայաստանում ապրում է 3.2 միլիոն մարդ։49
Ներկայումս, որևէ դրույթով չի կարգավորվում «հայկական ծագում/էթնիկ պատկանելություն» հասկացությունը։ Սփյուռքի ներկայացուցիչների կողմից քաղաքացիություն
ձեռք բերելու վերաբերյալ օրենքի նախագիծը ներկայումս մշակման փուլում է և դրանում
հստակ կտրվի հայկական ծագում/էթնիկ պատկանելություն» հասկացության սահմանումը։
Առանձին դեպքերում, օրինակ՝ Սիրիայի ճգնաժամի ընթացքում, որոշ փաստաթղթեր
դիտարկվում էին որպես հայկական ծագման/էթնիկ պատկանելության ապացույց, օրինակ՝
Հայաստանյացառաքելական եկեղեցու կողմից տրամադրված մկրտության վկայականը կամ
ծննդյան վկայականը։
Մինչև 2000 թվականը, Հայաստանը չէր մշակել միգրացիոն պետական քաղաքականություն, իսկ միգրացիայի ոլորտն էլ կարգավորվում էր մի օրենսդրությամբ, որը երկար
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Հայաստանից արտագաղթի մասին լրացուցիչ տեղեկատվության համար, տե՛ս ԱՄԿ, Միգրացիա և զարգացում,
Հայաստան, 2009 թվական:

45

Արժույթի միջազգային հիմնադրամ, Դրամական փոխանցումները Հայաստանում, Դինամիկ կաղապարներ և
խթաններ, 2011։
46
Համաշխարհային բանկ, Զարգացման հեռանկարների խումբ. Միգրացիան և դրամական փոխանցումները,
տեղեկագիրք, 2005:
47
ՄԱԿ–ի ԶԾ, Միգրացիան և մարդկային զարգացումը, Հնարավորություններ և մարտահրավերներ, Հայաստան,
2009։
48
Հայաստան–Սփյուռք գործակցության զարգացման հայեցակարգ, 2009։
49
ԱՄԿ և Սփյուռքի նախարարություն, Ձեռնարկ այլ պետություններում բնակվող հայերի համար, 2010, էջ 2.։
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տարիներ փոփոխությունների չէր ենթարկվել, ինչպես օրինակ՝ «Օտարերկրացիների
կարգավիճակի մասին» 1994 թվականի օրենքը։ 2000 թվականի նոյեմբերին Հայաստանը
մշակեց Հայաստանում միգրացիայի պետական կարգավորման առաջին հայեցակարգը։
Դրան զուգահեռ՝2011 թվականին ընդունվեց 2012-2016 թվականների Գործողությունների
ծրագիրը։ Գործողությունների ծրագրով սահմանվում է ԵՄ համապատասխան օրենսդրական
դաշտի և ԵՄ լավագույն ինստիտուցիոնալ կառուցվածքների հետ Հայաստանի իրավական և
վարչական համակարգի մոտարկման հարցը՝ հաշվի առնելով ազգային պետական շահը,
կենսաչափական
կողմնորոշիչներ
պարունակող
էլեկտրոնային
անձնագրերի
և
նույնականացման քարտերի համակարգի ներդրումը՝ անձի ինքնությունը հավաստող
փաստաթղթերի պաշտպանվածության մակարդակը բարձրացնելու, և Հայաստանի
քաղաքացիների տեղաշարժվելու իրավունքը դյուրացնելու նպատակով, սահմանային
կառավարման համակարգի կատարելագործումը, միգրացիոն հոսքերի հաշվառման
տեղեկատվական համակարգի ձևավորումը, արտագնա աշխատանքի մեկնող Հայաստան
Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը, Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա քաղաքացիների զբաղվածության պայմանների
կանոնակարգումը, Հայաստանի Հանրապետությունից սկիզբ առնող անկանոն միգրացիայի
կանխարգելումը, օրենսդրական դաշտի կատարելագործումը, օտարերկրյա պետություններից
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերադարձի, ինչպես նաև հայրենիքում
նրանց հետագա վերաինտեգրմանը ցուցաբերվող աջակցությունը։ 2000 թվականներին
միգրացիայի վերաբերյալ շատ կարևոր օրենսդրություն ընդունվեց, որը ներկայումս ուժի մեջ է՝
«Օտարերկրացիների մասին» 2006 թվականի օրենքը, «Սահմանապահ զորքերի մասին» 2001
թվականի օրենքը և «Պետական սահմանի մասին» 2001 թվականի օրենքը։
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IV. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԴԱՇՏԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Միգրացիայի և ապաստանի ոլորտում Հայաստանի ինստիտուցիոնալ դաշտն
ապակենտրոնացված է և նկարագրվում է որպես բավականին բարդ։50 Միգրացիոն
քաղաքականության մշակման և իրականացման ոլորտում ներգրավված են տարբեր
նախարարություններ և իրավասու մարմիններ, և գնահատման նախորդ փաստաթղթերում
նշվել է, որ հաճախ տարբեր կառույցների վերապահված են միևնույն իրավասությունները։51
Հայաստանում միգրացիոն քաղաքականության ընդհանուր համակարգումն ու մշակումը
վերապահված է Միգրացիոն պետական ծառայությանը (ՄՊԾ), որը Հայաստանի
Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության աշխատակազմի կազմում
գործող պետական մարմին է։ Այն պատասխանատու է Հայաստանի Հանրապետության
միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի իրականացման
2012-2016 թվականների գործողությունների ծրագրի համակարգման և դիտանցման համար։52
Միևնույն ժամանակ, ՄՊԾ–ն առաջին հերթին պատասխանատու է ապաստանի վերաբերյալ
դիմումներն ուսումնասիրելու և ապաստան տրամադրելու համար։53 Արտաքին գործերի
նախարարությունը, իր Հյուպատոսական վարչության, Միգրացիայի հարցերով բաժնի և
Իրավաբանական վարչության միջոցով, համակարգում է միջազգային ծրագրերը և
պատասխանատու է մուտքի վիզաների, անձնագրերի և վերադարձի վկայականների
տրամադրման, ինչպես նաև հատուկ կացության թույլտվության տրամադրման համար։
Մուտքի վիզաներ և անձնագրեր տրամադրելու պարտականությունը վերապահված է նաև
Ոստիկանությանը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, իր Զբաղվածության պետական ծառայության գործակալության հետ մեկտեղ, ոչ միայն աշխատանքի և
սոցիալական ապահովության քաղաքականության մշակման և իրականացման ու
աշխատանքային արտագաղթին վերաբերող հարցերի կառավարման իրավասու մարմինն է,
այլ նաև պատասխանատու է ապաստան հայցող՝ առանց ուղեկցության անչափահաս
երեխաների և փախստականների համար։
Այս ուսումնասիրությունը նախապատրաստելու ընթացքում որևէ մարմին պատասխանատու չէր Հայաստանում օտարերկրացիների կողմից աշխատանքային շուկա մուտք
50

ՌոսիԼոնգի, Պ, Գալստյան, Ք, Լինդստրյոմ, Թ. Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի կառավարման
ոլորտի ուսումնասիրություն, էջ 74, Գնահատման առաքելության զեկույց, ՄՄԿ, 2008 թվականի մարտ, Երևան,
հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://publications.iom.int/bookstore/free/Review_MigrationManagmentReport2008_English.pdf (էջայցը՝ 2012 թվականի
հունվարի 28–ին)։
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Նույն տեղում։ Տե՛ս նաև Ռոսի Լոնգի, Պ, Պրուտչ Ֆ, Գալստյան Ք, Հայաստանի Հանրապետությունում
միգրացիայի կառավարման ոլորտում զարգացումների ակնարկ, առաջընթացի գնահատման զեկույց, էջ 26, ՄՄԿ,
2011, Երևան։ Չնայած որ զեկույցում որոշակի առաջընթաց է արձանագրվել՝ միգրացիոն քաղաքականության
կենտրոնացված կառավարումը վերապահվել է մեկ կառույցի՝ Միգրացիոն պետական ծառայությանը,
այնուամենայնիվ, արձանագրվել է, որ միգրացիայի կառավարման հարցերով զբաղվող մյուս կառույցների
գործառույթներն ու պարտականությունները չեն ճշգրտվել։
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Հավելված 1՝ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 10–ի թիվ 1593-Ն
որոշման, Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության
հայեցակարգի իրականացման 2012-2016 թվականների գործողությունների ծրագիր, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://www.carimeast.eu/media/sociopol_module/The%20action%20Plan%20for%20the%20Implementation%20of%20the%20Policy%20concept%
20for%20the%20state%20regulation%20of%20migration_2012-1016.pdf (էջայցը՝ 2012 թվականի հոկտեմբերի 28–ին)։
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Տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն՝ հասանելի է հետևյալ
հասցեով՝ http://www.smsmta.am/?menu_id=1(էջայցը՝ 2013 թվականի մայիսի 20–ին)։
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գործելու հետ կապված հարցերը կարգավորելու համար։
Հայկական սփյուռքի հետ
գործընկերությունը մշակելու և իրականացնելու նպատակով՝ 2008 թվականին ստեղծվեց
Սփյուռքի նախարարությունը, որն այդ ժամանակվանից ի վեր տարբեր աշխատանքներ և
ծրագրեր է իրականացնում հայկական սփյուռքի մասնակցությամբ՝ նվիրված կրթությանը,
հայկական
մշակութային
ժառանգության
տարածմանը,
հայկական
ինքնության
ամրապնդմանը, սփյուռքում գտնվող հայերի հայրենադարձությանը, սփյուռքում ապրող
երիտասարդության ուխտագնացությանը դեպի Հայաստան, և այլն։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը (ԱԱԾ) զբաղվում է սահմանների
կառավարման և հսկողության հարցերով և նույնպես ներգրավված է անկանոն միգրացիայի
դեմ պայքարի վերաբերյալ քաղաքականության իրականացման աշխատանքներում։
Ոստիկանությունը, մի կողմից, պատասխանատու է հիմնականում Հայաստանից ծագող
անկանոն միգրացիայի (այդ թվում՝ մարդկանց թրաֆիքինգ) դեմ պայքարելու (Անօրինական
միգրացիայի դեմ պայքարի և միջազգային համագործակցության բաժին) համար և, մյուս
կողմից, Անձնագրային և վիզաների վարչությանը վերապահված է Հայաստանում մուտքի
վիզաների և կացության թույլտվությունների տրամադրման ու օտարերկրացիների գրանցման
լիազորությունը։
Բացի դրանից՝ տարբեր այլ դերակատարներ, ինչպիսիք են՝
Արդարադատության նախարարությունը (օրինակ՝ անկանոն կարգավիճակով միգրանտների
կալանավորումը, վերադարձի ընթացակարգերը, քաղաքացիական կացության կարգավիճակի
գրանցումը և իրավաբանական անձանց պետական գրանցումը), Առողջապահության
նախարարությունը (այսինքն՝ ապաստան հայցողներին և փախստականներին առողջապահության ծառայությունների տրամադրումը), ընդգրկված են միգրացիայի կառավարման
որոշ հարցերում։ Մասնավորապես, մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի ոլորտում
գործողությունները համակարգելու նպատակով՝ 2007 թվականին ձևավորվեց Հայաստանի
Հանրապետությունում մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) հարցերով խորհուրդը։54
Խորհուրդը ղեկավարում է Փոխվարչապետ, Տարածքային կառավարման նախարարը և
կազմված է տարբեր նախարարությունների ներկայացուցիչներից, ինչպես նաև Գլխավոր
դատախազության, Ոստիկանության, Ազգային ժողովի, Մարդու իրավունքների պաշտպանի
գրասենյակի և այլ կառույցների բարձրաստիճան պաշտոնյաներից։ Հետապնդման
ոլորտներում խորհրդատվական որոշումներ կայացնելը, օրենսդրական լրամշակումների
վերաբերյալ առաջարկներ ներկայացնելը, թրաֆիքինգի կանխարգելումը (այդ թվում՝
հանրային իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումները, երեխաների
թրաֆիքինգի կանխարգելումը և ԶԼՄ–ների դերի բարձրացումը) և թրաֆիքինգի զոհերին
աջակցության տրամադրումը, ինչպես նաև միջգերատեսչական և միջազգային համագործակցության ու ուսումնասիրության հետ կապված հարցերը Խորհրդի հիմնական
լիազորությունների մեջ են մտնում։
Քանի որ ԵՄ կանոնագրքով չի սահմանվում որոշակի ինստիտուցիոնալ դաշտ միգրացիայի կառավարման համար՝ ընդհանրապես կամ կոնկրետ ոլորտներում, և քանի որ ԵՄ
անդամ պետությունները ունեն շատ տարբեր ինստիտուցիոնալ կառուցվածքներ այս ոլորտում,
այս ուսումնասիրության մեջ մանրամասն չեն վերլուծվել ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի հետ
կապված հարցերը։
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Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2007 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N-861-Աորոշում։
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V. ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԱՐՑԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ԵՄ– ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հայաստանի և ԵՄ–ի միջև հարաբերությունները կարգավորող հիմնական
համաձայնագիրը 1996 թվականի ԵՄ–Հայաստան Գործընկերության և համագործակցության
համաձայնագիրն է (ԳՀՀ)։55 Համաձայնագրի նպատակներն են՝56 1) ապահովել
համապատասխան դաշտ Կողմերի միջև քաղաքական երկխոսության համար՝ հնարավորություն տալով զարգացնել քաղաքական հարաբերությունները, 2) աջակցել Հայաստանի
Հանրապետության ջանքերին՝ համախմբելու իր ժողովրդավարությունը և զարգացնելու իր
տնտեսությունը և ավարտին հասցնելու դեպի շուկայական տնտեսություն անցումը, 3)
նպաստել Կողմերի միջև առևտրին և ներդրումներին ու ներդաշնակ տնտեսական
հարաբերություններին, այսպիսով խթանել նրանց կայուն տնտեսական զարգացումը, և 4)
հիմք ստեղծել օրենսդրական, տնտեսական, սոցիալական, ֆինանսական, քաղաքացիական,
գիտական, տեխնոլոգիական և մշակութային համագործակցության համար։ Գործընկերության և համագործակցության համաձայնագրի 72–րդ հոդվածում նշվում է անօրինական
միգրացիայի կանխարգելման և հսկողության մասին, որի համաձայն Հայաստանը պետք է
հետ ընդունի անդամ պետության տարածքում անօրինական հիմունքներով գտնվող իր
քաղաքացիներից յուրաքանչյուրին, և յուրաքանչյուր անդամ պետություն համաձայնում է հետ
ընդունել Հայաստանում անօրինական հիմունքներով գտնվող իր քաղաքացիներից
յուրաքանչյուրին։ Հայաստանի Հանրապետությունը երկկողմ համաձայնագրեր է կնքում այն
անդամ պետությունների հետ, որոնք այդպիսի պահանջ են ներկայացնում՝ հետընդունման
կոնկրետ պարտավորություններ կանոնակարգելու նպատակով; Հայաստանը այդպիսի
համաձայնագրեր է արդեն ստորագրել Բենիլյուքսի երկրների,57 Բուլղարիայի,58 Չեխիայի
Հանրապետության,59 Դանիայի,60 Գերմանիայի,61 Լիտվայի,62 Նորվեգիայի,63 Շվեդիայի64 և
Շվեյցարիայի65 հետ։ Այնուամենայնիվ, Հետընդունման մասին ԵՄ–Հայաստան համաձայնա-
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Գործընկերության և համագործակցության համաձայնագիր Եվրոպական համայնքների և նրանց անդամ
պետությունների, մի կողմից, և Հայաստանի Հանրապետության միջև, մյուս կողմից, Պաշտոնական տեղեկագիր
239, 1999 թվականի սեպտեմբերի 9, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21999A0909%2801%29:EN:HTML(էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի
17-ին):
56
Գործընկերության և համագործակցության համաձայնագրի1–ին հոդված։
57
Հետընդունման մասին համաձայնագիր, Բենիլյուքսի երկրների և Հայաստանի Հանրապետության միջև, 2009
թվական։
58
Հետընդունման մասին համաձայնագիր, Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Բուլղարիայի
Հանրապետության Կառավարության միջև, 2008 թվական։
59
Հետընդունման մասին համաձայնագիր, Հայաստանի Հանրապետության և Չեխիայի Հանրապետության միջև,
2010 թվական։
60
Հետընդունման մասին համաձայնագիր, Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Դանիայի
Թագավորության Կառավարության միջև, 2003 թվական։
61
Հետընդունման մասին համաձայնագիր, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Կառավարության և
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության միջև, 2006 թվական։
62
Հետընդունման մասին համաձայնագիր, Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Լիտվայի
Հանրապետության Կառավարության միջև, 2003 թվական։
63
Հետընդունման մասին համաձայնագիր, Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Նորվեգիայի
Թագավորության Կառավարության միջև, 2010 թվական։
64
Հետընդունման մասին համաձայնագիր, Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Շվեդիայի
Թագավորության Կառավարության միջև, 2008 թվական։
65
Հետընդունման մասին համաձայնագիր, Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Շվեյցարիայի
Դաշնային խորհրդի միջև, 2005 թվական։
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գիրն ակնկալվում է ստորագրել 2013 թվականին։66 Այս հետընդունման մասին համաձայնագրով կամրագրվեն հստակ պարտավորություններ և ընթացակարգեր ԵՄ անդամ
պետությունների և Հայաստանի իշխանությունների համար այն մասով, թե երբ և ինչպես հետ
ընդունել այն մարդկանց, որոնք անօրինական հիմունքներով են բնակվում Կողմերի
տարածքներում։ Համաձայնագիրը կտարածվի ոչ միայն երկրում անօրինական գտնվող
քաղաքացիների, այլ նաև անկանոն կարգավիճակում գտնվող երրորդ երկրի քաղաքացիներիև քաղաքացիություն չունեցող անձանց վրա։
2004 թվականի Հայաստանը միացավ Եվրոպական հարևանության քաղաքականությանը (ԵՀՔ),67 իսկ Հայաստանի ԵՀՔ Գործողությունների ծրագիրն ընդունվեց 2006
թվականին։68Հայաստանի՝ Երկրի վերաբերյալ 2005 թվականի զեկույցում առանձնացվում էին
այն ոլորտները, որոնցում երկկողմ համագործակցությունը կարող էր հնարավորության
սահմաններում և արժեքավոր կերպով ամրապնդվել։69Դրանում մատնանշվում են Հայաստանից սկիզբ առնող լայնածավալ միգրացիոն հոսքերը, որի հետևանքով արձանագրվել է
երկրի բնակչության անկում։ Հայաստանը նկարագրվում է և՛ որպես միգրանտների, և՛ որպես
թրաֆիքինգի զոհերի ծագման և տարանցման երկիր։ Հատուկ շեշտադրում կա
փախստականների մասով, որոնց մեծ մասը էթնիկ հայեր են, որոնք տեղահանվել են հարևան
երկրներից հակամարտության հետևանքով։ Փախստականներին շնորհված են հիմնական
սոցիալական և տնտեսական իրավունքները, մինչդեռ ինտեգրումը խնդրահարույց է;
Թրաֆիքինգի զոհերը Հայաստանի տարածքով տեղափոխվում են Արաբական Միացյալ
Էմիրություններ, Թուրքիա և Ռուսաստան՝ թե՛ սեռական, և թե՛ աշխատանքային շահագործման նպատակով։ 2006 թվականի ԵՀՔ գործողությունների ծրագրում ընդգրկված է
միգրացիայի հարցերով համագործակցության կոնկրետ ոլորտների համապարփակ ցանկ, որը
ներառում է սեփական քաղաքացիների անօրինական միգրացիայի կանխարգելման և
հսկողության ու այդ քաղաքացիների հետընդունման վերաբերյալ երկխոսության բարձր
մակարդակ, միջազգային չափանիշներին համապատասխան փախստականների հարցերով
ազգային համակարգի արդիականացում, տեղաշարժման դյուրացում և կազմակերպված
հանցավորության ու մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքար։
Հայաստանի համար 2007-2013 թվականների ԵՀՔ Երկրի ռազմավարական փաստաթղթում նշվում են ԵՄ հետ համագործակցության հիմնական նպատակները, քաղաքականության արձագանքներն ու առաջնահերթ ոլորտները։70 Փաստաթղթում մատնանշվում է,
որ «այս փուլում ԵՄ–Հայաստան համագործակցության հիմնական նպատակը ԵՄ–ի և
Հայաստանի միջև առավել սերտ համագործակցության զարգացումն է՝ էլ ավելի առաջ
անցնելով համագործակցության նախկին մակարդակից՝ խորացնելով քաղաքական համա66

Ակնկալվում է, որ Հետընդունման մասին ԵՄ–Հայաստան համաձայնագիրն ուժի մեջ կմտնի միևնույն ժամանակ,
ինչ Վիզաների տրամադրումը դյուրացնելու մասին ԵՄ–Հայաստան համաձայնագիրը, որն ընդունվել է 2012
թվականի դեկտեմբերին։
67
Եվրոպական հարևանության քաղաքականությունը (ԵՀՔ) մշակվել է 2004 թվականին՝ նպատակ ունենալով
ամրապնդել ԵՄ–ի և իր հարևան երկրների միջև հարաբերությունները։ ԵՀՔ–ն այնուհետև համալրվեց
տարածաշրջանային և բազմակողմ համագործակցության նախաձեռնություններով՝ Արևելյան գործընկերություն,
Միջերկրածովյան և Սևծովյան համադաշնեցման միություն։ ԵՀՔ–ն առաջարկվել է Ալժիրին, Հայաստանին,
Ադրբեջանին, Բելառուսին, Եգիպտոսին, Վրաստանին, Իսրայելին, Հորդանանին, Լիբանանին, Մոլդովային,
Մարոկկոյին, Պաղեստինի օկուպացված տարածքներին, Սիրիային, Թունիսին և Ուկրաինային։ Լրացուցիչ
տեղեկությունների համար, տե՛ս ԵՀՔ ուսումնասիրություն 2011, Նոր արձագանքներ փոփոխվող հարևանությանը,
2011 թվականի մայիսի 25, նոր Եվրոպական հարևանության քաղաքականության ընդունման վերաբերյալ 2012
թվականի հաղորդագրություն, Բրյուսել, JOIN (2012) 14 վերջնական, 2012 թվականի մայիսի 15։
68
Եվրոպական հարևանության քաղաքականություն, ԵՄ–Հայաստան գործողությունների ծրագիր, 2006։
69
Եվրոպական հարևանության քաղաքականություն, Երկրի վերաբերյալ զեկույց, Հայաստան, COM (2005) 72
վերջնական, 2005 թվականի մարտի 2։
70
Եվրոպական հարևանության և գործընկերության գործիք, Հայաստան, Երկրի ռազմավարական փաստաթուղթ,
2007-2013։
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գործակցությունը և մեկտեղելով այն շարունակական տնտեսական աճով ու աղքատության
կրճատման հարցում շարունակական արդյունքներով»։71 Ռազմավարական փաստաթղթում
նկարագրված ԵՀ աջակցության առաջնահերթություններն ընդգրկում են համագործակցությունը Արդարադատության, ազատության և անվտանգության ոլորտում, որտեղ, ԵՀՔ
գործողությունների ծրագրին համահունչ, նշվում է, որ ԵՀ աջակցությունը այս ոլորտում պետք
է օժանդակի միգրացիոն հարցերում ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին և կարողությունների ձևավորմանը, այդ թվում՝ հետընդունումն ու ապաստանը, ահաբեկչության և
կազմակերպված հանցավորության՝ ներառյալ մարդկանց թրաֆիքինգի ու թմրամիջոցների
անօրինական առևտրի, հրազենի, թեթև սպառազինությունների անօրինական տարածման և
փողերի լվացման դեմ պայքարը, փաստաթղթի անվտանգությունը/կենսաչափական
տվյալները, սահմանների արդյունավետ կառավարումը և միգրացիոն հոսքերի արդյունավետ
կառավարումը։ Դրան հասնելու գործիքներն ու միջոցները ներառում են ԵՀՔԳ–ի հինգ
թեմատիկ ծրագրերը, որոնցից մեկը Միգրացիայի և ապաստանի վերաբերյալ է, որը կարևոր է
Հայաստանի համար։72 Հայաստանի մասով ԵՀՔ իրականացման վերաբերյալ առաջընթացի
զեկույցը մշակվել է տարեկան կտրվածքով, և Առաջընթացի վերաբերյալ 2012 թվականի
զեկույցում արդարադատության, ազատության և անվտանգության մասով համագործության
ոլորտում որպես առաջընթաց են նշվում, մասնավորապես՝73 i) Սահմանային անվտանգության
և սահմանի կառավարման 2011-2015 թվականների ռազմավարության 2011 թվականի
իրականացման միջոցառումների ծրագրի ընդունումը, ii) Հայաստանի և FRONTEX–ի միջև
աշխատանքային համաձայնագրի նախագծի ստորագրումը 2012 թվականին, iii) Հայաստանի
Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի իրականացման 2012-2016 թվականների գործողությունների ծրագրի ընդունումը 2011
թվականին, iv) կենսաչափական անձնագրերի ներդրման վերաբերյալ օրենսդրության
ընդունումը 2011 թվականին, v) ԵՄ–Հայաստան վիզաների տրամադրումը դյուրացնելու և
հետընդունման մասին համաձայնագրերի շուրջ բանակցությունների մեկնարկը 2012
թվականին, vi) ԵՄ–Հայաստան Շարժունակության շուրջ գործընկերության ընդունումը 2011
թվականին, vii) Հայաստանի Քրեական օրենսգրքում փոփոխությունների կատարումը 2012
թվականին, որոնցով խստացվեցին երեխաների և հոգեկան խնդիրներ ունեցող մարդկանց
թրաֆիքինգի համար պատժամիջոցները, viii) Տարածքային կառավարման նախարարության
ենթակայության ներքո թրաֆիքինգի դեմ պայքարի խորհրդի ստեղծումը, և ix) «Սեռական
շահագործումից և սեռական չարաշահումից երեխաների պաշտպանության մասին» Եվրոպայի
խորհրդի կոնվենցիայի74 և «Անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակման դեպքում
անհատների պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի75 ստորագրումը։
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Եվրոպական հարևանության և գործընկերության գործիք, Հայաստան, Երկրի ռազմավարական փաստաթուղթ,
2007-2013, էջ 4։
72
Հայաստանի իշխանությունների հետ խորհրդակցությամբ՝ Ազգային ինդիկատիվ ծրագիրն (ԱԻԾ) ընդունվել է
2007-2010 թվականների համար։ 98.4 մլն եվրո ինդիկատիվ գումար է հատկացվել երկկողմ
առաջնահերթությունների հիման վրա։ Ինդիկատիվ հատկացումը ԱԻԾ 20112013 թվականների համար աճել է՝
հասնելով 157 մլն եվրոյի։
73
Եվրոպական հարևանության քաղաքականության իրականացումը Հայաստանում, առաջընթաց 2011 թվականին և
գործողությունների վերաբերյալ առաջարկություններ, SWD (2012) 110 վերջնական 2012 թվականի մայիսի 15։
74
Եվրոպայի խորհուրդ, «Սեռական շահագործումից և սեռական չարաշահումից երեխաների պաշտպանության
մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիա, 2007 թվականի հոկտեմբերի 25, ԵՊՇ թիվ 2001, հասանելի է հետևյալ
հասցեով՝ http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17–ին).
Հայաստանը դեռ չի վավերացրել այն։
75
Եվրոպայի խորհուրդ, «Անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակման դեպքում անհատների
պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիա, 1981 թվականի հունվարի 28, ԵՊՇ 108, հասանելի է հետևյալ
հասցեով՝ http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/108.htm (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17–
ին)Հայաստանը վավերացրել է այն 2012 թվականի մայիսի 9–ին։
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2009 թվականին ԵՄ–ն ընդունեց Արևելյան գործընկերության ծրագիրը՝76 որպես ԵՀՔ
գործիքի արևելյան տարածաչափ։77 Արևելյան գործընկերության նպատակն է խորացնել և
ամրապնդել հարաբերությունները ԵՄ–ի ու Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելառուսի,
Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի միջև։ ԵՄ–ի հետ նախատեսված առավելագույն
քաղաքական ներգրավվածությունը ներառում է, ի թիվս այլ հարցերի, Ասոցացման համաձայնագրերի կնքման հեռանկար, վիզաների տրամադրման ազատականացում և անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի միջոցառումներ։ 2013 թվականի աշնանը կայանալիք
Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի «ճանապարհային քարտեզի»78 համաձայն՝
մինչև 2013 թվականի աշուն Հայաստանի հետ Ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցություններում մեծ առաջընթաց պետք է արձանագրվի, եթե ոչ ավարտին հասցվի։
Հայաստանը և ԵՄ–ն Ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները սկսել էին 2010
թվականին՝ Գործընկերության և համագործակցության համաձայնագիրը փոխարինելու
նպատակով։ Ասոցացման համաձայնագիրը ընդգրկելու է նաև Խորը և համապարփակ ազատ
առևտրի գոտին (ԽՀԱԱԳ)։79 Հայաստանի հետ ԽՀԱԱԳ բանակցությունների մասով նույնպես
պետք է էական առաջընթաց ապահովվի, եթե ոչ ավարտին հասցվի մինչև 2013 թվականի
աշուն, և զգալի առաջընթաց պետք է արձանագրված լինի կարգավորիչ դաշտի մոտարկման
ոլորտում՝ Հանձնաժողովի առաջարկություններին համապատասխան։
2011 թվականին ընդունվեց ԵՄ–Հայաստան Շարժունակության շուրջ գործընկերությունը,
որը կարգավորում է համագործակցությունը չորս ոլորտներում՝ 1) օրինական միգրացիա և
ինտեգրում, 2) միգրացիա և զարգացում, 3) պայքար անկանոն միգրացիայի դեմ, և 4)
ապաստան ու միջազգային պաշտպանություն։80 Սա Արևելյան գործընկերության երկրի հետ
երրորդ՝ ԵՄ Շարժունակության շուրջ գործընկերությունն է՝ Մոլդովայից և Վրաստանից հետո։
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Արևելյան գործընկերության Պրահայիգագաթաժողովի համատեղ հայտարարություն, Պրահա, 2009 թվականի
մայիսի 7, 8435/09, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/eastern_partnership/documents/prague_summit_declaration_en.pdf
(էջայցը՝ 20013 թվականի փետրվարի 17–ին)։
77
Եվրոպական հարևանության և գործընկերության գործիքի ստեղծման ընդհանուր դրույթները սահմանող՝
Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2006 թվականի հոկտեմբերի 24 1638/2006 (ԵՀ) կանոնակարգ,
Պաշտոնական տեղեկագիր L 310, 2006 թվականի նոյեմբերի 9, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0001:0014:EN:PDF (էջայցը՝ 20013 թվականի փետրվարի
17–ին)։
78
Արևելյան գործընկերություն. 2013 թվականի աշնան գագաթաժողովի «ճանապարհային քարտեզ», Եվրոպական
պառլամենտին, Խորհրդին, Տնտեսական և սոցիալական հարցերով եվրոպական կոմիտեին և Տարածաշրջանների
կոմիտեին ուղղված համատեղ հաղորդագրություն, JOIN, (2012) 13 վերջնական, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/e_pship_roadmap_en.pdf (էջայցը՝ 20013 թվականի փետրվարի
17–ին)։
79
2011 թվականին Հայաստանը զգալի առաջընթաց է արձանագրել ԽՀԱԱԳ բանակցություններին
նախապատրաստվելու հարցում՝ հաջողություններ արձանագրելով անհրաժեշտ բարեփոխումների իրականացման
հարցում, կենտրոնանալով սանիտարական և բուսասանիտարական հարցերի, առևտրի տեխնիկական
խոչընդոտների և հեղինակային իրավունքների հետ կապված հարցերի վրա։ Հետևելով Հանձնաժողովի
առաջարկությանը՝ 2012 թվականին Առևտրի քաղաքականության կոմիտեն համաձայնեց, որ Հայաստանը
բավարար առաջընթաց էր արձանագրել Հանձնաժողովի առանցքային առաջարկությունների իրականացման
հարցում, և որ ԽՀԱԱԳ բանակցությունները կարող են մոտ ժամանակներում մեկնարկել։
Տե՛ս ԵՀՔ իրականացումը 2011 թվականին, Տարածաշրջանային զեկույց, Արևելյան գործընկերություն, SWD (2012)
112 վերջնական, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/e_pship_regional_report_en.pdf (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի
17–ին)։
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Եվրոպական միության և Հայաստանի միջև Շարժունակության շուրջ գործընկերության վերաբերյալ համատեղ
հայտարարություն, 2011 թվականի հոկտեմբերի 27 և 28, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dsca/dv/dsca_20121128_15/dsca_20121128_15en.pdf
(էջայցը՝ 2013 թվականիփետրվարի 17–ին)։ ԵՄ հետևյալ անդամ պետությունները մասնակցում են
Շարժունակության շուրջ գործընկերության մասին համաձայնագրին՝ Բելգիայի Թագավորություն, Բուլղարիայի
Հանրապետություն, Չեխիայի Հանրապետություն, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն, Ֆրանսիայի
Հանրապետություն, Իտալիայի Հանրապետություն, Նիդեռլանդների Թագավորություն, Լեհաստանի
Հանրապետություն, Ռումինիա և Շվեդիայի Թագավորություն։
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Շարժունակության շուրջ գործընկերությունները նորարարական և համապարփակ գործիքներ
են միգրացիայի և շարժունակության, այդ թվում՝ օրինական միգրացիայի, անկանոն
միգրացիայի դեմ պայքարի, միջազգային պաշտպանության, և միգրացիայի ու զարգացման
շուրջ համագործակցությունը խթանելու համար։ Համագործակցության չորս ոլորտների հետ
մեկտեղ՝ ԵՄ–Հայաստան Շարժունակության շուրջ գործընկերության կարևոր հարցերից են՝
ժամանակավոր և շրջանառու միգրացիայի դյուրացումը, միգրացիան կառավարելու
Հայաստանի կարողությունների ամրապնդումը, դեպի ԵՄ աշխատանքային միգրացիայի
համար հնարավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում հնարավոր
միգրանտներին՝ մեկնելուց առաջ վերապատրաստում անցկացնելու հետ մեկտեղ, «ուղեղների
արտահոսքի» և «ուղեղների կորստի» կանխարգելումը (հատկապես վերադարձի վերաբերյալ
քաղաքականության միջոցով), կամավոր վերադարձի և հարատև ինտեգրման աջակցությունը,
հայկական սփյուռքի հետ համագործակցության մակարդակի բարձրացումը, անկանոն
միգրացիայի և թրաֆիքինգի դեմ պայքարը՝ սահմանային կառավարման ամրապնդման
միջոցով, նույնականացման փաստաթղթերի անվտանգության մակարդակի բարձրացումը,
լավագույն միջազգային փորձին համապատասխան միջազգային պաշտպանության
տրամադրումը, ապաստան հայցողների ընդունման և ապաստանի վերաբերյալ դիմումների
ներկայացման դյուրացումը, ինչպես նաև անկանոն միգրացիայի դեմ պայքարի վերաբերյալ
տեղեկատվության փոխանակման և լավագույն գործելակերպի բարելավումը։ Մինչ այժմ
Շարժունակության շուրջ գործընկերության համաձայնագրի իրականացման առաջընթացի
գնահատում չի իրականացվել։
Ինչ վերաբերում է աշխատանքային միգրացիային վերաբերող հարցերի շուրջ համագործակցությանը, ապա, բացի Շարժունակության շուրջ գործընկերության համաձայնագրում
ներառված դրույթներից՝ Հայաստանը ստորագրել է նաև աշխատանքի վերաբերյալ երկկողմ
համաձայնագրեր ԵՄ որոշ անդամ պետությունների հետ, ինչպիսիք են՝ Դանիան, Գերմանիան
և Շվեդիան։81 Այդ համաձայնագրերի նպատակն է ավելացնել աշխատանքային
շարժունակությունը և միևնույն ժամանակ պաշտպանել միգրանտ աշխատողների իրավունքները։ Հայաստանը կնքել է աշխատանքի վերաբերյալ երկկողմ համաձայնագրեր
Ռուսաստանի, Բելառուսի, Ուկրաինայի և Վրաստանի հետ։ Ներկայումս բանակցություններ
են ընթանում ԵՄ որոշ անդամ պետությունների (Բուլղարիա և Չեխիայի Հանրապետություն),
ինչպես նաև Օմանի, Քաթարի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ
համաձայնագրեր կնքելու շուրջ։ Աշխատանքի վերաբերյալ երկկողմ համաձայնագրերի
կիրարկման համար ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը գլխավորում է Միգրացիոն
պետական ծառայությունը։ 2011 թվականի՝ Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի
պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգը, ինչպես նաև դրա
գործողությունների
ծրագիրը
որպես
առաջնահերթ
գործողություն
է
ներառում
աշխատանքային հարցերի վերաբերյալ երկկողմ համաձայնագրեր կնքելու շուրջ քննարկումների մեկնարկը և աշխատանքային միգրանտների շահերին վերաբերող՝ գործող
միջազգային պայմանագրերին միանալը՝ նպատակ ունենալով մեծացնելու պայմանագրի
հիման վրա Հայաստանի Հանրապետությունից արտագնա աշխատանքի մեկնման հնարավորությունները, ինչպես նաև պաշտպանելու հայ աշխատանքային միգրանտների իրավունքներն ու շահերը։
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Տե՛ս աշխատանքի վերաբերյալ այդպիսի երկկողմ համաձայնագրերի ամբողջական տեքստը (միայն ռուսերենով)
հետևյալ հասցեով՝ http://www.carim-east.eu/database/legalmodule/?ls=3&ind=biag&country=Armenia&country_fin=%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&lang
=(էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17–ին)։
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2012 թվականին Հայաստանը և ԵՄ–ն բանակցություններ սկսեցին Վիզաների
տրամադրումը դյուրացնելու մասին համաձայնագրի և Հետընդունման մասին համաձայնագրի
շուրջ։ Վիզաների տրամադրումը դյուրացնելու մասին համաձայնագրերը ստորագրվում են
որպես միջանկյալ քայլ՝ առանց վիզայի ճամփորդելուն ընդառաջ։82 Վիզաների տրամադրումը
դյուրացնելու մասին համաձայնագիրը ստորագրվել է 2012 թվականի դեկտեմբերի 17–ին, և
դրա նպատակն է դյուրացնել վիզաների տրամադրումը Հայաստանի քաղաքացիների համար
180 օր ժամանակահատվածում 90 օրը չգերազանցող ժամկետով նախանշված նպատակով
երկրում գտնվելու համար։ Վիզայի տրամադրումը դյուրացնելու մասին համաձայնագրով
չկարգավորվող հարցերը, ինչպիսիք են՝ վիզայի տրամադրումը մերժելը, ճամփորդական
փաստաթղթերի ճանաչումը, կացության բավարար միջոցների վերաբերյալ ապացույցը,
մուտքի արգելքը և վտարման միջոցները, կարգավորվում են Հայաստանի ազգային
իրավունքով կամ անդամ պետությունների կամ ԵՄ իրավունքով։83 Համաձայնագրով
դյուրացվում է վիզայի տրամադրումը Հայաստանի քաղաքացիների՝ հատկապես հաճախակի
ճամփորդողների համար, նվազեցվում է վիզայի վճարը, ինչպես նաև վերացվում է վիզայի
վճարը անձանց որոշակի կատեգորիաների համար։ Հետընդունման մասին համաձայնագիրը
Հայաստանի և ԵՄ–ի միջև ստորագրվել է 2013 թվականի ապրիլի 19–ին։ Դրանով
կարգավորվում են թե՛ սեփական քաղաքացիների, և թե՛ երրորդ երկրների կամ
քաղաքացիություն չունեցող անձանց հետընդունումը։ Այնուամենայնիվ, խիստ պահանջներ
պետք է բավարարվեն՝ երրորդ երկրի քաղաքացիների կամ քաղաքացիություն չունեցող
անձանց հետընդունումն իրականացնելու համար։84
ԵՄ խորհրդատվական խումբը խորհրդատվություն է տրամադրում Հայաստանի
իշխանություններին այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են՝ մարդու իրավունքները և
ժողովրդավարությունը, արդարադատությունը, ազատությունը, անվտանգությունը, ինչպես
նաև ԽՀԱԱԳ–ը։ Մասնավորապես, միգրացիայի մասով ԵՄ խորհրդատվական խումբը
աջակցում է Հայաստանին՝ 1) Միգրացիոն գործողության ծրագրի իրականացման դիտանցման և խորհրդատվություն տրամադրելու հարցում,85 2) Շարժունակության շուրջ
գործընկերության համաձայնագրի և Վիզայի տրամադրումը դյուրացնելու վերաբերյալ
իրազեկվածության բարձրացման հարցում, 3) ԵՄ–Հայաստան Շարժունակության շուրջ
գործընկերության ԵՀ կողմից ֆինանսավորվող աջակցության ծրագրի համար տեխնիկական
առաջադրանքի մշակման հարցում, և 4) միգրացիայի կառավարմանն առնչվող
համակարգման դերի մասով Միգրացիոն պետական ծառայությանը խորհրդատվության
տրամադրման հարցում։86
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ԵՀՔ իրականացումը 2011 թվականին, Տարածաշրջանային զեկույց, SWD (2012) 112 վերջնական, 2012 թվականի
մայիսի 15, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/e_pship_regional_report_en.pdf (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի
17–ին)։
83
Հոդված 2, Վիզայի տրամադրումը դյուրացնելու ԵՄ–Հայաստանմասին համաձայնագիր։
84
Լրացուցիչ տեղեկատվության համար տե՛ս Հետընդունման վերաբերյալ գլուխը։
85
Հավելված 1՝ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 10–ի N 1593–Ն
որոշման, Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության
հայեցակարգի իրականացման 2012-2016 թվականների գործողությունների ծրագիր, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://www.carimeast.eu/media/sociopol_module/The%20action%20Plan%20for%20the%20Implementation%20of%20the%20Policy%20concept%
20for%20the%20state%20regulation%20of%20migration_2012-1016.pdf. (էջայցը՝ 2012 թվականի հոկտեմբերի 28–ին)։
86
Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական միության խորհրդատվական խմբի պաշտոնական կայքը՝
http://www.euadvisorygroup.eu/ (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 10–ին)։
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VI. ԵՄ ԿԱՆՈՆԱԳՐՔԻ ԵՎ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
1. Ճամփորդական փաստաթղթերը
1.1 ԵՄ կանոնագիրքը
Շենգենյան գոտին և համագործակցությունը ներառվել են ԵՄ իրավական և
ինստիտուցիոնալ դաշտ Ամստերդամի պայմանագիրը (1999 թվական) ուժի մեջ մտնելուց ի
վեր՝ Շենգենյան համաձայնագրերի բոլոր զարգացումները բերելով ԵՄ դաշտ։ Շենգենյան
կանոնագիրքը բաղկացած է իրավական կանոնակարգերի հավաքածուից, որի հիմքում 1985
թվականի Շենգենյան համաձայնագիրն է։87 Եվրոպական միության քսաներկու անդամ
պետություններ88 Շենգենյան գոտում են, մինչդեռ մյուս պետությունները89 ընտրել են
չմիանալու ճանապարհը։
Շենգենյան գոտում երաշխավորվում է մարդկանց ազատ տեղաշարժը, և անդամ
պետությունները համաձայնել են վերացնել բոլոր ներքին սահմանները և ստեղծել մեկ
միասնական արտաքին սահման։ ԵՄ քաղաքացիների համար երաշխավորվում է ազատ
տեղաշարժվելու հիմնարար իրավունքը, քանի որ նրանք կարող են հատել Շենգենյան գոտում
գտնվող ներքին սահմանները՝ առանց ենթարկվելու սահմանային ստուգման։ Շենգենյան
գոտու սահմանային անցակետերում ստուգումների չեն ենթարկվում նաև ԵՄ–ում օրինական
հիմունքներով բնակվող, բայց ԵՄ քաղաքացի չհանդիսացող քաղաքացիները։ Ընդհանուր
կանոններ են գործում սահմանները հատող մարդկանց համար, և մուտքի ու վիզայի
կանոնները ներդաշնակեցված են, իսկ անդամ պետություններն էլ պարտավորվել են
ապահովել ոստիկանական և դատական համագործակցության բարձր մակարդակ։
Երրորդ երկրի քաղաքացիների ճամփորդական փաստաթղթերը
Դիվանագիտական առաքելությունների և հյուպատոսական հիմնարկների վերաբերյալ
2005 թվականի ընդհանուր հյուպատոսական ցուցումների90 համաձայն՝ ճամփորդական
փաստաթղթերը պետք է ունենան հետևյալ առանձնահատկությունները՝ ընդունելի համարվելու համար՝
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Բենիլյուքսի տնտեսական միության պետությունների կառավարությունների և Գերմանիայի Դաշնային
Հանրապետության ու Ֆրանսիայի Հանրապետության միջև համաձայնագիր «Իրենց ընդհանուր սահմանային
անցակետերում ստուգումների աստիճանական վերացման մասին», 1985 թվականի հունիսի 14, Պաշտոնական
տեղեկագիր L239, 2000 թվականի սեպտեմբերի 22 (այսուհետ՝ Շենգենյան համաձայնագիր), հասանելի է հետևյալ
հասցեով՝ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:239:0001:0473:EN:PDF(էջայցը՝ 2013 թվականի
փետրվարի 17–ին):
88
Այդ պետություններն են՝ Ավստրիան, Բելգիան, Չեխիայի Հանրապետությունը, Դանիան, Էստոնիան,
Ֆինլանդիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Հունաստանը, Իտալիան, Լատվիան, Լիտվան, Լյուքսեմբուրգը, Մալթան,
Նիդեռլանդները, Լեհաստանը, Պորտուգալիան, Սլովակիան, Սլովենիան, Իսպանիան և Շվեդիան։ Բացի վերը
նշվածներից՝ Շենգենյան գոտում են գտնվում ԵՄ անդամ չհանդիսացող չորս պետություններ, դրանք են՝
Շվեյցարիան, Իսլանդիան, Նորվեգիան և Լիխտեյնշտեյնը։ Իռլանդիան և Միացյալ Թագավորությունը չեն միացել
Շենգենյան համաձայնագրին։
89
Այնուամենայնիվ, ԵՄ նորանդամ պետությունների համար չմիանալը հնարավոր չէ։
90
Դիվանագիտական առաքելությունների և հյուպատոսական հիմնարկների վերաբերյալ ընդհանուր
հյուպատոսական ցուցումներ, Պաշտոնական տեղեկագիր C 236, 2005 թվականիդեկտեմբերի 22 (այսուհետ՝
Ընդհանուր հյուպատոսական ցուցումներ), հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:326:0001:0149:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի դեկտեմբերի 22–
ին)։
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(1) վավերական լինեն՝ դրանում վիզա փակցնելու համար, այսինքն՝91
ա) հավաստեն այն կրողի ինքնությունը,
բ) հավաստեն այն կրողի քաղաքացիությունը կամ ազգությունը, i) եթե ճամփորդական
փաստաթուղթը տրամադրվել է անդամ պետությունների կողմից ճանաչված երկրների
կամ տարածաշրջանային և տեղական մարմինների կողմից կիրառվող միջազգային
կանոնների համաձայն, ii) չնայած որ տրամադրվել են ոչ բոլոր անդամ պետությունների
կողմից ճանաչված երկրների կամ միջազգային կազմակերպությունների կողմից,
այնուամենայնիվ երաշխավորում են օտարերկրացու վերադարձը՝ պայմանով, որ
Գործադիր կոմիտեն ճանաչում է դրանք որպես վավերական փաստաթուղթ՝ դրանում
միասնական վիզա փակցնելու համար։ Գործադիր կոմիտեն պետք է միաձայն
հաստատի այն ճամփորդական փաստաթղթերի ցանկը և երկրների կամ սուբյեկտների
ցանկը, որոնք ճանաչված չեն և որոնց տրամադրվել են այդ փաստաթղթերը։
գ) Եթե դրանք փախստականների համար նախատեսված ճամփորդական
փաստաթղթեր են, ապա պետք է տրամադրվեն «Փախստականների կարգավիճակի
մասին» 1951 թվականի կոնվենցիային համապատասխան՝ փախստականների համար
ճամփորդական փաստաթղթերի դեպքում։
դ) Եթե դրանք քաղաքացիություն չունեցող անձանց համար նախատեսված
ճամփորդական փաստաթղթեր են, ապա պետք է տրամադրվեն «Քաղաքացիություն
չունեցող անձանց կարգավիճակի մասին» 1954 թվականի կոնվենցիային
համապատասխան՝ քաղաքացիություն չունեցող անձանց համար ճամփորդական
փաստաթղթերի դեպքում,
(2) ունենան տարածքային վավերություն, այսինքն՝ վավերական լինեն Շենգենյան
պայմանավորվող կողմերի տարածք մուտք գործելու համար,
(3) ունենան վավերականության ժամկետ, որը գերազանցում է վիզայի օգտագործման
ժամկետը երեք ամսով։92 Բացառիկ դեպքերում, և միայն եթե վիզայի վավերականության
ժամկետը չի գերազանցում ճամփորդական փաստաթղթի ժամկետը, և եթե ճամփորդական
փաստաթուղթ ունեցողի վերադարձը չի խախտվում, ապա հնարավոր է փակցնել վիզա
երեք ամսից պակաս ժամկետով ճամփորդական փաստաթղթում՝ այնպիսի դեպքերում,
ինչպիսիք են՝ անհետաձգելի մարդասիրական օգնությունը, ազգային շահը կամ
միջազգային պարտավորությունները,
(4) լինեն ամբողջական և չլինեն փոփոխված կամ կեղծված կամ նմանակված,
(5) պետք է նաև ստուգել Պայմանավորվող կողմերի տարածքում նախկինում գտնվելու
ժամկետի տևողությունը։93
Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայով94 նաև սահմանվում է, որ՝
(1) ճամփորդական փաստաթղթերի ժամկետը չպետք է լրացած լինի,
(2) ճամփորդական փաստաթղթերում չպետք է փակցված լինի վիզա, որը վավերական չէ
Պայմանավորվող կողմերի տարածք մուտք գործելու համար։ Եթե ճամփորդական
փաստաթուղթը վավերական է միայն մեկ կամ մի քանի Պայմանավորվող կողմերի
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Հավելված 11, Չափորոշիչներ՝ որոշելու համար, թե արդյոք ճամփորդական փաստաթղթում կարող է փակցվել
վիզա, Ընդհանուր հյուպատոսական ցուցումներ։
92
Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 13–րդ հոդվածի 2–րդ պարբերություն։
93
V.1.3, Ճամփորդական փաստաթղթերի ստուգում, Ընդհանուր հյուպատոսական ցուցումներ։
94
Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 13–րդ և 14–րդ հոդվածներ։
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համար, ապա փակցված վիզան սահմանափակված կլինի միայն այդ կոնկրետ
Կողմերով, վիզայի փոխարեն կարող է տրամադրվել թույլտվություն, եթե
ճամփորդական փաստաթուղթը չի ճանաչվում որպես վավերական Պայմանավորվող
պետություններից մեկի կամ մի քանիսի կողմից,
(3) ճամփորդական փաստաթղթերը պետք է հնարավորություն տան օտարերկրացիներին
վերադառնալու իրենց ծագման երկիր կամ մուտք գործելու երրորդ երկիր։
(4) Փոխադրողները պարտավորված են ձեռնարկելու բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, որ օդով
կամ ծովով փոխադրվող երրորդ երկրի քաղաքացին ունենա Շենգենյան գոտի մուտք
գործելու համար պահանջվող ճամփորդական փաստաթղթերը։95
Եվրոպական միության խորհուրդը վերջերս հրապարակել է այնպիսի ճամփորդական
փաստաթղթերի մի օգտակար ցանկ, որոնք կրողին իրավունք են տալիս հատելու արտաքին
սահմանները, և որոնք կարող են տրամադրվել վիզայի հետ մեկտեղ։96 Ցանկում նշվում է, թե
արդյոք մի քանի ճամփորդական փաստաթղթեր (սովորական անձնագիր, դիվանագիտական
անձնագիր, ծառայողական անձնագիր, հատուկ անձնագիր, կոլեկտիվ անձնագիր,
երեխաների ինքնության հաստատման փաստաթուղթ, ծովագնացի գրքույկ, փախստականի
ճամփորդական փաստաթուղթ, քաղաքացիություն չունեցող անձի ճամփորդական
փաստաթուղթ, օտարերկրացու ճամփորդական փաստաթուղթ, այլ ճամփորդական
փաստաթղթեր) կարող են ընդունելի լինել Շենգենյան գոտու անդամ պետություններից
յուրաքանչյուրի տարածք մուտք գործելու համար։
Դրանում նաև ներառված է
տեղեկատվությունը,
որը
վերաբերում
է
հայտնի
երևակայական
[fantasy]
և
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կամուֆլյաժային[camouflage] անձնագրերին, որոնցում վիզա չի կարելի փակցնել։
ԵՄ քաղաքացիների ճամփորդական փաստաթղթերը
ԵՄ–ն ձեռնարկել է մի շարք քայլեր՝ ԵՄ քաղաքացիների ճամփորդական փաստաթղթերի
անվտանգությունն ապահովելու և կեղծումն ու նմանակումը կանխարգելելու համար։
Առաջատար անվտանգության հատկանիշները և կենսաչափական կողմնորոշիչները (դեմքի
պատկերը տեղադրվում է պահման կրիչի վրա, իսկ մատնահետքերը համատեղելի ձևաչափով)
պետք է ներառվեն անձնագրերում, վիզաներում և բնակության/կացության թույլտվություններում։98 Տվյալները պետք է պաշտպանված լինեն, իսկ պահման կրիչը պետք է ունենա
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Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 26–րդ հոդվածի 1-ին մասի«բ» կետ։
Եվրոպական միության խորհրդի քարտուղարության կողմից Վիզայի հարցերով աշխատանքային խմբին ուղղված
ծանուցում, Մաս 1, Ճամփորդական փաստաթղթերի աղյուսակ, որոնք իրավունք են տալիս դրանք կրողին հատելու
արտաքին սահմանները և որոնք կարող են տրամադրվել վիզայի հետ մեկտեղ, 2012 թվականի փետրվարի 1,
5762/12։
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Երևակայական անձնագրերը տրամադրվում են փոքրամասնությունների, աղանդների կամ բնակչության խմբերի
կողմից և ներառում են ինքնությունը հաստատող փաստաթղթերը և այլն՝ տրամադրված մասնավոր
կազմակերպությունների կամ անհատների կողմից։ Կամուֆլյաժային անձնագրերը այլևս գոյություն չունեցող
պետությունների անձնագրերն են, Մաս V, Եվրոպական միության խորհրդի քարտուղարության կողմից Վիզայի
հարցերով աշխատանքային խմբին ուղղված ծանուցում, 2012 թվականի փետրվարի 1, 5762/12
98
Խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 13-ի 2252/2004 (ԵՀ) կանոնակարգ, Անդամ պետությունների կողմից
տրամադրված անձնագրերում և ճամփորդական փաստաթղթերում անվտանգության հատկանիշների և
կենսաչափական կողմնորոշիչների համար չափանիշների մասին, Պաշտոնական տեղեկագիր L 385, 2004
թվականիդեկտեմբերի 29, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0001:0006:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17–
ին)։ Կիրառելի չէ անդամ պետությունների կողմից իրենց քաղաքացիներին տրամադրված նույնականացման
քարտերի կամ ժամանակավոր փաստաթղթերի կամ ճամփորդական փաստաթղթերի նկատմամբ, որոնց
վավերականության ժամկետը 12 ամիս է կամ դրանից պակաս, ինչպես սահմանված է Խորհրդի 2252/2004 (ԵՀ)
կանոնակարգի 1–ին հոդվածի 3–րդ պարբերությունում։
96
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բավարար տարողություն՝ տվյալների ամբողջությունը, նույնականությունը և գաղտնիությունը
երաշխավորելու համար։ Կենսաչափական կողնորոշիչները, մասնավորապես, երաշխավորում
են վստահելի կապ ճամփորդական փաստաթղթի և այն կրողի միջև։ Չնայած որ գոյություն
չունի «Եվրոպական անձնագիր»՝ ԵՄ անդամ պետությունների99 անձնագրերն ունեն
ընդհանուր տեսք՝ դրանք ունեն միևնույն կազմը (մուգ կարմիր գույն, ԵՄ և պետության
անվանումը դրա վրա), և ունեն կենսաչափական չիպ, որը պարունակում է անձնագիրը կրողի
տվյալները (նկարը և մատնահետքերը)։100
Նպատակ ունենալով ապագայում ևս աջակցելու տարանջատել իրական և կեղծված
փաստաթղթերը՝ ԵՄ–ն ստեղծել է «Կեղծ և իսկական փաստաթղթերի արխիվացման
համակարգ» (Պատկերների արխիվացման եվրոպական համակարգ՝ FADO),101 որը ԵՄ անդամ
պետություններին հնարավորություն է տալիս պահելու, համատեղ օգտագործելու և ստուգելու
իսկական և կեղծ փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Իսկական և
ճամփորդական փաստաթղթերի հանրային գրանցամատյանը (PRADO)102 նույնպես ստեղծվեց՝ առցանց, օժանդակելու քաղաքացիներին, կազմակերպություններին և բիզնես
ձեռնարկություններին ՝ իսկական և կեղծ փաստաթղթերը տարբերակելու համար։
Վերջապես, ԵՄ կանոնագրքով սահմանվում է արտակարգ ճամփորդական փաստաթղթի
(ETD)103 տրամադրումը դեպի ԵՄ այն երկիր միակողմանի հետդարձի ուղևորության համար,
որի քաղաքացին են նրանք հանդիսանում, իրենց մշտական բնակության/կացության երկիր,
կամ բացառիկ դեպքերում՝ այլ նպատակակետի ուղղությամբ (ԵՄ տարածքում կամ դրանից
դուրս։) Արտակարգ ճամփորդական փաստաթուղթը կարող է միայն տրամադրվել այն
դեպքերում, երբ ճամփորդական փաստաթղթերը կորել են, գողացվել են, վնասվել են կամ
ժամանակավորապես հասանելի չեն, բայց ոչ այն դեպքերում, երբ ճամփորդական
փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրացել է։
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Միացյալ Թագավորության և Իռլանդիայի համար այդ կանոնները պարտադիր ուժ չունեն, մինչդեռ Իսլանդիայի,
Նորվեգիայի, Շվեյցարիայի և Լիխտեյնշտեյնի համար դրանք պարտադիր են։
100
Այս պարտավորությունը չի գործում նույնականացման քարտերի կամ ժամանակավոր փաստաթղթերի կամ
ճամփորդական փաստաթղթերի նկատմամբ, որոնց վավերականության ժամկետը մեկ տարի է կամ դրանից
պակաս։
101
Խորհրդի կողմից՝ «Եվրոպական միության մասին» պայմանագրի Ժա. 3 հոդվածի հիման վրա 1998 թվականի
դեկտեմբերի 3–ին ընդունված համատեղ գործողություն, որը վերաբերում է Պատկերների արխիվացման
եվրոպական համակարգ (FADO) ստեղծելուն, 98/770/ԱՆԳ, Պաշտոնական տեղեկագիր L 339, 1998 թվականի
դեկտեմբերի 9), հասանելի է հետևյալ հասցեով` http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:333:0004:0007:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17ին)։
102
Եվրոպական միության խորհուրդ, Իսկական և ճամփորդական փաստաթղթերի հանրային գրանցամատյան,
առցանց հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://prado.consilium.europa.eu (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17-ին)։
103
1996 թվականի հունիսի 25–ին կայացած Խորհրդի նիստի շրջանակներում հանդիպած անդամ պետությունների
կառավարությունների ներկայացուցիչների 96/409/CSFP որոշում, Արտակարգ ճամփորդական փաստաթուղթ
ստեղծելու մասին, Պաշտոնական տեղեկագիր L 168, 1996 թվականի հուլիսի 6, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1996:168:0004:0011:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի
փետրվարի 17-ին)։
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1.2 Իրավական դաշտը Հայաստանում
Օտարերկրացիների ճամփորդական փաստաթղթերը
Օտարերկրացիները մուտքը Հայաստան կարգավորող հիմնական օրենքը «Օտարերկրացիների մասին» 2006 թվականի օրենքն է՝ իր փոփոխություններով։104 «Օտարերկրացի»
հասկացության մեջ, օրենքի 2–րդ հոդվածի համաձայն, ներառվում են Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացի չհամարվող այն անձինք, որոնք ունեն այլ պետության
քաղաքացիություն (օտարերկրյա քաղաքացիներ) կամ չունեն որևէ պետության քաղաքացիություն (քաղաքացիություն չունեցող անձինք): «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 2–րդ
գլխում սահմանվում է, մասնավորապես, օտարերկրացիների` Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելը, Հայաստանի Հանրապետությունից ելքը և Հայաստանի Հանրապետության տարածքով տարանցիկ երթևեկելը։
Օտարերկրացին կարող է մուտք գործել Հայաստան պետական սահմանի անցման կետերով՝
1) վավերական անձնագրի առկայության, 2) մուտքի վիզայի կամ 3) կացության կարգավիճակը
հավաստող փաստաթղթի հիման վրա՝ սահմանային հսկողություն իրականացնող
կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինների թույլտվության դեպքում։105
Անձնագիրը կամ ճամփորդական փաստաթուղթը, Հայաստանի օրենսդրության համաձայն,
միջազգայնորեն ճանաչված` անձը հաստատող ճամփորդական փաստաթուղթ է, որը տրված է
օտարերկրյա պետության կամ միջազգային կազմակերպության կողմից և իրավունք է տալիս
հատելու պետական սահմանը։106
Անձնագիրը պետք է լինի վավերական, այլապես՝ օտարերկրացիների մուտքը չի թույլատրվում
Հայաստանի Հանրապետության տարածք, և անվավեր անձնագրով օտարերկրացին
վերադարձվում է իր ծագման պետություն կամ այն պետություն, որտեղից ժամանել է։107 Եթե
հնարավոր չէ օտարերկրացուն հետ վերադարձնել, ապա նա կարող է ձերբակալվել։108
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 201–րդ հոդվածով նշվում է, որ
Հայաստանի Հանրապետության տարածքով տարանցիկ երթևեկության կարգը խախտելը
առաջացնում է տուգանքի նշանակում` Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված
նվազագույն աշխատավարձի 50-ապատիկից մինչև 100-ապատիկի չափով։
Հայաստանի քաղաքացիների ճամփորդական փաստաթղթերը
Ինչ վերաբերում է հայկական անձնագրերում անվտանգության հատկություններին, ապա 2012
թվականին ուժի մեջ մտած «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին»
օրենքով109 Հայաստանը ներդրել է կենսաչափական տվյալներ իր քաղաքացիներին
տրամադրվող անձնագրերում և նույնականացման քարտերում։110
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«Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք՝ ընդունված 2006 թվականի հոկտեմբերի
25–ին։ Վերջին անգամ փոփոխվել է 2011 թվականի դեկտեմբերի 8–ին (այսուհետ՝ «Օտարերկրացիների մասին»
օրենք)։
105
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 6–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
106
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 3–րդ հոդված։
107
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 6–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։ Լրացուցիչ տեղեկատվության համար, տե՛ս
Վերադարձի և հեռացման վերաբերյալ գլուխը։
108
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 7–րդ հոդված։
109
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք՝
ընդունված 2011 թվականի նոյեմբերի 30–ին և փոփոխված 2012 թվականի մարտի 20-ին (այսուհետ՝ «Անձնագրի
մասին» օրենք)։
110
Kefauver, Barryandothers, OSCE / IOMAssessmentReport: NationalActionPlanfortheIntroductionofanePassportandIDCardintheRepublicofArmenia, 2009.[Տե՛ս Քեֆովեր, Բերի և ուրիշներ, ԵԱՀԿ/ՄՄԿ գնահատման զեկույց,
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«Անձնագրի
մասին»
նոր
օրենքի
համաձայն՝
անձնագիրը
Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացու (այսուհետ` քաղաքացու) ինքնությունը և Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիությունը հավաստող փաստաթուղթ է, որը պետք է
օգտագործվի միայն Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գալու և Հայաստանի
Հանրապետություն վերադառնալու համար111 Անձնագիրը պարունակում է կենսաչափական
տվյալներ,որոնք օրենքով սահմանված կարգով հավաքվող, պահպանվող և օգտագործվող
անհատական տվյալներ են, որոնք բնութագրում են քաղաքացու ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները և հնարավորություն են տալիս քաղաքացուն նույնականացնելու
(լուսանկար, ստորագրություն և մատնադրոշմներ)։112 Երեխաների մատնադրոշմները վերցվում
են 6 տարեկանից, իսկ լուսանկարը` անձնագիր տալու յուրաքանչյուր դեպքում` անկախ
տարիքից:113 Նոր անձնագիրն ունի 5 տարվա վավերականության ժամկետ և կարող է
տրամադրվել ցանկացած տարիքում։ Մինչև 16 տարեկան քաղաքացիներին անձնագիրը
տրամադրվում է 3 տարի վավերականության ժամկետով, իսկ մինչև 16 տարեկան արական
սեռի քաղաքացիներին անձնագիրը տրամադրվում է մինչև նրանց զորակոչային տարիքը
լրանալը։ Զորակոչային տարիքին հասնելիս, անձնագիր չի կարող տրամադրվել պարտադիր
զինվորական ծառայության զորակոչից ստացած տարկետումից ավելի ժամկետով:114
Ժամկետային
զինվորական
ծառայության
զորակոչված
անձանց
անձնագիրը
ժամանակավորապես վերցնում է զինկոմիսարիատը՝ մինչև նրանց զինվորական ծառայության
ավարտը:115
Նույնականացման քարտը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ինքնությունը և
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը հավաստող հիմնական փաստաթուղթն
է, որը նախատեսված է միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օգտագործելու
համար։116 Նույնականացման քարտերը պետք է միայն օգտագործվեն Հայաստանի
տարածքում, մինչդեռ անձնագրերով թույլատրվում է միջազգային ուղևորության մեկնել։
Անձնագրերը նույնականացման վավերական փաստաթղթեր են Հայաստանում և դրա
սահմաններից դուրս, իսկ նույնականացման քարտերը Հայաստանի սահմաններից դուրս
նույնականացման վավերական փաստաթղթեր չեն համարվում։ Երկու փաստաթղթերը
աստիճանաբար փոխարինում են հայկական նախկին անձնագրերին, սակայն դա պարտադիր
բնույթ չի կրում։ Նույնականացման քարտը վավերական է 10 տարի ժամկետով և կարող է
տրամադրվել 16 տարին լրացած՝ Հայաստանի ցանկացած քաղաքացու՝ կամավոր
հիմունքներով։ Պատճառներից մեկը, որ հին անձնագրերը չեն կարող փոխարինվել նոր
անձնագրերով, կապված է ընտրությունների հետ։117 Ընտրության իրավունք ունեցող

Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային անձնագրերի և նույնականացման քարտերի ներդրման
գործողությունների ազգային ծրագիր, 2009։]
111
«Անձնագրի մասին» օրենքի 3–րդ հոդված։
112
«Անձնագրի մասին» օրենքի 3–րդ հոդված։
113
«Անձնագրի մասին» օրենքի 5–րդ հոդվածի 5–րդ մաս։
114
«Ինքնության կառավարում, մուտք և մուտքի վիզաներ, մուտքի մերժում, կացություն» թեմայով հարցաշար՝
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության կողմից ներկայացված
պատասխաններ, 2012 թվականի նոյեմբեր։
115
«Անձնագրի մասին» օրենքի 8–րդ հոդվածի 4–րդ մաս։
116

«Նույնականացման քարտերի մասին« Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2–րդ հոդված՝ ընդունված 2011
թվականի նոյեմբերի 30–ին և փոփոխված 2012 թվականի մարտի 20–ին (այսուհետ՝ «Նույնականացման քարտերի
մասին» օրենք)։
117

Հարցազրույց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունում, 2012
թվականի սեպտեմբեր։
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Հայաստանի քաղաքացիների հին անձնագրերում դրվում է դրոշմակնիք, ինչը հնարավոր չէ
անել նոր նույնականացման քարտերի դեպքում։
Հետևաբար, հին անձնագրերը դեռ
գործածության մեջ են, որ Հայաստանի քաղաքացիները հնարավորություն ունենան ընտրելու։
Դեռևս որևէ լուծում չկա, թե ինչով կարելի է փոխարինել հին անձնագրերում ընտրելու համար
դրվող դրոշմակնիքները։
Նույնականացման քարտերի և անձնագրերի վերաբերյալ տվյալների էլեկտրոնային
պահոցը պաշտպանված է անհատական կրիպտոգրաֆիկ բանալիներով, էլեկտրոնային
թվային
ստորագրությամբ
և
նույնականացման համար
հավաստագրերով:
Նոր
նույնականացման քարտերում նոր տվյալներ, ինչպիսիք են՝ վարորդական իրավունքը և
աշխատանքային պատմությունը, մուտքագրելու ծրագրեր չկան։
Կենսաչափական
անձնագրերի ներդրումը կարևոր պահանջ էր Հայաստանի և ԵՄ–ի միջև Վիզաների
տրամադրումը դյուրացնելու մասին համաձայնագրի և Հետընդունման մասին համաձայնագրի
շուրջ բանակցություններում առաջընթաց արձանագրելու համար։ 2012 թվականի նոյեմբերի
16–ի դրությամբ, նոր նույնականացման քարտերի համար ստացվել է 22,714 դիմում, և 1201
դիմում՝ նոր կենսաչափական անձնագրերի համար։ Միևնույն ժամանակ, տրամադրվել է
4,585 նույնականացման քարտ և 1,003 անձնագիր։118
Հայաստանի դիվանագիտական կամ հյուպատոսական մարմինները կարող են
տրամադրել Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձի վկայական։ Վերադարձի
վկայականը ժամանակավոր մեկ ուղղությամբ ճամփորդելու համար՝ Հայաստանի այն
քաղաքացիներին տրամադրվող ճամփորդական փաստաթուղթ է, որոնք կորցրել են իրենց
անձնագիրը, ինչպես նաև այն անձանց, որոնք փախստականի կարգավիճակ ունեն
Հայաստանում, կամ Հայաստանում բնակվող քաղաքացիություն չունեցող անձանց։
1.3 Բացթողումների վերլուծություն
1.3.1 Հայաստանի օրենսդրության և գործնականում դրա կիրառության մասով
բացթողումների վերլուծություն
Ընդունելի ճամփորդական փաստաթղթերի ցանկը և վավերական փաստաթուղթ
հասկացության սահմանումը
Հայաստանի օրենսդրությամբ առկա չէ մեկ միասնական իրավական ակտ, որտեղ
ամրագրված կլինի ճամփորդական փաստաթղթերի ամբողջական ցանկը։ Բացի դրանից՝
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքով սահմանվում է, որ օտարերկրացին պետք է ունենա
վավերական անձնագիր՝ երկիր մուտք գործելու համար (եթե վիզայի պահանջ չկա), սակայն
որևէ բացատրություն չի տրվում, թե ինչ է հասկացվում վավերական անձնագիր ասելով։
«Պետական սահմանի մասին» օրենքով և «Սահմանապահ զորքերի մասին» օրենքով չեն
տրվում
լրացուցիչ
պարզաբանումներ։Տարբեր
իրավական
ակտերին
կատարվող
համապատասխան հղումներ նույնպես առկա չեն։
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքում անձնագիր հասկացության սահմանումը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքում (հոդված 7) «անձնագիր» հասկացության
սահմանումը կարող է այնպիսի եզրակացության հանգեցնել, որ «անձնագիր» և
«ճամփորդական փաստաթուղթ» հասկացությունները միևնույն իմաստն ունեն՝ նշելով, որ
118

Հարցազրույց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունում, 2012
թվականի նոյեմբեր։
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բացի անձնագրից՝ որևէ այլ ընդունելի ճամփորդական փաստաթուղթ գոյություն չունի։
Միևնույն ժամանակ, այնուամենայնիվ, անձնագիր/ճամփորդական փաստաթուղթ կարող է
տրամադրվել պետության կամ միջազգային կազմակերպության կողմից։ Սահմանումը թվում է
շփոթեցնող և չի պարունակում որևէ հղում այն ճամփորդական փաստաթղթերին, որոնք
տրամադրվում են «Փախստականների կարգավիճակի մասին» կոնվենցիային կամ
«Քաղաքացիություն չունեցող անձանց կարգավիճակի մասին» կոնվենցիային համապատասխան։
1.3.2 Հայաստանի օրենսդրության և ԵՄ կանոնագրքի միջև բացթողումների
վերլուծություն
Վերադառնալու երաշխիքը
ԵՄ կանոնագրքում կոնկրետ նշվում է օտարերկրացու վերադարձը երաշխավորող
ճամփորդական փաստաթղթի պահանջի մասին։ Այնուամենայնիվ, դա հստակորեն ներառված
չէ Հայաստանի օրենսդրությունում։ «Օտարերկրացիների մասին» օրենքում պարզապես
նշվում է, որ օտարերկրացին կարող է մուտք գործել Հայաստան անձնագրով, մուտքի վիզայով
կամ կացության փաստաթղթով։ Վերադառնալու երաշխիքը նաև նշված չէ անձնագրի
սահմանման մեջ, որտեղ պարզապես մատնանշվում է, որ անձնագիրը իրավունք է տալիս
կրողին հատելու պետական սահմանը։ Վերադարձը կարող է երաշխավորված չլինել այն
փաստաթղթերի առկայության դեպքում, ինչպիսին է՝ անցագիրը [laissez-passer], որը
տրամադրվում է մեկ ուղղությամբ ճամփորդելու համար։
Անձնագիր հասկացության սահմանումը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքում տրված անձնագիր հասկացության սահմանման
մեջ չի նշվում, որ անձնագիրը պետք է տրամադրվի Հայաստանի կողմից ճանաչված
օտարերկրյա պետության կամ միջազգային կազմակերպության կողմից։ Փոխարենը՝
«Անձնագրի մասին» օրենքում նշվում է, որ անձնագիրը «միջազգայնորեն ճանաչված
ճամփորդական փաստաթուղթ է»։ Բացի դրանից՝ ճամփորդական փաստաթղթի ժամկետի
կամ գործողության ժամկետը լրանալու որևէ սահմանափակում չկա՝ ճամփորդական
փաստաթղթի վավերականության մասով։ «Օտարերկրացիների մասին» օրենքում հստակ
սահմանված չէ, որ ճամփորդական փաստաթուղթը պետք է վավերական լինի երկրում
նախանշված նպատակով գտնվելու տևողության ժամկետով։ ԵՄ կանոնագրքի համաձայն՝
ճամփորդական փաստաթղթի վավերականության ժամկետը պետք է գերազանցի վիզայի
օգտագործման վավերականության ժամկետը երեք ամսով։
Ճամփորդական փաստաթղթերի անվտանգությունը
Կենսաչափական տվյալներով նոր անձնագրերը, որոնք սկսել են տրամադրվել
Հայաստանի կողմից 2012 թվականին, լիովին համապատասխանում են ԵՄ կանոնագրքին
(տե՛ս Wong 2012)։119 Այնուամենայնիվ, նոր անձնագրերի տրամադրումը պարտադիր բնույթ չի
կրում, և Հայաստանի քաղաքացիները կարող են շարունակել ճամփորդել իրենց հին
անձնագրերով, որոնք չեն բավարարում ԵՄ անվտանգության պահանջներին։ Մինչ այս պահը՝
դեռ որևէ ծրագիր չկա փոխարինելու հին անձնագրերը նոր անձնագրերով։Բացի դրանից՝ նոր
119

Raymond Wong,Confidential Consultancy Report on compliance of international standards of the new ID and ePassport
systems of the Government of Armenia, IOM, May 2012. [Տե՛ս ՌեյմոնդՈւոնգ, Գաղտնի խորհրդատվական զեկույց,
Նույնականացման քարտերի և էլեկտրոնային անձնագրերի Հայաստանի Կառավարության նոր համակարգերի
համապատասխանությունը միջազգային չափանիշներին ՄՄԿ, 2012 թվականի մայիս]:
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անձնագիր տրամադրելիս հին անձնագրերը ուժը չեն կորցնում, հետևաբար Հայաստանի
քաղաքացիները կարող են ունենալ միանգամից երկու անձնագիր։
1.4 Առաջարկություններ
Ընդունելի ճամփորդական փաստաթղթերի միասնական ցանկը
Կարևոր է ունենալ մեկ օրենսդրական ակտ, որտեղ թվարկված կլինեն ընդունելի
ճամփորդական փաստաթղթերի բոլոր տեսակները։ Ընդունելի ճամփորդական փաստաթղթերի ցանկը պետք է լայնորեն տարածվի՝ մասնավորապես համացանցի միջոցով,
որպեսզի օտարերկրյա ճամփորդողների և փոխադրողների տեղաշարժը դյուրացվի։
Վավերական անձնագիր հասկացության սահմանումը
Օրենքում պետք է հստակ նշել, թե երբ է անձնագիրը համարվում վավերական։ Դրանում
պետք է ներառվի, մասնավորապես, անձնագրի վավերականության ժամկետը, որը պետք է
երեք ամսով գերազանցի վիզայի օգտագործման ժամանակահատվածը, վերադարձի
երաշխիքը, չպետք է փոփոխված, կեղծված կամ նմանակված լինի։
Անձնագիր հասկացության սահմանումը
Անձնագիր հասկացության սահմանման մեջ պետք է փոփոխություն կատարել, որպեսզի
հավասար հարթակի վրա չդիտարկվեն անձնագիրն ու ճամփորդական փաստաթուղթը, և այդ
սահմանման մեջ ներառել, որ այդպիսի փաստաթղթերը պետք է տրամադրեն Հայաստանի
Հանրապետության կողմից ճանաչված օտարերկրյա պետությունները կամ միջազգային
կազմակերպությունները։ Պետք է նշել նաև այն ճամփորդական փաստաթղթերը, որոնք
տրամադրվում են «Փախստականների կարգավիճակի մասին» կոնվենցիային կամ
«Քաղաքացիություն չունեցող անձանց կարգավիճակի մասին» կոնվենցիային համապատասխան։
Ճամփորդական փաստաթղթերի անվտանգությունը
Քանի որ կենսաչափական տվյալներով նոր անձնագրերը համապատասխանում են ԵՄ
անվտանգության պահանջներին, անհրաժեշտ է, որ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին
տրամադրվեն այդպիսի անձնագրեր, որոնք պետք է փոխարինեն հին անձնագրերին։ Պետք է
ուսումնասիրել նաև կեղծ և նմանակված ճամփորդական փաստաթղթերի կենտրոնական
տվյալների բանկ ստեղծելու հարցը։ Ապագայում, այդպիսի տվյալների բանկից կարող է
տեղեկատվություն տրամադրվել նաև Պատկերների արխիվացման եվրոպական (FADO)
համակարգին՝ նպատակ ունենալով համակարգչայնացված միջոցներով փոխանակել
գրանցված իսկական և կեղծ փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկատվություն։
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2. ՎԻԶԱՆԵՐԸ
2.1. ԵՄ կանոնագիրքը
Շենգենյան միասնական վիզային քաղաքականությունը դյուրացնում է երրորդ երկրի
քաղաքացիների մուտքը ԵՄ։ Շենգենյան վիզաները տրամադրվում են երկրում
կարճաժամկետ գտնվելու համար՝ վեց ամսյա ժամանակամիջոցում մինչև երեք ամիս
ժամկետով։120 Երկարաժամկետ գտնվելու մասով՝ յուրաքանչյուր անդամ պետության ազգային
ընթացակարգերը կարգավորում են ԵՄ քաղաքացի չհանդիսացող անձանց համար վիզաների
հետ կապված հարցերը։
Շենգենյան վիզան Շենգենյան գոտու պետության կողմից տրամադրված թույլտվություն է
հետևյալ նպատակով՝
- Շենգենյան գոտու պետության տարածքով տարանցումը կամ Շենգենյան գոտու
պետությունների
տարածք
առաջին
մուտքի
ամսաթվից
հետո
վեցամսյա
ժամանակահատվածում երեք ամսից ոչ ավելի ժամկետով Շենգենյան գոտու
պետությունների տարածքում նախանշված նպատակով գտնվելը.
- Շենգենյան գոտու պետությունների օդանավակայանների տարանցիկ փոխադրման
միջազգային տարածքներով տարանցումը։
ԵՄ-ն ներառել է 539/2001 կանոնակարգում այն երկրների ցանկերը, որոնց
քաղաքացիները 1) պետք է ունենան վիզա Շենգենյան գոտու արտաքին սահմանը հատելիս
(Հավելված I` բացասական ցանկ),121 և 2) ազատված են այդ պահանջից (Հավելված II` դրական
ցանկ)։122Վիզայի օրենսգրքում նաև թվարկվում են այն երկրները, որոնց քաղաքացիները
պետք է ունենան տարանցման վիզա Շենգենյան գոտու տարածքով անցնելիս։123
Հայաստանն այն երկրների ցանկում է, որի քաղաքացիները պետք է ունենան վիզա,
սակայն, Հայաստանի քաղաքացիների համար վիզայի տրամադրումը դյուրացվում է վերջերս
ստորագրված Վիզաների տրամադրումը դյուրացնելու մասին համաձայնագրով։124 Գնահատվում են մի շարք չափորոշիչներ՝ որոշելու համար այն երկրները, որոնց համար գործում է
վիզայի պահանջը։ Այդ չափորոշիչները ներառում են՝ անօրինական ներգաղթի, հասարա120

2011 թվականին, Շենգենյան գոտու ներկայիս պետությունները տրամադրել են 12.6 միլիոն Շենգենյան վիզաներ։
Եվրոպական հանձնաժողովի կայք՝ http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visapolicy/index_en.htm.
121
Ներկայումս առաջարկ է ներկայացվել 539/2001 կանոնակարգում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ, որի
արդյունքում Կարիբյան և Խաղաղօվկիանոսյան որոշ երկրներ բացասական ցանկից կտեղափոխվեն դրական ցանկ։
Հարավային Սուդանը պետք է ընդգրկվի բացասական ցանկում, մինչդեռ առաջարկում նախատեսվում է
Բրիտանիայի այն քաղաքացիների տեղափոխումը դրական ցանկ, որոնք Միացյալ Թագավորության քաղաքացիներ
են՝ Միության իրավունքի նպատակներով։ Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի կանոնակարգ ընդունելու
առաջարկ, որով փոփոխություններ կկատարվեն Խորհրդի 539/2001 (ԵՀ) կանոնակարգում, որում թվարկված են այն
երրորդ երկրները, որոնց քաղաքացիները պետք է ունենան վիզաներ անդամ պետությունների արտաքին
սահմանները հատելիս և այն երկրները, որոնց քաղաքացիների համար չի գործում այդ պահանջը, COM/2012/0650
վերջնական, 2012/0309 (COD), 2012 թվականի նոյեմբերի 7, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0650:FIN:EN:PDF (էջայցը՝ 2012 թվականի նոյեմբերի 7–ին)։
122
Խորհրդի 2001 թվականի մարտի 15–ի 539/2001 (ԵՀ) կանոնակարգ, որում թվարկված են այն երրորդ երկրները,
որոնց քաղաքացիները պետք է ունենան վիզաներ անդամ պետությունների արտաքին սահմանները հատելիս և այն
երկրները, որոնց քաղաքացիների համար չի գործում այդ պահանջը, Պաշտոնական տեղեկագիր L 81, 2001 թվականի
մարտի 21, (այսուհետ՝ «Վիզաներ ունենալու մասին» Խորհրդի կանոնակարգ)։ Վերջին անգամ փոփոխվել է 1211/2010
(ԵՀ) կանոնակարգով, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:081:0001:0007:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17–ին)։
123
Վիզայի օրենսգրքի IV հավելված
124
Եվրոպական միության և Հայաստանի Հանրապետությանմիջև համաձայնագիր «Վիզաների տրամադրումը
դյուրացնելու մասին», 16913/12, Բրյուսել, 2012 թվականի դեկտեմբերի 4, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st16/st16913.en12.pdf(էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17–ին)։
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կական կարգի և հանրային անվտանգության նկատառումները, ինչպես նաև ԵՄ արտաքին
հարաբերությունները երրորդ երկրների հետ՝ հաշվի առնելով տարածաշրջանային կապին և
փոխադարձությանը առնչվող հարցերը։125
Վիզայի պահանջից ազատումը
Բացի այն երկրների քաղաքացիներից, որոնց համար Շենգենյան վիզայի տրամադրում
չի պահանջվում, ԵՄ քաղաքացի չհանդիսացող անձանց հետևյալ կատեգորիաները նույնպես
ազատված են այդ պահանջից՝126
i. սահմանային երթևեկության տեղական թույլտվություն ունեցողներ,127
ii. անդամ պետություններում բնակվող աշակերտներ՝ դպրոցական էքսկուրսիաների
ժամանակ,
iii. ճանաչված փախստականներ և քաղաքացիություն չունեցող անձինք, որոնք չունեն
որևէ երկրի քաղաքացիություն և բնակվում են որևէ անդամ պետությունում՝
ունենալով այդ անդամ պետության կողմից տրամադրված ճամփորդական
փաստաթուղթ։
Այնուամենայնիվ,
ճանաչված
փախստականները
և
քաղաքացիություն չունեցող անձինք պետք է ունենան վիզա անդամ պետության
արտաքին սահմանները հատելիս, եթե երրորդ երկիրը, որտեղ նրանք բնակվում են
և ունեն դրա փաստաթուղթը, այնպիսի երրորդ երկիր է, որի քաղաքացիների
համար գործում է վիզայի պահանջը։
Բացի դրանից՝ անդամ պետությունները կարող են, կամընտիր կերպով, ազատել վիզայի
պահանջից հետևյալ անձանց՝128
i.
ii.
iii.

iv.
v.
vi.
vii.
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դիվանագիտական, ծառայողական և այլ պաշտոնական անձնագրեր ունեցողներին,
քաղաքացիական օդանավի կամ նավի անձնակազմի անդամներին,
թռիչքային և սպասարկող անձնակազմի անդամներին՝ արտակարգ իրավիճակներում կամ փրկարարական թռիչքների ժամանակ, ինչպես նաև այլ օգնականների՝
աղետի կամ վթարի դեպքում,
միջազգային ջրերում նավարկող նավերի քաղաքացիական անձնակազմի
անդամներին,
որոշ միջկառավարական միջազգային կազմակերպությունների կողմից իրենց
աշխատակիցներին տրամադրվող անցագրեր [laissez-passer] ունեցողներին,
այն անձանց, որոնք վճարովի գործունեություն են իրականացնում երկրում գտնվելու
ընթացքում,
աշակերտներին, որոնք ԵՄ երկիր չհանդիսացող այն երկրի քաղաքացիներ են,
որոնց քաղաքացիները պետք է ունենան վիզա, բայց որոնք ապրում են ԵՄ
չհանդիսացող այն երկրում, որն ազատված է վիզայի պահանջից, կամ Շվեյցարիայում կամ Լիխտեյնշտեյնում, և որոնք ճամփորդում են դպրոցով՝ դպրոցական
էքսկուրսիաների ընթացքում,

«Վիզաներ ունենալու մասին» Խորհրդի կանոնակարգի նախաբան (5)։
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«Վիզաներ ունենալու մասին» Խորհրդի կանոնակարգի 1–ին հոդվածի 1–ին մաս։
Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2006 թվականի դեկտեմբերի 20–ի 1931/2006 կանոնակարգ, որով
սահմանվում են ԵՄ արտաքին ցամաքային սահմանին սահմանային երթևեկության տեղական կանոնները, և որով
փոփոխություններ են կատարվում Շենգենյան կոնվենցիայի դրույթներում, Պաշտոնական տեղեկագիր L 405, 2006
թվականի դեկտեմբերի 30՝ վերջին անգամ փոփոխված 2012 թվականին, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
127

128

«Վիզաներ ունենալու մասին» Խորհրդի կանոնակարգի 4–րդ հոդված։
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viii.

ix.

ճանաչված փախստականներին և քաղաքացիություն չունեցող անձանց, որոնք
բնակվում են կամ ճամփորդական փաստաթուղթ ունեն ԵՄ երկիր չհանդիսացող այն
երկրից, որն ազատված է վիզայի պահանջից,
Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կազմակերպության (ՆԱՏՕ) նույնականացման և
տեղաշարժման փաստաթղթեր ունեցողներին և զինված ուժերի այն անձնակազմին,
որը ճամփորդում է ՆԱՏՕ–ի կամ Գործընկերություն հանուն խաղաղության
գործողությունների շրջանակներում։

Փոխադարձության սկզբունքը առանցքային է Շենգենյան վիզայի համակարգում։129
Փոխադարձության
մեխանիզմը
սահմանվել
է՝
նպատակ
ունենալով
ապահովել
փոխադարձությունը ԵՄ երկիր չհանդիսացող այն երկրների մասով, որոնք վիզայի պահանջ
են սահմանում ԵՄ որոշ անդամ պետությունների քաղաքացիների համար՝ երեք ամսից ավելի
քիչ ժամկետով երկրում գտնվելու համար, երբ ԵՄ–ն չի կիրառում նմանատիպ վիզային
պահանջ այդ երկրների քաղաքացիների համար։130Մեխանիզմով թույլատրվում է վիզայի
պահանջ սահմանել ԵՄ երկիր չհանդիսացող համապատասխան երկրի համար։ Պետք է
առաջնորդվել մանրամասն ընթացակարգով, երբ II հավելվածում (դրական ցանկ) թվարկված
երկիրը վիզայի պահանջ է սահմանում անդամ պետության քաղաքացիների համար, որը
կարող է հանգեցնել տվյալ երրորդ երկրի քաղաքացիների համար վիզայի պահանջի
սահմանմանը։131
Վիզայի տեսակները և ընթացակարգերը
Վիզայի օրենսգրքով սահմանվում են կարճաժամկետ և տարանցման վիզաներ
տրամադրելու պայմաններն ու ընթացակարգերը։ Շենգենյան բոլոր վիզաներն ունեն
միասնական ձևաչափ (պիտակը)։132 Միասնական վիզաները թույլտվություն է կամ որոշում,
որն ունի պիտակիտեսք, որը փակցվում է անձնագրումՊայմանավորվող պետության կողմից,
ճամփորդական փաստաթղթում կամ այլ փաստաթղթում, որը թույլ է տալիս այն կրողին
հատել սահմանը։133 Միասնական վիզան թույլ է տալիս օտարերկրացիներին, որոնց համար
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Տե՛ս Եվրոպական պառլամենտին և Խորհրդին ուղղված Հանձնաժողովի զեկույցը, Երրորդ երկրի որոշ
երկրների վերաբերյալ վեցերորդ զեկույց, որոնք պահպանում են վիզայի պահանջը՝ փոխադարձության
սկզբունքի խախտմամբ, Բրյուսել, 2010 թվականի նոյեմբերի 5, COM/2010/620 վերջնական, հասանելի է հետևյալ
հասցեով՝ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:141:0003:0005:EN:PDF (էջայցը՝ 2013
թվականի փետրվարի 17–ին)։
130
Խորհրդի 2005 թվականի հունիսի 2–ի 851/2005 (ԵՀ) կանոնակարգ, որով փոփոխություն է կատարվում
Խորհրդի 539/2001 (ԵՀ) կանոնակարգում, որում թվարկված են այն երրորդ երկրները, որոնց քաղաքացիները
պետք է ունենան վիզաներ անդամ պետությունների արտաքին սահմանները հատելիս և այն երկրները, որոնց
քաղաքացիների համար չի գործում այդ պահանջը՝ փոխադարձության մեխանիզմի մասով, Պաշտոնական
տեղեկագիր L 141, 2005 թվականի հունիսի 4, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:141:0003:0005:EN:PDF(էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի
17–ին)։
131
«Վիզաներ ունենալու մասին» Խորհրդի կանոնակարգի 1–ին հոդվածի 4–րդ մաս։
132
Վիզաների համար միասնական ձևաչափը սահմանված է Խորհրդի 1995 թվականի մայիսի 29-ի 1683/95 (ԵՀ)
կանոնակարգով, որով սահմանվում է միասնական ձևաչափը վիզաների համար, պաշտոնական տեղեկագիր L
164, 1995 թվականի հուլիսի 14, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1995:164:0001:0004:EN:PDF,(էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի
17–ին)։
133
Դիվանագիտական առաքելությունների և հյուպատոսական հիմնարկների վերաբերյալ ընդհանուր
հյուպատոսական ցուցումների 2-րդ հոդվածի 1–ին մաս, Պաշտոնական տեղեկագիր, C 326, 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22 (այսուհետ՝ Ընդհանուր հյուպատոսական ցուցումներ), հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:326:0001:0149:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17–
ին)։
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սահմանված է վիզայի պահանջ, ներկայացնելու իրենց այն անդամ պետության արտաքին
սահմանին, որ տրամադրել է վիզան, կամ այլ անդամ պետության սահմանին, և հայցելու,
կախված վիզայի տեսակից, տարանցում կամ բնակություն/կացություն՝ պայմանով, որ
բավարարվել են տարանցման և մուտքի մյուս պայմանները։ Նույնիսկ միասնական վիզա
ունենալը չի տալիս մուտքի ինքնաբերական թույլտվություն։134
Վիզաների տարբեր տեսակները հետևյալն են՝
A տեսակ՝ Օդանավակայանով տարանցման վիզա՝ նախատեսված անդամ
պետությունների օդանավակայանների միջազգային տարանցման գոտով անցնելու համար:135
Դրանք կարող են տրամադրվել օդանավակայանով մեկանգամյա կամ բազմակի տարանցման
համար: Վավերականության ժամկետը համապատասխանում է տարանցման համար
անհրաժեշտ ժամանակահատվածին:
B տեսակ՝ Տարանցման վիզաներ: Դրանք տրամադրվում էին մինչև 2010 թվականը (ԵՄ
Վիզայի օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելը)՝ անդամ պետությունների տարածքով տարանցելու
համար, սակայն ներկայումս դրանք ընդգրկվել են կարճաժամկետ վիզաների շարքում:
C տեսակ՝ 1) կարճաժամկետ վիզաներ՝ 180 օրվա ժամանակահատվածում 90 օր
առավելագույն ժամկետով բոլոր անդամ պետությունների տարածքում գտնվելու համար:
Դրանք կարող են տրամադրվել մեգանգամյա կամ բազմակի մուտքի համար՝ հինգ տարի
առավելագույն վավերականության ժամկետով: 2) տարածքային սահմանափակմամբ (ՏՍ)՝ 180
օրվա ժամանակահատվածում 90 օր առավելագույն ժամկետով միայն այն անդամ պետության
տարածքում գտնվելու համար, որի համար վիզան վավերական է:136
D տեսակ՝ Երեք ամիսը գերազանցող ժամկետով երկրում գտնվելու երկարաժամկետ
վիզաներ: Դրանք անդամ պետությունների կողմից՝ իրենց ազգային օրենսդրության
համաձայն տրամադրվող ազգային վիզաներ են:
Վիզայի համար ներկայացված դիմումը ուսումնասիրվում է դիմողի նպատակակետ/տարանցման անդամ պետության կողմից կամ առաջին մուտքի/տարանցման անդամ
պետության կողմից: Սովորաբար այն ուսումնասիրում է իրավասու անդամ պետության
հյուպատոսությունը: Բացառիկ հանգամանքներում՝ վիզայի համար դիմումը կարելի է
ներկայացնել նպատակակետ պետության արտաքին սահմանին, եթե բավարարվել են
հետևյալ պայմանները՝ ա) դիմողը բավարարում է Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 5-րդ
հոդվածի 1–ին մասի «ա», «գ», «դ» և «ե» կետերի պայմանները, բ) դիմողը ի վիճակի չի եղել
նախապես դիմելու վիզայի համար և ներկայացնում է, անհրաժեշտության դեպքում, օժանդակ
փաստաթղթեր, որոնք հիմնավորում են մուտքի համար անկանխատեսելի և պարտադիր
պատճառները, և գ) դիմողի՝ իր ծագման կամ բնակության/կացության երկիր վերադառնալը
կամ Շենգենյան կանոնագիրքը ամբողջությամբ կիրարկող՝ անդամ պետություն չհանդիսացող
պետությունների տարածքով տարանցումը գնահատվում է որպես իրական:137Սահմաններին
տրամադրվող վիզան 15 օր առավելագույն ժամկետով կամ տարանցման նպատակի համար
անհրաժեշտ ժամանակահատվածով միասնական վիզա է: Եթե չեն պահպանվում Շենգենյան
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Ընդհանուր հյուպատոսական ցուցումների 2-րդ հոդվածի 1–ին մաս։
Ոչ բոլոր անձինք պետք է ունենան օդանավակայանով տարանցման վիզա անդամ պետության տարածքով
անցնելիս: Տե՛ս Վիզայի օրենսգրքի 3-րդ հոդվածը:
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Վիզայի օրենսգրքի 25-րդ հոդվածում ներառված են այն պայմանները, թե երբ կարող է տարածքային
սահմանափակման վավերականությամբ վիզա տրամադրվել:
137
Վիզայի օրենսգրքի 35-րդ հոդված: Վիզայի օրենսգրքի 36-րդ հոդվածը վերաբերում է տարանցման ժամանակ
նավաստիներին արտաքին սահմանին վիզաների տրամադրմանը:
135
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սահմանային օրենսգրքի 5-րդ հոդվածի 1–ին մասի «ա», «գ», դ«» և «ե» կետերի պայմանները,
վիզա տրամադրելու համար իրավասու մարմինները կարող են տրամադրել սահմանափակ
տարածքային վավերականությամբ վիզա՝ միայն վիզա տրամադրող անդամ պետության
տարածքի համար։
Վիզայի համար դիմումը պետք է ներկայացվի նախատեսված այցից երեք ամիս առաջ՝
անձամբ դիմողի կամ հավատարմագրված առևտրային միջնորդի կողմից:138 Բազմակի մուտքի
վիզա ունեցողները կարող են ներկայացնել դիմումը առնվազն վեց ամիս վավերականությամբ
վիզայի ժամկետը լրանալուց առաջ: Դիմումը ներառում է՝139 1) դիմումի ձև, 2) վավերական
ճամփորդական փաստաթուղթ, 3) լուսանկար, 4) մատնահետքեր,140 5) վիզայի վճար,141 6)
օժանդակ փաստաթղթեր (Վիզայի օրենսգրքի 14-րդ հոդվածի համաձայն, դրանք են՝
ուղևորության նպատակին վերաբերող փաստաթղթեր, անդամ պետության տարածքը լքելու
դիմողի մտադրության գնահատման հնարավորություն տվող փաստաթղթեր և դիմողի
ընտանեկան դրության վերաբերյալ փաստաթղթեր) և եթե պահանջվում է անդամ պետության
կողմից՝ հովանավորության և/կամ կացարանի վերաբերյալ ապացույց, 7) համարժեք և
վավերական ճամփորդական բժշկական ապահովագրություն՝ եթե կիրառելի է:
Վիզայի
օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի համաձայն՝ դիմողի վավերական ճամփորդական փաստաթուղթը
պետք է բավարարի հետևյալ չափորոշիչները՝ ա) դրա վավերականությունը առնվազն երեք
ամիս պետք է ուժի մեջ լինի անդամ պետության տարածքից մեկնելու նախատեսված
ամսաթվից հետո կամ, մի քանի այցերի դեպքում, անդամ պետության տարածքից վերջին
մեկնման նախատեսված ամսաթվից հետո։ Այնուամենայնիվ, հիմնավորված արտակարգ
իրավիճակներում, այս պահանջը կարող է չկիրառվել, բ) դրանում պետք է լինի առնվազն
երկու դատարկ էջ, գ) այն պետք է տրամադրված լինի վերջին 10 տարվա ընթացքում:
Վիզայի համար ներկայացված դիմումն ընդունելի է, Վիզայի օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի
համաձայն, եթե այն ներկայացվել է նախատեսված այցի մեկնարկից ոչ ավելի, քան երեք
ամիս առաջ, պարունակում է Վիզայի օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի 3–րդ մասի «ա-գ» կետերում
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Վիզայի օրենսգրքի 9-րդ և 10-րդ հոդվածներ:
Վիզայի օրենսգրքի 10-րդ և 16-րդ հոդվածներ:
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Վիզայի օրենսգրքի 13-րդ հոդվածի 7-րդ պարբերության համաձայն՝ հետևյալ դիմողներն ազատված են
մատնահետք տալու պահանջից՝ ա) մինչև 12 տարեկան երեխաները, բ) անձինք, որոնց դեպքում մատնահետք դնելը
ֆիզիկապես անհնար է: Եթե հնարավոր է 10 մատից պակաս մատնահետքի դնումը, պետք է վերցնել առավելագույն
թվով մատնահետքեր: գ) Պետություններիկամկառավարություններիղեկավարներն ու և ազգային կառավարության
անդամները ևնրանցուղեկցող ամուսինները, ինչպես նաև նրանց պաշտոնական պատվիրակությունների
անդամները, երբ նրանք հրավիրված են անդամ պետության կառավարության կամ միջազգային
կազմակերպությունների կողմից՝ պաշտոնական նպատակով, դ) միապետերը և թագավորական ընտանիքի այլ
ավագ անդամները, երբ նրանք հրավիրված են անդամ պետության կառավարության կամ միջազգային
կազմակերպությունների կողմից՝ պաշտոնական նպատակով:
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Վիզայի օրենսգրքի 16-րդ հոդվածի համաձայն, վիզայի վճար չի գործում՝ ա) մինչև վեց տարեկան երեխաների
համար, բ) աշակերտների, ուսանողների և հետբուհական ուսում ստացող ուսանողների և նրանց ուղեկցող
ուսուցիչների համար, որոնց գտնվելու նպատակը ուսումն է կամ ուսումնական վերապատրաստումը, գ) երրորդ
երկրներից գիտահետազոտական աշխատանք կատարողները, որոնք ճամփորդում են գիտական
հետազոտություններ իրականացնելու համար, ինչպես սահմանված է Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2005
թվականի սեպտեմբերի 28-ի 2005/761 առաջարկությունում, որով դյուրացվում է անդամ պետությունների կողմից
միասնական կարճաժամկետ վիզաների տրամադրումը Համայնքի տարածքում գիտական հետազոտություններ
իրականացնելու նպատակով ճանապարհորդող՝գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների համար,
2005/761/ԵՀ (1), Պաշտոնական տեղեկագիր L 289, 2005 թվականի նոյեմբերի 3, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:289:0023:0025:EN:PDF, շահույթ չհետապնդող
կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող սեմինարներին, խորհրդաժողովներին, սպորտային,
մշակութային և կրթական միջոցառումներին՝ 25 տարվա կամ պակաս պատմություն ունեցող շահույթ չհետապնդող
կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար
139
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նշված անհրաժեշտ փաստաթղթերը, դիմողի կենսաչափական տվյալները և վիզայի վճարը
հավաքագրվել է:
Եթե դիմումը համարվում է անընդունելի, դիմումի վերաբերյալ գործ է բացվում Վիզայի
տեղեկատվական համակարգում (VIS)` VIS կանոնակարգին համապատասխան:142 Դրանից
հետո դիմումն ուսումնասիրվում է՝ համոզվելու, որ Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի
պայմանները143 կատարվել են, և դիմողը անօրինական ներգաղթի կամ անվտանգության
վտանգ չի ներկայացնում և որ նա մտադիր է լքել Շենգենյան տարածքը մինչև վիզայի
ժամկետը լրանալը:
Վիզայի համար ներկայացված դիմումի վերաբերյալ որոշումը պետք է կայացվի
ընդունելի համարված դիմումը ներկայացնելու ամսաթվից հետո 15 օրացուցային օրվա
ընթացքում:144 Առանձին դեպքերում, ժամկետը կարող է երկարաձգվել 30 օրով, հատկապես՝
երբ անհրաժեշտ է դիմումի մանրամասն ուսումնասիրություն, կամ ներկայացվածության
դեպքում՝ երբ անհրաժեշտ է խորհրդակցել ներկայացված անդամ պետության իշխանությունների հետ:145 Երբ կոնկրետ դեպքերում պահանջվում են լրացուցիչ փաստաթղթեր,
ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև 60 օր առավելագույն ժամկետով:146
Վիզայի տրամադրումը մերժելը
Վիզայի համար ներկայացված դիմումը կմերժվի, եթե դիմողը՝147
i. ներկայացնում է կեղծ, նմանակված կամ խարդախությամբ ձեռք բերված փաստաթուղթ,
ii. չի տրամադրում երկրում գտնվելու նախատեսվող նպատակի և պայմանների մասին
հիմնավորում,
iii. չի տրամադրում ապացույց ապրուստի բավարար միջոցների առկայության մասին,
երկրում գտնվելու տևողության, ոչ էլ ծագման կամ բնակության երկիր
վերադառնալու կամ երրորդ երկիր տարանցման համար, որտեղ համոզված է, որ
նրան կընդունեն կամ, ի վիճակի չէ օրինական ճանապարհով ձեռք բերելու նման
միջոցներ,
iv. արդեն սպառել է ընթացիկ վեցամսյա ժամանակահատվածում երեք ամսով
գտնվելու ժամկետը,
v. համարվում է այնպիսի անձ, ում վերաբերյալ զգուշացնող հաղորդագրություն է
մուտքագրվել Շենգենյան տեղեկատվական համակարգ (SIS)` մուտքը մերժելու
նպատակով,

142

«Վիզայի տեղեկատվական համակարգի (VIS) և կարճաժամկետ վիզաների վերաբերյալ անդամ պետությունների
միջև տվյալների փոխանակման մասին» Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2008 թվականի հուլիսի 9–ի
767/2008 (ԵՀ) կանոնակարգ (VIS կանոնակարգ), հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0060:0081:EN:PDF (էջայցը 2013 թվականի փետրվարի 17ին):
143
Հոդված 5: Երրորդ երկրի քաղաքացիների համար մուտքի պայմանները՝ երեք ամիսը չգերազանցող ժամկետով
երկրում գտնվելու համար, Շենգենյան սահմանային օրենսգիրք: Տե՛ս Մուտքի և սահմանային հսկողության
ընդհանուր պայմանների վերաբերյալ գլուխ:
144
Վիզայի օրենսգրքի 23-րդ հոդվածի 1-ին պարբերություն:
145
Վիզայի օրենսգրքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ մաս:
146
Վիզայի օրենսգրքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մաս:
147
Վիզայի օրենսգրքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
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vi.

vii.
viii.

համարվում է անդամ պետությունների հասարակական կարգին, ներքին
անվտանգությանը
կամ
հանրային
առողջությանը
կամ
միջազգային
հարաբերություններին վտանգ ներկայացնող,
չի տրամադրում ճամփորդության համար նախատեսված համարժեք և վավերական
բժշկական ապահովագրություն, եթե կիրառելի է,
ներկայացնում է օժանդակ փաստաթղթեր կամ պնդումներ, որոնց իսկությունը կամ
հուսալիությունը կասկած է առաջացնում:

Որոշ դեպքերում, վիզան կարող է չեղարկվել կամ անվավեր ճանաչվել: Վիզան
չեղարկվում է, երբ ակնհայտ է դառնում, որ այն տրամադրելու պայմանները չեն պահպանվել
այն տրամադրելու ժամանակ, մասնավորապես, եթե լուրջ հիմքեր կան հավատալու, որ վիզան
ձեռք է բերվել խարդախությամբ:148 Վիզան անվավեր է ճանաչվում, երբ ակնհայտ է դառնում,
որ այն տրամադրելու պայմանները այլև չեն պահպանվում:149 Վիզայի չեղարկումը կամ
անվավեր ճանաչումը սկզբունքորեն կատարվում է այն տրամադրած անդամ պետության
իշխանությունների կողմից:
Գոյություն ունի վիզայի դիմումը մերժելու, այն չեղարկելու կամ անվավեր ճանաչելու
օրինակելի ձև (ԵՄ Վիզայի օրենսգրքի VI հավելված): Դիմողն իրավունք ունի բողոքարկելու
իր վիզայի դիմումը մերժելու, այն չեղարկելու կամ անվավեր ճանաչելու մասին որոշումը, այն
անդամ պետությունում, որն ընդունել է որոշումը այդ պետության ազգային իրավունքի
համաձայն:150 Անհրաժեշտ է, որ անդամ պետությունները դիմողներին տեղեկատվություն
տրամադրեն բողոքարկման ժամանակ պահպանվելիք ընթացակարգերի մասին:
Տրամադրված վիզայի վավերականության ժամկետը և/կամ երկրում գտնվելու
տևողության ժամկետը կարող է երկարաձգվել հետևյալ դեպքերում՝
1) երբ անդամ պետության իրավասու մարմինը գտնում է, որ վիզա ունեցողը
տրամադրել է այնպիսի ֆորս մաժորային կամ մարդասիրական պատճառների մասին
ապացույց, որոնք խոչընդոտում են նրան լքել անդամ պետությունների տարածքը մինչև
վիզայի
վավերականության ժամկետը կամ դրանով թույլատրված երկրում գտնվելու
տևողության ժամկետը:151 Այդ երկարաձգումը կատարվում է անվճար:
2) եթե վիզա ունեցողը անձնական լուրջ պատճառների ապացույց է ներկայացնում,
որոնք հիմնավորում են երկրում գտնվելու վավերականության կամ տևողության ժամկետը
երկարաձգելու անհրաժեշտությունը: Նման պատճառներով երկարաձգման համար գանձվում
է 30 եվրո վճար։152
Եթե վիզայի ժամկետը երկարաձգող մարմինն այլ որոշում չի կայացնում,
երկարաձգված ժամկետով վիզայի տարածքային վավերականությունը մնում է նույնը, ինչն
ուներ սկզբնական վիզան։ Վիզայի ժամկետը երկարաձգելու դեպքում նույնպես կիրառվում է
վիզայում պիտակ փակցնելու ձևը:
Ազգային իշխանությունները կարող են կասեցնել երրորդ երկրի քաղաքացիների Շենգենյան
վիզան, եթե՝153 1) վիզա ունեցողի վերաբերյալ զգուշացնող հաղորդագրություն է մուտքագրվել
Շենգենյան տեղեկատվական համակարգ (SIS)` մուտքը մերժելու նպատակով, եթե երրորդ
148

Վիզայի օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
Վիզայի օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի 2-րդ մաս:
150
Վիզայի օրենսգրքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ մաս:
151
Վիզայի օրենսգրքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
152
Վիզայի օրենսգրքի 33-րդ հոդվածի 2-րդ մաս:
153
Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 2-րդ հոդված, V հավելված, Ա մաս:
149
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երկրի քաղաքացին չունի անդամ պետություններից մեկի կողմից տրամադրված վիզա կամ
վերստին մուտք գործելու վիզա, և չի ցանկանում մուտք գործել տարանցման նպատակներով՝
փաստաթուղթը տրամադրած անդամ պետության տարածք հասնելու համար, և 2) լուրջ
հիմքեր կան կարծելու, որ վիզան ձեռք է բերվել խարդախությամբ:
2.2 Հայաստանի իրավական դաշտը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ արտոնագիրը
կամ մուտքի վիզանՀայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորված պետական
կառավարման մարմնի թույլտվությունն է, որն օտարերկրացուն իրավունք է տալիս մուտք
գործելու
Հայաստանի
Հանրապետություն,
տարանցիկ
երթևեկելու
Հայաստանի
Հանրապետության տարածքով, գտնվելու Հայաստանի Հանրապետությունում և դուրս գալու
Հայաստանի Հանրապետությունից` դրանում նշված նպատակներով, պայմաններով և
ժամկետներում։
Ինչ վերաբերում է մուտքի վիզայի պահանջին, ապա Հայաստան մուտք գործող անձինք
կարող են լինել՝
i.
Որոշ պետությունների քաղաքացիներ, որոնք ազատված են մուտքի վիզա ձեռք բերելու
պահանջից:154 Նրանք կարող են մուտք գործել Հայաստան իրենց ճամփորդական
փաստաթղթով և երկրում գտնվել մեկ տարվա ընթացքում առավելագույնը երեք ամիս
ժամկետով:Ժամանման օրը նրանց անձնագրում նշում է կատարվում: Մուտքի վիզա
ձեռք բերելու պահանջից ազատումը հիմնված է փոխադարձության սկզբունքի վրա:155
ii.
Այն պետությունների քաղաքացիները, որոնք կարող են ստանալ մուտքի վիզա
օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական
ներկայացուցչություններում և հյուպատոսական հիմնարկներում՝156 միայն հրավերի
հիման վրա:157 Այս կատեգորիայում նշված պետությունների թիվը 2011 թվականի ավելի
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«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մաս: Տե՛ս նաև 2012 թվականի հոկտեմբերի 11-ի
փաստաթուղթը, Արդյո՞ք անհրաժեշտ է մուտքի վիզա Հայաստան ճամփորդելու համար, հասանելի է Արտաքին
գործերի նախարարության կայքում՝ http://www.mfa.am/u_files/file/consulate/Visa/whoneedsvisaeng.pdf (էջայցը՝ 2013
թվականի փետրվարի 17-ին):
155
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 7-րդ հոդված: Փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա կամ կամ
անհրաժեշտության դեպքում նաև միակողմանիորեն որոշ պետությունների քաղաքացիների համար կարող է
սահմանվել առանց մուտքի վիզայի այցելությունների ռեժիմ կամ որոշակի կատեգորիայի անձինք կարող են
ազատվել մուտքի վիզա ձեռք բերելու պահանջից:
156
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 4-ի 329-Ն որոշում, այն
պետությունների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության մուտքի
վիզա ստանալու համար կարող են դիմել միայն օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի
Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններ և հյուպատոսական հիմնարկներ և միայն
հրավերի հիման վրա, Հայաստանի պաշտոնական տեղեկագիր թիվ 24 (614), 2008 թվականի ապրիլի 23՝
հետագայում փոփոխված 2011 թվականի հուլիսի 14-ի թիվ 966-Ն որոշմամբ, 2012 թվականի հունիսի 28 թիվ 823-Ն
որոշմամբ, 2012 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 941-Ն որոշմամբ (այսուհետ՝ Կառավարության թիվ 329-Ն որոշում):
Հետևյալ պետությունների քաղաքացիները պետք է դիմեն հրավերի հիման վրա մուտքի վիզա ստանալու
համար՝Աֆղանստան, Բանգլադեշ, Կամերուն, Եգիպտոս, Իրաք, Նիգեր, Նիգերիա, Պակիստան, Սաուդյան
Արաբիա, Սոմալի, ՇրիԼանկա, Սուդան, Սիրիա, Վիետնամ, Նեպալ, Պաղեստին, Կոտ դ’Իվուար, Գանա,
ՍիերաԼիոնե, Ալժիր, Մարոկկո, Լիբիա, Մավրիտանիա և Թունիս: Չինաստանի Հանրապետության և
Հնդկաստանի քաղաքացիները կարող են դիմել ՀՀ մուտքի վիզա առանց հրավերի ստանալու համար, սակայն
միայն օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական
ներկայացուցչություններում և հյուպատոսական հիմնարկներ:
157
Թարմացված ցանկը, համաձայն 2008 թվականի ապրիլի 4-ի 823-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու
մասին 2012 թվականի հունիսի 28-ի 823-Ն որոշման համաձայն, հասանելի է Արտաքին գործերի նախարարության
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iii.

քան կեսով կրկնապատկվել է:158 Այդ դեպքում, Արտաքին գործերի նախարարությունն է
պատասխանատու
մուտքի
վիզա
տրամադրելու
համար:
Հայաստանի
Հանրապետություն այցելելու հրավեր կարող են տալ կոնկրետ անձինք (Հայաստանի
քաղաքացիները կամ կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացիները),
իրավաբանական անձինք կամ պետական մարմինները:159 Հրավերների հաստատման
և հաշվառման կարգը կանոնակարգվում է Արտաքին գործերի նախարարության
կողմից մուտքի վիզային վերաբերող հրավերների հաշվառման և հաստատման մասին
62-Ն որոշմամբ:160 Հրավերի հետ մեկտեղ, ներկայացվում է տեղեկատվություն
հրավիրվողի կողմից հրավիրվողի կեցության, հնարավոր բուժօգնության և
Հայաստանից մեկնելու հետ կապված ծախսերը հոգալու կամ պարտավորություն այդ
ծախսերը հրավիրողի կողմից հոգալու մասին:161 Պետք է ներկայացնել նաև պետական
տուրքի վճարման անդորրագիր:
Այն պետությունների քաղաքացիները, որոնք պետք է մուտքի վիզա ունենան, որը
տրամադրվել է երկիր մուտք գործելիս կամ օտարերկրյա պետություններում
Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչություններում կամ
հյուպատոսական հիմնարկներում: Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը
պատասխանատու է երկիր մուտք գործելիս մուտքի վիզաներ տրամադրելու համար:
Այս կատեգորիայի ներքո գտնվող անձինք կարող են դիմել մուտքի վիզայի համար
էլեկտրոնային եղանակով:162 Սահմանային անցակետում կարող են տրամադրվել միայն
եռօրյա տարանցման վիզա և 21/120 օրով այցելության մուտքի վիզաներ:
(ii) և (iii) կատեգորիաների համար մուտքի վիզան տրամադրվում է 120 օրով և կարող է
երկարաձգվել լրացուցիչ 60 օրով՝ մեկ կամ բազմակի մուտքի համար: Մուտքի վիզան
տրամադրվում է անհատական, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` նաև խմբակային:163
Մուտքի վիզայի համար դիմողը պետք է կատարի վճար՝ «Պետական տուրքի մասին»
օրենքի164 համաձայն, սակայն որոշ պետությունների քաղաքացիներ կամ որոշակի

պաշտոնական կայքում՝ http://mfa.am/u_files/file/consulate/Visa/Invitation_eng.pdf (էջայցը՝ 2013 թվականի
փետրվարի 17-ին):
158
2011 թվականի փոփոխության մեջ ընդգրկվել են հետևյալ պետությունները՝ Անգոլա, Քենիա, Եթովպիա,
Տանզանիա, Ուգանդա, Զիմբաբվե, Հասարակածային Գվինեա, Բոթսվանա, Կոնգոյի Դեմոկրատական
Հանրապետություն, Գաբոն, Սենեգալ, Նամիբիա, Կոնգո, Մոզամբիկ, Մաուրիտիուս, Մալի, ԲուրկինաՖասո,
Մադագասկար, Զամբիա, Չադ, Բենին, Ռուանդա, Մալավի, Գվինեա, Սվազիլենդ, Տոգո, Լեսոտո, Էրիտրեա,
Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետություն, ԿաբոՎերդե, Բուրունդի, Ջիբուտի, Գամբիա, Լիբերիա, Սեյշելյան
Կղզիներ, Գվինեա Բիսաու, Կոմորյան կղզիներ, Սան Տոմե և Պրինցիպ, Սուրբ Ելենայի Կղզի և Հարավային
Սուդան:
159
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 11-րդ հոդված:
160
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2011 թվականի հունվարի 20-ի 62-Ն որոշումը, Մուտքի վիզա
տրամադրելու նպատակով Արտաքին գործերի նախարարության կողմից հրավերի հաստատման և հաշվառման
կարգը հաստատելու մասին, Հայաստանի պաշտոնական տեղեկագիր թիվ 7 (810), 2011 թվականի սեպտեմբերի 2,
(այսուհետ՝ Հրավերների մասին որոշում):
161
«Հրավերների մասին» որոշման 3-րդ հոդված:
162
Էլեկտրոնային մուտքի վիզայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հասանելի է Արտաքին գործերի
նախարարության կայքում՝ http://www.mfa.am/eVisa/ (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17-ին):
163
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մաս:
164
Հյուպատոսական ծառայությունների, ինչպես նաև մուտքի վիզաների համար 2012 թվականի պետական
տուրքերը հասանելի են Արտաքին գործերի նախարարության կայքում՝
http://www.mfa.am/u_files/STATE_DUTIES_2012_EUR_ENG.pdf(էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17-ին):
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կատեգորիայի անձինք կարող են ազատվել մուտքի վիզայի համար սահմանված
պետական տուրքից:165
Կառավարության 2012 թվականի թիվ 1255-Ն որոշման166 համաձայն՝ ԵՄ անդամ
պետությունների քաղաքացիների համար սահմանվում է առանց մուտքի վիզայի
այցելությունների ռեժիմ և Հայաստանում գտնվելու իրավունք 2013 թվականի հունվարի
10-ից: Նրանք իրավունք ունեն գտնվելու Հայաստանի Հանրապետությունում առանցի
մուտքի վիզայի առավելագույնը 90 օր ժամկետով:
Բացի դրանից՝ Կառավարության 1650-Ն որոշմամբ սահմանվում է՝ Հայաստանի
Հանրապետություն առանց մուտքի վիզայի այցելությունների ռեժիմ այն անձանց
համար, որոնք ստացել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով, սակայն դեռ չեն ստացել
Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր:167
Մուտքի վիզաների տեսակները
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ գոյություն ունեն մուտքի
վիզաների չորս տարբեր տեսակներ՝
1. Այցելության մուտքի վիզա` հարազատներին, ընկերներին այցելելու կամ
տեսակցելու, ընտանիքի վերամիավորման, զբոսաշրջության, բուժման, ուսանելու,
մշակութային,
մարզական,
գիտական
և
այլ
միջոցառումներին,
խորհրդաժողովներին մասնակցելու, տեխնիկական աջակցության, մարդասիրական, բարեգործական, ֆինանսական օգնության կարճատև ծրագրերի իրականացման, գործարար բանակցություններին մասնակցելու, աշխատանքային
գործունեություն կատարելու, տնտեսական գործունեություն ծավալելու, միջազգային
օդային կամ ցամաքային ուղևորաբեռնափոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցների անձնակազմերի անդամների համար` մեկանգամյա մուտքի
կամ մինչև մեկ տարի վավերականության ժամկետով բազմակի մուտքի համար:
2. Պաշտոնական մուտքի վիզա` պաշտոնական (ծառայողական) անձնագիր կրող
անձանց համար` Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դեսպանությունների և հյուպատոսական հիմնարկների, Հայաստանի Հանրապետությունում
նստավայր ունեցող միջազգային կազմակերպություններում կամ նրանց ներկայացուցչությունների դիվանագիտական կարգավիճակ չունեցող աշխատակիցների և
նրանց ընտանիքի անդամների համար՝ մինչև 3 տարի ժամկետով բազմակի մուտքի
համար, Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների կամ Հայաստանի
Հանրապետությունում հավատարմագրված դեսպանությունների, հյուպատոսական
հիմնարկների, միջազգային կազմակերպությունների կամ դրանց ներկայացուցչությունների հրավերով ծառայողական նպատակներով Հայաստանի Հանրապետություն ժամանող օտարերկրյա պետությունների կամ միջազգային կազմակերպությունների պաշտոնատար անձանց՝ մեկ մուտքի կամ մեկ տարի վավերականության
ժամկետով բազմակի մուտքի համար, սովորական անձնագրերով պաշտոնական
պատվիրակությունների անդամների համար` մեկ մուտքի կամ մեկ տարի
վավերականության ժամկետով բազմակի մուտքի համար:
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«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի 7-րդ մաս:
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 4-ի թիվ 1255-Ն որոշում:
167
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի թիվ 1650-Ն որոշում:
166
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3. Դիվանագիտական մուտքի վիզա` դիվանագիտական անձնագիր կրող կամ
դիվանագիտական
կարգավիճակ
ունեցող
անձանց
համար`
Հայաստանի
Հանրապետությունում հավատարմագրված դեսպանությունների և հյուպատոսական
հիմնարկների, Հայաստանի Հանրապետությունում նստավայր ունեցող միջազգային
կազմակերպություններում կամ նրանց ներկայացուցչությունների աշխատակիցների և
նրանց ընտանիքի անդամների համար՝ մինչև 3 տարի ժամկետով բազմակի մուտքի
համար, պաշտոնական, պետական, աշխատանքային այցով կամ ծառայողական
նպատակներով Հայաստանի Հանրապետություն ժամանող պատվիրակության
անդամներին և նրանց ընտանիքի անդամներին, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց
համար՝ մեկ մուտքի կամ մինչև 1 տարի վավերականության ժամկետով բազմակի
մուտքի համար, ոչ ծառայողական նպատակներով Հայաստանի Հանրապետություն
ժամանողների համար` մինչև 120 օր վավերականության ժամկետով մեկ մուտքի
համար:
4. Տարանցիկ մուտքի վիզա` Հայաստանի Հանրապետության տարածքով օդային կամ
ցամաքային տրանսպորտով երթևեկողների համար մեկ մուտքի կամ մեկ տարի
վավերականության ժամկետով բազմակի մուտքի համար` մինչև 3 օր գտնվելու
ժամկետով` առավելագույնը մինչև 4 օր երկարաձգելու հնարավորությամբ:
Մուտքի վիզաներ կարող են տրամադրվել՝ 1) Արտաքին գործերի բնագավառում
լիազորված պետական կառավարման մարմնի կողմից՝ պաշտոնական և դիվանագիտական
մուտքի վիզաների, ինչպես նաև էլեկտրոնային մուտքի վիզաների դեպքում, 2)
Ոստիկանության բնագավառում լիազորված պետական կառավարման մարմնի կողմից՝
այցելության մուտքի վիզաների և տարանցիկ մուտքի վիզաների դեպքում, 3) Արտաքին
գործերի բնագավառում լիազորված պետական կառավարման մարմնի և Ոստիկանության
բնագավառում լիազորված պետական կառավարման մարմնի կողմից, երբ մուտքի վիզայի
ստանալու դիմումը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անցման
կետերում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում:168 Օտարերկրյա պետություններում մուտքի վիզա տալիս են Հայաստանի
Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչությունները կամ հյուպատոսական
հիմնարկները, իսկ պետական սահմանի անցման կետերում կամ անհրաժեշտության դեպքում
նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում՝ Հայաստանի Հանրապետության
ոստիկանության բնագավառում լիազորված պետական կառավարման մարմինը:169
Մուտքի վիզա ստանալու դիմումը կարող է ներկայացվել նախատեսվող այցից
առավելագույնը 4 ամիս առաջ: Վիսա ստանալու դիմումի հետ պետք է ներկայացվեն հետևյալ
փաստաթղթերը՝ Անձնագիր կամ միջազգայնորեն ճանաչված անձը հաստատող ճամփորդական փաստաթուղթ, գունավոր լուսանկար, հրավերի հիման վրա Հայաստանի
Հանրապետություն այցելելու դեպքում` նաև հրավերը հավաստող համապատասխան
փաստաթուղթ, պաշտոնական կամ դիվանագիտական մուտքի վիզաների համար` համապատասխան պաշտոնական հայտագիր, պետական տուրքի վճարման անդորրագիր:170
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«Օտարերկրացիների մասին օրենքի» 10-րդ հոդվածի 4-րդ մաս:
«Օտարերկրացիների մասին օրենքի» 10-րդ հոդվածի 3-րդ պարբերություն:
170
Հավելված 1՝ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության թիվ 1268-Ն որոշման, Հայաստանի
Հանրապետության մուտքի վիզա ստանալու և մուտքի վիզայի ժամկետը երկարաձգելու դիմումների հետ
ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը, դիմումների քննարկման, մուտքի վիզաների տրամադրման, մուտքի վիզայի
ժամկետի երկարաձգման կարգը, Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզայի տրամադրման, վիզայի
169
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Մուտքի վիզա ստացած անձանց տվյալները մտցնում են համապատասխան տվյալների բանկ,
որը վարում է Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունը՝171 Կառավարության
թիվ 1268-Ն որոշման 5-րդ հավելվածի կարգի համաձայն:172 Տվյալների բանկ են մուտքագրվում
օտարերկրացու մասին հետևյալ տվյալները` քաղաքացիության երկիրը, անձը հաստատող
փաստաթղթի տեսակը, սերիան և համարը, վավերականության ժամկետը, անձը հաստատող
փաստաթղթում անձերի թիվը, վիզայի տեսակը, կոդը, գործողության ժամկետը, համարը:173
Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունը նաև պատասխանատու է
պետական մարմիններին տրամադրված վիզաների մասին օրենքով սահմանված կարգով
տեղեկություններ տրամադրելու համար:174
Երբ օտարերկրյա քաղաքացիները դիմում են մուտքի վիզայի համար էլեկտրոնային
եղանակով, տվյալները մուտքագրվում են համակարգչային պահոց:175 Արտաքին գործերի
նախարարությունը տրամադրում է էլեկտրոնային մուտքի վիզա:
Այն պետությունների (որոնց համար քաղաքացիների համար մուտքի վիզա
տրամադրվում է միայն հրավերի հիման վրա)176`ազգությամբ հայ քաղաքացիները և
ճամփորդական փաստաթղթեր ունեցող` ազգությամբ հայ անձինք,
Հայաստանի
Հանրապետության մուտքի վիզա սահմանային անցման կետերում ստանալու համար պետք է
ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝ 1) ազգությամբ հայ լինելու վերաբերյալ նշում
պարունակող անձնագիր կամ միջազգայնորեն ճանաչված` անձը հաստատող ճամփորդական
փաստաթուղթ, 2) ազգությամբ հայ լինելու վերաբերյալ նշում պարունակող ծննդյան
վկայական, 3) ազգությամբ հայ լինելու հանգամանքը հիմնավորող այլ փաստաթուղթ`
հաստատված օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ հյուպատոսական հիմնարկի կողմից:177
Բացի դրանից՝ Արտաքին գործերի նախարարի կողմից վերջերս ընդունված հրամանով
սահմանվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզա ստանալու համար միայն
օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական
ծառայության մարմիններ կամ հյուպատոսական հիմնարկներ և միայն հրավերի հիման վրա
դիմելու իրավունք ունեցող պետությունների ազգությամբ հայ քաղաքացիները և
ճամփորդական փաստաթղթեր ունեցող ազգությամբ հայ անձինք Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անցման կետերում Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզա
ստանալու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության
մարմիններ կամ հյուպատոսական հիմնարկներ ներկայացնում են՝178

ժամկետի երկարաձգման, մերժման, մուտքի վիզան ուժը կորցրած ճանաչելու կամ մուտքի մերժման մասին
օտարերկրյա քաղաքացու անձնագրում կատարվող նշման ձևը, Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզաներն
ըստ այցելության տեսակի կոդավորելու, Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզա ստացած, մուտքի վիզայի
ժամկետը երկարաձգած անձանց տվյալների բանկի վարման, տվյալների մուտքագրման և տրամադրման կարգը
հաստատելու մասին, 2007 թվականի հոկտեմբերի 4, վերջին անգամ փոփոխված Կառավարության 2012 թվականի
հուլիսի 26-ի թիվ 941-Ն որոշմամբ (այսուհետ՝ Կառավարության թիվ 1268-Ն որոշում:)
171
«Օտարերկրացիների մասին» 10-րդ հոդվածի 6-րդ և 7-րդ մասեր:
172
Կառավարության թիվ 1268-Ն որոշման 5-րդ հավելված:
173
Կառավարության թիվ 1268-Ն որոշման 5-րդ հավելվածի 1-ին կետ:
174
Կառավարության թիվ 1268-Ն որոշման 5-րդ հավելվածի 2-րդ կետ:
175
Կառավարության թիվ 1268-Ն որոշման 2-րդ հավելված:
176
Կառավարության թիվ 329-Ն որոշում:
177
Կառավարության թիվ 1268-Ն որոշման 1-ին հավելվածի 10-րդ կետ:
178
Արտաքին գործերի նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 22-ի թիվ 1/1199 հրաման, Ազգությամբ հայ լինելու
հանգամանքը հիմնավորող փաստաթուղթը օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության
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1.

Հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդարանից կամ հայկական այլ եկեղեցական
կառույցներից տրված մկրտության մասին փաստաթուղթ` մկրտվածի կամ նրա
ծնողների ազգության մասին նշումով, կամ
2. նստավայր պետության իրավասու մարմինների կողմից տրված և ապոստիլով
հաստատված կամ հյուպատոսական վավերացմամբ` ազգության մասին նշումով
փաստաթուղթ (ազգությունը հաստատող տեղեկանք, քաղվածք ծննդյան ակտից և
այլն):

Փաստաթղթերի իսկության վերաբերյալ կասկած չառաջանալու դեպքում, տրվում է
ազգությամբ հայ լինելու մասին տեղեկանք:
Կառավարության 1154-Ն որոշմամբ հաստատվում է Հայաստանի Հանրապետության
մուտքի վիզա ստանալու համար միայն օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի
Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններ ու հյուպատոսական
հիմնարկներ և միայն հրավերի հիման վրա դիմելու իրավունք ունեցող պետությունների`
ծագումով հայ և որոշակի կատեգորիայի այլ քաղաքացիների` հատուկ պայմաններով
Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզա ստանալու կարգը:179 Սույն կարգում հատուկ
պայմաններ են համարվում օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիներին Հայաստանի
Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական
հիմնարկների կողմից Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզայի տրամադրումը` առանց
հրավերի,
ինչպես
նաև
օտարերկրյա
պետությունների
քաղաքացիների
կողմից
դիվանագիտական կամ ծառայողական (պաշտոնական, հատուկ) անձնագրեր ունենալը:
Հատուկ պայմաններով Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզա ստանալու իրավունքից
օգտվում են օտարերկրյա պետությունների հետևյալ քաղաքացիները`
ա) օտարերկրյա պետության` ծագումով հայ քաղաքացիները` հայկական ծագումը
հաստատող կրոնական և համայնքային կառույցների, ինչպես նաև պետական
մարմինների կողմից տրամադրվող փաստաթղթերի հիման վրա.
բ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և օտարերկրյա պետության` ծագումով
հայ քաղաքացիների մերձավոր ազգականները (ծնող, եղբայր, քույր, ամուսին, զավակ,
տատ, պապ, թոռ)` անմիջական ազգակցությունն ապացուցող պաշտոնական փաստաթղթերի հիման վրա.
գ) օտարերկրյա պետության դիվանագիտական և ծառայողական (պաշտոնական, հատուկ)
անձնագրեր ունեցող քաղաքացիները, եթե չի գործում տվյալ օտարերկրյա պետության
հետ այդ անձանց առանց մուտքի վիզայի այցելությունների ռեժիմը` օտարերկրյա
պետության արտաքին գործերի նախարարության կամ Հայաստանի Հանրապետության
դիվանագիտական ներկայացուցչության գտնվելու վայրի նստավայր պետությունում
հավատարմագրված օտարերկրյա պետության դիվանագիտական ներկայացուցչության
կամ հյուպատոսական հիմնարկի հայտագրի հիման վրա.
դիվանագիտական ներկայացուցչություն կամ հյուպատոսական հիմնարկ ներկայացնելու և ներկայացված
փաստաթուղթը Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ հյուպատոսական
հիմնարկի կողմից հաստատելու կարգի մասին:
179

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 8-ի թիվ 1154-Ն որոշումը,
Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզա ստանալու համար միայն օտարերկրյա պետություններում
Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններ ու հյուպատոսական հիմնարկներ և
միայն հրավերի հիման վրա դիմելու իրավունք ունեցող պետությունների` ծագումով հայ և որոշակի կատեգորիայի
այլ քաղաքացիների` հատուկ պայմաններով Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզա ստանալու կարգը
հաստատելու մասին՝ հիմնված Հայաստանի Կառավարության թիվ 329-Ն որոշման 2-րդ կետի 1-ին ենթակետի վրա:
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դ) օտարերկրյա պետության պաշտոնական պատվիրակությունների անդամները`
օտարերկրյա պետության արտաքին գործերի նախարարության կամ Հայաստանի
Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչության գտնվելու վայրի նստավայր
պետությունում հավատարմագրված օտարերկրյա պետության դիվանագիտական
ներկայացուցչության կամ հյուպատոսական հիմնարկի հայտագրի հիման վրա.
ե) օտարերկրյա պետության այն քաղաքացիները, ովքեր աշխատում են դիվանագիտական
կարգավիճակ ունեցող միջազգային կազմակերպություններում` այդ կազմակերպությունների գլխակայանների կամ ներկայացուցչությունների հայտագրերի հիման վրա.
զ) օտարերկրյա պետության այն քաղաքացիները, որոնց գործունեությունը Հայաստանի
Հանրապետությունում նպաստում է Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա
պետության միջև տնտեսական կապերի զարգացմանը` Հայաստանի Հանրապետության
դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ հյուպատոսական հիմնարկի միջնորդագրին
ի պատասխան` Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության
հանձնարարականի հիման վրա.
է) Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ
հյուպատոսական հիմնարկի ղեկավարի հայեցողությամբ` առանց հրավերի Հայաստանի
Հանրապետության մուտքի վիզա կարող է տրվել նաև ԱՄՆ-ում, Ավստրալիայում,
Կանադայում, Ճապոնիայում, Միացյալ Թագավորությունում, Նոր Զելանդիայում,
Շենգենյան համաձայնագրի երկրներում (բացառությամբ Հունաստանի, Իսպանիայի և
Պորտուգալիայի) և Շվեյցարիայի Համադաշնությունում մշտական բնակչի կարգավիճակ
ունեցող` օտարերկրյա պետությունների (բացառությամբ Աֆրիկայի մայրցամաքի
(բացառությամբ Եգիպտոսի), Աֆղանստանի, Պակիստանի և Սաուդյան Արաբիայի)
քաղաքացիներին.
ը) այլ կատեգորիայի անձանց` համաձայն օտարերկրյա պետության և Հայաստանի
Հանրապետության միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության, օտարերկրյա պետությունում հավատարմագրված Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական
ներկայացուցչությանը կամ հյուպատոսական հիմնարկին ուղղված Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հանձնարարականի հիման վրա:
Մուտքի վիզա տրամադրելը մերժելը180
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածում նշվում են այն դեպքերը, երբ անձին
մերժվում է մուտքի վիզայի տրամադրումը վարչական իրավախախտումների կամ քրեական
հանցանքների պատճառով: Հայաստան մուտք գործելու նպատակով անձին մուտքի վիզան
կմերժվի, եթե՝
i. նա արտաքսվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից կամ զրկվել է
կացության կարգավիճակից, և արտաքսման կամ կացության կարգավիճակից
զրկելու մասին որոշման ուժի մեջ մտնելու պահից չի անցել երեք տարի.
ii. նա
սույն
օրենքը
խախտելու
համար
ենթարկվել
է
վարչական
պատասխանատվության և չի կատարել վարչական ակտով իր վրա դրված
պարտականությունը,
բացառությամբ
այն
դեպքերի,
երբ
վարչական
պատասխանատվության ենթարկվելու պահից անցել է մեկ տարի.
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Դրանք այն հիմքերն են, որոնցով մուտքի վիզայի տրամադրումը, ժամկետի երկարաձգումը մերժվում է,
տրամադրված մուտքի վիզան ուժը կորցրած է ճանաչվում կամ մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն արգելվում
է՝ «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի համաձայն:
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iii.

iv.

v.

vi.

vii.

գոյություն ունեն հավաստի տվյալներ, որ նա իրականացնում է այնպիսի
գործունեություն, մասնակցում, կազմակերպում կամ հանդիսանում է այնպիսի
կազմակերպության անդամ, որի նպատակն է՝ վնաս պատճառել Հայաստանի
Հանրապետության պետական անվտանգությանը, տապալել սահմանադրական
կարգը, թուլացնել պաշտպանունակությունը, - իրականացնել ահաբեկչական
գործունեություն, - սահմանով ապօրինաբար (առանց համապատասխան
թույլտվության) տեղափոխել զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր, ռադիոակտիվ
նյութեր, թմրանյութեր, հոգեներգործուն նյութեր կամ - իրականացնել մարդկանց
առևտուր (թրաֆիքինգ) և (կամ) անօրինական սահմանահատումներ.
նա տառապում է վարակիչ հիվանդությամբ,181 որը սպառնում է բնակչության
առողջությանը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նա մուտք է գործում Հայաստանի
Հանրապետություն՝ նման հիվանդությունը բուժելու նպատակով.
նա մուտքի թույլտվություն հայցելիս ներկայացրել է իր մասին կեղծ
տեղեկություններ կամ չի ներկայացրել անհրաժեշտ փաստաթղթեր, կամ գոյություն
ունեն տվյալներ այն մասին, որ նրա մուտքը կամ գտնվելը Հայաստանի
Հանրապետությունում ունի այլ նպատակ, քան հայտարարվածը, կամ
գոյություն ունեն նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետության պետական
անվտանգությանը կամ հասարակական կարգին այլ լուրջ և հիմնավոր
սպառնալիքներ.
նա դատապարտվել է Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված ծանր կամ առանձնապես ծանր
հանցագործություն կատարելու համար, և դատվածությունը սահմանված կարգով
չի հանվել կամ մարվել: Սույն մասի դրույթները չեն տարածվում Հայաստանի
Հանրապետությունում մերձավոր ազգականներ (ամուսին, երեխա, հայր, մայր,
հարազատ քույր, եղբայր, տատ, պապ) ունեցող անձանց վրա:

Բացի վերը նշված պատճառներից՝ օտարերկրացուն տրամադրված մուտքի վիզան ուժը
կորցրած է ճանաչվում, եթե նա աշխատանքի է անցել Հայաստանի Հանրապետությունում
առանց աշխատանքի թույլտվության: Մուտքի վիզայի տրամադրման մերժման մասին
օտարերկրացու անձնագրում կատարվում է նշում: Բացի դրանից՝ այն անձանց մասին
տվյալները, որոնց մուտքը Հայաստան մերժվում է, պահվում են Ազգային անվտանգության
ծառայության կողմից վարվող անցանկալի համարվող օտարերկրացիների տվյալների
բանկում:
Օտարերկրացուն կարող է տրամադրվել մուտքի վիզա, եթե՝182
i. նա արտաքսվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից կամ զրկվել է
կացության կարգավիճակից, և արտաքսման կամ կացության կարգավիճակից
զրկելու մասին որոշման ուժի մեջ մտնելու պահից անցել է երեք տարի.
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Վարակիչ հիվանդությունների ցանկը տրված է Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության թիվ 49-Ն
որոշման մեջ՝ Օտարերկրյա քաղաքացիների կամ քաղաքացիություն չունեցող անձանց Հայաստանի
Հանրապետություն մուտքն արգելող վարակիչ հիվանդությունների ցանկը հաստատելու մասին: Այդ վարակիչ
հիվանդություններն են՝ ժանտախտը (թոքային ձև), խոլերան, շնչառական օրգանների ակտիվ տուբերկուլոզը
(հարուցչի արտազատմամբ` բոլոր ձևերը), արևադարձային մալարիան, ատիպիկ թոքաբորբը, թռչնագրիպը:
182
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» և «բ» կետեր:
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ii.

նա սույն օրենքը խախտելու համար ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության և կատարել է վարչական ակտով իր վրա դրված պարտականությունը և վարչական պատասխանատվության ենթարկվելու պահից անցել է
մեկ տարի:

Անհրաժեշտ է նշել, որ օտարերկրացիների կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում
առանց վավերական արտոնագրի կամ կացության կարգավիճակի կամ անվավեր
փաստաթղթերով բնակվելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում` Հայաստանի
Հանրապետությունում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 50-ապատիկից մինչև 100ապատիկի չափով:183 Միևնույն տուգանքը նշանակվում է նաև օտարերկրացուն Հայաստանի
Հանրապետություն հրավիրողի վրա՝ հրավիրվողի կեցության ծախսերը, այդ թվում` նրա
հնարավոր բուժօգնության և Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնելու ծախսերը հոգալու
մասին պարտավորությունը խախտելու համար:184
2.3 Բացթողումների վերլուծություն
2.3.1 Հայաստանի օրենսդրության և գործնականում դրա կիրառության մասով
բացթողումների վերլուծություն
Հայաստանի տարածքում տրամադրվող մուտքի վիզան
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասում նշվում է, որ մուտքի
վիզա տրամադրվում է անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում՝ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, ինչպես նաև Արտաքին
գործերի նախարարության կողմից: «Անհրաժեշտության դեպքում» արտահայտության
վերաբերյալ որևէ բացատրություն չկա այդ դրույթում: Գործնականում, թվում է՝ այդ դրույթը
կիրառվում է երկու դեպքում՝185
1) Հայաստանի տարածքում արդեն գտնվող օտարերկրացիների մուտքի վիզաների
ժամկետի երկարաձգման դեպքում:
2) Երբ երկքաղաքացիություն ունեցող Հայաստանի քաղաքացին որոշում է հրաժարվել
Հայաստանի քաղաքացիությունից և պետք է դիմի Հայաստան մուտք գործելու նպատակով
մուտքի վիզա ստանալու համար:
Այնուամենայնիվ, այդ դրույթի շարադրանքը հստակ չէ:
Վիզան ուժը կորցրած ճանաչելը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝
օտարերկրացուն տրամադրված մուտքի վիզան ուժը կորցրած է ճանաչվում, եթե նա
աշխատանքի է անցել Հայաստանի Հանրապետությունում առանց աշխատանքի
թույլտվության: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ աշխատանքի թույլտվության վերաբերյալ Կառավարության որոշումը դեռ չի ընդունվել և հետևաբար Հայաստանում
աշխատանքի թույլտվություն չի տրամադրվում՝ վերը նշված դրույթը չի կարող կիրառվել:
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Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 201-րդ հոդված:
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 201-րդ հոդված:
185
«Ինքնության կառավարում, մուտք և մուտքի վիզաներ, մուտքի մերժում, կացություն» թեմայով հարցաշարի՝
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության կողմից ներկայացված
պատասխաններ, 2012 թվականի նոյեմբեր։
184

83

Անցանկալի համարվող օտարերկրացիների տվյալների բանկը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ հոդվածի 6–րդ մասով նախատեսված՝ անցանկալի
համարվող օտարերկրացիների տվյալների բանկն այնպես է մշակված, որ այն պարունակի
այն բոլոր անձանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը, որոնց մուտքը մերժվել է սահմանին կամ
մերժվել է մուտքի վիզան տրամադրելու կամ դրա ժամկետը երկարաձգելու դիմումը։
Այնուամենայնիվ, պարզ չէ, թե արդյոք այդպիսի տվյալների բանկ գոյություն ունի, թե՝ ոչ։
Մուտքի վիզաների և կացության կարգավիճակի միջև կապը
Հայաստանում մուտքի վիզայի և կացության կարգավիճակը տարբեր են, և մեկը
պայմանավորված չէ մյուսով: Այնուամենայնիվ, Եվրոպական միության երկրները վիզան
կապում են բնակության/կացության կարգավիճակի տարբեր ձևերի հետ՝ ի վիճակի լինելու
հսկել իրենց տարածք օտարերկրացիների ներհոսքը: Դա վերաբերում է այն վիզաներին,
որոնք տրամադրվում են ավելի, քան երեք ամիս ժամկետով, հետևաբար դրանք չեն
կարգավորվում ԵՄ կանոնագրքով, այլ անդամ պետությունների ազգային օրենսդրությամբ:
2.3.2 Հայաստանի օրենսդրության և ԵՄ կանոնագրքի միջև բացթողումների
վերլուծություն
Մուտքի վիզա տրամադրելու համար պատասխանատու մարմինները
Հայաստանի օրենսդրության համաձայն՝ երկու մարմին է պատասխանատու մուտքի
վիզաներ տրամադրելու համար՝ Արտաքին գործերի նախարարությունը (իր հյուպատոսական
հիմնարկների միջոցով) և Ոստիկանությունը (Անձնագրային և վիզաների վարչություն)։ ԵՄ
կանոնագրքի
համաձայն՝
միայն
անդամ
պետությունների
դիվանագիտական
և
հյուպատոսական մարմիններն են պատասխանատու վիզաներ տրամադրելու համար, և միայն
բացառիկ դեպքերում՝ սահմանային հսկողություն իրականացնելու համար պատասխանատու
մարմինները։186
Հայաստանի տարածքում տրամադրվող մուտքի վիզան
ԵՄ կանոնագրքի համաձայն՝187 վիզայի համար դիմումը ուսումնասիրում և դրա
վերաբերյալ որոշում է կայացնում իրավասու այն անդամ պետության հյուպատոսությունում,
որի իրավազորության ներքո է օրինական հիմունքներով բնակվում դիմողը։ Եթե դիմողը
հիմնավորում է ներկայացրել կոնկրետ հյուպատոսությունում դիմումը ներկայացնելու համար,
այդ հյուպատոսությունը կարող է ուսումնասիրել դիմումը, եթե դիմողը դրա իրավազորության
ներքո չի բնակվում։ ԵՄ կանոնագրքով, այսպիսով, չի նախատեսվում ժամանումից հետո
անդամ պետության տարածքում վիզայի համար դիմումի ներկայացում։ Ի հակադրություն
դրան՝ Հայաստանի օրենսդրությամբ նախատեսվում է, անհրաժեշտության դեպքում, մուտքի
վիզաների համար դիմումների ուսումնասիրությունը Հայաստանի տարածքում։188
Տրամադրված մուտքի վիզաների վերաբերյալ տվյալների բանկը
Կառավարության թիվ 1268–Ն որոշմամբ սահմանվում է, մասնավորապես, մուտքի
վիզաների վերաբերյալ տվյալների բանկի վարումը, որն իրականացվում է Ոստիկանության
անձնագրային և վիզաների վարչության կողմից։ Միևնույն ժամանակ, նշվում է, որ գործում է
էլեկտրոնային պահոց էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված վիզայի դիմումների համար,
որի համար պատասխանատու է Արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հստակ չէ, թե այդ
186

Վիզայի օրենսգրքի 4–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
Վիզայի օրենսգրքի 6–րդ հոդված։
188
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 10–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
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երկուսը վիզաների վերաբերյալ տարբեր տվյալների բանկեր են, թե դրանցում ներառված
տվյալները Ոստիկանության կողմից կառավարվող մեկ համախմբված բանկում են։
Արտաքին սահմանին տրամադրված մուտքի վիզաները
ԵՄ կանոնագրքով թույլատրվում է վիզաների տրամադրումը արտաքին սահմանին միայն
բացառիկ դեպքերում, միայն երբ կատարվել են որոշակի պայմաններ։189 Մասնավորապես,
դիմողը պետք է ի վիճակի եղած չլիներ նախապես դիմելու վիզայի տրամադրման համար։
Մինչդեռ, Հայաստանի ոստիկանության կողմից սահմանին վիզաների տրամադրումը
սովորական գործելակերպ է, և Հայաստանի օրենսդրությունում չի նշվում որպես
բացառություն։190
Օժանդակ փաստաթղթերը և բժշկական ապահովագրությունը
ԵՄ կանոնագրքով նախատեսվում է, որ դիմողը իր վիզայի համար դիմումի հետ պետք է
ներկայացնի օժանդակ փաստաթղթեր, ինչպիսիք են՝ ուղևորության նպատակը մատնանշող
փաստաթղթերը, կացարանի վերաբերյալ փաստաթղթերը, կացարանի ծախսերը հոգալու
համար բավարար միջոցների վերաբերյալ ապացույցը, ինչպես նաև փաստաթղթեր, որոնք
ապացուցում են, որ դիմողը բավարար միջոցներ ունի երկրում գտնվելու և վերադարձի
համար։191 Բացի դրանից՝ ԵՄ կանոնագրքով սահմանվում է, որ որոշ դեպքերում դիմողից
պահանջվում է նաև բժշկական ապահովագրության վերաբերյալ ապացույց։192 Հայաստանի
օրենսդրությամբ չի նախատեսվում դիմողի կողմից այդպիսի օժանդակ փաստաթղթերի կամ
բժշկական ապահովագրության վերաբերյալ ապացույց։Որոշ օժանդակ փաստաթղթեր միայն
պահանջվում այն անձանցից, որոնք կարող են դիմել մուտքի վիզայի համար միայն հրավեր
ներկայացնելիս։193
Մուտքի վիզա տրամադրելը մերժելու հիմքերը
Վարչական պատասխանատվության հիմքը («Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ
հոդվածի 1–ին մասին «բ» կետ)՝ որպես մուտքի վիզայի տրամադրումը մերժելու հիմք,
համահունչ չէ ԵՄ կանոնագրքին, որով մերժման վավեր դեպքեր են համարվում լուրջ
հանցագործությունների հիմքերով կամ առնվազն մեկ տարվա ազատազրկում նախատեսող
հանցանքների համար դատապարտվելու պատճառով մերժումները։
Հայաստանի Հանրապետության պետական անվտանգությանը կամ հասարակական
կարգին սպառնալիքի հիմքը («Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ հոդվածի 1–ին մասի
«զ» կետ) լրացուցիչ բացատրություններ չի պարունակում, այն մասով, թե երբ է
օտարերկրացուց այդպիսի վտանգ սպառնում։ԵՄ կանոնագրքով կարգավորումն ավելի
հստակ է՝ հասարակական կարգին կամ հանրային անվտանգությանը կամ ազգային
անվտանգությանը սպառնալիքի իրավիճակ կարող է առաջանալ, մասնավորապես, երրորդ
երկրի քաղաքացու դեպքում, որը դատապարտվել է առնվազն մեկ տարվա ազատազրկում
նախատեսող հանցանքի համար, կամ 2) այն երրորդ երկրի քաղաքացու դեպքում, որի մասով
լուրջ հիմքեր կան կարծելու, որ նա կատարել է լուրջ հանցագործություններ կամ որի մասով
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Վիզայի օրենսգրքի 35–րդ հոդված։ Վիզայի օրենսգրքի 36–րդ հոդվածը վերաբերում է տարանցիկ երթևեկող
նավաստիներին վիզաների տրամադրումը արտաքին սահմանին։
190
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 10–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
191
Վիզայի օրենսգրքի 14–րդ հոդված և II հավելված։
192
Վիզայի օրենսգրքի 15–րդ հոդված։
193
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 11–րդ հոդվածի 4–րդ մաս։

85

հստակ ապացույցներ կան, որ մտադիր է կատարել այդպիսի հանցագործություններ
Պայմանավորվող կողմի տարածքում։194
Հայաստանի օրենսդրությամբ նշվում է, որ մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն
կարող է արգելվել, եթե նա դատապարտվել է Հայաստանի Հանրապետությունում
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված ծանր կամ
առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու համար, և դատվածությունը սահմանված
կարգով չի մարվել:195 Սույն մասի դրույթը չի տարածվում Հայաստանի Հանրապետությունում
մերձավոր ազգականներ (ամուսին, երեխա, հայր, մայր, հարազատ քույր, եղբայր, տատ,
պապ) ունեցող անձանց վրա:
Հայաստանի օրենսդրությամբ չի նախատեսվում որպես մուտքի վիզայի տրամադրումը
մերժելու հիմքեր՝ 1) երկրում նախատեսված նպատակով գտնվելու նպատակի և պայմանների
մասին հիմնավորում չտրամադրելը, 2) երկրում գտնվելու կամ վերադարձի համար դիմողի
կողմից բավարար միջոցների վերաբերյալ ապացույց չտրամադրելը, 3) մուտքի վիզայի
վավերականության ժամկետի լրանալը, 4) որոշ դեպքերում, համարժեք և վավեր
ճամփորդական բժշկական ապահովագրություն ունենալու վերաբերյալ ապացույց չտրամադրելը։ Այդ հիմքերը ներառված են ԵՄ կանոնագրքում։196
Ճամփորդական փաստաթղթի վավերականության ժամկետը
ԵՄ կանոնագրքով պահանջվում է, որ վիզայի համար դիմումի հետ ներկայացվի վավեր
ճամփորդական փաստաթուղթ, որի վավերականության ժամկետը՝197 1) գերազանցում է
օտարերկրացու մեկնման նախատեսվող ամսաթվից հետո առնվազն երեք ամիսը (այս
պահանջը կարող է չկիրառվել հիմնավորված արտակարգ դեպքերում), 2) ճամփորդական
փաստաթղթում առկա է երկու դատարկ էջ, 3) ճամփորդական փաստաթուղթը տրամադրվել է
վերջին տասը տարվա ընթացքում։ Այդպիսի պահանջ Հայաստանի օրենսդրությունում
գոյություն չունի։
Կենսաչափական տվյալները
ԵՄ կանոնագրքով պահանջվում է, որպեսզի դիմողի մատնահետքերը վերցվեն վիզայի
համար դիմելու ժամանակ,198 մինչդեռ Հայաստանի օրենսդրությամբ այդպիսի պահանջ
գոյություն չունի։
Մուտքի վիզայի տրամադրման մերժումը բողոքարկելը
Հայաստանի օրենսդրությամբ չի նախատեսվում այն որոշումը բողոքարկելու
օտարերկրացու իրավունքը, որով մերժվում է նրան մուտքի վիզայի տրամադրումը։ ԵՄ
կանոնագրքում, մյուս կողմից, նշվում է, որ բողոքարկման իրավունքը և բողոքը
կարգավորվում են անդամ պետությունների ազգային իրավունքով։199
Պետությունները, որոնց քաղաքացիների համար մուտքի վիզայի պահանջ չի գործում
Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված այն ցանկը, որտեղ նշված են այն
պետությունները, որոնց քաղաքացիների համար մուտքի վիզայի պահանջ չի գործում,
տարբերվում է ԵՄ ցանկից։ Դա, այնուամենայնիվ, տրամաբանական է, հաշվի առնելով
194

Շենգենյան համաձայնագիրը կանոնակարգող կոնվենցիայի 96–րդ հոդվածի 2–րդ պարբերություն։
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
196
Վիզայի օրենսգրքի 32–րդ հոդված։
197
Վիզայի օրենսգրքի 12–րդ հոդված։
198
Վիզայի օրենսգրքի 13–րդ հոդվածի 7–րդ մաս։
199
Վիզայի օրենսգրքի 32–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
195
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Հայաստանի միջազգային պարտավորությունները և աշխարհաքաղաքական իրականությունը, որոնք մղում են երկրին կիրառելու տարբեր՝ առանց մուտքի վիզայի այցելությունների
ռեժիմ։
Մուտքի վիզայի վավերականությունը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 9–րդ հոդվածի համաձայն՝ Հայաստանի
Հանրապետության մուտքի վիզաները տրվում են Հայաստանի Հանրապետությունում մինչև
120 օր գտնվելու ժամկետով` առավելագույնը մինչև 60 օր ժամկետով երկարաձգելու
հնարավորությամբ։ Դիվանագիտական ներկայացուցչությունների կամ հյուպատոսական
հիմնարկների կողմից տրվող մեկանգամյա մուտքի վիզայի վավերականության ժամկետը
երկու ամսով գերազանցում է Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու ժամկետը, իսկ
սահմանային անցման կետում՝ մուտքի վիզայի ժամկետը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու ժամկետին:200 Վավերականության առավելագույն
ժամկետը տարբեր է յուրաքանչյուր տեսակի մուտքի վիզայի համար (տատանվում է մեկից
երեք տարի)։ Մուտքի վիզաները տրամադրվում են մեկանգամյա մուտքի համար, եթե օրենքով
կամ միջազգային պայմանագրերով այլ բան նախատեսված չէ։ Այնուամենայնիվ, ԵՄ
կանոնագրքով ամրագրվում է, որ վիզա կարող է տրամադրվել 180 օր ընդհանուր
ժամանակամիջոցում 90 օր տևողությամբ։ Վիզա կարող է տրամադրվել, մեկանգամյա, երկու
անգամվա կամ բազմակի մուտքերի համար, և դրա վավերականության ժամկետը չի կարող
գերազանցել հինգ տարին։
Մուտքի վիզաների տեսակները
Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված մուտքի վիզաների տեսակները տարբերվում
են ԵՄ կանոնագրքով սահմանված տեսակներից։ ԵՄ կանոնագրքով նախատեսվում է A
տեսակի վիզա օդանավակայանով տարանցման համար, C տեսակի վիզա կարճաժամկետ՝
առավելագույնը 90 օրով (սահմանափակ տարածքային վավերականությամբ կամ առանց դրա)
և D տեսակի վիզա՝ երկարաժամկետ՝ 90 օրը գերազանցող (ազգային վիզաներ)։ Հայաստանի
օրենսդրությամբ մուտքի վիզաները, մյուս կողմից, բաժանվում են կատեգորիաների՝ տարբեր
չափորոշիչների համաձայն՝ գոյություն ունի տարանցիկ մուտքի վիզա (չափորոշիչ՝
այցելության տևողությունը), այցելության մուտքի վիզա (չափորոշիչ՝ այցելության նպատակը),
պաշտոնական մուտքի վիզա (չափորոշիչ՝ անձնագրի տեսակը) և դիվանագիտական մուտքի
վիզա (չափորոշիչ՝ անձնագրի տեսակը)։
Վիզայի ժամկետի երկարաձգումը
ԵՄ կանոնագրքով սահմանվում են վիզայի ժամկետի երկարաձգման մանրամասն
դրույթներ։201 Երկարաձգումը կատարվում է անվճար, եթե վիզա ունեցողն ապացուցում է ֆորս
մաժորային կամ մարդասիրական պատճառները, որոնք խոչընդոտում են նրան լքել անդամ
պետությունների տարածքը, կամ դա արժե 30 եվրո, եթե վիզա ունեցողը միայն անձնական
լուրջ պատճառների ապացույց է ներկայացնում, որոնք հիմնավորում են երկրում գտնվելու
վավերականության կամ տևողության ժամկետը երկարաձգելու հանգամանքը: Հայաստանի
օրենսդրությամբ՝ թեև երկարաձգման մասին նշվում է «Օտարերկրացիների մասին»
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201

«Օտարերկրացիների մասին»օրենքի 10–րդ հոդվածի 5–րդ մաս։
Վիզայի օրենսգրքի 33–րդ հոդված։
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օրենքում,202 և լրացուցիչ բացատրություններ են ներկայացվում Կառավարության թիվ 1268–Ն
որոշմամբ (այդ թվում, որ դիմումը պետք է ներկայացվի մուտքի վիզայի ժամկետը լրանալուց
15 օր առաջ),203 այնուամենայնիվ, որևէ հստակ դրույթ չկա, որտեղ նշված կլինի, թե երբ է
հնարավոր երկարաձգումը և ինչ ընթացակարգեր կան դրա համար։
Վիզայի դիմումի վերաբերյալ որոշումը
ԵՄ կանոնագրքով սահմանված նորմի համաձայն՝ վիզայի համար դիմումների
վերաբերյալ որոշումները կայացվում են ընդունելի դիմումը ներկայացնելու ամսաթվից հետո
15 օրվա ընթացքում։204 Ընդհանուր ժամկետը կարող է երկարաձգվել առավելագույնը 30 կամ
60 օրացուցային օրով՝ շատ կոնկրետ դեպքերում։205 Հայաստանի օրենսդրությունը չի
պարունակում մուտքի վիզայի համար դիմումի վերաբերյալ որոշում կայացնելու ժամկետի
մասին որևէ դրույթ։
2.4 Առաջարկություններ
Մուտքի վիզայի տրամադրումը արտաքին սահմանին և պատասխանատու մարմինը
Հայաստանի սահմանին մուտքի վիզաների տրամադրումը պետք է թույլատրվի միայն
բացառիկ դեպքերում, երբ հնարավոր չէ վիզայի համար դիմում ներկայացնել նախապես՝
հաշվի առնելով ԵՄ կանոնագրքում սահմանված պայմանները։206 Բացի դրանից՝ սահմանային
հսկողություն իրականացնող մարմինները միայն բացառիկ դեպքերում պետք է
պատասխանատու լինեն մուտքի վիզաների տրամադրման համար։
Մուտքի վիզաների տրամադրումը Հայաստանի տարածքում
Անհրաժեշտ է փոփոխություն կատարել «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 10–րդ
հոդվածի 3–րդ մասում՝ հստակեցնելու համար, թե երբ է հնարավոր մուտքի վիզա տրամադրել
Հայաստանի տարածքում։ ԵՄ կանոնագիրքը չի նախատեսում վիզաների տրամադրում
անդամ պետությունների տարածքում,207 անդամ պետությունների տարածքում կատարվում է
միայն վիզայի ժամկետի երկարաձգում։208
Մուտքի վիզան ուժը կորցրած ճանաչելը
Անհրաժեշտ է ընդունել աշխատանքի թույլտվությանն առնչվող կառավարության
որոշում, այլապես մուտքի վիզան ուժը կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ դրույթը չի կարող
կիրառելի լինել աշխատանքի թույլտվության բացակայության դեպքում։
Մուտքի վիզա տրամադրելը մերժելու հիմքերը
Հետևյալը կարելի է ավելացնել մուտքի վիզայի տրամադրումը մերժելու հիմքերի
ցանկում («Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ հոդվածի 1–ին մաս)՝ երկրում գտնվելու
տևողության և նպատակի մասով ապրուստի բավարար միջոցների առկայության հավաստ-

202

Օրինակ՝ «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 1–ին մասում նշվում է, որ մուտքի վիզայի ժամկետը կարող
երկարաձգվել 60 օրով։
203
Կառավարության որոշում, Հավելված 1՝ Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզա ստանալու և մուտքի
վիզայի ժամկետը երկարաձգելու դիմումների հետ ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը, Հավելված 2՝ մուտքի
վիզա ստանալու և մուտքի վիզայի ժամկետը երկարաձգելու դիմումների քննարկման, մուտքի վիզաների
տրամադրման, մուտքի վիզայի ժամկետի երկարաձգման կարգը։
204
Վիզայի օրենսգրքի 23–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
205
Վիզայի օրենսգրքի 23–րդ հոդվածի 1–ին մաս և 23–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
206
Վիզայի օրենսգրքի 35–րդ և 36–րդ հոդվածներ։
207
Վիզայի օրենսգրքի 6–րդ հոդված։
208
Վիզայի օրենսգրքի 33–րդ հոդվածի 4–րդ մաս։
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ման բացակայությունը, երկրում գտնվելու նպատակի կամ պայմանների վերաբերյալ
հիմնավորման բացակայությունը, մուտքի վիզայի վավերականության ժամկետի լրանալը, և
(որոշ դեպքերում) բժշկական ապահովագրության վերաբերյալ ապացույց չտրամադրելը։
Մուտքի վիզա տրամադրելը մերժելու հիմքերի («Օտարերկրացիների մասին» օրենք 8–րդ
հոդվածի 1–ին մաս) շարքում չպետք է նշել վարչական պատասխանատվությունը։
Անհրաժեշտ է փոփոխություն կատարել «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ հոդվածի
2–րդ մասում՝ դրանում նախատեսելով ԵՄ կանոնագրքով սահմանված՝ մուտքը մերժելու
հիմքերը։ ԵՄ կանոնագրքով արգելվում է, օրինակ, մուտք գործել անդամ պետությունների
տարածք, երբ լուրջ հիմքեր կան կարծելու, որ երրորդ երկրի քաղաքացին կատարել է լուրջ
հանցագործություն, օրինակ՝ ցանկացած տեսակի թմրամիջոցների և հոգեներգործուն
նյութերի վաճառք, կամ այդպիսի արտադրանք պահելը՝ վաճառքի կամ արտահանման
նպատակով, կամ առկա է հստակ ապացույց, որ երրորդ երկրի քաղաքացին մտադիր է
այդպիսի հանցագործություններ կատարել Պայմանավորվող պետության տարածքում։209
Հայաստանի Հանրապետության պետական անվտանգությանը կամ հասարակական կարգին
սպառնալիքի հիմքը («Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ հոդվածի 1–ին մասի «զ» կետ)
պետք է հստակեցնել, և կարելի է ներառել նմանատիպ հստակեցումներ, ինչպիսիք
սահմանված են ԵՄ կանոնագրքով։210 Չնայած որ «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ
հոդվածի 1–ին և 2–րդ մասերը պարունակում են մերժման նույն հիմքերը, ինչ ԵՄ
կանոնագրքում, ինչպես օրինակ՝ լուրջ հանցագործություններ կատարելը, նախկինում
արտաքսումը Հայաստանից, այնուամենայնիվ, դրանք չեն դասվում «պետական անվտանգությանը կամ հասարակական կարգին սպառնալիքի» առավել ընդհանուր հիմքի շարքին։
Ճամփորդական փաստաթղթի վավերականության ժամկետը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքում ներառված՝ մուտքի վիզաների վերաբերյալ
դրույթներում կարելի է նշել, որ մուտքի վիզայի համար դիմելիս անհրաժեշտ է, որ
ներկայացված վավերական ճամփորդական փաստաթուղթը՝ 1) օտարերկրացու մեկնման
նախանշված ամսաթվից հետո առնվազն երեք ամիս վավերական լինի, 2) ունենա երկու
դատարկ էջ, 3) տրամադրված լինի վերջին տասը տարվա ընթացքում։
Կենսաչափական տվյալները
Հայաստանի իշխանությունները պետք է դիտարկեն մուտքի վիզայի համար դիմող
անձանց կենսաչափական տվյալները հավաքելու և դրանք համապատասխան տվյալների
բանկում պահպանելու հարցը։ Ներկայումս պահպանվում են միայն լուսանկարները, բայց ոչ
մատնահետքերը։
Մուտքի մերժումը բողոքարկելը
Անհրաժեշտ է փոփոխություն կատարել «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ
հոդվածում՝ դրանում ներառելով երկիր մուտքը գործելը մերժելու վերաբերյալ որոշումը
բողոքարկելու իրավունքի մասով դրույթ, որը կպարունակի նաև ընթացակարգի վերաբերյալ
բավարար տեղեկատվություն, բողոքարկման համար իրավասու մարմիններին և դրա համար
սահմանված ժամանակահատվածը, կամ համապատասխան հղումներ այն ակտերին կամ
հոդվածներին, որոնք ներառում են այդպիսի դրույթներ։
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Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 71–րդ հոդվածի 1–ին մաս, 71–րդ հոդվածի 2–րդ մաս, 96–րդ
հոդվածի 2–րդ մաս և 96–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
210
Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 96–րդ հոդվածի 2–րդ մաս և 96–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
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Օժանդակ փաստաթղթերը և բժշկական ապահովագրությունը
Մուտքի վիզայի համար դիմելիս օգտակար կլինի, եթե դիմողը ներկայացնի օժանդակ
փաստաթղթեր, բացի հրավերից (եթե անհրաժեշտ է), ինչպիսիք են օրինակ՝ ճամփորդության
նպատակը, կացարանը, ապրուստի բավարար միջոցների առկայության կամ բժշկական
ապահովագրության մասին ապացույցը մատնանշող փաստաթղթերը՝ ԵՄ կանոնագրքին
համապատասխանելու նպատակով։211
Տրամադրված մուտքի վիզաների վերաբերյալ տվյալների բանկը
Անհրաժեշտ է հստակեցնել, թե արդյոք գոյություն ունի Ոստիկանության կողմից վարվող
միայն մեկ՝ մուտքի վիզաների վերաբերյալ տվյալների բանկ, որտեղ ներառված են մուտքի
վիզայի համար բոլոր դիմումները (նաև այն դիմումները, որոնք տրամադրվել են Արտաքին
գործերի նախարարության կողմից էլեկտրոնային եղանակով), թե գոյություն ունի երկու
այդպիսի համակարգ։ Կատարյալ տարբերակը կլինի այն, որ լինի մեկ մարմնի կողմից
կառավարվող մեկ՝ մուտքի վիզայի վերաբերյալ տվյալների բանկ։
Անցանկալի համարվող օտարերկրացիների տվյալների բանկը
Անհրաժեշտ է հստակեցնել, թե արդյոք գործում է «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի
8–րդ հոդվածի 6–րդ մասով նախատեսված՝ անցանկալի համարվող օտարերկրացիների
տվյալների բանկը։ Եթե գործում է, ապա անհրաժեշտ է համապատասխանաբար տեղեկացնել
բոլոր պետական մարմիններին, որոնց կարող է անհրաժեշտ լինել տեղեկատվություն ձեռք
բերել այդպիսի տվյալների բանկից։
Մուտքի վիզաների տեսակները
Հայաստանի օրենսդրությամբ նախատեսված մուտքի վիզաների տեսակները կարելի
փոփոխել՝ դրանք մոտեցնելու ԵՄ կանոնագրքով սահմանված վիզաների տեսակներին։
Ակնհայտորեն առավել պրակտիկ կլինի, եթե կիրառվի նույն չափորոշիչը՝ վիզաները տարբեր
կատեգորիաների բաժանելու համար՝ երեք տարբեր տեսակներ գործածելու փոխարեն
(այցելության տևողությունը, այցելության նպատակը, անձնագրի տեսակը)։ ԵՄ կանոնագրքով
կիրառվող չափորոշիչը այցելության տևողությունն է (տարանցիկ կամ կարճաժամկետ), քանի
որ 90 օրը գերազանցող երկարաժամկետ վիզաները տրամադրվում են անդամ
պետությունների կողմից։
Մուտքի վիզայի ժամկետի երկարաձգումը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքում անհրաժեշտ է ներառել մանրամասն դրույթներ
մուտքի վիզայի ժամկետի երկարաձգման վերաբերյալ, որը կարելի է թույլ տալ, միայն երբ
առկա են այն հիմնավորող լուրջ անձնական պատճառներ։ Կառավարության 1268–Ն որոշման
մեջ ներառված դրույթները212 կարող են տեղափոխվել «Օտարերկրացիների մասին» օրենք՝
լրացուցիչ այնպիսի հստակեցումների հետ մեկտեղ, թե երբ է թույլատրվում երկարաձգումը և
ինչ ընթացակարգ է առկա դրա համար։
Մուտքի վիզայի համար դիմումի վերաբերյալ որոշումը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքում անհրաժեշտ է ներառել այն ժամանակահատվածին վերաբերող դրույթներ, որի ընթացքում անհրաժեշտ է մուտքի վիզայի համար
դիմումի վերաբերյալ որոշում կայացնել։ Որոշումը պետք է կայացնել առնվազն 15 օրվա
ընթացքում՝ ԵՄ կանոնագրքին համապատասխանելու համար,213 մինչև 30 կամ 60
օրացուցային օրով երկարաձգելու հնարավորությամբ՝ շատ կոնկրետ դեպքերում։214
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Վիզայի օրենսգրքի 14–րդ, 15–րդ հոդվածներ և II հավելված։
Կառավարության թիվ 1268–Ն որոշման 1ին հավելված և 2–րդ հավելված։
213
Վիզայի օրենսգրքի 23–րդ հոդվածի 1–ին պարբերություն։
214
Վիզայի օրենսգրքի 23–րդ հոդվածի 1–ին պարբերություն և 2–րդ պարբերություն։
212
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3. ՄՈՒՏՔԻ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
3.1. ԵՄ կանոնագիրքը
Ընդհանուր արտաքին սահմանին հսկողությունը բավականին խիստ է, քանի որ
Շենգենյան գոտու շրջանակներում ներքին սահմանները վերացվել են։215 2006 թվականի
Շենգենյան սահմանային օրենսգիրքը ընդհանուր կանոնների այն հիմնական հավաքածուն է,
որով կարգավորվում է Շենգենյան գոտում անձանց հսկողությունը, մուտքի պահանջները և
գտնվելու տևողությունը։
Սահմանակից երկրներում բնակվող և ԵՄ արտաքին սահմանը
հաճախակի հատող երրորդ երկրի քաղաքացիների մուտքը դյուրացված է և կարգավորվում է
սահմանային երթևեկության տեղական ռեժիմով։216
Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայում նշվում է, որ արտաքին
սահմանները կարելի է հատել, սկզբունքորեն, սահմանային անցման կետերում և հստակ
ֆիքսված ժամերին։217Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 5–րդ հոդվածի 1–ին պարբերության
համաձայն՝ չնայած որ ԵՄ քաղաքացիները ենթարկվում են նվազագույն հսկողության
արտաքին սահմանները հատելիս, երրորդ երկրի քաղաքացիները ենթարկվում են
մանրակրկիտ հսկողության։ Վեցամսյա ժամանակահատվածում երեք ամիսը չգերազանցող
ժամկետով երկրում գտնվելու մտադրություն ունեցող երրորդ երկրի քաղաքացիները պետք է՝
ա) ունենան վավերական ճամփորդական փաստաթուղթ, որը նրանց թույլատրում է հատել
սահմանը, բ) ունենան վավերական վիզա, եթե պահանջվում է, բացառությամբ երբ նրանք
ունեն վավերական բնակության/կացության թույլտվություն կամ վավերական երկարաժամկետ
վիզա, գ) հիմնավորեն երկրում գտնվելու նպատակն ու պայմանները և ունենան ապրուստի
բավարար միջոցներ՝ թե՛ նախանշված նպատակով գտնվելու տևողության համար և թե՛ իրենց
ծագման երկիր վերադարձի, կամ երրորդ երկիր տարանցման համար, ուր, որ հստակ է, որ
նրանց կընդունեն, կամ ի վիճակի լինեն օրինական հիմունքներով ձեռք բերելու այդպիսի
միջոցներ, և ե) չդիտարկվեն սպառնալիք ԵՄ հասարակական կարգին, ներքին
անվտանգությանը կամ միջազգային հարաբերություններին։ Ոչ սպառիչ ցանկն այն օժանդակ
փաստաթղթերի, որոնք սահմանապահը կարող է պահանջել երրորդ երկրի քաղաքացուց՝
վերը նշված պայմանների կատարումը ստուգելու համար, ներառված են Շենգենյան
սահմանային օրենսգրքի I հավելվածում (օրինակ՝ գործարար նպատակով ճամփորդելու
համար հրավերներ, համալսարանում սովորելու վերաբերյալ վկայական, կազմակերպված
ճամփորդության պատվիրման հաստատում, և այլն)։ Ապրուստի բավարար միջոցները
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Այնուամենայնիվ, Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի նախաբանի համաձայն՝ երբ առկա է հասարակական
կարգին կամ ներքին անվտանգության լուրջ սպառնալիք, ԵՄ պետությունը կարող է բացառության կարով վերստին
սահմանել սահմանային հսկողություն իր ներքին սահմաններին, սովորաբար, սահմանափակ
ժամանակահատվածով՝ ոչ ավելի, քան 30 օրով։ Եթե նման հսկողությունը վերստին է սահմանվելու, ԵՄ մյուս
պետությունները և Հանձնաժողովը պետք է հնարավորինս շուտ տեղեկացվեն այդ մասին։ Եվրոպական
պառլամենտը նույնպես պետք է տեղեկացվի այդ մասին։
216
Սահմանակից տարածքում բնակվողները, որոնց անհրաժեշտ է հաճախակի հատել ԵՄ արտաքին սահմանները,
կարող են օգտվել Սահմանային երթևեկության տեղական ռեժիմից առանց Շենգենյան վիզայի։ Եվրոպական
պառլամենտի և Խորհրդի 2006 թվականի դեկտեմբերի 20–ի 1931/2006 կանոնակարգ, որով սահմանվում են ԵՄ
արտաքին ցամաքային սահմանին տեղական սահմանային երթևեկության կանոնները, և որով փոփոխություններ
են կատարվում Շենգենյան կոնվենցիայի դրույթներում, Պաշտոնական տեղեկագիր L 405, 2006 թվականի
դեկտեմբերի 30՝ վերջին անգամ փոփոխված 2012 թվականին, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:405:0001:0022:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17–
ին)։
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Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 3–րդ հոդված։
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գնահատվում են՝ երկրում գտնվելու տևողությանը և նպատակին համապատասխան, և հաշվի
առնելով համապատասխան անդամ պետություններում՝ ոչ թանկ կացարանի և սննդի համար
գործող միջին գները՝ բազմապատկած երկրում գտնվելու օրերի թվով։
Փոխադրողները պարտավորված են ձեռնարկելու բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, որ օդով
կամ ծովով փոխադրվող երրորդ երկրի քաղաքացին ունենա Շենգենյան գոտի մուտք գործելու
համար պահանջվող ճամփորդական փաստաթղթերը։218
Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 5–րդ հոդվածի 1–ին մասի պայմանները չկատարած,
սակայն անդամ պետություններից մեկի կողմից տրամադրված բնակության/կացության
թույլտվություն, երկարաժամկետ վիզա կամ վերստին մուտք գործելու վիզա (կամ եթե
պահանջվում է՝ բնակության/կացության թույլտվություն կամ երկարաժամկետ վիզա և
վերստին մուտք գործելու վիզա) ունեցող երրորդ երկրի քաղաքացիներին թույլատրվում է
մուտք գործել անդամ պետությունների տարածքներ տարանցման նպատակներով՝ այն անդամ
պետություն հասնելու նպատակով, որը տրամադրել է բնակության/կացության թույլտվություն,
երկարաժամկետ վիզա կամ վերստին մուտք գործելու վիզա։219
Շենգենյան սահմանային
օրենսգրքի 5–րդ հոդվածի 1–ին մասի բոլոր պայմանները, բացի վիզայի պահանջից,
կատարած երրորդ երկրի քաղաքացիներին, և այն քաղաքացիներին, որոնք ներկայանում են
սահմանային անցման կետ, կարող է թույլատրվել մուտք գործել անդամ պետությունների
տարածքներ, եթե վիզան տրամադրվում է սահմանային անցման կետում՝ Խորհրդի 415/2003
կանոնակարգին համապատասխան։2205–րդ հոդվածի 1–ին մասի պայմաններից մեկը կամ մի
քանիսը չկատարած երրորդ երկրի քաղաքացիների մուտքը կարելի է թույլատրել
մարդասիրական հիմքերով, ազգային շահերի հիմքերով և միջազգային պարտավորությունների պատճառով։221
Եթե երրորդ երկրի քաղաքացին չի կատարում 5–րդ հոդվածի 1–ին մասում նշված
պայմանները և 5–րդ հոդվածի 1–ին մասի բացառությունների ներքո չէ, մուտքը անդամ
պետությունների տարածքներ մերժվում է։Սակայն դրանով չի խախտվում ապաստանի և
միջազգային պաշտպանության իրավունքին կամ երկարաժամկետ վիզաների տրամադրմանը
վերաբերող հատուկ դրույթները։222 Մուտքը կարող է միայն մերժվել հիմնավորված որոշմամբ՝
օրինակելի թղթի վրա նշելով մերժման հստակ պատճառները, իսկ որոշումը պետք է կայացվի
ազգային իրավունքով լիազորված մարմնի կողմից։ Որոշումն ուժի մեջ է մտնում անմիջապես
կամ, անհրաժեշտության դեպքում, ժամանակահատվածը լրանալուց՝ ազգային իրավունքին
համապատասխան։223 Որոշումն ընդունվում է օրինակելի ձևաթղթի վրա, որը հանձնվում է
երրորդ երկրի քաղաքացուն, իսկ վերջինս հաստատում է դրա ստացումը։224 Այն անձինք,
որոնց դիմումը մերժվել է, կարող են բողոքարկել որոշումը՝ ազգային իրավունքին
համապատասխան, սակայն այդպիսի բողոք ներկայացնելը չունի կասեցնող ազդեցություն
մուտքը մերժելու վերաբերյալ որոշման վրա։ Եթե բողոքարկման արդյունքում կայացված
որոշման մեջ նշվում է, որ մուտքը մերժելու վերաբերյալ որոշումը թերի էր հիմնավորված,
երրորդ երկրի քաղաքացին իրավունք ունի, որպեսզի իր փաստաթղթում դրված մերժման
դրոշմակնիքը փոփոխվի, կամ փոփոխվեն անդամ պետության կողմից կատարված այն մյուս
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Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 26–րդ հոդվածի 1(բ) մաս։։
Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 5–րդ հոդվածի 4(ա) մաս։
220
Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 5–րդ հոդվածի 4(բ) մաս։
221
Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 5–րդ հոդվածի 4(գ) մաս։
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Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 13–րդ հոդված։
223
Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 13–րդ հոդված 2–րդ մասի 1–ին կետ։
224
Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 13–րդ հոդված 2–րդ մասի 2–րդ կետ։
219
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մերժումները կամ լրացումները, որոնցով մերժվել է մուտքը։ Անդամ պետությունները
հավաքում են վիճակագրական տվյալներ այն անձանց թվի վերաբերյալ, որոնց մուտքը
մերժվել է, մերժման հիմքերի, այդ անձանց քաղաքացիության և այն սահմանի տեսակի
վերաբերյալ, որտեղ նրանց մուտքը մերժվել է, և այդ տվյալները համատեղ օգտագործում են
Հանձնաժողովի հետ։225
Զգուշացնող հաղորդագրություն է մուտքագրվում Շենգենյան տեղեկատվական
համակարգ (SIS)՝ երրորդ երկրի որոշ քաղաքացիների մուտքը մերժելու նպատակներով։ Այդ
ցանկում են երրորդ երկրի այն քաղաքացիները, որոնք սպառնալիք են ներկայացնում
հասարակական կարգին կամ ազգային անվտանգությանը, երրորդ երկրի այն
քաղաքացիները, որոնց նկատմամբ պետք է կիրառվեին այնպիսի միջոցներ, ինչպիսիք են՝
վտարումը, մուտքի մերժումը կամ հեռացումը, որոնք անվավեր չեն ճանաչվել կամ կասեցվել,
այդ թվում՝ մուտքի արգելքը, կամ եթե կիրառելի է, բնակության/կացության արգելքը, կամ
դրանց հետ մեկտեղ՝ օտարերկրացիների մուտքի կամ բնակության/կացության վերաբերյալ
ազգային կանոնակարգերը չպահպանելու հիմքով։226
Երրորդ երկրի քաղաքացին կարող է սպառնալիք ներկայացնել որևէ անդամ պետության
հասարակական
կարգին,
ազգային
անվտանգությանը
կամ
միջազգային
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հարաբերություններին, մասնավորապես երբ՝ 1) երրորդ երկրի քաղաքացին դատապարտվել
է առնվազն մեկ տարվա ազատազրկում նախատեսող հանցանքի համար, 2) երբ լուրջ հիմքեր
կան կարծելու, որ երրորդ երկրի քաղաքացին կատարել է լուրջ հանցագործություններ,
օրինակ՝ ցանկացած տեսակի թմրամիջոցների և հոգեներգործուն նյութերի վաճառք, կամ
այդպիսի արտադրանք պահելը՝ վաճառքի կամ արտահանման նպատակով, կամ առկա է
հստակ ապացույց, որ երրորդ երկրի քաղաքացին մտադիր է այդպիսի հանցագործություններ
կատարել Պայմանավորվող պետության տարածքում։228
Ազգային սահմանապահները ստուգումներ են իրականացնում արտաքին սահմաններին
միջսահմանային հոսքերի նկատմամբ։ Այդ ստուգումներն իրականացվում են սահմանը
հատող տրանսպորտային միջոցների և անձանց մոտ գտնվող իրերի նկատմամբ։ Բոլոր
անձինք ենթարկվում են նվազագույն ստուգման՝ նրանց ինքնությունը հաստատելու համար՝
իրենց ճամփորդական փաստաթղթերը ներկայացնելով։ Այդպիսի նվազագույն ստուգումը
իրենից ներկայացնում է արագ և հստակ հավաստում՝ անհրաժեշտության դեպքում օգտագործելով տեխնիկական միջոցներ և օգտվելով, համապատասխան տվյալների բանկում,
բացառապես գողացված, անօրինական կերպով ձեռք բերված, կորցրած կամ անվավեր
ճանաչված
փաստաթղթերի
վերաբերյալ
տեղեկատվությունից,
այն
փաստաթղթի
վավերականության ստուգում, որը թույլ է տալիս օրինական կրողին հատելու սահմանը,
ինչպես նաև կեղծման կամ նմանակման նշանների առկայության ստուգում։229 Այդ նվազագույն
ստուգումն իրականացվում է այն անձանց նկատմամբ, որոնք օգտվում են ազատ տեղաշարժի
իրավունքից, և միայն ոչ պարբերաբար սահմանապահները կարող են օգտվել ազգային կամ
եվրոպական տվյալների բանկերից՝ համոզվելու, որ տվյալ անձինք իրական սպառնալիք չեն
ներկայացնում
ներքին
անվտանգությանը,
հասարակական
կարգին,
միջազգային
հարաբերություններին կամ հանրային առողջությանը։
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Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 7–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
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Երրորդ երկրի քաղաքացիները ենթարկվում են մանրակրկիտ ստուգման երկիր մուտք
գործելիս, որն իրենից ներկայացնում է Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 5–րդ հոդվածի 1–
ին մասով նախատեսված մուտքի պայմանների հավաստումը, և կիրառելի լինելու դեպքում՝
այն փաստաթղթերի ստուգումը, որոնք բնակության/կացության կամ մասնագիտական
գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն են տալիս։230 Այդ ստուգումը ներառում է
մանրամասն ուսումնասիրություն, որի մեջ մտնում է՝
i. սահմանը հատելու համար վավեր և ժամկետը չլրացած փաստաթղթի առկայության
հավաստում,
ii. ճամփորդական փաստաթղթի մանրամասն ուսումնասիրություն կեղծման կամ
նմանակման նշանների մասով,
iii. ճամփորդական փաստաթղթում մուտքի և ելքի դրոշմակնիքների ստուգում՝
հավաստելու, որ անդամ պետությունների տարածքում թույլատրված գտնվելու
ժամկետի առավելագույն տևողությունը չի գերազանցվել,
iv. մեկնման կետի և նպատակակետի ու նախատեսված ժամկետով երկրում գտնվելու
նպատակի ստուգում,
v. ստուգում, թե արդյոք երրորդ երկրի քաղաքացին ապրուստի բավարար միջոցներ
ունի նախատեսված ժամկետով գտնվելու տևողության և նպատակի, երկիր
վերադարձի կամ կամ այն երկիր տարանցման համար, որը հստակ է, որ կընդունի
նրան, կամ որ նա ի վիճակի է ձեռք բերելու այդպիսի միջոցներ օրինական կերպով,
vi. ստուգում, որ երրորդ երկրի քաղաքացին կամ նրա տրանսպորտային միջոցը կամ
փոխադրվող իրերը վնաս չպատճառեն անդամ պետության հասարակական
կարգին, ներքին անվտանգությանը, հանրային առողջությանը կամ միջազգային
հարաբերություններին։
Երբ երրորդ երկրի քաղաքացին ունի վիզա՝ Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 5–րդ
հոդվածի 1(բ) մասին համապատասխան, ապա մանրամասն ստուգումն իր մեջ ներառում է
վիզան կրողի ինքնության և վիզայի իսկության ստուգումը՝ օգտվելով Վիզայի
տեղեկատվական համակարգից (VIS)։Շենգենյան գոտի մուտք գործելիս կամ այդ գոտին
լքելիս երրորդ երկրի քաղաքացու անձնագրում դրվում է դրոշմակնիք։
Երկրորդ մակարդակի առավել մանրամասն ստուգման ենթակա երրորդ երկրի
քաղաքացիներին պետք է տրամադրվի տեղեկատվություն այդպիսի ստուգման նպատակի և
ընթացակարգի վերաբերյալ։ Այս տեղեկատվությունը պետք է հասանելի լինի ԵՄ
պաշտոնական բոլոր լեզուներով և տվյալ անդամ պետության սահմանակից երկրների
լեզուներով, և դրանում պետք է նշվի, որ երրորդ երկրի քաղաքացին կարող է պահանջել
երկրորդ մակարդակի առավել մանրամասն ստուգում իրականացնող սահմանապահների
անունները կամ ծառայողական նույնականացման համարները, սահմանային անցակետի
անվանումը և այն ամսաթիվը, երբ սահմանահատում է տեղի ունեցել։231
Սահմանային ստուգումներ իրականացնելիս պատասխանատու ազգային սահմանապահները պետք է հարգեն մարդու արժանապատվությունը, բացառեն սեռի, ռասայի կամ
էթնիկ ծագման, կրոնի կամ հավատքի, հաշմանդամության, տարիքի կամ սեռական
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Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 7–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 7–րդ հոդվածի 5–րդ մաս։
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կողմնորոշման
հիմքով
խտրականությունը
անձանց
նկատմամբ։232
ԵՄ
անդամ
պետությունների պարտականությունն է՝ ապահովել, որ արտաքին սահմանները պահպանեն
պատշաճ
կերպով
մասնագիտացված
և
վերապատրաստված
բավարար
թվով
սահմանապահներ։
ԵՄ կանոնագիրքը կոնկրետ դրույթներ է պարունակում սահմանին անչափահասների
ստուգման վերաբերյալ։233Սահմանապահները հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնեն
անչափահասներին (ուղեկցությամբ կամ առանց ուղեկցության)։ Անչափահասները արտաքին
սահմանին ենթարկվում են նույն ստուգումներին, ինչ՝ մեծահասակները։ Երբ
անչափահասները ճամփորդում են առանց ուղեկցության, անհրաժեշտ է, որ սահմանապահները համոզվեն, մանրամասն ստուգելով ճամփորդական ու օժանդակ փաստաթղթերը,
որ անչափահասները չեն լքում տարածքը իրենց նկատմամբ ծնողական խնամքի իրավունք
ունեցող անձի (անձանց) կամքին հակառակ։234
Արտաքին
սահմաններին
գործառնական
համագործակցության
կառավարման
եվրոպական գործակալությունը (FRONTEX) համակարգում է գործառնական համագործակցությունը ԵՄ անդամ պետությունների միջև։ Իրենց արտաքին սահմաններին որոշակի ճնշում
զգացող անդամ պետությունները կարող են օգտվել Սահմանային ներխուժման դեմ արագ
արձագանքման թիմերի (RABITs) օգնությունից։ Frontex–ը նաև համակարգում է համատեղ
գործողությունները՝ միտված աջակցելու անդամ պետություններին արտաքին սահմանին
միգրացիոն հոսքերը կառավարելու համար։
Գրանցված ճամփորդողի ծրագրի235 ստեղծումը ներկայումս գնահատվում է ԵՄ–ի կողմից՝
որոշակի չափորոշիչներին համապատասխանող՝ նախապես ստուգված ճամփորդողների
մուտքը դյուրացնելու նպատակով։ Միևնույն ժամանակ, Մուտքի/ելքի համակարգ է մշակվում՝
թույլատրված ժամկետից երկար մնացողներին բացահայտելու համար։236 Բացի դրանից՝ 2012
թվականի նոյեմբերին Եվրոպական պառլամենտը, Հանձնաժողովից առաջարկ ստանալուց
հետո, կողմ արտահայտվեց Սահմանային վերահսկման նոր համակարգի (EUROSUR) օգտին՝
Շենգենյան արտաքին սահմանների՝ մասնավորապես հարավային ծովային և արևելյան
ցամաքային սահմանների հսկողությունն ամրապնդելու նպատակով։ EUROSUR–ը Սահմանային վերահսկողության եվրոպական համակարգ է, որը հիմնված է սահմանային
հսկողության համար պատասխանատու ազգային մարմինների միջև օպերատիվ տեղեկատվության համօգտագործման և փոխանակման, ինչպես նաև համագործակցության վրա։
Շենգենյան տեղեկատվական համակարգով (SIS) հավաքագրվում և համօգտագործվում են
այն անձանց վերաբերյալ տվյալները, որոնք իրավունք չունեն մուտք գործել կամ գտնվել
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Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 6–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 7–րդ հոդվածի 5–րդ մաս և Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի
VIIհավելվածի 6–րդ հոդված։
234
Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի VIIհավելվածի 6–րդ հոդված։
235
Նախապատրաստական ուսումնասիրություն՝ ԵՄ արտաքին սահմաններին ավտոմատացված մուտքի/ելքի
համակարգ ստեղծելու և բարեխիղճ ճամփորդողների համար սահմանի հատման ռեժիմ ներդնելու (Գրանցված
ճամփորդողի ծրագիր) վերաբերյալ ազդեցության գնահատման վերաբերյալ տեղեկացնելու համար, Հատուկ
պայմանագիր թիվ JLS/2007/A1/FWC/002, Բազմակի ծառայության շրջանակային պայմանագիր JLS/2006/A1/004,
Հարցում թիվ 6, Արդարադատության, ազատության և անվտանգության հարցերով գլխավոր տնօրինություն, 2007
թվականի հոկտեմբեր։
236
Մուտքի/ելքի և Գրանցված ճամփորդողի ծրագրի համակարգի ծախսերի վերլուծության վերաբերյալ վերջնական
զեկույց (CB-E-SO30-REP-003), Եվրոպական հանձնաժողովի Արդարադատության, ազատության և անվտանգության
հարցերով գլխավոր տնօրինություն, 2010 թվականի ապրիլ, և Վերջնական զեկույց, Մուտքի/ելքի տեխնիկական
իրագործելիության ծրագիր, Եվրոպական հանձնաժողովի Արդարադատության, ազատության և անվտանգության
հարցերով գլխավոր տնօրինություն 3 UnitB3, ԼայնընդգրկունՏՏ համակարգեր, 2008 թվականի փետրվար։
233
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ԵՄ–ում, անձինք, որոնք կասկածվում են հանցագործություններ կատարելու մեջ, կորած
անձինք, և գողացված, անօրինական կերպով ձեռք բերված կամ կորցրած գույք։237 Վիզայի
տեղեկատվական համակարգի (VIS) և EURODAC-ի հետ մեկտեղ՝ դրանք տեղեկատվության
համօգտագործման մեխանիզմներ են, որոնք օգտագործվում են անդամ պետությունների
կողմից սահմանային կառավարման ոլորտում համագործակցության համար՝ ԵՄ քաղաքացիների և ճամփորդողների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։
3.2 Հայաստանի իրավական դաշտը
Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանակից է Վրաստանին, Թուրքիային, Իրանին և
Ադրբեջանին։ Երկիրն ունի 12 սահմանային հսկողության կետեր՝ ինըցամաքային սահմանային
հսկության կետ (վեցը՝ Վրաստանի, երկուսը՝ Թուրքիայի, մեկը՝ Իրանի հետ) և երեք
օդանավակայան։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ սահմանները փակ են։238 Հայաստանի
սահմանապահ զորքերը ծառայություն են իրականացնում Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ
Հայաստանի սահմաններին, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերը
վերահսկում են Թուրքիայի և Իրանի հետ Հայաստանի սահմանները։239
Հայաստանում սահմանային հսկողությանն ու մուտք գործելու ընդհանուր պայմաններին
վերաբերող հիմնական իրավական փաստաթղթերն են «Պետական սահմանի մասին»
օրենքը,240 «Սահմանապահ զորքերի մասին» օրենքը241 և «Օտարերկրացիների մասին»
օրենքը։ Բացի դրանից՝ 2010 թվականին Հայաստանն ընդունել է Սահմանային
անվտանգության և պետական սահմանի համալիր կառավարման ռազմավարությունը և
Սահմանային համալիր կառավարման (ՍՀԿ) ապահովմանն ուղղված 2011-2015 թվականների
միջոցառումների ծրագիրը։242
Ազգային անվտանգության ծառայությունը (ԱԱԾ) պատասխանատու է Հայաստանի
սահմանային կառավարման քաղաքականության մշակման համար։ Հայաստանի սահմանապահ զորքերը պատասխանատու են Հայաստանի սահմաններից երկիր մուտք գործող
անձանց ստուգման համար։ Սահմանապահ զորքերն իրականացնում են անձնագրի և վիզայի
ստուգում սահմաններին և կառավարում են Սահմանային կառավարման տեղեկատվական

237

Ներկայումս մշակվում է երկրորդ սերնդի Շենգենյան տեղեկատվական համակարգ (SISII):
Այսնորհամակարգըհնարավորությունկտաօգտագործելուկենսաչափականտվյալներ, ներդնելու զգուշացման նոր
տեսակներ, ինչպես նաև զգուշացման տարբեր միջոցներ փոխկապակցելու հնարավորություն և կներառի
համակարգում անմիջական հարցումների հնարավորություն՝ միևնույն ժամանակ ապահովելով տվյալների առավել
լավ պաշտպանություն։ Ակնկալվում է, որ դա կլինի աշխարհի ամենամեծ ՏՏ համակարգը այս ոլորտում՝ սկսած
2013 թվականից։ Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2006 թվականի դեկտեմբերի 20–ի 1987/2006
կանոնակարգ՝ Երկրորդ սերնդի Շենգենյան տեղեկատվական համակարգ (SIS II) ստեղծելու, գործարկելու և
կիրառելու մասին, Պաշտոնական տեղեկագիր L381, 2006 թվականի դեկտեմբերի 28, հասանելի է հետևյալ
հասցեով՝ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:381:0004:0023:EN:PDF(էջայցը՝ 2013
թվականի փետրվարի
17–ին)։
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Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության թիվ 703–Ն որոշում, Հայաստանի Հանրապետության
պետական սահմանի անցման կետերը սահմանելու մասին, 2011 թվական։
239
Բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ աջակցության մասին պայմանագիր և 21–րդ
դարաշրջանին ընդառաջ Համագործակցության մասին հայտարարություն, 1991 թվականի դեկտեմբերի 29։
240
«Պետական սահմանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, Հայաստանի պաշտոնական
տեղեկագիր (ՀՊՏ) թիվ 41(173), 2001 թվականի դեկտեմբերի 25։
241
«Սահմանապահ զորքերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, Հայաստանի պաշտոնական
տեղեկագիր (ՀՊՏ) թիվ 41(173), 2001 թվականի դեկտեմբերի 25։
242
Որոշում թիվ 482՝ ՍՀԿ ապահովմանն ուղղված 2011-2015 թվականների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու
մասին՝ ընդունված 2011 թվականի ապրիլի 21–ին, որի նպատակն է բոլոր սահմանային անցման կետերի
արդիականացումը։
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համակարգի (ՍԷԿ) տվյալների բանկը։243 Ոստիկանության ծառայողները նույնպես ներկա են
սահմանային անցման կետերում և պատասխանատու են մուտքի վիզաներ տրամադրելու
համար։
ՍԷԿ տվյալների բանկի ստեղծման նպատակն էր աջակցել պետական սահմանի
պահպանությանը, բարձրացնել ահաբեկչության, կազմակերպված հանցավորության և
անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարում իրավապահ մարմինների գործունեության
արդյունավետությունը։ ՍԷԿՏ համակարգի խնդիրը շահագրգիռ նախարարությունների և
պետական կառավարման այլ մարմինների կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մուտք
(ելք) գործող անձանց և տրանսպորտային միջոցների հաշվառման միասնական
տեղեկատվական համակարգի ձևավորումն էր, տեղեկատվության ստացման, կուտակման և
մշակման ապահովումն էր, ինչպես նաև համապատասխան շահագրգիռ մարմիններին
անհրաժեշտ տվյալների տրամադրումը։ ՍԷԿՏ համակարգի շահագործման համար
անհրաժեշտ տվյալների տրամադրման աղբյուրները ներառում են, մասնավորապես,
տվյալներ, որոնք ստացվում են հետևյալ մարմինների կողմից`244 1) Հայաստանի
ոստիկանություն՝ պետական սահմանին տրամադրված վիզաների և վիզաների ժամկետի
երկարաձգման մասով, 2) Արտաքին գործերի նախարարություն՝ պետական սահմանին
չտրամադրված վիզաների մասով, 3) Պետական միգրացիոն ծառայություն՝ ապաստան հայցող
օտարերկրյա քաղաքացիներին և քաղաքացիություն չունեցող անձանց տրամադրվող
ժամանակավոր ապաստանի վկայականների
մասով, 4) Ազգային անվտանգության
ծառայություն՝ այն տվյալների մասով, որոնք՝ i) նկարագրում են սահմանահատման
գործընթացում մարդկանց անձը հաստատող փաստաթուղթ ճանաչվող և տրանսպորտային
միջոցների գրանցման վկայականների տեսակները, այդ թվում` նկարագրում են
փաստաթղթերի պաշտպանությունը` Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի
նախարարությունից նմուշներն ստանալուց հետո եռօրյա ժամկետում, ii) Հայաստանի
Հանրապետություն մուտք (ելք) գործող անձանց, տրանսպորտային միջոցների և
սահմանակետերի առանձնահատկություններից ելնելով` նաև ճամփորդական փաստաթղթի
էլեկտրոնային լուսապատճենը, ինչպես նաև ուղևորի կենսաչափական տվյալների
համեմատման արդյունքն անձը հաստատող փաստաթղթերում գրանցված կենսաչափական
տվյալների մասով, և iii) վտարված ուղևորների մասով։ ՍԷԿՏ համակարգում կուտակվող
տվյալների պահպանման ժամկետը 7 տարի է:245 Ազգային անվտանգության ծառայությունը,
որպես ՍԷԿՏ-ի համակարգող մարմին, պետք է պահպանի ՍԷԿՏ-ի արդյունավետ
շահագործումը, դրա ընդարձակումն ու տեխնիկական սպասարկումը:
Ներկայումս ՍԷԿՏ
համակարգը ներդրված է հետևյալ սահմանային անցման կետերում՝ Զվարթնոց,
Բագրատաշեն, Գյումրի–Բավրա, Գոգավան–Պրիվոլնոյե, Այրում և Ագարակ–Մեղրի:246 ՍԷԿՏ
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Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության թիվ 884–Ն որոշում՝ Հայաստանի Հանրապետության
սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական համակարգ ստեղծելու, դրա շահագործման կարգը և
համակարգից օգտվողների ցանկը սահմանելու մասին, Հայաստանի պաշտոնական տեղեկագիր թիվ 38 (493), 2006
թվականի հունիսի 22, ուժի մեջ է մտել 2006 թվականի հուլիսի 22–ին՝ վերջին անգամ փոփոխված Կառավարության
2011 թվականի սեպտեմբերի 8–ին թիվ 1286–Ն որոշմամբ (ՍԷԿՏ մասին որոշում)։
244
ՍԷԿՏ մասին որոշման 1–ին հավելված։
245
ՍԷԿՏ մասին որոշման 1–ին հավելվածի 10-րդ:
246
Մուտքի, սահմանային հսկողության, մուտքի մերժման, վերադարձի և արտաքսման, անկանոն միգրացիայի և
մարդկանց թրաֆիքինգի, միգրացիոն տվյալների հավաքագրման և տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ
հարցաշար՝ Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից տրամադրված պատասխաններ, 2012 թվականի
նոյեմբեր:
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համակարգից օգտվողներն են՝ Արդարադատության նախարարությունը, Արտաքին գործերի
նախարարությունը, Տրանսպորտի և կապի նախարարությունը, Պաշտպանության
նախարարությունը, Ազգային անվտանգության ծառայությունը, Պետական եկամուտների
կոմիտեն, Հայաստանի Ոստիկանությունը, Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր
վարչությունը, Տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական
ծառայությունը, առաջին ատյանի, վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանները:247 Այնուամենայնիվ,
այդ մարմիններից ոչ բոլորը ներկայումս մուտք ունեն այդ տվյալների բանկ:248
Հայաստանի Հանրապետություն օդային տրանսպորտի միջոցներով քաղաքացիների մուտքի
դեպքում սահմանապահ ծառայության կողմից ստուգվում են Հայաստանի Հանրապետություն
ժամանող քաղաքացիների անձնագրերը:249 Օտարերկրյա քաղաքացիների դեպքում ստուգվում
է նաև մուտքի արտոնագրի առկայությունը, եթե նրանք չեն օգտվում առանց արտոնագրի
մուտքի ռեժիմից։250
Սովորաբար, օտարերկրացին կարող է մուտք գործել Հայաստան251 պետական սահմանի
անցման կետերով՝ 1) վավերական անձնագրի առկայության, 2) մուտքի վիզայի կամ 3)
կացության կարգավիճակը հավաստող փաստաթղթի հիման վրա՝ սահմանային հսկողություն
իրականացնող կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինների
թույլտվության դեպքում։ Մուտքը չի թույլատրվում, և օտարերկրացին հնարավորինս շուտ
վերադարձվում է իր քաղաքացիության պետություն կամ այն պետություն, որտեղից նա
ժամանել է, հետևյալ դեպքերում («Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ
մաս)՝ 1) առանց անձնագրի, դրան փոխարինող փաստաթղթի կամ անվավեր անձնագրի
դեպքում, 2) պետական սահմանի անցման կետում մուտքի վիզայի մերժում ստացած լինելու
դեպքում, 3) սահմանային հսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից մուտքի թույլտվություն
ստացած չլինելու դեպքում: Գոյություն ունի մեկ բացառություն՝ եթե օտարերկրացին ժամանել
է Հայաստան փախստականի կարգավիճակ հայցելու նպատակով կամ ունի քաղաքական
ապաստանի իրավունք: Բացի դրանից՝ «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի 1ին մասի համաձայն՝ մուտքի վիզայի տրամադրումը (վիզայի ժամկետի երկարաձգումը)
մերժելու հիմքերը նաև Հայաստանի տարածք մուտքը չթույլատրելու հիմքեր են:252 Այդ հիմքերն
են՝ ա) Հայաստանի Հանրապետության տարածքից նախկինում արտաքսումը կամ կացության
կարգավիճակից զրկումը, և արտաքսման կամ կացության կարգավիճակից զրկելու մասին
որոշման ուժի մեջ մտնելու պահից երեք տարի անցած չլինելը, բ) վարչական
պատասխանատվությունը «Օտարերկրացիների մասին» օրենքը խախտելու համար՝ առանց
կատարելու վարչական ակտով դրված պարտականությունը, բացառությամբ այն դեպքերի,
երբ վարչական պատասխանատվության ենթարկվելու պահից անցել է մեկ տարի, գ)
հավաստի տվյալների առկայությունն այն մասին, որ օտարերկրացին իրականացնում է
գործողություններ, մասնակցում կամ մաս է կազմում այնպիսի կազմակերպության, որի
247

ՍԷԿՏ մասին որոշման 2–րդ հավելված:
Որոշում թիվ 482՝ «ՍՀԿ ապահովմանն ուղղված 2011-2015 թվականների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու
մասին» Կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 21–ի որոշման՝ ՍԷԿՏ համակարգից օգտվելու հնարավորություն
կտրվի բոլոր շահագրգիռ մարմիններին:
249
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության թիվ 200 որոշում՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական
սահմանի անցման կետերում պետական լիազորված մարմինների գործառույթների իրականացման կարգը
հաստատելու մասին, 1998 թվականի մարտի 24:
250
Կառավարության թիվ 200 որոշման համաձայն՝ մուտքի արտոնագիր կարող է տրամադրվել նաև սահմանի
անցման կետում:
251
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
252
Այդ հիմքերը մանրամասն նշված են մուտքի վիզաներին վերաբերող գլխում:
248
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նպատակն է վնաս պատճառել Հայաստանի Հանրապետության պետական անվտանգությանը, տապալել սահմանադրական կարգը, թուլացնել պաշտպանունակությունը,
իրականացնել ահաբեկչական գործունեություն, սահմանով ապօրինաբար տեղափոխել զենք,
ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր, ռադիոակտիվ նյութեր, թմրանյութեր, հոգեներգործուն
նյութեր կամ իրականացնել մարդկանց առևտուր (թրաֆիքինգ) և (կամ) անօրինական
սահմանահատումներ, դ) վարակիչ հիվանդությամբ253 տառապելը, որը սպառնում է
բնակչության առողջությանը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նա մուտք է գործում
Հայաստանի Հանրապետություն՝ նման հիվանդությունը բուժելու նպատակով,254 ե) իր
վերաբերյալ կեղծ տեղեկություններ ներկայացնելը կամ անհրաժեշտ փաստաթղթեր
չներկայացնելը, կամ այնպիսի տվյալների առկայությունը, որ նրա մուտքը կամ գտնվելը
Հայաստանի Հանրապետությունում ունի այլ նպատակ, քան հայտարարվածը, զ) Հայաստանի
Հանրապետության պետական անվտանգությանը կամ հասարակական կարգին այլ լուրջ և
հիմնավոր սպառնալիքների առկայությունը: Եվ վերջապես, «Օտարերկրացիների մասին»
օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն նաև
արգելվում է, եթե օտարերկրացին դատապարտվել է Հայաստանի Հանրապետությունում
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված ծանր կամ
առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու համար, և դատվածությունը սահմանված
կարգով չի մարվել:
Հայաստանի օրենսդրությունում նշված՝ մուտքին վերաբերող բացառությունը հետևյալն
է՝ նույնիսկ եթե օտարերկրացին արտաքսվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից
կամ զրկվել է կացության կարգավիճակից (և համապատասխան որոշման պահից չի անցել
երեք տարի), կամ «Օտարերկրացիների մասին» օրենքը խախտելու համար ենթարկվել է
վարչական պատասխանատվության և չի կատարել վարչական ակտով իր վրա դրված
պարտականությունը (և այդ պահից չի անցել մեկ տարի), օտարերկրացու մուտքը կարող է
թույլատրվել միայն խիստ հիմնավորված դեպքերում։255Այս դրույթի մասով որևէ հստակեցում
չի տրվում և, որպես այդպիսին, գործնականում չի կիրառվում։256
Հայաստանի Հանրապետություն մուտքի մերժման մասին օտարերկրացու անձնագրում
կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ձևի նշում:257 Այն
անձանց վերաբերյալ տվյալները, որոնց մուտքը մերժվել է սահմանին կամ որոնց մուտքի
վիզան/ժամկետի երկարաձգումը մերժվել է, մտցվում են «անցանկալի համարվող
օտարերկրացիների տվյալների բանկ»:258 Այդ տվյալների բանկի վարումն իրականացվում է
Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից։
253

Վարակիչ հիվանդությունների ցանկը տրված է Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության թիվ 49-Ն
որոշման մեջ՝ Օտարերկրյա քաղաքացիների կամ քաղաքացիություն չունեցող անձանց Հայաստանի
Հանրապետություն մուտքն արգելող վարակիչ հիվանդությունների ցանկը հաստատելու մասին: Այդ վարակիչ
հիվանդություններն են՝ ժանտախտը (թոքային ձև), խոլերան, շնչառական օրգանների ակտիվ տուբերկուլոզը
(հարուցչի արտազատմամբ` բոլոր ձևերը), արևադարձային մալարիան, ատիպիկ թոքաբորբը, թռչնագրիպը:
254
Տե՛ս, օրինակ՝ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 284 որոշումը՝
Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսով վարակված և ձեռքբերովի իմունային անբավարարության
համախտանիշով հիվանդ օտարերկրյա քաղաքացիների ու քաղաքացիություն չունեցող անձանց Հայաստանի
Հանրապետություն բուժման նպատակով մուտք գործելու կարգը հաստատելու մասին։
255
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 4–րդ հոդվածի 8–րդ մաս։
256
Ինքնության կառավարում, մուտք և մուտքի վիզաներ, մուտքի մերժում, կացություն» թեմայով հարցաշար՝
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության կողմից ներկայացված
պատասխաններ, 2012 թվականի նոյեմբեր։
257
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ հոդվածի 5–րդ մաս։
258
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ հոդվածի 6–րդ մաս։
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Պետական սահմանը հատող անձինք, տրանսպորտային միջոցները, կենդանիները,
բեռներն ու այլ գույքը ենթակա են սահմանային և մաքսային հսկողության:259 Անձանց
բացթողնումը Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անցման կետերով իրականացնում են սահմանապահ զորքերի զինծառայողները, իսկ մաքսային մարմինները պատասխանատու են տրանսպորտային միջոցների, բեռների և այլ գույքի բացթողնման համար։260
Սահմանապահ զորքերն ունեն հետևյալ պարտականությունը՝261
- վերահսկել պետական սահմանի ռեժիմի, սահմանային ռեժիմի և պետական
սահմանի անցման կետերի ռեժիմի պահանջների ապահովումը.
- կանխել սահմանային անցման կետերից դուրս կամ անօրինական կերպով՝ անձանց
և տրանսպորտային միջոցների պետական սահմանի հատումները, հայտնաբերել և
բերման ենթարկել սահմանախախտներին.
- անձանց, տրանսպորտային միջոցների, բեռների կամ այլ գույքի բացթողնում
իրականացնել, եթե ներկայացվում են անհրաժեշտ փաստաթղթերը.
- ապահովել այն անձանց իրավունքները, որոնք կասկածվում են, ձերբակալվել են
կամ ազատազրկվել են պետական սահմանի օրինական խախտման համար, ինչպես
սահմանված է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, և, անհրաժեշտության դեպքում, լուծել բժշկական կամ այլ օգնության հետ կապված հարցեր, ինչպես
նաև օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում տեղեկացնել
ձերբակալված և ազատազրկված անձանց հարազատներին նրանց գտնվելու վայրի
մասին.
Սահմանապահ զորքերի գործունեությունը հիմնված է օրինականության,
թափանցիկության սկզբունքի, քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների
պաշտպանության, այլ պետական կառույցների, ՀԿ–ների և բնակչության հետ
համագործակցության վրա։262
Սահմանապահ զորքերի իրավունքները, մասնավորապես, ընդգրկում են՝263
- ստուգել ելքի և մուտքի փաստաթղթերը, դրանցում կատարել համապատասխան
նշումներ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում ժամանակավորապես վերցնել դրանք,
ինչպես նաև վերցնել կեղծ փաստաթղթերը, թույլ չտալ պետական սահմանով
անցնել Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտքի կամ Հայաստանի
Հանրապետության տարածքից ելքի իրավունք տվող համապատասխան
փաստաթղթեր չունեցող անձանց մինչև նրանց պետական սահմանը հատելու
իրավունք տվող փաստաթղթերի պատշաճ ձևակերպումը կամ մինչև նրանց կողմից
փաստաթղթերը կորցնելու հանգամանքների պարզաբանումը.
օրենքով սահմանված կարգով ստուգել անձանց և տրանսպորտային միջոցների
փաստաթղթերը, իրականացնել տրանսպորտային միջոցների և դրանցով
տեղափոխվող բեռների զննություն.
իրականացնել պետական սահմանի ռեժիմը, սահմանային ռեժիմն ու պետական
սահմանի անցման կետերի ռեժիմը խախտած` Հայաստանի Հանրապետության
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«Պետական սահմանի մասին» օրենքի 11–րդ հոդված։
«Պետական սահմանի մասին» օրենքի 14–րդ հոդված։
261
«Պետական սահմանի մասին» օրենքի 28–րդ հոդված և «Սահմանապահ զորքերի մասին» օրենքի 8–րդ հոդված։
262
«Պետական սահմանի մասին» օրենքի 24–րդ հոդված։
263
«Պետական սահմանի մասին» օրենքի 28–րդ հոդված և «Սահմանապահ զորքերի մասին» օրենքի 7–րդ հոդված։
260
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քաղաքացիների, օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց վարչական ձերբակալում.
հետաքննել պետական սահմանի ռեժիմի խախտման դեպքերը և իրականացնել
օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ՝ Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությանը համապատասխան.
մինչև երեք ժամով ձերբակալել պետական սահմանի ռեժիմը խախտած անձանց,
որը պահանջվում է արձանագրություն կազմելու և, անհրաժեշտության դեպքում,
մինչև երեք օր ժամկետով՝ անձի ինքնությունը և դեպքի հանգամանքները պարզելու
համար, արգելանքի տակ վերցնելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում տեղեկացնել
գլխավոր դատախազին, կամ գլխավոր դատախազի թույլտվությամբ՝ մինչև 10 օր
ժամկետով, եթե սահմանի ռեժիմը խախտողները անձ հաստատող փաստաթղթեր
չունեն, զննել արգելանքի տակ վերցված անձանց, անցկացնել խուզարկություն և
անհրաժեշտության դեպքում առգրավել նրանց մոտ եղած իրերը.
ձերբակալել պետական սահմանի ռեժիմը խախտած օտարերկրյա պետությունների
քաղաքացիներին և քաղաքացիություն չունեցող անձանց և պահել նրանց
պահանջված ժամկետով, եթե որոշում է կայացվել հանձնել նրանց սահմանակից
պետության սահմանապահ մարմիններին՝ օրենքով սահմանված կարգով և
գլխավոր դատախազի թույլտվությամբ.
արգելանքի տակ վերցրած անձանց պահել ժամանակավոր մեկուսարաններում կամ
այդ նպատակով նախատեսված այլ վայրերում։ առանձին արձանագրություն է
կազմվում արգելանքի վերցնելու, խուզարկության, արգելանքի վերցրած անձի
զննության, անձնական իրերի ստուգման և առգրավման դեպքերի վերաբերյալ, և
դրա վերաբերյալ ծանուցումներն ուղարկվում են գլխավոր դատախազին.
առանձին կամ մաքսային մարմինների հետ իրականացնել պետական սահմանով
անցնող անձանց, բեռների և այլ գույքի զննություն՝ օրենքով նախատեսված կարգով.
արտահանման կամ ներմուծման համար արգելվող ապրանքների, ինչպես նաև
մաքսանենգ ճանապարհով պետական սահմանով տեղափոխվող ապրանքների
առգրավում՝ օրենքով նախատեսված կարգով.
սահմանը հատող անձանց հաշվառում, փաստացի տվյալների հաշվում,
վիճակագրության իրականացում և այդ նպատակներով տեղեկատվական համակարգերի օգտագործում՝ Հայաստանի օրենսդրությանը համապատասխան։

2002 թվականից Հայաստանը սահմանային հսկողություն իրականացնելիս կիրառում է
երկու փուլից բաղկացած ստուգման համակարգ։264 Առաջին փուլում ստուգվում են
ճամփորդողների փաստաթղթերը՝ որոշելու, թե արդյոք մուտքը թույլատրվելու է, թե՝ ոչ։
Փաստաթղթերի ստուգման կամ մուտքի այլ ընթացակարգերի ժամանակ կասկածներ
առաջանալու դեպքում, իրականացվում է երկրորդային հսկողություն՝ ավելի մանրամասն՝
մուտքի բոլոր պահանջների մասով։ երկու դեպքում էլ հսկողությունն իրականացվում է
սահմանապահ
զորքերի
կողմից,
սակայն
երկրորդ
փուլում
մասնագիտացված
փորձաքննության անհրաժեշտություն է առաջանում (որը կարող է ներառել համագործակցություն Ազգային անվտանգության ծառայության և Ոստիկանության հետ)։
Սահմանապահ զորքերը գործածում են տարբեր ուժային միջոցներ և սարքավորումներ
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Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության որոշումը՝ Երկշերտ համակարգի միջոցով սահմանային
հսկողության իրականացման մասին, 2002 թվական։
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սահմանի, այդ թվում՝ անձնակազմի անվտանգությունն ապահովելու համար, տեղում
իրականացվող ուժային գործողություններ կամ սարքավորումներ, զենքեր, տեխնոլոգիաներ,
կենդանիներ, ինժեներական միջոցներ և արգելափակոցներ։ Ներկայումս սահմանապահ
զորքերը կիրառում են փշալարային արգելափակոցներ, նախազգուշացման համակարգ,
պարեկության շարժական խմբեր և կենդանիներ՝ սահմանի անվտանգությունն ապահովելու
համար։265
Սահմանապահ զորքերին թույլատրվում է օտարերկրացիներին պահել սահմանային
անցման կետերում և տարանցիկ գոտիներում գտնվող հատուկ կացարաններում։266Տարբեր
սեռի անձինք, ինչպես նաև տարբեր պետությունների քաղաքացիները պահվում են առանձին
սենյակներում։ Օտարերկրացիների սնունդն ապահովվում է իրենց հաշվին, սակայն առկա է
շտապ բուժօգնության հնարավորություն։267 Այնուամենայնիվ, չնայած որ օտարերկրացիներին
պահելու համար նախատեսված Կացարանով ապահովման կենտրոնների (ԿԱԿ-ներ)
գործարկման կարգը ներառվել է Կառավարության որոշման մեջ,268 այդպիսի միայն երկու
կենտրոն է ստեղծվել, մինչդեռ ներգաղթողներին կացարանով ապահովման կենտրոնական
կենտրոն գոյություն չունի։ Օտարերկրացիները պահվում են ԿԱԿ–ում, մինչև պարզվում է
նրանց ինքնությունը կամ նրանց վերաբերյալ որոշում է կայացվում, միայն եթե հնարավոր չէ
նրանց հետ ուղարկել իրենց ծագման պետություն կամ այն պետություն, որտեղից նրանք
ժամանել են, երբ նրանք չունեն անձնագիր, կամ ունեն անվավեր անձնագիր կամ նրանց
մուտքի վիզան կամ ընդհանրապես մուտքը մերժվել է սահմանային անցման կետում։
Սահմանային հսկողություն իրականացնող լիազոր մարմինը հատուկ կացարանում
օտարերկրացուն տեղավորելուց հետո` 24 ժամվա ընթացքում, դիմում է դատարան՝
օտարերկրացուն մինչև 90 օր պահելու թույլտվության վերաբերյալ որոշում ստանալու
համար:269 90 օրյա ժամկետը լրանալուց հետո, եթե անհնար է լինում օտարերկրացու
վերադարձը ծագման պետություն, ապա նրան տրվում է ժամանակավոր թույլտվություն
առավելագույնը 1 տարի ժամկետով:270
2012 թվականի փետրվարին Հայաստանի Ազգային անվտանգության ծառայության
(ԱԱԾ) և Frontex-ի միջև ստորագրվել է աշխատանքային պայմանավորվածություն, որի
նպատակն էր՝ 1) պայքարել անկանոն միգրացիայի և միջսահմանային հանցավորության դեմ՝
սահմանային հսկողության միջոցով, 2) ամրապնդել անվտանգությունը ԵՄ–ի և Հայաստանի
միջև համապատասխան սահմանային կետերում, 3) հաստատել բարեկամական հարաբերություններ և փոխադարձ վստահություն ԵՄ անդամ պետությունների և Հայաստանի
սահմանապահ մարմինների միջև, 4) նպաստել Frontex-ի և ԱԱԾ–ի կողմից ձեռնարկված
միջոցառումներին, 5) ձգտել զարգացնել, ընդհանուր ջանքերով, սահմանային կառավարման
մեջ ընդգրկված Հայաստանի համապատասխան մարմինների օպերատիվ կարողությունները։
265

Մուտքի, սահմանային հսկողության, մուտքի մերժման, վերադարձի և արտաքսման, անկանոն միգրացիայի և
մարդկանց թրաֆիքինգի, միգրացիոն տվյալների հավաքագրման և տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ
հարցաշար՝ Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից տրամադրված պատասխաններ, 2012 թվականի
նոյեմբեր:
266
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության թիվ 127–Ն որոշում՝ Հայաստանի Հանրապետության
սահմանային անցման կետերում և տարանցիկ գոտիներում հատուկ կացարանների գործունեության ու
օտարերկրացիներին այնտեղ պահելու կարգը սահմանելու մասին, Հայաստանի պաշտոնական տեղեկագիր թիվ
21(611), 2009 թվականիփետրվարի 2 (Հատուկ կացարաններում պահելու մասին որոշում)։
267
Հատուկ կացարաններում պահելու մասին որոշում։
268
Հատուկ կացարաններում պահելու մասին որոշում։
269
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 37–րդ հոդված։
270
ԿԱԿ–ներում պահելու վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվության համար, տե՛ս 15–րդ գլուխը։
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Պայմանավորվածության մեջ նշված թեմաները ներառում էին տեղեկատվության փոխանակումը և ռիսկերի վերլուծությունը, փորձի և լավագույն գործելակերպի համատեղ
օգտագործումը, մասնագիտական վերապատրաստումները և համատեղ գործողություններին
մասնակցությունը։
3.3 Բացթողումների վերլուծություն
3.3.1 Հայաստանի օրենսդրության և գործնականում դրա կիրառության մասով
բացթողումների վերլուծություն
Երկիր մուտք գործելը՝ կացության վերաբերյալ փաստաթղթի առկայությամբ
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 6–րդ հոդվածի 1–ին մասին համաձայն՝
օտարերկրացին կարող է մուտք գործել Հայաստան կացության կարգավիճակը հավաստող
փաստաթղթի հիման վրա՝ սահմանային հսկողություն իրականացնող կառավարության
լիազորած պետական կառավարման մարմինների թույլտվության դեպքում։ Որևէ լրացուցիչ
հստակեցում չի տրամադրվում այն մասով, թե երբ և ինչ հիմքերով է այդ թույլտվությունը
տրամադրվում, և թե արդյոք պահանջվում է նաև ճամփորդական փաստաթուղթ։
Մուտքի թույլտվությունը «խիստ հիմնավորված դեպքերում»
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ հոդվածի 4–րդ մասում նշված բացառության
համաձայն՝ մուտքը թույլատրվում է, նույնիսկ եթե որոշ հիմքեր կան այն մերժելու
(«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ հոդվածի 1–ին մասի «ա» կետի համաձայն)՝ խիստ
հիմնավորված դեպքերում։ «Խիստ հիմնավորված դեպքերում» արտահայտությունը հստակ չէ
և կամայական որոշումների հնարավորություն է տալիս։
Անցանկալի համարվող օտարերկրացիների տվյալների բանկը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ հոդվածի 6–րդ մասով նախատեսված՝
անցանկալի համարվող օտարերկրացիների տվյալների բանկն այնպես է մշակված, որ այն
պարունակի այն բոլոր անձանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը, որոնց մուտքը մերժվել է
սահմանին կամ մերժվել է մուտքի վիզան տրամադրելու կամ դրա ժամկետը երկարաձգելու
դիմումը։ Այնուամենայնիվ, պարզ չէ, թե արդյոք այդպիսի տվյալների բանկ գոյություն ունի,
թե՝ ոչ։
3.3.2 Հայաստանի օրենսդրության և ԵՄ կանոնագրքի միջև բացթողումների
վերլուծություն
Մուտքի մերժումը բողոքարկելը
Հայաստանի օրենսդրությունը չի նախատեսում օտարերկրացու մուտքը մերժելու
վերաբերյալ որոշումը բողոքարկելու իրավունքի վերաբերյալ դրույթ։ Մուտքը մերժելու
հիմքերը նշված են «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 6–րդ հոդվածի 1–ին մասում և 8–րդ
մասում, սակայն բողոքի մասով դրույթ նախատեսված չէ։
Երկրորդ մակարդակի առավել մանրամասն ստուգում իրականացնելիս պահանջվող
տեղեկատվությունը
ԵՄ կանոնագրքի համաձայն՝ երկրորդ մակարդակի առավել մանրամասն ստուգման
ենթակա երրորդ երկրի քաղաքացիներին պետք է տրամադրվի տեղեկատվություն այդպիսի
ստուգման նպատակի և ընթացակարգի վերաբերյալ։ Դրանում պետք է նշվի երկրորդ
մակարդակի առավել մանրամասն ստուգում իրականացնող սահմանապահների անունները
կամ ծառայողական նույնականացման համարները, սահմանային անցակետի անվանումը և
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այն ամսաթիվը, երբ սահմանահատում է տեղի ունեցել։271 Հայաստանի օրենսդրությունում
այդպիսի դրույթ գոյություն չունի։
Մերժման հիմքերը
Վարչական պատասխանատվության հիմքը («Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ
հոդվածի 1–ին մասին «բ» կետ)՝ որպես մուտքը մերժելու հիմք, համահունչ չէ ԵՄ
կանոնագրքին, որով մերժման վավեր դեպքեր են համարվում լուրջ հանցագործությունների
հիմքերով կամ առնվազն մեկ տարվա ազատազրկում նախատեսող հանցանքների համար
մեղադրանքների պատճառով մերժումները։
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ մուտքը
Հայաստանի Հանրապետություն նաև արգելվում է, եթե օտարերկրացին դատապարտվել է
Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով
նախատեսված ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու համար, և
դատվածությունը սահմանված կարգով չի մարվել: ԵՄ կանոնագրքով արգելվում է մուտք
գործել անդամ պետությունների տարածք, երբ միայն լուրջ հիմքեր կան կարծելու, որ երրորդ
երկրի քաղաքացին կատարել է լուրջ հանցագործություն, օրինակ՝ ցանկացած տեսակի
թմրամիջոցների և հոգեներգործուն նյութերի վաճառք, կամ այդպիսի արտադրանք պահելը՝
վաճառքի կամ արտահանման նպատակով, կամ առկա է հստակ ապացույց, որ երրորդ երկրի
քաղաքացին մտադիր է այդպիսի հանցագործություններ կատարել Պայմանավորվող
պետության տարածքում (նույնիսկ եթե առկա չէ դատվածություն)։272
Հայաստանի Հանրապետության պետական անվտանգությանը կամ հասարակական
կարգին սպառնալիքի հիմքը («Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ հոդվածի 1–ին մասի
«զ» կետ) լրացուցիչ բացատրություններ չի պարունակում, այն մասով, թե երբ է
օտարերկրացուց այդպիսի վտանգ սպառնում։ ԵՄ կանոնագրքում հստակեցում կա այդ
մասով՝ կարգավորելով այն Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 96–րդ
հոդվածի 2–րդ մասով և 96–րդ հոդվածի 3–րդ մասով։ Մասնավորապես, ԵՄ կանոնագրքի
համաձայն՝ երրորդ երկրի քաղաքացին չի կարող մուտք գործել անդամ պետությունների
տարածք, եթե նա դատապարտվել է առնվազն մեկ տարվա ազատազրկում նախատեսող
հանցանքի համար։ Հայաստանի օրենսդրությամբ273 նշվում է, որ մուտքը Հայաստանի
Հանրապետություն կարող է արգելվել, եթե նա դատապարտվել է Հայաստանի
Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված
ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու համար, և դատվածությունը
սահմանված կարգով չի մարվել: Այնուամենայնիվ, սույն մասի դրույթը չի տարածվում
Հայաստանի Հանրապետությունում մերձավոր ազգականներ (ամուսին, երեխա, հայր, մայր,
հարազատ քույր, եղբայր, տատ, պապ) ունեցող անձանց վրա:
Հայաստանի օրենսդրության մեջ որպես մերժման հիմք չի նախատեսվում այն
հավաստումը, որ օտարերկրացին ունի ապրուստի բավարար միջոցներ երկրում գտնվելու կամ
վերադարձի համար։ Այս հիմքը ներառված է ԵՄ կանոնագրքում (Շենգենյան սահմանային
օրենսգրքի 5–րդ հոդվածի 1(գ) մաս)։
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Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 7–րդ հոդվածի 5–րդ մաս։
Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 71–րդ հոդվածի 1–ին մաս, 2–րդ մաս, 96–րդ հոդվածի 2–րդ
մաս և 96–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
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«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
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Մուտքի մերժման ձևանմուշը
ԵՄ կանոնագրքով274 նախատեսվում է հիմնավոր որոշման կայացում, որտեղ նշված
կլինի մուտքը մերժելու հստակ պատճառները, մինչդեռ Հայաստանի օրենսդրության մեջ
պարզապես նշվում է, որ օտարերկրացու անձնագրում կատարվում է մուտքի մերժման մասին
սահմանած ձևի նշում։275
3.4 Առաջարկություններ
Երկիր մուտք գործելը՝ կացության վերաբերյալ փաստաթղթի առկայությամբ
Այս դրույթն անհրաժեշտ է հստակեցնել։ Մասնավորապես, անհրաժեշտ է բացատրել, թե
երբ և ինչ հիմքերով պետք է տրամադրվի երկիր մուտք գործելու թույլտվությունը։ Անհրաժեշտ
է հստակեցնել, թե արդյոք պետք է նաև ճամփորդական փաստաթուղթ ներկայացնել։
Մուտքի մերժումը բողոքարկելը
Անհրաժեշտ է փոփոխություն կատարել «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ
հոդվածում՝ դրանում ներառելով երկիր մուտքը գործելը մերժելու վերաբերյալ որոշումը
բողոքարկելու իրավունքի մասով դրույթ, որը կպարունակի նաև ընթացակարգի վերաբերյալ
բավարար տեղեկատվություն, բողոքարկման համար իրավասու մարմիններին և դրա համար
սահմանված ժամանակահատվածը, կամ համապատասխան հղումներ այն ակտերին կամ
հոդվածներին, որոնք ներառում են այդպիսի դրույթներ։
Մերժման հիմքերը
Անհրաժեշտ է փոփոխություն կատարել «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ
հոդվածի 2–րդ մասում՝ դրանում նախատեսելով ԵՄ կանոնագրքով սահմանված՝ մուտքը
մերժելու հիմքերը։ ԵՄ կանոնագրքով արգելվում է, օրինակ, մուտք գործել անդամ
պետությունների տարածք, երբ լուրջ հիմքեր կան կարծելու, որ երրորդ երկրի քաղաքացին
կատարել է լուրջ հանցագործություն, օրինակ՝ ցանկացած տեսակի թմրամիջոցների և
հոգեներգործուն նյութերի վաճառք, կամ այդպիսի արտադրանք պահելը՝ վաճառքի կամ
արտահանման նպատակով, կամ առկա է հստակ ապացույց, որ երրորդ երկրի քաղաքացին
մտադիր է այդպիսի հանցագործություններ կատարել Պայմանավորվող պետության
տարածքում։276
Հայաստանի Հանրապետության պետական անվտանգությանը կամ հասարակական
կարգին սպառնալիքի հիմքը277 պետք է հստակեցնել, և կարելի է ներառել նմանատիպ
հստակեցումներ, ինչպիսիք սահմանված են ԵՄ կանոնագրքով։278 Չնայած որ
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ հոդվածի 1–ին և 2–րդ մասերը պարունակում են
մերժման նույն հիմքերը, ինչ ԵՄ կանոնագրքում, ինչպես օրինակ՝ լուրջ հանցագործություններ
կատարելը, նախկինում արտաքսումը Հայաստանից, այնուամենայնիվ, դրանք չեն դասվում
«պետական անվտանգությանը կամ հասարակական կարգին սպառնալիքի» հիմքի շարքին։
Օտարերկրացու երկրում գտնվելու տևողության և նպատակի մասով ապրուստի
բավարար միջոցների առկայության հավաստման և վերադառնալու վերաբերյալ դրույթը
274

Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 13–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ հոդվածի 5–րդ մաս։
276
Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 71–րդ հոդվածի 1–ին մաս, 2–րդ մաս, 96–րդ հոդվածի 2–րդ
մաս և 96–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
277
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ հոդվածի 1–ին մասի «զ» կետ։
278
Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 96–րդ հոդվածի 2–րդ մաս և 96–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
275
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կարող է ներառվել մերժման հիմքերի ցանկում,279
խանատվության վերաբերյալ դրույթը չպետք է ներառել։280

մինչդեռ

վարչական

պատաս-

Մուտքի թույլտվությունը «խիստ հիմնավորված դեպքերում»
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ հոդվածի 4–րդ մասով սահմանված
«բացառության կարգ» արտահայտության մասով, որով թույլատրվում է մուտքը նույնիսկ այն
դեպքում, երբ առկա են այն մերժելու որոշակի հիմքեր՝ համաձայն 8–րդ հոդվածի 1–ին մասի
«ա» և «բ» կետերի, «խիստ հիմնավորված դեպքերում» արտահայտությունը անհրաժեշտ է
հստակեցնել՝ կամայական որոշումներ թույլ չտալու նպատակով։
Անցանկալի համարվող օտարերկրացիների տվյալների բանկը
Անհրաժեշտ է հստակեցնել, թե արդյոք գործում է «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի
8–րդ հոդվածի 6–րդ մասով նախատեսված՝ անցանկալի համարվող օտարերկրացիների
տվյալների բանկը։ Եթե գործում է, ապա անհրաժեշտ է համապատասխանաբար տեղեկացնել
բոլոր պետական մարմիններին, որոնց կարող է անհրաժեշտ լինել տեղեկատվություն ձեռք
բերել այդպիսի տվյալների բանկից։
Երկրորդ մակարդակի առավել մանրամասն ստուգում իրականացնելիս պահանջվող
տեղեկատվությունը
Խորհուրդ է տրվում «Օտարերկրացիների մասին» օրենքում ներառել Շենգենյան
սահմանային օրենսգրքի 7–րդ հոդվածի 5–րդ մասում առկա նմանատիպ մի դրույթ, որի
համաձայն՝ երկրորդ մակարդակի առավել մանրամասն ստուգման ենթակա երրորդ երկրի
քաղաքացիներին պետք է տրամադրվի տեղեկատվություն այդպիսի ստուգման նպատակի և
ընթացակարգի վերաբերյալ։Դրանում պետք է նշել երկրորդ մակարդակի առավել
մանրամասն ստուգում իրականացնող սահմանապահների անունները կամ ծառայողական
նույնականացման համարները, սահմանային անցակետի անվանումը և այն ամսաթիվը, երբ
սահմանահատում է տեղի ունեցել։
Մուտքի մերժման ձևանմուշը
Անհրաժեշտ է փոփոխություն կատարել «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ հոդվածի
5–րդ մասում՝ նշելով, որ մուտքը մերժելու հստակ պատճառներ պետք է ներկայացվեն
օտարերկրացուն՝ օգտագործելով առանձին ձևանմուշ։
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«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
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4. ԲՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ/ԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
4.1. ԵՄ կանոնագիրքը
Ներգաղթի ոլորտում ԵՄ իրավասությունները էականորեն ձևավորվել են 1985
թվականից ի վեր՝ Շենգենյան համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո, սակայն ԵՄ անդամ
պետությունների՝ ներգաղթին առնչվող օրենսդրության ներդաշնակեցումը շարունակում էր
մնալ հատվածային և սահմանափակված էր որոշակի ոլորտներով։ Ամստերդամի
պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց (1999), միգրացիայի և ապաստանի քաղաքականությունների ոլորտում գործողության համար իրավական հիմք ստեղծելուց հետո281
Եվրոպական հանձնաժողովը ներկայացրեց հավակնոտ քաղաքականության ծրագրեր և
առաջարկներ՝ ներդաշնակեցված ներգաղթային քաղաքականություն ստեղծելու համար,
օրինակ՝ Երրորդ երկրի քաղաքացիների՝ ԵՄ մուտքի և բնակության/կացության պայմանների
մասին հորիզոնական հրահանգը, ինչպես նաև Եվրոպական խորհուրդը նախատեսեց
Տամպերեի ծրագրում երրորդ երկրի քաղաքացիների իրավունքների մոտարկման հարցը ԵՄ
քաղաքացիների իրավունքներին, սակայն այդ նախաձեռնությունները ձախողվեցին երրորդ
երկրների քաղաքացիների ընդունման վերաբերյալ միասնական կանոններ ընդունելու ԵՄ
անդամ պետությունների դժկամության պատճառով(Հեղ.՝ Boswell և Geddes 2011: 94)։
Ներկայումս,
երրորդ
երկրի
քաղաքացիների
օրինական
միգրացիայի
և
բնակության/կացության մասով ԵՄ իրավական ակտերը կարգավորում են ներգաղթողների
որոշ կատեգորիաների՝ բարձր որակավորում ունեցող երրորդ երկրների քաղաքացիների և
ուսանողների ու հետազոտական աշխատանք կատարողների մուտքի և բնակության/կացության վերաբերյալ պայմանները։ ԵՄ կանոնագրքով նաև հասցեագրվում են
ընտանիքի վերամիավորման հետ կապված հարցերը և ստեղծվում են երրորդ երկրի
քաղաքացիների համար երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակներ։
Վերջերս, ԵՄ–ն ստեղծեց երրորդ երկրների այն քաղաքացիների համար թույլտվության
դիմումի միասնական ընթացակարգ, որոնք բնակվում և մուտք են գործում անդամ պետություն
որոշակի պայմանների համաձայն։ Սեզոնային աշխատողների282 և ներկորպորատիվ ցանցում
փոխադրվող աշխատակիցների283 մուտքի և բնակության/կացության պայմանների վերաբերյալ ևս երկու հրահանգի շուրջ բանակցություններ են ընթանում։ Այդ օրենսդրական
միջոցների նպատակն է պարզեցնել միգրացիոն ընթացակարգերը և միգրանտներին
զբաղվածությանը վերաբերող հստակ իրավունքներ տրամադրել՝ սեզոնային աշխատողների և
ներկորպորատիվ ցանցում փոխադրվող աշխատակիցների մուտքի և բնակության/կացության
պայմանների մասով։ Սակայն, քանի որ այդ հրահանգները չէին ընդունվել սույն զեկույցը
պատրաստելու ժամանակ, սույն վերլուծությունը դրանց չի անդրադարձել։

281

Մինչև 1999 թվականը միգրացիայի և ապաստանի քաղաքականությունը գտնվում էր Արդարադատություն և
ներքին գործերի հենասյունի ներքո և միջկառավարական համագործակցության մաս էր կազմում։
282
Սեզոնային զբաղվածության նպատակներով երրորդ երկրի քաղաքացիների մուտքի և բնակության/կացության
պայմանների վերաբերյալ Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի կողմից հրահանգ ընդունելու վերաբերյալ
Եվրոպական հանձնաժողովի առաջարկը, COM(2010) 379 վերջնական, 2010 թվականի հուլիսի 13, հասանելի է
հետևյալ հասցեով՝ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0379:FIN:EN:PDF (էջայցը՝ 2013
թվականի փետրվարի 24–ին)։
283
Ներկորպորատիվ ցանցում փոխադրվող աշխատակիցների շրջանակներում երրորդ երկրի քաղաքացիների
մուտքի և բնակության/կացության պայմանների վերաբերյալ Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի կողմից
հրահանգ ընդունելու վերաբերյալ Եվրոպական հանձնաժողովի առաջարկը, COM(2010) 379 վերջնական, 2010
թվականի հուլիսի 13, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0378:FIN:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 24–ին)։
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Ներգաղթի և ապաստանի ոլորտի վերաբերյալ ԵՄ հրահանգներով284 սովորաբար
սահմանվում են հիմնական սկզբունքներ և նվազագույն չափանիշներ և թույլատրվում է
անդամ պետություններին ընդունել և պահպանել առավել բարենպաստ պայմաններ։ Այս
վերլուծությամբ առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում համապատասխան հրահանգների պարտադիր դրույթների վրա։
Այս գլխում ուսումնասիրվում են այն ընթացակարգերն ու իրավունքները, որոնք
վերաբերում են երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակին, ինչպես
սահմանված է Երկարաժամկետ բնակիչներ հանդիսացող երրորդ երկրի քաղաքացիների
կարգավիճակի մասին Խորհրդի 2003 թվականի նոյեմբերի 25–ի 2003/109/ԵՀ հրահանգով
(Երկարաժամկետ բնակության/կացության մասին հրահանգ),285 քանի որ դրանք վերաբերվում
են երրորդ երկրի քաղաքացիների տարբեր կատեգորիաներին։ Երրորդ երկրի
քաղաքացիների որոշակի կատեգորիաների ընդունմանը վերաբերող իրավական դաշտը
նկարագրված է առանձին գլուխներում։ Երկարաժամկետ բնակության/կացության մասին
հրահանգի նպատակն է երրորդ երկրների քաղաքացիների համար նախատեսել իրավական
կարգավիճակ և միասնական իրավունքներ, որոնք հնարավորինս մոտ են ԵՄ քաղաքացիների
իրավական կարգավիճակին և միասնական իրավունքներին։Հրահանգով որոշվում է թե՛ ա)
անդամ պետության տարածքում օրինական կերպով բնակվող քաղաքացիներին տվյալ անդամ
պետության կողմից երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակ տրամադրելու և
հետ վերցնելու պայմանները, և նրանց ունեցած իրավունքները, և թե՛ բ) անդամ
պետություններում բնակության/կացության կարգավիճակի պայմանները, երբ երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակ տրամադրվում է այլ անդամ պետության
կողմից։286
Գործողության ոլորտը
Հրահանգի գործողության ոլորտը վերաբերում է անդամ պետությունների տարածքում
օրինական հիմունքներով բնակվող քաղաքացիների կարգավորումը։287 Ինչպես և մյուս
հրահանգները՝ Երկարաժամկետ բնակության/կացության մասին հրահանգը պարունակում է
առավել բարենպաստ վերաբերմունքի վերաբերյալ դրույթ։288 Սովորաբար, Հրահանգով
հնարավորություն է տրվում անդամ պետություններին տրամադրելու երկարաժամկետ
բնակության/կացության
կարգավիճակ
օրինական
և
շարունակական
բնակու284

Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ԵՄ հրահանգները ուղղակիորեն կիրառելի չեն անդամ պետություններում,
սակայն լրացուցիչ կիրարկման պահանջ է նախատեսված։Ազգային իրավունքում հրահանգները փոխատեղելիս
անդամ պետությունները պահանջները բավարարելու մասով մանևրելու ազատություն և տեղ ունեն։ Սովորաբար,
Հրահանգներով սահմանվում է որոշակի ժամանակահատված դրանք կիրարկելու համար։ Ի հակադրություն դրան՝
կանոնակարգեր ուղղակիորեն կիրառելի են դրանք ընդունվելուն և ուժի մեջ մտնելուն պես։Դրանք ունեն
պարտադիր իրավաբանական ուժ յուրաքանչյուր անդամ պետության տարածքում՝ ազգային իրավունքի հետ
մեկտեղ։ Անհրաժեշտություն չկա, որպեսզի ազգային կառավարությունները ինքնուրույն գործողություններ
ձեռնարկեն ԵՄ կանոնակարգերը կիրարկելու համար։
285
Երկարաժամկետ բնակիչներ հանդիսացող երրորդ երկրի քաղաքացիների կարգավիճակի մասին Խորհրդի 2003
թվականի նոյեմբերի 25–ի 2003/109/ԵՀ հրահանգ, Պաշտոնական տեղեկագիր L 016, 2004 թվականի հունվարի 23
(այսուհետ՝ Երկարաժամկետ բնակության/կացության մասին հրահանգ), հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:EN:HTML (էջայցը՝ 2012 թվականի նոյեմբերի 10–ին)։
286
Երկարաժամկետ բնակության/կացության մասին հրահանգի 1–ին հոդված։
287
Երկարաժամկետ բնակության/կացության մասին հրահանգի 3–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
288
Most EU Directives on immigration and asylum contain the principle whereby the Directive shall not affect the
possibilities of the Member States to adopt or maintain more favourable provisions. Ներգաղթի և ապաստանի
վերաբերյալ ԵՄ հրահանգների մեծ մասը պարունակում է դրույթ, որով Հրահանգը չպետք է ազդի անդամ
պետությունների կողմից՝ առավել բարենպաստ դրույթների ընդունման կամ պահպանման հնարավորության վրա։
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թյունի/կացությունից հինգ տարի հետո՝ նախքան երկարաժամկետ բնակության/կացության
կարգավիճակ տրամադրելու համար դիմում ներկայացնելը։289 Միայն ժամանակավոր
հիմունքներով ապրող երրորդ երկրի քաղաքացիները, ինչպիսիք են՝ ուսանողները և
մասնագիտական վերապատրաստում անցնող անձինք, ժամանակավոր պաշտպանության
կարգավիճակ ունեցող անձինք և այդ կարգավիճակը ստանալու համար դիմած անձինք,
ինչպես նաև լրացուցիչ պաշտպանության կարգավիճակով անձինք, ապաստան հայցողները,
սեզոնային աշխատողները, «au pair» ծրագրով տնային աշխատողները, գործուղման մեջ
գտնվող աշխատողները և սահմանամերձ տարածքում աշխատողները, ինչպես նաև
դիվանագիտական իրավական կարգավիճակով անձինք չեն կարգավորվում սույն Հրահանգի
գործողության ոլորտով։290 2012 թվականին Հրահանգում փոփոխություն կատարվեց, և
միջազգային պաշտպանության համար դիմողները հստակ կերպով ընդգրկվեցին սույն
Հրահանգի գործողության ոլորտում։291
Ժամանակավոր հիմունքներով (ինչպես օրինակ՝ սեզոնային աշխատողների,
գործուղման մեջ գտնվող աշխատողներ, և այլն) բնակության/կացության ժամանակահատվածները կամ դիվանագիտական իրավական կարգավիճակով անձինք չպետք է
դիտարկվեն այդ ժամանակահատվածը հաշվարկելիս։ Ինչ վերաբերվում է ուսանողներին,
ապա ուսման նպատակներով բնակության/կացության ժամանակահատվածի կեսը պետք է
հաշվարկել, եթե անձը ստացել է բնակության/կացության թույլտվություն, որը նրան
հնարավորություն է տալիս դիմելու երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակի
համար։292 Վեցից պակաս հաջորդական ամիս (և հնգամյա ժամանակամիջոցում տասը ամիսը
չգերազանցող) ժամանակահատվածով բացակայությունը կամ ազգային իրավունքով
սահմանված որոշակի պատճառներով (օրինակ՝ զինվորական ծառայությունը, աշխատանքի
նպատակներով գործուղումը, լուրջ հիվանդությունը, մայրությունը, գիտահետազոտական
աշխատանքը կամ ուսումը) ԵՄ տարածքից կդիտարկվի որպես բնակության/կացության
ժամանակահատվածը չընդհատող։293
Երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակ ձեռք բերելու պայմանները
5–րդ հոդվածով սահմանվում են երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակ
ձեռք բերելու պայմանները։ Համապատասխանաբար, երրորդ երկրի քաղաքացիները պետք է
ապացուցեն, որ իրենք ունեն, իրենց և իրենց ընտանիքների համար (եթե խնամքի տակ են),
կայուն միջոցներ, որոնք բավարար են ապրելու համար՝ առանց սոցիալական աջակցության
համակարգերին դիմելու, և բժշկական ապահովագրություն։ Կամընտիր կերպով, ԵՄ անդամ
պետությունները երրորդ երկրի քաղաքացիներից կարող են պահանջել պահպանելու
ինտեգրման հետ կապված լրացուցիչ պայմաններ (ինչպես օրինակ՝ ԵՄ համապատասխան
անդամ պետության ազգային լեզվի բավարար իմացություն)։
ԵՄ անդամ պետությունները կարող են, հասարակական կարգի և հանրային
անվտանգության հիմքերով, մերժել երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակի
տրամադրումը։ Հրահանգում առկա չէ հասարակական կարգ և հանրային անվտանգություն
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Երկարաժամկետ բնակության/կացության մասին հրահանգի 4–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
Երկարաժամկետ բնակության/կացության մասին հրահանգի 3–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
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Տե՛ս ԵՀ, Ներքին գործեր, Երկարաժամկետ բնակիչներ, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/immigration/long-term-residents/index_en.htm (էջայցը՝ 2012
թվականի նոյեմբերի 10–ին)։
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Երկարաժամկետ բնակության/կացության մասին հրահանգի 4–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
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Երկարաժամկետ բնակության/կացության մասին հրահանգի 4–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
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հասկացությունների սահմանումը, սակայն Հանձնաժողովը հղում է արել հասարակական
կարգ հասկացությանը Ազատ տեղաշարժի մասին հրահանգի համատեքստում՝ նպատակ
ունենալով «կանխել (:) սոցիալական կարգի խաթարումը, մինչդեռ հանրային
անվտանգություն հասկացությամբ «կարգավորվում
է թե՛ ներքին, և թե՛ արտաքին
անվտանգությունը՝ անդամ պետության և դրա կառույցների ամբողջականության
պահպանման հետ մեկտեղ»։294 Հանրային անվտանգություն հասկացությամբ կարգավորվում
է, Եվրոպական միության արդարադատության դատարանի (Արդարադատության դատարան)
համաձայն, երկրի ներքին և արտաքին անվտանգությունը և ներառում է երկրների գոյության
հիմնարար անհրաժեշտության հետ կապված հարցերը։ Ահաբեկչության օժանդակումն ու
ծայրահեղական ձգտումները կարգավորվում են հասարական կարգ և հանրային
անվտանգություն հասկացություններով։ Չնայած որ անդամ պետությունները հասարական
կարգ և հանրային անվտանգություն հասկացությունները որոշելու մասով հայեցողություն
ունեն, անդամ պետությունը չի կարող միակողմանիորեն որոշել սույն Հրահանգների
գործողության ոլորտը։ Արդարադատության դատարանի համաձայն՝ հասարակական կարգից
շեղումը ենթադրում է, ի հավելումն սոցիալական կարգի խախտման, իրական, գոյություն
ունեցող և բավարար չափով լուրջ սպառնալիք հասարակության հիմնարար արժեքներից
մեկին (Handoll in Hailbronner 2010: 627)։ Այս մեկնաբանումը ձևավորվել է ԵՄ քաղաքացիների
ազատ տեղաշարժի համատեքստում, գրականությունում առաջարկվում է, որ այդ
սկզբունքները չեն կարող կիրառվել ուղղակիորեն երրորդ երկրի քաղաքացիների նկատմամբ,
բայց անդամ պետությունները հայեցողության առավել լայն շրջանակ ունեն վերջիններիս
մասով։ Ավելի կոնկրետ, Նախաբանում նշվում է հասարակական կարգի համատեքստում լուրջ
հանցագործություն կատարելու համար դատապարտման մասին։ Դրա մասով որոշում
կայացնելիս անդամ պետությունները պետք է, այնուամենայնիվ, ուսումնասիրեն հանցանքի
ծանրությունը կամ տեսակը կամ այն վտանգը, որը բխում է համապատասխան անձից՝
միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով բնակության/կացության տևողությունը և ծագման երկրի
հետ կապերի առկայությունը։295 Անդամ պետություններից այսպիսով պահանջվում է
ապահովել Պետության շահի և անհատի շահի միջև հավասարակշռություն՝ նույն կերպ, ինչ
մասնավոր և ընտանեկան կյանքի իրավունքի մասին ՄԻԵԿ–ի 8–րդ հոդվածի դեպքում է;
Բացի դրանից՝ 6–րդ հոդվածի 1–ին մասով հստակ կերպով կարգավորվում է, որ միմիայն
տնտեսական նկատառումները չպետք է հիմք հանդիսանան մերժման համար՝ ի շահ
հասարակական կարգի և հանրային անվտանգության։
Ընթացակարգերը
7–րդ հոդվածով կարգավորվում են ընթացակարգային պահանջները։ Համապատասխանաբար, դիմումը պետք է ներկայացնել այն անդամ պետության իրավասու մարմիններ, որտեղ
բնակվում է երրորդ երկրի քաղաքացին։ Դիմումին կից պետք է ներկայացնել փաստաթղթային
ապացույց։ Իրավասու մարմինը պետք է որոշում կայացնի երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակ տրամադրելու մասին դիմումը ներկայացնելուց հետո ոչ ուշ,
քան վեց ամիս հետո։ Դիմումը մերժելու վերաբերյալ որոշումների մասին գրավոր ծանուցվում
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Հանձնաժողովի 2009 թվականի հուլիսի 2–ի հաղորդագրություն՝ Անդամ պետությունների տարածքում
տեղաշարժվելու և բնակվելու՝ Միության քաղաքացիների և նրանց ընտանիքի անդամների իրավունքների մասին
2004/38/ԵՀ հրահանգի առավել լավ փոխատեղման և կիրառման ուղեցույցի մասին։ COM (2009) 313 վերջնական,
հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ at http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:EN:PDF
(էջայցը՝ 2012 թվականի նոյեմբերի 10–ին)։
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Երկարաժամկետ բնակության/կացության մասին հրահանգի 6–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
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է համապատասխան անձը՝ ազգային օրենսդրության ընթացակարգերին համապատասխան,
որտեղ նշվում են պատճառները, ինչպես նաև մատնանշվում է հասանելի բողոքարկման
ընթացակարգերը և դիմողի կողմից գործողություններ ձեռնարկելու վերջնաժամկետները։296
Եթե պահպանվում են 4–րդ և 5–րդ հոդվածների պայմանները (բնակության/կացության
տևողությունը, բավարար միջոցները և բժշկական ապահովագրությունը), և տվյալ անձը
հասարակական կարգին և հանրային անվտանգությանը սպառնալիք չի ներկայացնում, ապա
անդամ պետությունը լիազորված է երրորդ երկրի քաղաքացուն տրամադրել երկարաժամկետ
բնակության/կացության կարգավիճակ։ Երկարաժամկետ բնակիչները կստանան մշտական
բնակության/կացության թույլտվություն, որը ընդհանուր է ԵՄ բոլոր երկրների համար՝
վավերական առնվազն հինգ տարի ժամկետով և ենթակա ժամկետի երկարաձգման։297
Բնակության/կացության կարգավիճակից զրկելը կամ այն կորցնելը
9–րդ հոդվածով ամրագրվում
են կարգավիճակից զրկելու կամ այն կորցնելու
պայմանները։ Երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակից հնարավոր է զրկել
միայն որոշակի հիմքերով, որոնք ամրագրված են Հրահանգում՝ ԵՄ տարածքից բացակայումը
12 հաջորդական ամսով, կարգավիճակը խարդախությամբ ձեռք բերելը կամ անձին
արտաքսելու մասին իրավական ակտի ընդունումը։Անդամ պետությունները կարող են,
այնուամենայնիվ, թույլատրել բացակայումը 12 հաջորդական ամսով որոշակի կամ բացառիկ
պատճառներով, որը չի հանգեցնում կարգավիճակից զրկմանը կամ կորստին։ Կամընտիր
կերպով, անդամ պետությունները կարող են սահմանել, որ երկարաժամկետ բնակիչն այլևս
իրավունք չունի պահպանելու իր երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակը այն
դեպքերում, երբ նա սպառնալիք է հասարակական կարգին։ Բացի դրանից՝ երկարաժամկետ
բնակության/կացության կարգավիճակ ունեցողը, որը բնակվել է այլ անդամ պետությունում,
այլևս պետք է իրավունք չունենա պահպանելու առաջին անդամ պետությունում ձեռք բերած
երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակն այն դեպքում, երբ նման
կարգավիճակը նրան տրամադրվել է այլ անդամ պետությունում։ Ցանկացած պարագայում,
վեց տարվա բացակայությունից հետո այն անդամ պետության տարածքից, որը տրամադրել է
երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակ, տվյալ անձն այլևս իրավունք չունի
պահպանելու իր երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակը։ Այնուամենայնիվ,
անդամ պետությունները կարող են սահմանել, որ որոշակի պատճառներով երկարաժամկետ
բնակության/կացության կարգավիճակ ունեցողը պահպանում է իր կարգավիճակը տվյալ
անդամ պետությունում վեց ամիսը չգերազանցող բացակայության դեպքում։ Ավելին, եթե
երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակից զրկելը կամ կարգավիճակը
կորցնելը չի հանգեցնում երկրից հեռացման, ապա անդամ պետությունը պետք է տվյալ անձին
թույլատրի մնալ իր տարածքում, եթե վերջինս բավարարում է տվյալ պետության ազգային
օրենսդրությամբ սահմանված պայմանները, և (կամ) եթե տվյալ անձը հասարակական
կարգին կամ հանրային անվտանգությանը վտանգ չի ներկայացնում։298
9–րդ հոդվածի 5–րդ մասով պահանջվում է, որ անդամ պետությունը դյուրացնի
երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակ վերստին ձեռք բերելը անդամ
պետության տարածքից բացակայելու դեպքում, մասնավորապես այն դեպքերում, երբ անձը
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Դա կիրառվում է նաև երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակը ուժը կորցրած ճանաչելու
դեպքերի նկատմամբ։ Տե՛ս Երկարաժամկետ բնակության/կացության մասին հրահանգի 10–րդ հոդվածը։
297
Երկարաժամկետ բնակության/կացության մասին հրահանգի 8–րդ հոդված։
298
Երկարաժամկետ բնակության/կացության մասին հրահանգի 9–րդ հոդվածի 7–րդ մաս։
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բնակվել է երկրորդ անդամ պետությունում ուսման նպատակներով։ Այնուամենայնիվ,
Հրահանգով չի նշվում, թե ինչ է նշանակում «դյուրացում» տերմինը։
Ինչ վերաբերում է ընթացակարգերի մասով երաշխիքներին, ապա անդամ
պետությունները պետք է ներկայացնեն պատճառներ երկարաժամկետ բնակության/
կացության կարգավիճակի համար դիմումը մերժելիս կամ այդ կարգավիճակից զրկելիս:299
Երրորդ երկրի քաղաքացիներին պետք է ծանուցել որոշման վերաբերյալ, իսկ ծանուցման մեջ
պետք է նշվեն հասանելի բողոքարկման ընթացակարգերը և այն ժամանակամիջոցը, որի
ընթացքում տվյալ անձը կարող է գործողություններ ձեռնարկել։ Ավելին, անդամ
պետությունները պետք է նախատեսեն իրավական պաշտպանության միջոցներ։300
Արտաքսումից պաշտպանությունը
Երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակ ունեցող անձինք օգտվում են
արտաքսումից՝ առավել բարձր մակարդակի պաշտպանությունից։ Այն արարքը, որի դեպքում
կարող է արտաքսման որոշում կայացվել, պետք է փաստացի և բավարար չափով լուրջ վտանգ
ներկայացնի հասարակական կարգին կամ հանրային անվտանգությանը։ Այդպիսի
որոշումները չեն կարող կայացվել տնտեսական նկատառումներով։ Բացի դրանից՝ ԵՄ անդամ
պետությունները պետք է դիտարկեն կոնկրետ գործոններ մինչև երկարաժամկետ
բնակության/կացության կարգավիճակ ունեցող անձին արտաքսելու վերաբերյալ որոշում
կայացնելը (համապատասխան անձի տարիքը, բնակության/կացության տևողությունը, և
այլն)։
Եթե ընդունվել է արտաքսման վերաբերյալ որոշում, պետք է տրամադրվի
բողոքարկման իրավունք և անվճար իրավաբանական օգնություն պետք է տրամադրվի
համարժեք միջոցներ չունեցող՝ երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակ
ունեցող անձանց։301
Հավասար վերաբերմունքը
Այն անձինք, որոնք դիմել են երկարատև բնակության/կացության կարգավիճակ ձեռք
բերելու համար, հետևյալի մասով կօգտվեն հավասար վերաբերմունքից, ինչ քաղաքացիները՝
վարձատրվող և չվարձատրվող աշխատանքից օգտվելու հնարավորություն, զբաղվածության
պայմաններ և աշխատանքային պայմաններ (աշխատանքային ժամեր, առողջապահության և
անվտանգության ստանդարտներ, արձակուրդից օգտվելու հնարավորություն, վարձատրություն և աշխատանքից ազատում), կրթություն և մասնագիտական վերապատրաստում,
որակավորումների ճանաչում և ուսման համար դրամաշնորհներ, բարեկեցության նպաստներ
(ընտանեկան նպաստ, ծերության թոշակներ և այլն), և բժշկական ապահովագրություն,
սոցիալական աջակցություն (նվազագույն եկամտի մասով աջակցություն կամ ծերության
կենսաթոշակներ, անվճար առողջապահություն), սոցիալական նպաստներ, հարկերի
թեթևացում և ապրանքներից ու ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն, միավորումներ կազմելու և միություններին անդամակցելու ազատություն, ու միությունը կամ
միավորումը ներկայացնելու ազատությունը, ԵՄ համապատասխան երկրի ամբողջ տարածք
մուտք գործելու իրավունք։302
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Երկարաժամկետ բնակության/կացության մասին հրահանգի 10–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
Երկարաժամկետ բնակության/կացության մասին հրահանգի 10–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
301
Երկարաժամկետ բնակության/կացության մասին հրահանգի 12–րդ հոդված։
302
Երկարաժամկետ բնակության/կացության մասին հրահանգի 11–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
300
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Որոշ դեպքերում անդամ պետությունը կարող է այնուամենայնիվ սահմանափակել
քաղաքացիների
հետ
հավասար
վերաբերմունքի
իրավունքը՝
զբաղվածության
հասանելիության մասով (որը ներառում է պետական իշխանության իրականացումը) և
կրթության
հասանելիության
մասով
(օրինակ՝
պահանջելով
լեզվի
անհրաժեշտ
հմտությունների վերաբերյալ ապացույց)։ Սոցիալական աջակցության և պաշտպանության
ոլորտում ԵՄ անդամ պետությունները կարող են սահմանափակել հավասար վերաբերմունքի
իրավունքը առանցքային նպաստների մասով։303 Սակայն նրանք ազատ են ամեն դեպքում
ավելացնելու նպաստներ այն նպաստների ցանկում, որոնց մասով նրանք հավասար վերաբերմունք են ապահովում, ինչ քաղաքացիների դեպքում, ինչպես նաև հավասար վերաբերմունք
ապահովել լրացուցիչ ոլորտներում։304
Ինչ վերաբերում է ազգային մակարդակով բարենպաստ դրույթներին, ապա Հրահանգով
ԵՄ անդամ պետություններին թույլատրվում է երկարաժամկետ բնակության/կացության
թույլտվություններ տրամադրել ավելի բարենպաստ պայմաններով։ Այնուամենայնիվ,
այդպիսի երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվությունները մյուս անդամ պետություններում բնակության/կացության իրավունք չեն տալիս։305
Շարժունակությունը ԵՄ–ում. ինչպես նշված էր ներածական մասում, Հրահանգի երկրորդ
նպատակն է բնակության/կացության իրավունք տրամադրել երրորդ երկրի քաղաքացիներին՝
ԵՄ մյուս անդամ պետություններում երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակով։ Համապատասխան դրույթները կարգավորվում են Հրահանգի III գլխով։ Այդ
դրույթները ներկայումս նվազ կիրառելի են Հայաստանի համատեքստում, քանի որ
Հայաստանը ԵՄ անդամ պետություն չէ, և ԵՄ–ի հետ երկկողմ համաձայնագրի
բացակայության պատճառով՝ երրորդ երկրի քաղաքացիներին չի թույլատրվի մուտք գործել
ԵՄ անդամ պետություններ սույն Հրահանգի համաձայն, այդ պատճառով նրանք այստեղ
նկարագրված չեն։
Այնուհանդերձ, Հայաստանը կարող է դիտարկել երրորդ երկրի
քաղաքացիներին՝ ԵՄ անդամ պետության երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակով, Հայաստան ընդունելու հնարավորությունը Հրահանգի պայմաններին համապատասխան։
4.2. Հայաստանի իրավական դաշտը
Չնայած այն հանգամանքին, որ երրորդ երկրների քաղաքացիների օրինական
միգրացիայի և ընդունման ոլորտի վերաբերյալ ԵՄ կանոնագիրքը բավականին սահմանափակ է՝ հետևողականության և ամբողջականության նպատակով, օտարերկրացիների
կացության վերաբերյալ Հայաստանի օրենսդրությունը նկարագրվում է ստորև:
Օրենսդրության կիրարկումը վերլուծելիս և այն համեմատելիս ԵՄ կանոնագրքի հետ, տեսնում
ենք, որ միայն հղումներ են կատարվում այն դրույթներին, որոնք կիրառելի են ԵՀ
երկարաժամկետ բնակության/կացության մասին հրահանգին համապատասխանեցնելու
մասով, ինչպես նաև ավելի ընդհանուր սկզբունքներին, որոնք կարող են բխել օրինական
միգրացիայի վերաբերյալ ԵՄ կանոնագրքից:

303

Երկարաժամկետ բնակության/կացության մասին հրահանգի 11–րդ հոդվածի 2–4–րդ մաս։ Առանցքային
նպաստների մեջ են մտնում նվազագույն եկամտի մասով աջակցություն, օժանդակություն հիվանդության,
հղիության դեպքում, ծնողական հարցերում աջակցություն և երկարաժամկետ խնամք։ (Տե՛ս Երկարաժամկետ
բնակության/կացության մասին հրահանգի նախաբան (13) 9)։
304
Երկարաժամկետ բնակության/կացության մասին հրահանգի 11–րդ հոդվածի 5–րդ մաս։
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Երկարաժամկետ բնակության/կացության մասին հրահանգի 13–րդ հոդված։

113

Քաղաքականության մակարդակում Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի
պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի իրականացման 2012-2016
թվականների գործողությունների ծրագրում նախանշվում է օտարերկրացիների ընդունման
մեխանիզմների բարելավումը, այդ թվում՝ կացության թույլտվության տրամադրումը որպես
առանցքային առաջնահերթություն: Ներկայումս, «Оտարերկրացիների մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքով («Оտարերկրացիների մասին» օրենք) սահմանվում է
Հայաստանում օտարերկրացիների կացության իրավական հիմքը: Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունը կացության
թույլտվություններ տրամադրելու վերաբերյալ օրենսդրության կիրարկման համար
պատասխանատու մարմինն է: «Оտարերկրացիների մասին» օրենքով տարբերակվում է
օտարերկրացիների համար երեք տարբեր կացության կարգավիճակներ՝ ժամանակավոր,
մշտական և հատուկ:306
Ժամանակավոր կացության կարգավիճակը տրվում է ուսման, աշխատանքի,
ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու նպատակով, ինչպես նաև Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացու կամ Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական կամ
հատուկ կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացու ամուսնուն կամ մերձավոր
ազգականին (ծնող, զավակ, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ), վերջապես կարող է տրվել
ազգությամբ հայերին:307Ժամանակավոր կացության կարգավիճակը տրվում է մինչև 1 տարի
ժամկետով՝
յուրաքանչյուր
անգամ
1
տարով
երկարաձգելու
հնարավորությամբ:
Ժամանակավոր կացության կարգավիճակը երկարաձգելու դիմումը պետք է ներկայացվի
կարգավիճակի ժամկետը լրանալուց առնվազն 30 օր առաջ:308
Ուսման նպատակով կարող է սահմանվել ավելի կարճ ժամկետ, սակայն մինչ այժմ
Կառավարությունն այդ տարբերակից չի օգտվել:
Մշտական կացության կարգավիճակը տրվում է օտարերկրացիներին, եթե նրանք ունեն
մերձավոր ազգականներ (ծնող, զավակ, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ), Հայաստանի
Հանրապետությունում բնակարան ու գոյության միջոցներ, և նրանց, ով օրենքով սահմանված
կարգով առնվազն երեք տարի բնակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում, բացի դրանից՝
նաև ազգությամբ հայ օտարերկրացուն կամ Հայաստանի Հանրապետությունում
ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող օտարերկրացուն: 16-րդ հոդվածի
շարադրանքը, այնուամենայնիվ, հստակ չէ, քանի որ այն հարցը, թե արդյոք այդ պայմանները
հավաքական են, թե առնվազն մասնակի այլընտրանքային, մնում է աղոտ: Ապրուստի
բավարար միջոցները համարվում են առկա, եթե օտարերկրացին կարող է հոգ տանել իր և իր
խնամքի տակ գտնվող ընտանիքի անդամների ապրուստի միջոցները, կամ օտարերկրացին
ունի ընտանիքի անդամ կամ անդամներ, որոնք ի վիճակի են և պարտավորվում են
տրամադրել նրան ապրուստի միջոցներ: Մշտական կացության կարգավիճակը տրվում է 5
տարի ժամկետով` յուրաքանչյուր անգամ նույն ժամկետով երկարաձգելու հնարավորությամբ:
Մշտական կացության քարտը երկարաձգելու դիմումը պետք է ներկայացվի նախկին
մշտական կացության քարտի վավերականության ժամկետը լրանալուց առնվազն 30 օր
առաջ:309
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«Оտարերկրացիների մասին» օրենքի 14-րդ հոդված:
«Оտարերկրացիների մասին» օրենքի 15-րդ հոդված:
308
«Оտարերկրացիների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մաս:
309
«Оտարերկրացիների մասին» օրենքի 16-րդ հոդված:
307
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Հատուկ կացության կարգավիճակ տրվում է ազգությամբ հայ օտարերկրացիներին,
ինչպես նաև նաև Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական կամ մշակութային գործունեություն ծավալող այլ օտարերկրացիների: Հատուկ կացության կարգավիճակ տրվում է
տասը տարի ժամկետով:310
Կացության կարգավիճակներ ստանալու համար դիմումները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ներկայացվում է Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների
վարչություն, որը նաև պատասխանատու է թույլտվություն տրամադրելու համար: Բացի
դրանից՝ հատուկ կացության կարգավիճակ ստանալու համար դիմումը ծագման երկրում
ներկայացվում է դիվանագիտական ներկայացուցչություն կամ հյուպատոսական հիմնարկ:
Հատուկ կացության կարգավիճակ տալու որոշում կայացնում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը: Դիմումի վերաբերյալ որոշումն ընդունվում է 30 օրվա ընթացքում:
Մերժելու որոշման բողոքարկումը թույլատրվում է՝ բացառությամբ հատուկ կարգավիճակ
տրամադրելու վերաբերյալ որոշումների, որոնք բողոքարկման ենթակա չեն:311
Կացության կարգավիճակ տալը կարող է մերժվել, եթե՝
ա) նա արտաքսվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից կամ նախկինում զրկվել
է կացության կարգավիճակից՝ երեք տարվա ընթացքում,
բ) նա դատապարտվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ծանր, միջինծանրության կամ
առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու համար,
գ) գոյություն ունեն հավաստի տվյալներ, որ նա իրականացնում է այնպիսի
գործունեություն, մասնակցում, կազմակերպում կամ հանդիսանում է այնպիսի
կազմակերպության անդամ, որի նպատակն է վնաս պատճառել պետական անվտանգությանը, տապալել սահմանադրական կարգը, թուլացնել պաշտպանունակությունը,
իրականացնել ահաբեկչական գործունեություն, սահմանով ապօրինաբար տեղափոխել
զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր, ռադիոակտիվ նյութեր, թմրանյութեր,
հոգեներգործուն նյութեր կամ իրականացնել մարդկանց առևտուր (թրաֆիքինգ) և (կամ)
անօրինական սահմանահատումներ.
դ) նա տառապում է նշված որոշակի հիվանդություններով.
ե) առկա են պետական անվտանգությանը կամ հասարակական կարգին սպառնալիքներ.
զ) անձը ներկայացրել է իր մասին կեղծ տեղեկություններ կամ չի ներկայացրել անհրաժեշտ
փաստաթղթեր, կամ գոյություն ունեն տվյալներ այն մասին, որ նրա գտնվելը Հայաստանի
Հանրապետությունում ունի այլ նպատակ, քան հայտարարվածը.
է) նա «Оտարերկրացիների մասին» օրենքը խախտելու համար ենթարկվել է վարչական
պատասխանատվության և չի կատարել վարչական ակտով իր վրա դրված
պարտականությունը մեկ տարվա ընթացքում:312
Օտարերկրացին զրկվում է կացության կարգավիճակից, եթե`
ա) պարզվել է, որ կացության կարգավիճակ ստանալիս ներկայացվել են կեղծ
տեղեկություններ, կամ գոյություն ունեն տվյալներ այն մասին, որ անձի գտնվելը
Հայաստանի Հանրապետությունում ունի այլ նպատակ, քան հայտարարվածը.
բ) լուծվել կամ անվավեր է ճանաչվել այն ամուսնությունը, որը հիմք է հանդիսացել
օտարերկրացուն կացության կարգավիճակ տալու համար.
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գ) անձը սպառնալիք է ներկայացնում պետական անվտանգությանը կամ հասարակական կարգին:
Օտարերկրացին կարող է զրկվել մշտական կացության կարգավիճակից, եթե նա առանց
իր մեկնելու մտադրության մասին ծանուցելու 6 ամսից ավելի բացակայել է Հայաստանի
Հանրապետությունից կամ մշտապես մեկնել է Հայաստանի Հանրապետությունից: Նույն
հիմքերով կարող է մերժվել նաև օտարերկրացու կացության կարգավիճակը երկարաձգելու
վերաբերյալ դիմումը:313 Այն անձը, որը ձեռք է բերել կացության կարգավիճակ ամուսնության
հիման վրա, ունի առանձին կացության կարգավիճակ մեկ տարի հետո, նրա կացության
կարգավիճակը կարող է երկարաձգվել մեկ տարի հետո, եթե նաև ամուսնությունը չի լուծվել
կամ անվավեր ճանաչել:314
4.3 Բացթողումների վերլուծություն
4.3.1 Հայաստանի օրենսդրության և գործնականում դրա կիրառության մասով
բացթողումների վերլուծություն
Մշտական կացության կարգավիճակի մասով՝ հարցազրույցներով չեն բացահայտվել
տարբերություններ ազգային օրենսդրության և գործնականում դրա կիրառության միջև:
4.3.2 Ազգային օրենսդրության և ԵՄ կանոնագրքի միջև բացթողումների
վերլուծություն
Երկարաժամկետ կացության կարգավիճակի մասով Հայաստանի օրենսդրությունը ԵՄ
կանոնագրքի հետ համեմատելիս առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի մշտական
կացության կարգավիճակը: Առաջին հայացքից «մշտական» տերմինն առավել լայն իմաստ
ունի, սակայն ցույց տրվեց, որ կացության թույլտվությունը միայն տրամադրվում է 5 տարի
ժամկետով՝ այն երկարաձգելու հնարավորությամբ: Միևնույն ժամանակ, ԵՄ երկարատև
բնակության/կացության թույլտվությունը սահմանվում է որպես «երկարաժամկետ», սական
այն նույնպես տրամադրվում է 5 տարի ժամկետով՝ այն երկարաձգելու հնարավորությամբ:
Այս իմաստային տարբերություններից զատ՝ թվում է, թե բնակության/կացության
կարգավիճակները համեմատելի են:
Թույլտվությունը տրամադրելու շրջանակն ու պայմանները
Համեմատած
Երկարաժամկետ
բնակության/կացության
մասին
հրահանգով
պահանջվող՝ նախորդ բնակության/կացության հինգ տարվա հետ, «Оտարերկրացիների
մասին» Հայաստանի օրենքը մշտական կացության թույլտվությունէ տալիս միայն երեք տարի
հետո, կամ առանձին դեպքերում առանց սպասելու ժամանակի՝ որպես առաջին կացության
թույլտվություն: Քանի որ Հրահանգով թույլատրվում է առավել բարենպաստ ռեժիմի
սահմանում, անհրաժեշտություն չկա ավելացնելու սպասելու ժամանակը: Դա կարող է միայն
անհրաժեշտ լինել, եթե մշտական կացության թույլտվությամբ նաև շարժունակության
իրավունք է տրվում, ինչն այդ դեպքում այդպես չէ: Այնուամենայնիվ, մշտական կացության
թույլտվության տրամադրումը առանց սպասելաժամանակի չի կարող դիտարկվել
բարենպաստ վերաբերմունք, և թվում է՝ չի համապատասխանում Հրահանգին: Մինչդեռ ԵՄ
կանոնագրքով չի հաշվարկվում բնակության/կացության ժամանակահատվածները մշտական
հիմունքներով (ինչպես օրինակ՝ ուսանողների, սեզոնային աշխատողների դեպքում, և այլն),
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Հայաստանի օրենսդրության գործողության ոլորտն ավելի նեղ է, քանի որ, թվում է՝ այն
սահմանափակվում է այն անձանցով, որոնք մերձավոր ազգականներ ունեն Հայաստանում,
ազգությամբ հայ օտարերկրացիներով կամ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող
օտարերկրացիներով:
Ինչ վերաբերում է սպասելաժամանակի ընթացքում տարածքից բացակայելուն, ապա ԵՄ
կանոնագրքով նախատեսվում է, որ վեց ամսից ավելի բացակայությունները ընդհատում են
բնակության/կացության
թույլտվության
համար
սպասելաժամանակը,
մինչդեռ
«Оտարերկրացիների մասին» օրենքով ամրագրվում է միայն ծանուցման պահանջ վեց ամսից
ավելի բացակայելու դեպքում:
Հրահանգով նաև պահանջվում է ապրուստի բավարար միջոցների և բժշկական
ապահովագրության առկայություն, միևնույն ժամանակ Հայաստանի օրենսդրությամբ
ամրագրվում է ապրուստի բավարար միջոցների և կացարանի պահանջ որոշ դեպքերում, իսկ
բժշկական ապահովագրություն չի պահանջվում: Նաև, ապրուստի բավարար միջոցներ
հասկացության սահմանումը ավելի ճկուն է, քան Հրահանգի դեպքում, քանի որ դրանում
ներառված չեն եկամուտները սոցիալական աջակցության համակարգից:
Ինչ վերաբերում է մերժման հիմքերին, ապա Հրահանգում նշվում է հասարակական
կարգի և հանրային անվտանգության պատճառները, որը կարծես թե համեմատելի է 19-րդ
հոդվածի «բ» կետի հետ՝ ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու
համար դատապարտում, որոշակի քրեական գործունեությունում ներգրավվածություն և
սպառնալիք պետական անվտանգությանը և հասարակական կարգին: Ավելին,
«Оտարերկրացիների մասին» օրենքում թվարկվում են մերժման լրացուցիչ հիմքերը, ինչպիսիք
են՝ նախկինում արտաքսումը կամ «Оտարերկրացիների մասին» օրենքը խախտելու համար
վարչական պատասխանատվությունը, այդ հիմքերը կարծես դուրս են Հրահանգի
գործողության ոլորտից:
Ժամկետը երկարաձգելը և զրկելը
Մինչդեռ ԵՀ երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվության երկարաձգման
համար որևէ պայման գոյություն չունի, Հայաստանում տրվող մշտական կացության
թույլտվության դեպքում դա առնվազն հստակ չէ: «Оտարերկրացիների մասին» օրենքում ոչինչ
չի նշվում երկարաձգման պայմանների մասին և միայն նշվում է կացության թույլտվության
երկարաձգումը
մերժելու
հիմքերի
մասին:
Այնուամենայնիվ,
կոնկրետ
դրույթի
բացակայությունը կարող է մեկնաբանվել, որ համապատասխան մարմիններն իրավասու են
ուսումնասիրելու, թե արդյոք առկա են կացության թույլտվությունը մերժելու պայմանները:
Ինչ վերաբերում է բնակության/կացության կարգավիճակից զրկելուն, ապա ԵՄ
կանոնագրքով սահմանվում են հետևյալ դեպքերը՝ ԵՄ տարածքից բացակայություն ավելի
քան 12 հաջորդական ամսով, խարդախությամբ կարգավիճակի ձեռքբերում կամ երբ անձը
իրական և բավականաչափ լուրջ սպառնալիք է հասարակական կարգին և հանրային
անվտանգությանը:315 Խարդախությամբ կարգավիճակի ձեռքբերումը կամ սպառնալիքը
հասարակական կարգին և հանրային անվտանգությանը նույնպես կիրառելի են
Հայաստանում, սակայն բացակայության ժամանակահատվածը տարբեր ձևով է կարգավորվում՝ օտարերկրացին կորցնում է իր կացության կարգավիճակը վեց ամիս բացակայելուց
315

Հրահանգը պարունակում է լրացուցիչ դրույթներ բնակության/կացության կարգավիճակի բացակայության
մասով, ԵՄ այլ անդամ պետությունում բնակության/կացության դեպքում, սակայն դրանք կիրառելի չեն
Հայաստանի համատեքստում:
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հետո, կամ եթե նա չի ծանուցում բացակայության մասին: «Оտարերկրացիների մասին»
օրենքով նաև չի տրվում հասարակական կարգ և հանրային անվտանգություն
հասկացությունների սահմանումը, ուստի հստակ չէ, թե արդյոք դա համապատասխանում է
Հրահանգում նշված հասարակական կարգին և հանրային անվտանգությանը լուրջ
սպառնալիքին, ավելին 19-րդ հոդվածում թվարկված են մերժման հիմքերը, որոնք, թվում է,
գերազանցում են Հրահանգում նշված հասարակական կարգի և հանրային անվտանգության
սահմանման սահմանները, ինչպիսիք են՝ արտաքսումը կամ կացության կարգավիճակից
զրկելը՝ երեք տարվա ընթացքում մինչև դիմումը ներկայացնելը կամ «Оտարերկրացիների
մասին» օրենքի խախտման համար վարչական պատասխանատվությունը՝ մեկ տարվա
ընթացքում մինչև դիմումը ներկայացնելը: Եվ վերջապես, ի տարբերություն Հրահանգի
պահանջների՝ Հայաստանի օրենքով չի նախատեսվում կացության կարգավիճակ այն անձանց
համար, որոնք կորցնում են մշտական կացության կարգավիճակը, բայց որոնք պարտադիր չէ,
որ հեռանան երկրի տարածքից:
Արտաքսումից պաշտպանությունը
Հայաստանի օրենսդրությունը չի նախատեսում արտաքսումից պաշտպանություն այն
անձանց համար, որոնք ունեն մշտական կացության կարգավիճակ, և նաև առկա չէ որևէ
պաշտպանություն ընտանեկան կյանքի, կացության առավել երկար ժամանակահատվածների
դեպքում, ծագման պետության հետ կապերի բացակայությունը և այլն: Չնայած վերջին
դեպքում կարելի է վիճարկել, որ այդ չափորոշիչները պետք է հաշվի առնվեն կացության
կարգավիճակից զրկելու դեպքում, քանի որ Հայաստանը ստիպված է հավասարակշռություն
ապահովել ազգային անվտանգության, հանրային ապահովության կամ երկրի տնտեսական
բարեկեցության պետական շահի և անհատի շահի միջև՝ մասնավոր և ընտանեկան կյանքի
իրավունքը պահպանելու համար՝ ՄԻԵԿ-ի 8-րդ հոդվածի համաձայն:
Հավասար վերաբերմունքը
Ընդհանուր առմամբ, «Оտարերկրացիների մասին» օրենքով երաշխավորվում
է
օտարերկրյա քաղաքացիների համար հավասար վերաբերմունքը, եթե Սահմանադրությամբ,
օրենքներով և միջազգային պայմանագրերով այլ կարգավորվում չի տրվում: Ինչ վերաբերում է
աշխատանքային շուկայի հնարավորություններից օգտվելուն, ապա «Оտարերկրացիների
մասին» օրենքով տրվում է աշխատանքային շուկայից օգտվելու հնարավորություն, որը
համապատասխանում է Հրահանգին: Ժամանակային սահմանափակումների և անգլերենով
համապատասխան բոլոր օրենքներից օգտվելու բացակայության պատճառով՝ տվյալ
ուսումնասիրության շրջանակներում, այնուամենայնիվ, հնարավոր չէր ուսումնասիրել, թե
արդյոք բոլոր ոլորտներում հավասար վերաբերմունքն ապահովված է: Այնուհանդերձ,
խորհուրդ է տրվում ստուգել համապատասխան օրենքները, թե արդյոք առկա են
խտրականության
վերաբերյալ դրույթներ,
որոնք
կհակասեն
Հրահանգից բխող
պարտավորություններին:
Ընթացակարգերի մասով երաշխիքները
Ինչ վերաբերում է ընթացակարգերի մասով երաշխիքներին, ապա «Оտարերկրացիների
մասին» օրենքով չեն նախատեսվում իրավական պաշտպանության միջոցներ (մշտական)
կացության կարգավիճակից զրկելու և դրա ժամկետը երկարաձգելու դեպքում, և նաև այդ
օրենքով չի կարգավորվում, թե արդյոք պետք է և ինչպես տեղեկացնել օտարերկրյա
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քաղաքացիներին բացասական որոշման մասին կամ կարգավիճակից զրկելու դեպքում,
ինչպես դա նախատեսված է Հրահանգի 10-րդ հոդվածով:
Որոշում կայացնելու համար Հայաստանի իշխանություններին տրված երեսնօրյա
ժամկետը ամբողջությամբ համապատասխանում է Հրահանգին, որով սահմանվում է
որոշումների ընդունման 6 ամսվա ժամկետ:
4.4 Առաջարկություններ
Շրջանակը
Հաշվի առնելով մշտական կացության թույլտվության սահմանափակ շրջանակը,
առաջարկվում է փոփոխություններ կատարել օրենքում և մշտական կացության թույլտվություն
տալ այն օտարերկրացիներին, որոնք ապրում են Հայաստանում որոշակի տարով՝ ոչ լոկ
մշտական նպատակներով՝ Հրահանգի 3-րդ հոդվածի համաձայն, ինչպես նաև
փախստականներին՝ Հրահանգի փոփոխության համաձայն: Առաջարկվում է հստակ
սահմանել օրենքում, թե ով իրավունք ունի ստանալու մշտական կացություն, քանի տարուց
հետո, և ով չի կարող դիմել մշտական կացության թույլտվության համար:
Երկարաժամկետ կացության թույլտվություն տրամադրելու պայմանները

Առաջարկվում է տրամադրել երկարաժամկետ կացության թույլտվություն միայն հստակ
սահմանված սպասելաժամանակից հետո, օրինակ՝ երեք տարի. սպասելաժամանակը
պետք է սահմանել միգրանտների տարբեր խմբերի համար՝ խտրականության
բացառման սկզբունքով: Կարևոր է նաև տարբեր կացության թույլտվությունների
տրամադրման, երկարաձգման և զրկման համար սահմանել համակարգված և
թափանցիկ պահանջներ:

Հայաստանը պետք է դիտարկի բժշկական ապահովագրության և կայուն ու
պարբերական միջոցներ ունենալու պահանջը՝ առանց սոցիալական աջակցության
համակարգին դիմելու հնարավորության մշտական կացության թույլտվության համար,
ինչպես սահմանված է Հրահանգի 5-րդ հոդվածում:

Առաջարկվում է սահմանափակել մշտական կացության թույլտվության մերժման հիմքերը
պետական անվտանգության կամ հասարակական կարգի հիմքերով, իսկ մերժման
դեպքում՝ ապահովել,մինչև մերժումը, որոշակի հավասարակշռություն հանցագործության
ծանրության, անձից սպառնացող վտանգի և կացության տևողության, ինչպես նաև
ծագման երկրի հետ կապերի առկայության մասով։
Մշտական կացության թույլտվությունից զրկելը
Առաջարկվում է ընդունել դրույթներ, որոնցով կապավովվի արտաքսումից
պաշտպանությունը՝ Հրահանգի 12-րդ հոդվածի և ՄԻԵԿ-ի 8-րդ հոդվածի համաձայն.
մասնավորապես, անհրաժեշտ է հաշվի առնել Հայաստանում կացության տևողությունը,
Հայաստանում ընտանեկան կապերի առկայությունն ու տեսակը, ծագման երկրի հետ կապերը,
աշխատանքային շուկային ինտեգրումը և լեզվի իմացությունը: Եթե մշտական կացության
կարգավիճակի կորուստը չի հանգեցնում երկրից հեռացման, և մասնավորապես եթե
ընտանեկան կամ մասնավոր կյանքի շարունակությունն անհնարին է մեկ այլ երկրում, ապա
առաջարկվում է օտարերկրյա քաղաքացուն տրամադրել ժամանակավոր կացության
կարգավիճակ Հայաստանում։
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Ընթացակարգերի մասով երաշխիքները
Առաջարկվում է բողոքարկման հնարավորություն նախատեսել այն դեպքերում, երբ
տեղի է ունենում կացության կարգավիճակի ժամկետի երկարաձգման մերժում կամ դրանից
զրկում՝ Հրահանգի 10-րդ հոդվածին համապատասխան:
Շարժունակության իրավունքները
Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է դիտարկել ԵՄ անդամ պետություններից
որևէ մեկի՝ ԵՀ երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրյա
քաղաքացիների շարժունակությունը թույլատրելու հարցը՝ Հրահանգի III գլխի համաձայն:
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5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՆ ԵՎ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
5.1. ԵՄ կանոնագիրքը
Աշխատանքային միգրացիան Եվրոպայի պատմության անբաժանելի մասն է,
այնուհանդերձ, այս ոլորտում ԵՄ իրավասությունները մնացել են սահմանափակ: Չնայած
Եվրոպական հանձնաժողովի բազմաթիվ նախաձեռնություններին և ԵՄ քաղաքացիների
աշխատանքային միգրացիայի մասով թափանցիկությանը ձգտելուն՝ մինչև այսօր ԵՄ անդամ
պետությունները շատ դժկամ են իրենց ազգային ինքնիշխանությունը զիջելու մասով, երբ
հարցը վերաբերում է աշխատանքային միգրացիային (Boswell/Geddes 2011: 76):
Մասնավորապես, Լիսաբոնի պայմանագրով նշվում է, որ միգրացիայի վերաբերյալ
միջոցառումները «չպետք է ներազդեն անդամ պետությունների` երրորդ երկրներից աշխատանք փնտրելու (թե՛ վարձու, և թե՛ ոչ վարձու աշխատանք) նպատակով իրենց տարածքներ
տեղաշարժվող երրորդ երկրի քաղաքացիներին ընդունելու թիվը որոշելու իրավունքի վրա:»
(Boswell/Geddes 2011: 76)։
Աշխատանքային միգրացիայի մասով՝ ներկայումս գործում են «Անդամ պետության
տարածքում բնակվելու և աշխատելու նպատակով միասնական թույլտվության համար
երրորդ երկրի քաղաքացիների կողմից դիմելու միասնական ընթացակարգի, ինչպես նաև
անդամ պետությունում օրինական հիմունքներով բնակվող՝ երրորդ երկրների քաղաքացիների
իրավունքների միասնական փաթեթի մասին» Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2011
թվականի դեկտեմբերի 13-ի 2011/98/ԵՀ հրահանգը (Միասնական թույլտվության մասին
հրահանգ)316 և «Բարձր որակավորում պահանջող աշխատանքի նպատակով երրորդ երկրների
քաղաքացիների մուտքի և բնակության/կացության պայմանների մասին» Խորհրդի 2009
թվականի մայիսի 25-ի 2009/50/ԵՀ հրահանգը (Կապույտ քարտի մասին հրահանգ):317
Եվրոպական հանձնաժողովը վերջերս երկու օրենսդրական առաջարկ է ներկայացրել՝
Սեզոնային
աշխատանքի
վերաբերյալ
հրահանգը318
և
ԵՄ
քաղաքացի
չհանդիսացողորակավորում ունեցող աշխատողների վերաբերյալ հրահանգը,319 որոնք
ներկայումս քննարկվում են Եվրոպական պառլամենտում և Խորհրդում: Քանի որ այս
օրենսդրական ակտերի տեքստերը դեռ ավարտին չեն հասցվել, դրանք չեն ներառվել սույն
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«Անդամ պետության տարածքում բնակվելու և աշխատելու նպատակով միասնական թույլտվության համար
երրորդ երկրի քաղաքացիների կողմից դիմելու միասնական ընթացակարգի, ինչպես նաև անդամ պետությունում
օրինական հիմունքներով բնակվող՝ երրորդ երկրների քաղաքացիների իրավունքների միասնական փաթեթի
մասին» Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2011 թվականի դեկտեմբերի 13-ի 2011/98/ԵՀ հրահանգ,
Պաշտոնական տեղեկագիր L 343, 2011 թվականի դեկտեմբերի 23, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0001:0009:EN:PDF (էջայցը՝ 2012 թվականի նոյեմբերի 15-ին):
317
«Բարձր որակավորում պահանջող աշխատանքի նպատակով երրորդ երկրների քաղաքացիների մուտքի և
բնակության/կացության պայմանների մասին» Խորհրդի 2009 թվականի մայիսի 25-ի 2009/50/ԵՀ հրահանգ,
Պաշտոնական տեղեկագիր L 155, 2009 թվականի հունիսի 18, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:l:2009:155:0017:0029:en:PDF (էջայցը՝ 2012 թվականի նոյեմբերի 15-ին):
318
Սեզոնային զբաղվածության նպատակներով երրորդ երկրի քաղաքացիների մուտքի և բնակության/կացության
պայմանների վերաբերյալ Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի կողմից հրահանգ ընդունելու վերաբերյալ
առաջարկը, COM(2010) 379 վերջնական, 2010 թվականի հուլիսի 13, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0379:FIN:EN:PDF (էջայցը՝ 2012 թվականի նոյեմբերի 15–ին)։
319
Ներկորպորատիվ ցանցում փոխադրվող աշխատակիցների շրջանակներում երրորդ երկրի քաղաքացիների
մուտքի և բնակության/կացության պայմանների վերաբերյալ Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի կողմից
հրահանգ ընդունելու վերաբերյալ Եվրոպական հանձնաժողովի առաջարկը, COM(2010) 378 վերջնական, 2010
թվականի հուլիսի 13, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0378:FIN:EN:PDF (էջայցը՝ 2012 թվականի նոյեմբերի 15–ին)։
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վերլուծության մեջ, սակայն հստակ կերպով առաջարկվում է դրանք ընդունվելուն պես՝ հաշվի
առնել դրանց առաջարկները:
5.1.1 Միասնական թույլտվությունը և միասնական դիմումի ընթացակարգը
Միասնական թույլտվության մասին հրահանգի նպատակն է պարզեցնել երրորդ երկրի
քաղաքացիների համար վարչական պահանջները՝ հնարավորություն տալով նրանց ձեռք
բերել աշխատանք և բնակության/կացության թույլտվություններ միասնական ընթացակարգով
և տրամադրել նրանց ԵՄ աշխատողների կողմից օգտվող մի շարք օրինակելի իրավունքների
հետ համեմատելի իրավունքներ: Չորս տարի բանակցություններից հետո Հրահանգի
ընդունումը դիտարկվում էր որպես «առաջին քայլ դեպի տնտեսական միգրացիայի
վերաբերյալ եվրոպական ընդհանուր քաղաքականություն»,320 սակայն քննադատություն հնչեց
դրա գործողության ոլորտի և ազդեցության բավարար սահմանափակ լինելու վերաբերյալ:321
Գործողության ոլորտը
Հրահանգը կիրառվում է՝ ա) այն երրորդ երկրի քաղաքացիների նկատմամբ, որոնք
դիմում են անդամ պետությունում աշխատանքի նպատակով բնակության/կացության համար,
բ) երրորդ երկրի քաղաքացիների նկատմամբ, որոնք ընդունվել են անդամ պետություն
աշխատանքից տարբերվող այլ նպատակով և որոնց թույլատրվում է աշխատել, և գ) երրորդ
երկրի քաղաքացիների նկատմամբ, որոնք ընդունվել են անդամ պետություն աշխատանքի
նպատակով՝ Միության կամ ազգային իրավունքին համապատասխան:322 Միևնույն ժամանակ,
երրորդ երկրի քաղաքացիների մի շարք խմբեր ազատվում են Հրահանգի պահանջներից՝
երրորդ երկրի քաղաքացիները, որոնք Միության այն քաղաքացիների ընտանիքի անդամներ
են, որոնք օգտվել և օգտվում են ազատ տեղաշարժվելու իրենց իրավունքից, այն անձինք,
որոնք իրենց ընտանիքի անդամների հետ, անկախ քաղաքացիությունից, օգտվում են ԵՄ
քաղաքացիների կողմից օգտվող ազատ տեղաշարժի իրավունքին համարժեք իրավունքներից՝
կամ Միության և անդամ պետությունների միջև կամ Միության և երրորդ երկրների միջև
համաձայնագրերին համապատասխան, գործուղման մեջ գտնվող աշխատողները,
ներկորպորատիվ ցանցում փոխադրվող աշխատակիցները, սեզոնային աշխատողները կամ
«au pair» ծրագրով տնային աշխատողները, այն անձինք, որոնք օգտվում են կամ դիմել են
ժամանակավոր պաշտպանության համար, ապաստան հայցողները և (միջ)ազգային
պաշտպանությունից օգտվողները, անձինք, որոնք երկարաժամկետ բնակության/կացության
կարգավիճակ ունեն 2003/109/ԵՀ հրահանգին համապատասխան, որոնց հեռացումը կասեցվել
է փաստերի կամ օրենքի ուժով, ոչ վարձու աշխատողները և նավաստիները:323 Ավելին,
Հրահանգով նախատեսվում է, որ անդամ պետությունները կարող են որոշել, որ միասնական
թույլտվությանը և միասնական դիմումի ընթացակարգին վերաբերող դրույթները չկիրառվեն
երրորդ երկրի այն քաղաքացիների նկատմամբ, որոնց կամ թույլատրվել է աշխատել անդամ
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Միասնական թույլտվության մասին հրահանգի 3-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
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Միասնական թույլտվության մասին հրահանգի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մաս:
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պետության տարածքում վեց ամիսը չգերազանցող ժամկետով կամ որոնք ընդունվել են
անդամ պետություն ուսման նպատակով:324 Բացի դրանից՝ այդ դրույթները չեն կիրառվում
երրորդ երկրի այն քաղաքացիների նկատմամբ, որոնց թույլատրվում է աշխատել վիզայի
հիման վրա:325
Ինչպես և ԵՄ ներգաղթի և ապաստանի վերաբերյալ կանոնագրքի շատ հրահանգներ,
Միասնական թույլտվության մասին հրահանգը նույնպես պարունակում էառավել
բարենպաստ պայմանների մասին դրույթ:326
Դիմում ներկայացնելու ընթացակարգը
Միասնական թույլտվություն տրամադրելու, փոփոխելու կամ ժամկետը երկարաձգելու
վերաբերյալ դիմումը պետք է ներկայացնել միասնական դիմումի ընթացակարգի միջոցով:
Անդամ պետությունները պետք է որոշեն, թե արդյոք միասնական թույլտվության համար
դիմումները ներկայացվելու են երրորդ երկրի քաղաքացու, թե երրորդ երկրի քաղաքացու
գործատուի, թե երկուսի կողմից էլ: Եթե դիմումը ներկայացվելու է երրորդ երկրի քաղաքացու
կողմից, ապա անդամ պետությունները պետք է թույլատրեն, որ դիմումը ներկայացվի երրորդ
երկրից, կամ եթե դա նախատեսված է ազգային իրավունքով՝ այն անդամ պետության
տարածքում, որտեղ երրորդ երկրի քաղաքացին օրինական հիմունքներով ներկա է:327
Միասնական թույլտվություն տրամադրելու, փոփոխելու կամ ժամկետը երկարաձգելու
վերաբերյալ որոշումը պետք է ունենա միասնական վարչական ակտի տեսք՝ մեկտեղելով
բնակության/կացության թույլտվությունը և աշխատանքի թույլտվությունը՝ առանց խախտելու
վիզայի ընթացակարգը, որը կարող է պահանջվել նախնական մուտքի համար:328
Ամբողջական դիմումի վերաբերյալ որոշումը պետք է ընդունվի հնարավորինս շուտ և
ցանկացած դեպքում դիմումը ներկայացնելու ամսաթվից հետո չորս ամսվա ընթացքում:
Դիմողը պետք է ստանա գրավոր ծանուցում: Ոչ ամբողջական դիմումների դեպքում,
իրավասու մարմինը պետք է գրավոր ծանուցի դիմողին պահանջվող լրացուցիչ
տեղեկատվության և պահանջվող փաստաթղթերի վերաբերյալ՝ սահմանելով դրանք
ներկայացնելու համար ողջամիտ վերջնաժամկետ:329
Միասնական թույլտվությունը պետք է համապատասխանի ընդհանուր ձևաչափին,
ինչպես սահմանված է 1030/2002 (ԵՀ) կանոնակարգում և դրանում պետք է նշվի աշխատանքի
թույլտվությանը վերաբերող տեղեկատվություն: Որևէ այլ լրացուցիչ թույլտվություններ չպետք
է տրամադրվեն որպես աշխատանքային շուկա մուտք գործելու համար պահանջվող
թույլատրություն: 330
Ընթացակարգերի մասով երաշխիքները331
Բացասական որոշման դեպքում, դիմողը պետք է ծանուցվի մերժման պատճառների և
բողոքարկման մասին, ինչպես նաև նրան բողոքարկման հնարավորություն պետք է տրվի:
Հարցման դեպքում, երրորդ երկրի քաղաքացուն և ապագա գործատուին պետք է տրամադրվի
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Միասնական թույլտվության մասին հրահանգի 3-րդ հոդվածի 3-րդ մաս:
Միասնական թույլտվության մասին հրահանգի 3-րդ հոդվածի 4-րդ մաս:
326
Միասնական թույլտվության մասին հրահանգի 13-րդ հոդված:
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Միասնական թույլտվության մասին հրահանգի 4րդ հոդվածի 1-ին մաս:
328
Միասնական թույլտվության մասին հրահանգի 4-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասեր:
329
Միասնական թույլտվության մասին հրահանգի 5-րդ հոդված:
330
Միասնական թույլտվության մասին հրահանգի 6-րդ հոդված:
331
Միասնական թույլտվության մասին հրահանգի 8-րդ հոդված:
325
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համարժեք տեղեկատվություն դիմումի համար պահանջվող փաստաթղթերի վերաբերյալ:332
Դիմումի համար վճարների չափը պետք է լինի համաչափ և հիմնված լինի փաստացի
տրամադրվող ծառայությունների վրա:333
Միասնական թույլտվություն ունեցողների իրավունքները
Հրահանգով տրամադրվում են հետևյալ նվազագույն իրավունքները միասնական
թույլտվության հիման վրա՝ միասնական թույլտվություն տրամադրած անդամ պետություն
մուտք գործելու և այնտեղ բնակվելու իրավունք, ազատ մուտք տվյալ անդամ պետության
ամբողջ տարածք, միասնական թույլտվության ներքո թույլատրված աշխատանքային
գործունեություն, թույլտվության հետ կապված իրավունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն:334
Ավելին, երրորդ երկրի այն քաղաքացիները, որոնք ընդունվում են անդամ պետություն
աշխատանքից տարբերվող այլ նպատակով և որոնց թույլատրվում է աշխատել, ինչպես նաև
երրորդ երկրի այն քաղաքացիները, որոնք ընդունվում են անդամ պետություն աշխատանքի
նպատակով, օգտվում են անդամ պետությունների քաղաքացիների հետ հավասար
վերաբերմունքի իրավունքից՝ աշխատանքային պայմանների մասով, այդ թվում՝
վարձատրության, աշխատանքից ազատման, ինչպես նաև աշխատավայրում առողջության և
անվտանգության իրավունքի մասով, միավորումներ կազմելու և աշխատողների ու
գործատուների շահերը ներկայացնող կազմակերպություններին կամ որևէ կազմակերպության
անդամակցելու ազատության մասով, որի անդամները զբաղվում են կոնկրետ աշխատանքով,
ինչպես նաև այդ կազմակերպությունների կողմից տրվող նպաստների մասով՝ առանց
խախտելու հասարակական կարգին և հանրային անվտանգությանը վերաբերող ազգային
իրավունքի դրույթները, կրթության և մասնագիտական վերապատրաստման, դիպլոմների,
վկայականների և մասնագիտական այլ որակավորումներիճանաչման մասով՝ համապատասխան ազգային ընթացակարգերի համաձայն, սոցիալական ապահովության, հարկային
արտոնությունների, ապրանքների և ծառայությունների հասանելիության մասով, ինչպես նաև
հանրությանը հասանելի ապրանքների ու ծառայությունների մատակարարման մասով, այդ
թվում՝ ազգային իրավունքով բնակատեղ ձեռք բերելու ընթացակարգերի, զբաղվածության
գրասենյակների կողմից տրամադրվող խորհրդատկան ծառայությունների մասով:335
Անդամ պետությունները, այնուամենայնիվ, կարող են սահմանափակել հավասար
վերաբերմունքի իրավունքը որոշակի պայմաններով՝ ա) կրթության և մասնագիտական
վերապատրաստման մասով՝ երրորդ երկրի այն աշխատողների համար, որոնք աշխատում են
կամ ում աշխատանքի են ընդունել կամ որոնք գրանցված են որպես գործազուրկ՝
բացառությամբ երրորդ երկրի այն աշխատողներին, որոնք ընդունվել են տվյալ պետության
տարածք 2004/114/ԵՀ հրահանգի համաձայն, բացառությամբ ուսման և կենսապահովման
համար դրամաշնորհների կամ վարկերի, կամ այլ դրամաշնորհների և վարկերի, կամ
սահմանելով որոշակի նախապայմաններ, այդ թվում՝ լեզվի տիրապետումը և ուսմանը վճարի
կատարումը՝ ազգային իրավունքի համաձայն, համալսարանական և հետմիջնակարգ
կրթությունից և մասնագիտական վերապատրաստումից օգտվելու հնարավորության մասով,
որն ուղղակիորեն կապված չէ որոշակի աշխատանքային գործունեության հետ, բ)
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Միասնական թույլտվության մասին հրահանգի 9-րդ հոդված:
Միասնական թույլտվության մասին հրահանգի 10-րդ հոդված:
334
Միասնական թույլտվության մասին հրահանգի 11-րդ հոդված:
335
Միասնական թույլտվության մասին հրահանգի 12-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
333
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սահմանափակելով իրավունքները սոցիալական ապահովության մասով (ինչպես սահմանված
է 883/2004 (ԵՀ) կանոնակարգում)՝ բացի երրորդ երկրի այն քաղաքացիներից, որոնք
աշխատում են կամ որոնք աշխատանքի են ընդունվել վեց ամիս նվազագույն ժամկետով և
որոնք գրանցված են որպես գործազուրկ:Բացի դրանից՝ անդամ պետությունները կարող են
որոշում ընդունել, ընտանեկան նպաստների մասով, որ դրանք չեն կիրառվում երրորդ երկրի
այն քաղաքացիների նկատմամբ, որոնց թույլատրվել է աշխատել անդամ պետության
տարածքում վեց ամիսը չգերազանցող ժամկետով, երրորդ երկրի այն քաղաքացիներ
նկատմամբ, որոնք ընդունվել են պետության տարածք ուսման նպատակով կամ երրորդ երկրի
այն քաղաքացիների նկատմամբ, որոնց թույլատրվում է աշխատել վիզայի հիման վրա՝ գ)
սահմանափակելով հարկային արտոնությունների մասով իրավունքները, սահմանափակելով
դրա կիրառումը այն դեպքերում, երբ երրորդ երկրի այն քաղաքացու ընտանիքի անդամների
գրանցված կամ սովորական բնակության վայրը, որի համար հայցվում է արտոնություն,
համապատասխան անդամ պետության տարածքում է, դ) սահմանափակելով ապրանքներից և
ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունը և հանրությանը հասանելի ապրանքների
կամ ծառայությունների մատակարարումից (այդ թվում՝ բնակարանային պայմաններով
ապահովումը)՝ սահմանափակելով դրա կիրառությունը երրորդ երկրի այն քաղաքացիներով,
որոնք աշխատում են՝ սահմանափակելով բնակարանային պայմաններով ապահովման
հնարավորությունը:336
Եվ վերջապես, Հրահանգով նախատեսվում է, որ երրորդ երկիր տեղափոխվող երրորդ
երկրի աշխատողները կամ նրանց կերակրողները, որոնք բնակվում են երրորդ երկրում և
որոնք իրավունքներ են ձեռք բերում այդ աշխատողների շնորհիվ, պետք է ստանան,
ծերության տարիքի, հաշմանդամության և մահվան մասով, օրենքով նախատեսված
կենսաթոշակ՝ հիմնված այդ աշխատողների նախկին աշխատանքի հիման վրա և ձեռք բերված
883/2004 (ԵՀ) կանոնակարգի 3-րդ հոդվածին համապատասխան՝ նույն պայմաններով ու նույն
դրույքաչափով, ինչ համապատասխան անդամ պետությունների քաղաքացիները, երբ նրանք
տեղափոխվում են որևէ երրորդ երկիր:
14-րդ հոդվածով անդամ պետություններին թույլատրվում է տրամադրել պարբերաբար
թարմացվող տեղեկատվություն ընդունման և աշխատանքի պայմանների վերաբերյալ:
5.1.2 Բարձր որակավորում ունեցող աշխատուժի ներգաղթը
Համարվում է, որ բարձր որակավորում ունեցող միգրանտները առանցքային դեր են
խաղում ԵՄ մրցունակության ամրապնդման հարցում: Քանի որ բարձր որակավորում ունեցող
աշխատողների համար միջազգային մրցակցությունն ավելանում է, համարվում էր, որ
Եվրոպան կարող է մասնակցել այդ մրցակցությանը, եթե նա մեկ ճակատով հանդես գա:
Կապույտ քարտի մասին հրահանգի337 նպատակն է նախատեսել գրավիչ պայմաններ ԵՄ
քաղաքացի չհանդիսացող աշխատողների համար, որոնք դիտարկում են ԵՄ անդամ
պետություններում
բարձր
որակավորում
պահանջող
աշխատանք
ձեռք
բերելու
հնարավորությունը՝ ստեղծելով ներդաշնակեցված արագացված ընթացակարգ և ընդհանուր
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Միասնական թույլտվության մասին հրահանգի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մաս:
«Բարձր որակավորում պահանջող աշխատանքի նպատակով երրորդ երկրների քաղաքացիների մուտքի և
բնակության/կացության պայմանների մասին» Խորհրդի 2009 թվականի մայիսի 25-ի 2009/50/ԵՀ հրահանգ,
Պաշտոնական տեղեկագիր L 155, 2009 թվականի հունիսի 18, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:l:2009:155:0017:0029:en:PDF (էջայցը՝ 2012 թվականի նոյեմբերի 15-ին)
(այսուհետ՝ Կապույտ քարտի մասին հրահանգ):
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չափորոշիչներ (աշխատանքային պայմանագիր, մասնագիտական որակավորումներ և
նվազագույն աշխատավարձի չափ)՝ տրամադրելու համար «ԵՄ Կապույտ քարտ» կոչվող
հատուկ բնակության/կացության և աշխատանքի թույլտվություն:
Կապույտ քարտը
դյուրացնում է աշխատանքային շուկայից օգտվելու հնարավորությունները և այն կրողին
սոցիալ-տնտեսական իրավունքներ է տալիս և բարենպաստ պայմաններ ապահովում
ընտանիքի վերամիավորման և ԵՄ տարածքով տեղաշարժվելու համար:
ԵՄ Կապույտ
քարտը չի տալիս ընդունման իրավունք, այն իրականացվում է ըստ պահանջարկի, այսինքն՝
հիմնված աշխատանքային պայմանագրի վրա: Դրա վավերականության ժամկետը մեկից չորս
տարի է՝ այն երկարաձգելու հնարավորությամբ: Թվում է՝ Հրահանգի նպատակները
հավակնոտ են, այնուամենայնիվ դրա ազդեցությունը կարող է բավականին սահմանափակ
մնալ, քանի որ ցույց է տրվում, որ Հրահանգի գործողության ոլորտով հասցեագրվում են միայն
շատ որոշակի խմբեր (Boswell/Geddes 2011: 102): ԵՄ Կապույտ քարտը նաև նպաստում է
աշխատանքի ընդունման էթիկական չափանիշներին՝ սահմանափակելու, եթե ոչ
ամբողջությամբ դադարեցնելու ԵՄ անդամ պետությունների կողմից այն զարգացող
պետություններից քաղաքացիների ակտիվ աշխատանքի ընդունումը, որտեղից արդեն իսկ
տեղի է ունենում լուրջ «ուղեղների արտահոսք»:
Գործողության ոլորտը
Հրահանգը կիրառվում է բարձր որակավորում ունեցող երրորդ երկրի այն
քաղաքացիների նկատմամբ, որոնք հայցում են անդամ պետության տարածք ընդունում
ավելի, քան երեք ամսով՝ աշխատանքի նպատակով, ինչպես նաև իրենց ընտանիքի
անդամների նկատմամբ:338 ԵՄ Կապույտ քարտը չի տալիս ընդունման իրավունք,
մասնավորապես, անդամ պետությունները կարող են վերահսկել աշխատողների թիվն ու
տեսակը, ինչպես նաև նրանց թույլատրվում է իրականացնել աշխատաշուկայի ուսումնասիրություն(Hailbronner 2010: 709):
Ընդունումը
5-րդ հոդվածով կարգավորվում են ընդունման պայմանները: Բացի ընդունման
ընդհանուր պայմաններից, որոնք բնորոշ են ԵՄ ներգաղթի վերաբերյալ կանոնագրքի
հրահանգների մյուս բոլոր պայմաններին, ինչպիսիք են՝ վավերական ճամփորդական
փաստաթուղթը, բժշկական ապահովագրությունը, և որ դիմողը սպառնալիք չի ներկայացնում
հանրային անվտանգությանը, հասարակական կարգին և առողջությանը, դիմողը պետք է նաև
ներկայացնի՝ առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային պայմանագիր կամ պարտադիր բնույթ
ունեցող աշխատանքի առաջարկ՝ համապատասխան անդամ պետությունում՝ միջին
համախառն վճարվող տարեկան աշխատավարձի առնվազն 1,5–ի չափով (անդամ պետությունները կարող են նվազեցնել աշխատավարձի սահմանը 1,2-ի որոշ մասնագիտությունների
համար, երբ կոնկրետ անհրաժեշտություն կա երրորդ երկրի քաղաքացիների), կանոնակարգված մասնագիտությունների դեպքում՝ փաստաթղթեր, որոնցում նշվում են, որ տվյալ
338

Ապաստան հայցողները, ժամանակավոր կամ միջազգային պաշտպանությունից օգտվող անձինք, կամ որոնք
ունեն նմանատիպ ազգային պաշտպանության կարգավիճակ, գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների
համար բնակության/կացության թույլտվության համար դիմողները՝ համաձայն 2005/71/ԵՀ հրահանգի համաձայն,
ԵՄ քաղաքացիների ընտանիքի անդամները, որոնց վրա տարածվում է 2004/38/ԵՀ հրահանգը, երրորդ երկրի
քաղաքացիները, որոնք օգտվում են ԵՀ երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակից՝ 2003/109/ԵՀ
հրահանգի համաձայն, գործուղման մեջ գտնվող աշխատողները, սեզոնային աշխատողները և անձինք, որոնք
մուտք են գործել անդամ պետություն միջազգային համաձայնագրում ներառված պարտավորության ներքո, ինչպես
նաև անձինք, որոնց արտաքսումը կասեցվել է, դուրս են Հրահանգի գործողության ոլորտից:
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անձը բավարարում է իրավական պահանջները, իսկ ոչ կանոնակարգված մասնագիտությունների դեպքում՝ փաստաթղթեր, որոնցում նշվում են համապատասխան բարձրագույն
մասնագիտական որակավորումները: Բացի դրանից՝ նրանից նաև կարող է պահանջվել, որ
տրամադրի անդամ պետությունում իր հասցեն: Անդամ պետությունները նաև իրավասու են
որոշելու նրանց կողմից ընդունվող երրորդ երկրի քաղաքացիների թիվը:339
Անդամ պետությունները ազատ են որոշելու, թե արդյոք ԵՄ Կապույտ քարտի համար
դիմումը ներկայացվելու է երրորդ երկրի քաղաքացու թե նրա գործատուի կողմից:340 Եթե
թեկնածուն բավարարում է վերը նշված պայմանները, և ազգային իշխանությունները որոշում
են կայացրել ընդունել նրան, նրան տրամադրվում է ԵՄ Կապույտ քարտ, որը վավերական է
մեկից չորս տարի ստանդարտ ժամկետով:341 Եթե աշխատանքային պայմանագիրը ավելի
կարճ ժամկետով է,342 թույլտվությունը տրամադրվելու է աշխատանքային պայմանագրի
ժամկետով՝ գումարած երեք ամիս: Դիմումն ընդունվելու կամ մերժվելու է ներկայացնելուց
հետո 90 օրվա ընթացքում:343 Եթե դիմումն ընդունվում է, դիմողին ընձեռվում են բոլոր
հնարավորությունները՝ անհրաժեշտ վիզաները ձեռք բերելու համար: Դիմումների և
երկարաձգումների վերաբերյալ բացասական որոշումը, ինչպես նաև թույլտվությունից զրկումը
պետք է հաղորդվեն գրավոր՝ ներառելով որոշումների պատճառները, ինչպես նաև
բողոքարկման համար հնարավորություններն ու ժամանակամիջոցը:344 ԵՄ Կապույտ քարտի
համար դիմումը կամ դրա երկարաձգումը կարող է մերժվել, եթե դիմողը չի բավարարում
ընդունման պայմանները, եթե դիմումը կազմվել է կեղծ եղանակով, կամ փաստաթղթերը ձեռք
են բերվել խարդախությամբ,345 կամ եթե, հաշվի առնելով աշխատանքային շուկայի
պետությունը, անդամ պետությունը որոշում է առաջնահերթություն տալ ԵՄ քաղաքացիներին,
երրորդ երկրի քաղաքացիները, որոնք ունեն նախընտրելի կարգավիճակ Համայնքի
իրավունքի ներքո և որոնք օրինական բնակության/կացության կարգավիճակ ունեցող անձինք
են կամ ԵՀ երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակ ունեցող անձինք են և
ցանկանում են տեղափոխվել այդ անդամ պետություն: Այնուամենայնիվ, վերջին դեպքը
թույլատրելի է բնակության/կացության առաջին երկու տարիների ընթացքում:346 Դիմումը
կարող է նաև մերժվել անդամ պետության կողմից սահմանված ընդունման ծավալների,347
էթիկայի նորմերը պահպանելով աշխատանքի ընդունման348հիմքերով, կամ եթե գործատուի
նկատմամբ պատժամիջոց է կիրառվել չհայտարարված աշխատանքի կամ անօրինական
զբաղվածության պատճառով:349 Էթիկայի նորմերը պահպանելով աշխատանքի ընդունումը չի
սահմանվում Հրահանգում, այս համատեքստում հղում կատարվում է առողջության և
կրթության հատվածի նախաբանում (Hailbronner/Schmidt 2010: 748):
Զրկելը և ժամկետը չերկարաձգելը
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Կապույտ քարտի մասին հրահանգի 6-րդ հոդված:
Կապույտ քարտի մասին հրահանգի 10-րդ հոդված:
341
Կապույտ քարտի մասին հրահանգի 7-րդ հոդվածի 1-2-րդ մասեր:
342
Կապույտ քարտի մասին հրահանգի 7-րդ հոդված:
343
Եթե իշխանությունների կողմից պահանջվում է լրացուցիչ տեղեկատվություն՝ դիմումի ոչ ամբողջական կամ ոչ
համարժեք լինելու պատճառով, որոշումների կայացման համար իշխանություններին հատկացված
ժամանակամիջոցը երկարաձգվում է: (Կապույտ քարտի մասին հրահանգի 11-րդ հոդված):
344
Կապույտ քարտի մասին հրահանգի 11-րդ հոդվածի 3-րդ մաս:
345
Կապույտ քարտի մասին հրահանգի 8-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
346
Կապույտ քարտի մասին հրահանգի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մաս:
347
Կապույտ քարտի մասին հրահանգի 8-րդ հոդվածի 3-րդ մաս:
348
Կապույտ քարտի մասին հրահանգի 8-րդ հոդվածի 4-րդ մաս:
349
Կապույտ քարտի մասին հրահանգի 8-րդ հոդվածի 5-րդ մաս:
340
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ԵՄ Կապույտ քարտից պետք է զրկել կամ մերժել դրա ժամկետի երկարաձգումը, եթե այն
կեղծվել է, ձեռք է բերվել խարդախությամբ կամ կաշառքի միջոցով, եթե այն կրողը չի
բավարարում կամ այլևս չի բավարարում մուտքի պայմանները, չի պահպանում որոշ
սահմանափակումներ, այսինքն՝ առաջին երկու տարվա ընթացքում Կապույտ քարտ ունեցողը
կարող է միայն իրականացնել վճարովի աշխատանք, գործատուի փոփոխության համար
պետք է ստանալ նախկինի թույլատրությունը, անհրաժեշտ է նախապես հայտնել
աշխատանքի ցանկացած փոփոխության մասին, որը կարող է առնչվել ընդունման
պայմաններին: Երեք ամսից ավելի գործազրկությունը կամ կրկնվող գործազրկությունը
լրացուցիչ պայմաններ են բնակության/կացության թույլտվությունից պարտադիր կերպով
զրկելու համար:350 Կամընտիր կերպով, անդամ պետությունները կարող են զրկել
բնակության/կացության թույլտվությունից կամ մերժել դրա ժամկետի երկարաձգումը, եթե
երրորդ երկրի քաղաքացին չունի իր և իր ընտանիքի անդամների ապրուստը հոգալու
բավարար միջոցներ՝ առանց սոցիալական աջակցության, կամ եթե նա գործազուրկ է երեք
հաջորդական ամիսների ընթացքում կամ ավելի, քան մեկ անգամ Քարտի գործողության
ժամկետի ընթացքում, հասարակական կարգի, հանրային անվտանգության կամ հանրային
առողջության պատճառներով, եթե նա չի հայտնել իր հասցեն, կամ եթե նա դիմում է
սոցիալական աջակցության համար:351
ԵՄ Կապույտ քարտ ունեցողների իրավունքները
ԵՄ Կապույտ քարտը երրորդ երկրի քաղաքացիներին և նրանց ընտանիքներին տալիս է
հետևյալ իրավունքները՝ տրամադրող անդամ պետության մուտքի, վերստին մուտքի կամ
այնտեղ գտնվելու, ինչպես նաև այլ անդամ պետությունների տարածքով անցնելու, ինչպես
նաև աշխատանքային շուկա մուտք գործելու իրավունք: Աշխատանքային շուկա մուտք
գործելու իրավունքը սահմանափակվում է բնակության/կացության առաջին երկու տարվա
ընթացքում այն աշխատանքով, որը համապատասխանում է ընդունման չափորոշիչներին,
գործատուի լրացուցիչ փոփոխություների համար պետք է թույլատրություն ստանալ,
օրինական՝ աշխատելուց երկու տարի հետո երրորդ երկրի քաղաքացիներն ապահովվում են
քաղաքացիների հետ հավասար վերաբերմունքի իրավունքով՝ բարձր որակավորում
պահանջող աշխատանքից օգտվելու մասով, սակայն անհրաժեշտ է հայտնել
իշխանություններին աշխատանքի ցանկացած փոփոխության մասին, որն ազդեցություն ունի
ընդունման պայմաններին:352 Անդամ պետությունները պետք է, այնուամենայնիվ, պահպանեն
ԵՄ նախընտրելիության սկզբունքը:353 Ավելին, երրորդ երկրի քաղաքացիները օգտվում են
քաղաքացիների հետ հավասար վերաբերմունքի իրավունքից՝ օրինակ աշխատանքային
պայմանների, սոցիալական ապահովության, կենսաթոշակների, դիպլոմների ճանաչման,
կրթության և մասնագիտական վերապատրաստման մասով:
Ինչ վերաբերում է ժամանակավոր գործազրկությանը, ինչպես նշված է վերը, ապա դա
պետք է հիմք չհանդիսանա թույլտվությունից զրկելու համար, եթե այդ գործազրկությունը չի
գերազանցում երեք ամիսը և տեղի է ունենում միայն մեկ անգամ:354
Ինչ վերաբերում է ընտանիքի վերամիավորմանը, ապա կիրառվում են 2003/86/ԵՀ
հրահանգի պայմանները՝ որոշ բացառություններով, որոնք պետք է դյուրացնեն
350

Կապույտ քարտի մասին հրահանգի 9-րդ հոդվածի 1-2-րդ մասեր:
Կապույտ քարտի մասին հրահանգի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մաս:
352
Կապույտ քարտի մասին հրահանգի 12-րդ հոդված:
353
Կապույտ քարտի մասին հրահանգի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մաս:
354
Կապույտ քարտի մասին հրահանգի 13-րդ հոդված:
351
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ընթացակարգերը:355 Մասնավորապես, չի պահանջվում, որ հովանավորի (ԵՄ Կապույտ քարտ
ունեցողը) համար իրական հեռանկար գոյություն ունենա մշտական բնակության/կացության
թույլտվության համար, ինտեգրման պայմաններն ու միջոցները կարող են միայն կիրառվել
այն բանից հետո, երբ անձին տրվել է ընտանիքի վերամիավորման իրավունք,
բնակության/կացության թույլտվությունները պետք է տրամադրվեն դիմումը ներկայացնելուց
վեց ամիս հետո, ընտանիքի անդամների բնակության/կացության թույլտվության
վավերականության ժամկետը պետք է լինի նույնը, ինչ ԵՄ Կապույտ քարտ ունեցողինը, որևէ
սահմանափակում չպետք է կիրառվի աշխատանքային շուկա մուտք գործելու մասով,
բնակության/կացության
առանձին
թույլտվություն
ձեռք
բերելու
համար
բնակության/կացության ժամկետը հինգ տարի հետո տարբեր անդամ պետություններում
կարող է գումարվել:356
Երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակը
Ինչ վերաբերում է ԵՀ երկարաժամկետ բնակության/կացության հրահանգի համաձայն
ԵՀ երկարաժամկետ բնակություն/կացություն ձեռք բերելուն, ապա Կապույտ քարտի մասին
հրահանգով նախատեսվում է, որ ԵՀ երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակի նպատակով պահանջվող հինգ շարունակական տարվա բնակության/կացության
համար, բնակության/կացության ժամկետները տարբեր անդամ պետություններում կարող են
գումարվել, եթե դիմողը օրինական հիմունքներով և շարունակաբար երկու տարի բնակվել է
այն անդամ պետության տարածքում երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակի
համար համապատասխան դիմում ներկայացնելուց անմիջապես առաջ, որտեղ դիմում է
ներկայացվել ԵՀ երկարաժամկետ բնակության/կացության համար:357 Բացի դրանից՝
տարբերություններ կան ԵՄ տարածքից բացակայելու ժամանակամիջոցների մասով՝
մասնավորապես, 12 ամսից (ընդհանուրը 18 ամսվա ընթացքում) պակաս բացակայության
ժամանակահատվածները չպետք է ընդհատեն ԵՄ տարածքում օրինական և շարունական
բնակության/կացության հնգամյա ժամանակամիջոցի հաշվարկման համար ժամկետը:358 ԵՄ
տարածքից ընդհանուրը 24 ամսով բացակություն պետք է թույլատրվի ԵՀ երկարաժամկետ
բնակության/կացության կարգավիճակ ունեցողներին:359 Անդամ պետությունները կարող են
սահմանափակել այդ բացակայությունը այնպիսի դեպքերով, երբ երրորդ երկրի քաղաքացին
կարողանում է ապացուցել, որ նա բացակայել է վարձու կամ ոչ վարձու տնտեսական
գործունեություն իրականացնելու համար, ուսման նպատակով կամ իր երկրում կամավոր
աշխատանք կատարելու նպատակով:360
Երրորդ երկրի քաղաքացիների շարժունակության իրավունքները
Որոշակի հանգամանքներում Կապույտ քարտի մասին հրահանգով սահմանվում են
երրորդ երկրի քաղաքացիների շարժունակության իրավունքները: Հայաստանի համատեքստում, այնուամենայնիվ, այդ շարժունակության իրավունքները սահմանափակ
կիրառելի են: ԵՄ-ի և Հայաստանի Հանրապետության միջև երկկողմ համաձայնագրի
բացակայության պատճառով, օտարերկրյա քաղաքացիները, որոնք ի վերջո ընդունվում են
Հայաստանում ԵՄ Կապույտ քարտի ռեժիմի ներքո, ԵՄ անդամ պետություններում
355

Կապույտ քարտի մասին հրահանգի 15-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
Կապույտ քարտի մասին հրահանգի 15-րդ հոդվածի 2-8-րդ մասեր:
357
Կապույտ քարտի մասին հրահանգի 16-րդ հոդվածի 1-2-րդ մասեր:
358
Կապույտ քարտի մասին հրահանգի 16-րդ հոդվածի 3-րդ մասեր:
359
Կապույտ քարտի մասին հրահանգի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասեր:
360
Կապույտ քարտի մասին հրահանգի 16-րդ հոդվածի 5-րդ մասեր:
356
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բնակության/կացության իրավունք չեն ունենա, ուստի այդ դրույթները չեն ներառվել սույն
վերլուծության մեջ:
5.2. Հայաստանի իրավական դաշտը
Հարցազրույցների և նախկինում կատարված հետազոտության (Devillard 2012)361 միջոցով
պարզվել է, որ աշխատանքային միգրացիան դեպի Հայաստան չի ընկալվում որպես կարևոր
երևույթ, Հայաստանը հիմնականում արտագաղթի երկիր է: Աշխատանքային միգրանտների
թվաքանակի և ներհոսքի վերաբերյալ հավաստի տվյալներ, այնուամենայնիվ, հասանելի չեն,
այսպես, վերջին հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ «աշխատանքային միգրացիան
դեպի Հայաստան թերագնահատված է» (Devillard 2012: 10)։ Չնայած որ «Օտարերկրացիների
մասին» օրենքով սահմանվում է օտարերկրացիների ընդունում աշխատանքի նպատակով, և
նախատեսվում է աշխատանքի թույլտվություն, այնուամենայնիվ, գործնականում երկրորդային
օրենսդրության բացակայության պատճառով այդ համակարգը չի իրականացվում։
Այնուհանդերձ, Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման
քաղաքականության հայեցակարգի իրականացման 2012-2016 թվականների գործողությունների ծրագրով նախատեսվում է աշխատանքային շուկայի պահանջներին համապատասխան՝
Հայաստանում օտարերկրյա քաղաքացիների զբաղվածության պայմանների կարգավորումը:362
Սույն ուսումնասիրությունը նախապատրաստելիս Մարդկային զարգացման
միջազգային կենտրոնից, ՄՄԿ-ից ու Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության
ներկայացուցիչներից կազմված աշխատանքային խումբը հրապարակել է զեկույց Հայաստանի
քաղաքացիների աշխատանքային միգրացիայի և Հայաստանի Հանրապետությունում
օտարերկրացիների
զբաղվածության
վերաբերյալ
Հայաստանի
Հանրապետության
օրենսդրական դաշտի վերլուծության մասին զեկույց և Օտարերկրացիների համար աշխատանքային թույլտվությունների իրագործելի համակարգի մոդելի վերաբերյալ առաջարկությունների և օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվություններ տրամադրելու համար
իրավասու պետական մարմնի մասին զեկույց: Աշխատանքային խումբը մշակել է երեք
հնարավոր մոդել, թե ինչպես տրամադրել կացության և աշխատանքի թույլտվություն: Մեկ
մոդելով նախատեսվում է առանձին դիմումի ընթացակարգ կացության և աշխատանքի
թույլտվության համար, իսկ մյուս երկու մոդելներով նախատեսվում է միասնական դիմումի
ընթացակարգ: Երկու մոդելները հիմնականում տարբերվում են այն հերթականության մասով,
որով Ոստիկանությունն ու Պետական զբաղվածության ծառայությունը ներգրավված են
ընթացակարգում: Ինչպես մեկնաբանել է ՄՄԿ-ի Միջազգային միգրացիայի իրավաբանական
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Ռոսի Լոնգի, Պ, Պրուտչ, Գալստյան Կ, Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի կառավարման ոլորտի
ուսումնասիրություն, Գնահատման առաքելության զեկույց, ՄՄԿ, 2008 թվականի մարտ, Երևան, հասանելի է
հետևյալ հասցեով՝
http://publications.iom.int/bookstore/free/Review_MigrationManagmentReport2008_English.pdf(էջայցը՝ 2012 թվականի
հոկտեմբերի 28–ին), և Կաբելեովա, Մազմանյան, Երեմյան, Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիոն
օրենսդրության ուսումնասիրություն, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://www.osce.org/yerevan/25959(էջայցը՝ 2012
թվականի հոկտեմբերի 28–ին)։
362
Հավելված 1՝ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 10–ի թիվ 1593-Ն
որոշման, Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության
հայեցակարգի իրականացման 2012-2016 թվականների գործողությունների ծրագիր, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://www.carimeast.eu/media/sociopol_module/The%20action%20Plan%20for%20the%20Implementation%20of%20the%20Policy%20concept%
20for%20the%20state%20regulation%20of%20migration_2012-1016.pdf. (էջայցը՝ 2012 թվականի հոկտեմբերի 28)։
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բաժինը, այդ մոդելները և սույն զեկույցը հիմնականում կենտրոնանում են գործող
օրենսդրության վրա. մոդելները մանրամասն չեն վերլուծվում այս զեկույցում:
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքով սահմանվում են Հայաստանում օտարերկրացիների
կողմից աշխատանքային շուկա մուտք գործելու իրավական հիմքերը:363 Ընդհանուր առմամբ,
օտարերկրացիները կարող են աշխատանքի ընդունվել Հայաստանում աշխատանքի
թույլտվության հիման վրա:364 Այնուամենայնիվ, օտարերկրացիների որոշ խմբեր ազատված են
աշխատանքային թույլտվություն ձեռք բերելու պարտավորությունից:
Մասնավորապես,
մշտական կամ հատուկ կացության կարգավիճակ ունեցողները, ինչպես նաև ժամանակավոր
կացության կարգավիճակ ունեցողները՝ որպես ամուսիններ կամ մերձավոր ազգականներ,
մերձսահմանային շրջանների աշխատողները, ինչպես նաև կարճ ժամկետով ժամանող
մշակութային և սպորտային մասնագիտություն ունեցող անձինք, օտարերկրյա կապիտալի
մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների հիմնադիրները, տնօրենները կամ
լիազորված ներկայացուցիչները, Հայաստանի Հանրապետության ուսումնական հաստատություններում դասախոսություններ կարդալու նպատակով հրավիրված օտարերկրյա
ուսումնական հաստատությունների դասախոսները, լրատվական գործունեություն իրականացնող օտարերկրյա կազմակերպությունների հավատարմագրված ներկայացուցիչները,
փախստականի կարգավիճակ ունեցող, Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական
ապաստան ստացած օտարերկրյա քաղաքացիները, համապատասխան միջազգային
պայմանագրերի հիման վրա արձակուրդների ժամանակ աշխատանքային փոխանակումների
շրջանակներում աշխատանք կատարող ուսանողները, և այլն:365
Աշխատանքի թույլտվությունը տրամադրվում է, եթե աշխատանքային շուկան այդ
հնարավորությունը տալիս է, և այն ենթակա է աշխատանքի շուկայի կարիքների գնահատման.
գործատուները հիմնականում պարտավորված են թափուր աշխատատեղը լրացնել
Հայաստանի քաղաքացիներով: Սահմանված ժամկետում զբաղվածության ծառայությունների
կողմից իր պահանջներին համապատասխանող թեկնածուի առաջադրման բացակայության
դեպքում գործատուն կարող է աշխատանքի ընդունել օտարերկրացու և դիմել աշխատանքի
թույլտվության տրամադրման համար:366 Աշխատանքի թույլտվություն տրամադրելը մերժվում
է, եթե` պահանջվող տեղեկատվությունը կամ փաստաթղթերը կեղծված են, եթե ապագա
գործատուն նախկինում խախտել է օտարերկրացիներին աշխատանքի ընդունելու
պահանջները, պետական անվտանգությանը սպառնացող պատճառներով, կամ եթե
գործատուն չունի լիցենզավորման ենթակա գործունեությամբ զբաղվելու լիցենզիա:367
Աշխատանքի թույլտվության մերժումը մերժման պահից հինգ օրվա ընթացքում կարող է
բողոքարկել դատական կարգով:368
Թույլտվությունը տրամադրվում է օտարերկրացուն որոշակի ժամկետով կոնկրետ
գործատուի համար և դրա ժամկետը ենթակա է երկարաձգման: Աշխատանքի թույլտվություն
ձեռք բերած օտարերկրացուն տրվում է ժամանակավոր կացության կարգավիճակ կամ դրա
ժամկետը երկարաձգվում է աշխատանքային շուկայում սահմանված ժամկետով:
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«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 4-րդ հոդված:
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
365
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 23-րդ հոդված:
366
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 22-րդ հոդված:
367
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 25-րդ հոդված:
368
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 26-րդ հոդված:
364
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«Օտարերկրացիների մասին» օրենքով նաև պահանջվում է, որ աշխատանքային
պայմանագիրը համապատասխանի աշխատանքային շուկայի պահանջներին և պետք է
ունենա նույն տևողությունը, ինչ աշխատանքի թույլտվության վավերականության ժամկետը:
Բացի դրանից՝ աշխատանքային պայմանագրում պետք է ներառվեն նաև օտարերկրացի
աշխատողի և նրա ընտանիքի անդամների փոխադրման, սոցիալական ապահովության և
ապահովագրության, կացարանով ապահովման և բնակության վայրում հաշվառման և
վերադարձի հետ կապված հարցերը: Աշխատանքային պայմանագիրը կնքելուց հետո` եռօրյա
ժամկետում, գործատուն դրա պատճենը ներկայացնում է օտարերկրացիների աշխատանքի և
զբաղվածության բնագավառում պետական կառավարման մարմին՝ գրանցման համար:
Աշխատանքի թույլտվությունը ուժը կորցրած է ճանաչվում, եթե` օտարերկրացին
աշխատանքի թույլտվությունը ձեռք է բերել կեղծիքով, եթե աշխատանքային պայմանագիրը չի
կնքվել աշխատանքի թույլտվություն ստանալուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, կամ եթե
օտարերկրացին այլ աշխատանքի է անցել առանց թույլտվության: Աշխատանքի
թույլտվությունը դադարեցվում է, եթե լրացել է աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը, կամ
պայմանագիրն անվավեր է ճանաչվել:369
Անկանոն միգրացիան կանխարգելելու կամ դրա դեմ պայքարելու տեսանկյունից՝
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքով ամրագրվում է, որ եթե գործատուն Հայաստանի
Հանրապետություն օրինական մուտք գործած օտարերկրացի աշխատողին չի ապահովում այն
աշխատանքով, որի համար վերջինս ստացել է աշխատանքի թույլտվություն, ապա գործատուն
հոգում է նրա, ինչպես նաև նրա ընտանիքի անդամների վերադարձի ծախսերը
(տեղափոխման և ապրուստի, ինչպես նաև անձնական գույքի փոխադրման ծախսերը):
Ավելին՝ օտարերկրացի աշխատողներին տրամադրվում է անվճար օգնություն և ծառայություն,
ապակողմնորոշիչ տեղեկատվության դեմ պայքարին ուղղված խորհրդատվություն:
Լիազորված պետական կառավարման մարմինը պատասխանատու է աշխատանքային
պայմանագրի դրույթների փաստացի համապատասխանությունը ստուգելու համար:370
5.3 Բացթողումների վերլուծություն
3.3.1 Հայաստանի օրենսդրության և գործնականում դրա կիրառության մասով
բացթողումների վերլուծություն
Աշխատանքի թույլտվություններին և աշխատաշուկայի կարիքների գնահատմանը
վերաբերող դրույթները, որոնք հնարավորություն կընձեռեին աշխատանքային շուկայի
կառավարման համար, չեն կիրակվում երկրորդային օրենսդրության բացակայության պատճառով: Ներկայումս, ազգային աշխատանքային շուկան ամբողջությամբ բաց է օտարերկրացիների համար՝ բացառությամբ Հայաստանի քաղաքացիներին վերապահված աշխատանքների, ինչպիսին է՝ պետական կառավարումը:
3.3.2 Հայաստանի օրենսդրության և ԵՄ կանոնագրքի միջև բացթողումների
վերլուծություն
Աշխատանքային միգրանտների ընդունումը
ԵՄ Կապույտ քարտի մասին հրահանգը մշակվել է բավականին սահմանափակ
ներգաղթային ռեժիմների ժամանակ, և դրանով պահանջվում է բարձր որակավորում ունեցող
369
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«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 27-րդ հոդված:
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 29-րդ հոդված:
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երրորդ երկրի քաղաքացիների համար ընդունման դյուրացված պայմաններ, սակայն, քանի որ
դեպի Հայաստան աշխատանքային միգրանտների, այդ թվում՝ բարձր որակավորում ունեցող
օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունման պահանջները ներկայումս էականորեն ցածր են,
որևէ բացթողում հնարավոր չէ նախանշել: Չնայած որ ԵՄ Կապույտ քարտի մասին հրահանգը
գործողության մեջ է դրվել միայն վերջերս ԵՄ շատ անդամ պետություններում՝ փոխատեղման
վերջնաժամկետն էր 2011 թվականի հունիսի 19-ը, և փորձի մասով սահմանափակ
դիտարկումներ հնարավոր է անել, նշվում է, որ ԵՄ շատ անդամ պետություններում
Հրահանգը սահմանափակ կարևորություն ունի, քանի որ կատարման ենթակա պահանջները
բավականին բարձր են: Օրինակ, Ավստրիայում 2012 թվականին ԵՄ Կապույտ քարտի
շրջանակներում շատ քիչ բնակության/կացության թույլտվություններ են տրվել՝ համեմատած
ազգային ընդունման ռեժիմի հետ՝ «Կարմիր-սպիտակ-կարմիր քարտ» [“Red-White-Red Card”]:
ԵՄ Կապույտ քարտի ներքո տրամադրվող բնակության/կացության կարգավիճակի լրացուցիչ
առավելությունն է նաև թույլտվությանը կից տրվող շարժունակության իրավունքները,
այնուամենայնիվ, երրորդ երկրի քաղաքացիներին ԵՄ-ում շարժունակության իրավունք տվող
դրույթը կիրառելի չի լինի Հայաստանում:
Այնուհանդերձ, աշխատանքային միգրացիայի
վերաբերյալ քաղաքականությունները ներդաշնակեցնելու և համապատասխանեցնելու
նպատակով՝ Հայաստանը կարող է դիտարկել բարձր որակավորում ունեցող երրորդ երկրի
քաղաքացիների համար ներգաղթի ռեժիմի իրականացման հնարավորությունը:
Բարձր որակավորում ունեցող երրորդ երկրի քաղաքացիների մուտքը դյուրացնելուց
բացի՝ ԵՄ կանոնագրքով չի պահանջվում աշխատանքային միգրանտների այլ
կատեգորիաների ընդունում, և ԵՄ անդամ պետությունները ունեն տարբեր համակարգեր և
մոտեցումներ գործող տնտեսական միգրացիայի մասով: Որոշ անդամ պետություններ,
ինչպիսին է՝ Շվեդիան, ունեն բավականին բաց քաղաքականություն աշխատանքային
ներգաղթողների մասով, մինչդեռ մյուսներինը ավելի սահմանափակ է, և թույլատրվում է
միայն որոշ խմբերի մուտքը:371 Երրորդ երկրի քաղաքացիներին աշխատանքային շուկա
ընդունելիս մի շարք անդամ պետություններ պահանջում են աշխատանքի թույլտվություն, որի
համար հաճախ պահանջվում է աշխատանքային շուկայի ուսումնասիրություններ, որով
ստուգվում է տվյալ աշխատանքի համար իրենց սեփական կամ այլ ԵՄ/ԵՏՏ քաղաքացիների
հասանելիությունը՝ մինչև երրորդ երկրի քաղաքացի հանդիսացող աշխատողների
աշխատանքի ընդունումը:372 Աշխատանքային ներգաղթը կարգավորելու մյուս գործիքները
քվոտաներն են ու պահանջարկ ունեցող մասնագիտությունների ցանկերը, ավելին՝ որոշ
անդամ պետություններ կիրառում են միավորների վրա հիմնված համակարգ, որի համաձայն
ներգաղթողը պետք է հասնի որոշակի միավորների՝ ընդունման համար: Միավորներ կարող
են տրվել կրթության, լեզվի իմացության, աշխատանքային փորձի, նորարարության և այլնի
համար:
Ընթացակարգերը
Ինչ վերաբերում է ընթացակարգային պահանջներին, ապա այստեղ իրավիճակը
տարբերվում է: Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանի օրենսդրությամբ չի սահմանվում
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Օրինակ՝ Ավստրիան, Գերմանիան և Միացյալ Թագավորությունը:
Եվրոպական ներգաղթի ցանց, Միգրացիայի միջոցով աշխատանքի պահանջարկի բավարարում, 2011 թվականի
հունիս, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://ec.europa.eu/homeaffairs/policies/immigration/docs/Satisfying_Labour_Demand_Through_Migration_FINAL_20110708.pdf. (էջայցը՝ 2013
թվականի մարտի 4-ին):
372
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միասնական թույլտվության կամ միասնական դիմումի ընթացակարգ միգրանտների որևէ
կատեգորիայի համար, ինչպես դա պահանջվում է Միասնական թույլտվության մասին
հրահանգով: Ի հակադրություն դրան՝ «Օտարերկրացիների մասին» օրենքով նախատեսվում
է առանձին կացության և աշխատանքի թույլտվություն, չնայած որ աշխատանքի
թույլտվությանը վերաբերող դրույթը գործնականում չի կիրառվում: Ուստի, անհրաժեշտություն
կա կիրարկելու դիմումի ընթացակարգի և թույլտվության վերաբերյալ Հրահանգի ամբողջ
դրույթը միգրանտների այն կատեգորիաների համար, որոնք կարգավորվում են այդ
Հրահանգով: Ինչ վերաբերում է Հրահանգի՝ շնորհված իրավունքների և հավասար
վերաբերմունքի դրույթներին, ապա, թվում է, Հայաստանը կատարում է պահանջների մեծ
մասը, քանի որ այն երաշխավորում է Հայաստանի քաղաքացիների հետ օտարերկրացիների
հավասար վերաբերմունքի իրավունքը:
5.4 Առաջարկություններ
Աշխատանքային միգրանտների ընդունումը
 Առաջարկվում է սահմանել աշխատանքային միգրանտների ընդունման համար հստակ
կատեգորիաներ և հստակ մատնանշել օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունման
պայմանները (ինչպիսիք են՝ վավերական ճամփորդական փաստաթուղթը, բժշկական
ապահովագրությունը, և որ դիմողը սպառնալիք չի ներկայացնում պետական
անվտանգությանը, հասարակական կարգին և հանրային առողջությանը, և վերջապես
աշխատանքային պայմանագիրը կամ պարտադիր բնույթ ունեցող աշխատանքի
առաջարկը, մասնագիտական որակավորումները և այլն):
 Մասնավորապես պետք է դյուրացնել բարձր որակավորում ունեցող օտարերկրյա
քաղաքացիների ներգաղթը:
 Առաջարկվում է տրամադրել թարմացված տեղեկատվություն ընդունման և
աշխատանքի պայմանների, ինչպես նաև թույլտվությանը կից տրվող իրավունքների
մասին հնարավորինս հասանելի եղանակով՝ տարբեր լեզուներով:
Միասնական թույլտվությունը և միասնական դիմումի ընթացակարգը
 Առաջարկվում է ստեղծել միասնական դիմումի ընթացակարգ Հայաստանում
բնակվելու և աշխատելու նպատակով ընդունման համար և ստեղծել աշխատանքի և
կացության միասնական թույլտվություն օտարերկրյա քաղաքացիների համար:
 Առաջարկվում է երաշխավորել միասնական թույլտվություն ունեցողների համար
հավասար վերաբերմունքի իրավունքը՝ աշխատանքային պայմանների մասով, այդ
թվում՝ վարձատրության, աշխատանքից ազատման, ինչպես նաև աշխատավայրում
առողջության և անվտանգության իրավունքի մասով, միավորումներ կազմելու և
աշխատողների ու գործատուների շահերը ներկայացնող կազմակերպություններին կամ
որևէ կազմակերպության անդամակցելու ազատության մասով, որի անդամները
զբաղվում են կոնկրետ աշխատանքով, ինչպես նաև այդ կազմակերպությունի կողմից
տրվող նպաստների մասով՝ առանց խախտելու հասարակական կարգին և հանրային
անվտանգությանը վերաբերող ազգային իրավունքի դրույթները, կրթության և
մասնագիտական վերապատրաստման մասով, դիպլոմների, վկայականների և
մասնագիտական այլ որակավորումների ճանաչման մասով՝ համապատասխան
ազգային ընթացակարգերի համաձայն, սոցիալական ապահովության, հարկային
արտոնությունների, ապրանքների և ծառայությունների հասանելիության մասով,
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ինչպես նաև հանրությանը հասանելի ապրանքների ու ծառայությունների
մատակարարման մասով, այդ թվում՝ ազգային իրավունքով բնակատեղ ձեռք բերելու
ընթացակարգերի,
զբաղվածության
գրասենյակների
կողմից
տրամադրվող
խորհրդատկան ծառայությունների մասով:
Ազգային աշխատանքային շուկայի վերլուծությունը
 ԵՄ կանոնագրքով նախատեսվում է կոնկրետ համակարգ, թե ինչպես հաշվարկել
աշխատանքային շուկայի պահանջարկը, և նաև առկա է գործող ներդաշնակեցված
համակարգ՝
ԵՄ-ում
աշխատանքային
շուկաների
ներհոսքը
կարգավորելու
համար:Կախված սոցիալ-տնտեսական անհրաժեշտությունից, քաղաքականությամբ
նախանշված առաջնահերթություններից և ներգաղթի ավանդույթներից՝ անդամ
պետություններն ունեն տարբեր մոտեցումներ: Ուստի, ընդհանուր առմամբ
առաջարկվում է, որ Հայաստանը նախանշի աշխատանքային շուկայի անհրաժեշտություններն ու բացթողումները՝ պահանջարկի վրա հիմնված ներգաղթի համակարգ
ստեղծելու համար:Միասնական թույլտվությունը կդյուրացնի աշխատանքի միգրանտի
ներգաղթը՝ հատկապես պահանջարկ ունեցող և բարձր որակավորում պահանջող
մասնագիտությունների մասով:
 Համակարգի պարբերական գնահատումը հետագայում նույնպես կարևոր է՝
արդյունավետ և թիրախավորված աշխատանքային միգրացիայի քաղաքականության
համար:
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6. ՈՒՍՈՒՄՆ ՈՒ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ
6.1 ԵՄ կանոնագիրքը
Կրթության ոլորտում ԵՄ կողմից իրականացվող գործողության նպատակներից մեկն է՝
«աջակցել ԵՄ-ին՝ որպես մեկ ամբողջության և որպես ուսման ու մասնագիտական
վերապատրաստման գերազանցության համաշխարհային կենտրոնի»: Երրորդ երկրի
քաղաքացիների՝ ուսման նպատակով դեպի Համայնք շարժունակությանը նպաստելը
առանցքային գործոն է այդ ռազմավարությունում:373 Միգրացիան, այդ դեպքում, դիտարկվում
է որպես փոխադարձ հարստացման ձև՝համապատասխան միգրանտների, նրանց ծագման
երկրի և ԵՄ հյուրընկալող պետության համար, և օգնում է այլ մշակույթներին ծանոթանալու
հարցում:374 ԵՄ կանոնագրքով ամրագրվում են երրորդ երկրի այն քաղաքացիների ընդունման
միասնական կանոնները, որոնք դիմում են ԵՄ անդամ պետություն մուտք գործելու
նպատակով, հետևյալներից մեկի համար՝
բարձրագույն կրթության որակավորման
հանգեցնող ուսում (ուսանողներ), հետևելու միջնակարգ կրթության ճանաչված ծրագրին
(աշակերտներ), առանց վարձատրության վերապատրաստում (չվարձատրվող վերապատրաստվողներ), ազգային կամ ԵՄ կամավորական ծրագրերին մասնակցություն: «Ուսման,
աշակերտների փոխանակման, առանց վարձատրության վերապատրաստման կամ կամավոր
աշխատանքի նպատակով երրորդ երկրի քաղաքացիների մուտքի թույլտվության պայմանների
մասին» Խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 13–ի 2004/114/ԵՀ հրահանգով սահմանված
ընդհանուր կանոնները նույնպես կուսումնասիրվեն սույն փաստաթղթում:375
Բացի ուսանողներից՝ ԵՄ ներգաղթային քաղաքականությունը թիրախավորում է
մասնավորապես գիտահետազոտական աշխատանք կատարողներին: Գիտահետազոտական
աշխատանք կատարողները դիտվում են որպես կարևոր դեր խաղացող՝ ԵՄ-ը աճին և
մրցունակությանը նպաստելու հարցում: Հանձնաժողովն անհրաժեշտ է համարել 2000
թվականի հունվարին ստեղծել Եվրոպական գիտահետազոտական գոտի՝ որպես այս
ոլորտում Համայնքի ապագա գործողության համար առանցքային գործոն: Հետագայում,
Լիսաբոնում տեղի ունեցած Եվրոպական խորհրդի նիստի ընթացքում՝ 2001 թվականի
մարտին, Համայնքի առջև նպատակ է դրվել մինչև 2010 թվական դառնալ աշխարհի
ամենամրցունակ և գիտելիքահեն դինամիկ տնտեսությունը: Այդ զարգացումների ընթացքում
այն մեկնարկել է իր ծրագրերը Եվրոպական միության տարածքից դուրս գտնվող՝
գիտահետազոտական աշխատանք կատարողներ համար: 2002 թվականի մարտին
Բարսելոնայում տեղի ունեցած Եվրոպական խորհրդի նիստի ընթացքում ամրագրված
նպատակներն
իրագործելու
համար՝
այսինքն
ՀՆԱ-ի
3%-ի
աճ՝
ներդրված
գիտահետազոտական ոլորտում, գնահատվում է, որ 700,000 գիտահետազոտական
աշխատանք կատարողկհահանջվի մինչև 2010 թվական: Այս նպատակին հասնելու համար մի
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«Ուսման, աշակերտների փոխանակման, առանց վարձատրության վերապատրաստման կամ կամավոր
աշխատանքի նպատակով երրորդ երկրի քաղաքացիների մուտքի թույլտվության պայմանների մասին» Խորհրդի
2004 թվականի դեկտեմբերի 13–ի 2004/114/ԵՀ հրահանգ, Պաշտոնական տեղեկագիր L 375, 2004 թվականի
դեկտեմբերի 13, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:375:0012:0018:En:PDF (էջայցը՝ 2012 թվականի նոյեմբերի 30ին):
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Եվրոպական հանձնաժողով, Ներքին գործերի գլխավոր տնօրինություն, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/whatwe-do/policies/immigration/study-or-training/index_en.htm (էջայցը՝ 2012 թվականի նոյեմբերի 30-ին):
375
Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ Կրթության ոլորտում ԵՄ կողմից իրականացվող գործողությունը առավել
ընդգրկուն է և ներառում է, մասնավորապես, Բոլոնյայի գործընթացը և Բարձրագույն կրթության եվրոպական
տարածքը (EHEA), սակայն, քանի որ այդ միջոցառումները ԵՄ միգրացիայի և ապաստանի վերաբերյալ
կանոնագրքի մաս չեն կազմում, դրանց իրականացումը Հայաստանում վերլուծության չի ենթարկվում:
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շարք միջոցառումներ պետք է իրականացվեն, երրորդ երկրի քաղաքացիների ընդունման և
շարժունակության նպաստումը գիտահետազոտական նպատակներով՝ ԵՄ ներդաշնակեցված
գործողության միջոցով, այդ միջոցառումներից մեկն է:
«Գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման նպատակով երրորդ երկրի
քաղաքացիների ընդունման հատուկ ընթացակարգի մասին» Խորհրդի 2005/71/ԵՀ հրահանգի
միջոցով, այսպես կոչված՝ Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների մասին
հրահանգ, ԵՄ կանոնագրքով սահմանվում են ընթացակարգեր երրորդ երկրի քաղաքացի
հանդիսացող՝ գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների համար՝ երկրում երեք
ամսից ավելի գտնվելու համար, եթե գիտահետազոտական աշխատանք կատարողը
հյուրընկալման մասին համաձայնագիր ունի գիտահետազոտական կազմակերպության հետ:
Գիտահետազոտական կազմակերպությունները հիմնական դերն են խաղում այս
գործընթացում: «Հաստատված գիտահետազոտական կազմակերպությունների» ցանկում
ընդգրկվելուն պես՝ նրանք հաստատում են գիտահետազոտական աշխատանք կատարողի
կարգավիճակը տվյալ գիտահետազոտական աշխատանք կատարողի հետ հյուրընկալման
մասին համաձայնագրում: Փաստաթուղթը հավաստում է գիտահետազոտական աշխատողի
կողմից վավեր գիտահետազոտական ծրագրի առկայությունը, ինչպես նաև անհրաժեշտ
գիտահետազոտական հմտությունների տիրապետումը, բավարար միջոցների և բժշկական
ապահովագրության առկայությունը: ԵՄ քաղաքացի չհանդիսացող՝ գիտահետազոտական
աշխատանք կատարողը, որը ժամանում է ԵՄ անկախ գիտահետազոտական աշխատանք
կատարելու համար, չի կարգավորվի այդ Հրահանգով:
Այս բաժնում առաջին հերթին նկարագրվում են ուսանողների, դպրոցական
փոխանակման կազմակերպված ծրագրերում աշակերտների, կամավորների և չվարձատրվող
վերապատրաստվողների մուտքն ու բնակությունը/կացությունը: Այնուհետ, վերլուծության է
ենթարկվում Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների մասին հրահանգով
ամրագրված իրավական դաշտը:
6.1.1 Ուսանողների, աշակերտների, կամավորների և չվարձատրվող վերապատրաստվողների ընդունումը
Ընդհանուր առմամբ, Ուսանողների մասին հրահանգով սահմանվում են ուսանողների
վերաբերյալ պարտադիր դրույթներ, մինչդեռ չվարձատրվող վերապատրաստվողներին,
աշակերտների փոխանակումներին և կամավոր ծառայությանը վերաբերող ընթացակարգերի
կիրարկումը կամընտիր է և դրանց կիրարկումն իրականացվում է ԵՄ անդամ պետությունների
հայեցողությամբ։376 Հրահանգով չի խախտվում երկկողմ և բազմակողմ համաձայնագրերով ու
ազգային օրենսդրությամբ սահմանված առավել բարենպաստ պայմանների սկզբունքը։
Ընդհանուր դրույթները
Ուսանողների մասին հրահանգով սահմանվում են մուտքի ընդհանուր պայմաններ բոլոր
չորս խմբերի համար, ինչպիսիք են՝ վավերական ճամփորդական փաստաթուղթը, բժշկական
ապահովագրությունը, իսկ անչափահասի դեպքում՝ ծնողի թույլտվությունը, և անձը չպետք է
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Ուսանողների մասին հրահանգի 3–րդ հոդվածի 1–ին մաս։ Ապաստան հայցողներ, պաշտպանության լրացուցիչ
կամ ժամանակավոր պաշտպանության ձևանմուշներ ունեցողներ, անձինք, որոնց արտաքսումը կասեցվել է, ԵՄ
այն անդամ պետությունների ընտանիքի անդամներ, որոնք իրականացրել են ազատ տեղաշարժի իրենց
իրավունքը, երրորդ երկրի քաղաքացի հանդիսացող՝ երկարաժամկետ բնակության/կացության կարգավիճակ
ունեցողներ, որոնք տեղափոխվում են մեկ այլ անդամ պետություն:
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դիտարկվի որպես սպառնալիք հասարակական կարգին և հանրային անվտանգությանը377
կամ հանրային առողջությանը։378 Ավելին, գոյություն ունեն բնակության/կացության
թույլտվությունից զրկելու և դրա ժամկետը չերկարաձգելու վերաբերյալ ընդհանուր կանոններ,
ինչպես ամրագրված է 16–րդ հոդվածում: Անդամ պետությունները կարող են զրկել
թույլտվությունից կամ մերժել դրա ժամկետի երկարաձգումը, եթե այն ձեռք է բերվել
խարդախությամբ կամ այն կրողը չի (կամ այլև չի) կատարում մուտքի կամ
բնակության/կացության պահանջները, կամ հասարակական կարգի կամ հանրային
անվտանգության կամ հանրային առողջության պատճառներով։ Ընթացակարգերի մասով
երաշխիքների առնչությամբ՝ 18–րդ հոդվածով սահմանվում է, որ դիմումի վերաբերյալ
որոշումը պետք է ընդունվի և դիմողները պետք է տեղեկացվեն այդ մասին այնպիսի
ժամանակահատվածում, որ չխաթարվի ուսումը։379 Եթե տեղեկատվությունը համարժեք չէ,
դիմումի ուսումնասիրումը կարող է կասեցվել, սակայն, դիմողը պետք է տեղեկացվի այդ
մասին։380 Բացասական որոշման դեպքում, իրավասու մարմինները պետք է տեղեկացնեն այդ
մասին երրորդ երկրի քաղաքացուն և պետք է մատնանշեն բողոքարկման հնարավորությունները։ Թե՛ զրկելու, և թե՛ մերժելու դեպքում, դիմողներին պետք է տրվի
բողոքարկման իրավունք։381 Իրավասու մարմինները և բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունները կամ աշակերտների փոխանակմամբ զբաղվող կազմակերպությունները
պետք է կնքեն համաձայնագիր բնակության/կացության թույլտվության և վիզաների
տրամադրման արագացված ընթացակարգերի մասին։382 Եվ վերջապես, անդամ
պետություններին թույլատրվում է գանձել դիմումն ուսումնասիրելու համար վճար։383
Ուսանողներին վերաբերող որոշակի պայմանները
Ուսանողներին վերաբերող որոշակի պայմաններով սահմանվում են, որ ուսանողները
պետք է ապացուցեն, որ իրենք ընդունվել են բարձրագույն ուսումնական հաստատության
կողմից, պետք է ապացուցեն ապրուստի, ուսման և վերադարձի համար բավարար միջոցների
առկայությունը, կամ, եթե ԵՄ անդամ պետությունը այդպիսի պահանջ է ներկայացնում, լեզվի
բավարար
իմացությունը։384
Ուսանողներին
տրամադրվող
բնակության/կացության
թույլտվության ժամկետը պետք է լինի մեկ տարի կամ ավելի քիչ, եթե դասընթացի
տևողությունը մեկ տարուց քիչ է. թույլտվության ժամկետը ենթակա է երկարաձգման։385
Անդամ պետությունը կարող է զրկել թույլտվությունից, եթե ուսանողը չի պահպանում
տնտեսական գործունեությամբ զբաղվելու համար նախատեսված սահմանաչափը, կամ նա
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Հրահանգում ևս չեն սահմանվում հասարակական կարգ և հանրային անվտանգություն հասկացությունները,
այնուամենայնիվ, գրականությունում տրված է նույն մեկնաբանումը, ինչ Երկարաժամկետ բնակության/կացության
մասին հրահանգում։ (Տե՛ս վերը Գլուխ 1.1)։ Ավելի կոնկրետ, Նախաբանում նշվում է լուրջ հանցագործություն
կատարելու և այն դեպքերի մասին, երբ երրորդ երկրի քաղաքացին պատկանում կամ պատկանել է , աջակցում
կամ աջակցել է որևէ միավորման, որն աջակցում է ահաբեկչությանը կամ ծայրահեղական նկրտումներին։
378
Ուսանողների մասին հրահանգի 6–րդ հոդված։ Հանրային առողջություն հասկացության սահմանումը նույնպես
տրված չէ Հրահանգում, սակայն առաջարկվում է, որ անդամ պետությունը պետք է իրականացնի համամասնության
ուսումնասիրություն և չի կարող դիտարկել ցանկացած հպավարակիչ հիվանդություն որպես սպառնալիք հանրային
առողջությանը։ (Hailbronner 2010: 326f.)
379
Ուսանողների մասին հրահանգի 18–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
380
Ուսանողների մասին հրահանգի 18–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
381
Ուսանողների մասին հրահանգի 18–րդ հոդվածի 4–րդ մաս։
382
Ուսանողների մասին հրահանգի 19–րդ հոդված։
383
Ուսանողների մասին հրահանգի 20–րդ հոդված։
384
Ուսանողների մասին հրահանգի 7–րդ հոդված։
385
Ուսանողների մասին հրահանգի 12–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
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ընդունելի առաջընթաց չի արձանագրում իր ուսման մեջ՝ ազգային իրավունքի կամ
գործելակերպի համաձայն։386
Իրավունքները
Ընդհանուր առմամբ, ուսանողները պետք է աշխատանքի կամ ոչ վարձու աշխատանքի
իրավունք ունենան։ Դա նրանց հնարավորություն է տալիս ծածկելու իրենց ուսման ծախսերը։
Այդ իրավունքի մասով կարող են կիրառվել որոշակի պահանջներ կամ սահմանափակումներ
(այդ թվում՝ աշխատանքի թույլտվություն, աշխատանքային ժամաքանակի մասով
սահմանափակումներ և այլն)։ Այնուամենայնիվ, ԵՄ անդամ պետությունները պետք է
թույլատրեն ուսանողներին աշխատել շաբաթական առնվազն 10 ժամ։387
Հրահանգով դյուրացվում է ուսումը երկրորդ անդամ պետությունում՝ ուսանողների
շարժունակության աճող պահանջարկը բավարարելու համար։ Հրահանգով նախատեսվում է,
որ այն ուսանողները, որոնք ընդունվել են անդամ պետությունում և դիմում են՝ ուսման մի
մասը անցնելու կամ այն ավարտին հասցնելու մյուս անդամ պետությունում, պետք է
ընդունվեն այդ վերջին անդամ պետության կողմից՝ պայմանով, որ այդ անձը բավարարում է
Հրահանգի համաձայն ուսանողների համար սահմանված ընդհանուր և որոշակի
պայմանները, ներկայացրել է ամբողջական դիմում և փաստաթղթեր, և անձը մասնակցում է
ԵՄ կամ երկկողմ փոխանակման ծրագրում կամ ընդունվել է անդամ պետությունում առնվազն
երկու տարի։388
Աշակերտները
Ինչ վերաբերվում է աշակերտներին, ապա Հրահանգով կարգավորվում է միայն
կազմակերպված շարժունակությունը, որոնք իրականացվում են մասնագիտացված
կազմակերպությունների կողմից կառավարվող փոխանակման ծրագրերով։ Կիրառվում են
հետևյալ պայմանները՝ համապատասխան անդամ պետության կողմից սահմանված
տարիքային սահմանափակումները, միջնակարգ ուսումնական հաստատության կողմից
աշակերտին
ընդունելու
մասին
ապացույց,
փոխանակման
ծրագրով
զբաղվող
կազմակերպությունը պետք է ճանաչված լինի անդամ պետության կողմից, փոխանակման
ծրագրով զբաղվող կազմակերպությունը պետք է պատասխանատվություն ստանձնի
ապրուստի, ուսման, բժշկական ապահովագրության և վերադարձի ուղևորության ծախսերի
համար, հյուրընկալող ընտանիքի կողմից կացարանի համար։Անդամ պետությունն ունի
մանևրելու որոշակի հնարավորություն՝ փոխանակման ծրագրերը հատկացնելու այն երրորդ
երկրներին, որոնք փոխանակման հնարավորություններ են ընձեռում իրենց դպրոցների
աշակերտների համար։389 Բնակության/կացության թույլտվությունը պետք է վավերական լինի
առավելագույնը մեկ տարով։390
Չվարձատրվող վերապատրաստվողները
Ինչ վերաբերում է չվարձատրվող վերապատրաստվողներին, ապա Հրահանգով
պահանջվում է, որ ուսանողը ստորագրած լինի վերապատրաստման համաձայնագիր,
ապրուստի, վերապատրաստման և վերադարձի ուղևորության ծախսերը ծածկելու համար
386

Ուսանողների մասին հրահանգի 12–րդ հոդվածի2–րդ մաս։
Ուսանողների մասին հրահանգի 17–րդ հոդված։
388
Ուսանողների մասին հրահանգի 8–րդ հոդված։
389
Ուսանողների մասին հրահանգի 9–րդ հոդված։
390
Ուսանողների մասին հրահանգի 13–րդ հոդված։
387
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բավարար միջոցներ ունենա, որ դիմողը ստանա լեզվի իմացության հիմնական
վերապատրաստում՝ տեղավորման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ ձեռք բերելու համար,
եթե անդամ պետությունն այդպիսի պահանջ է ներկայացնում։391 Բնակության/կացության
թույլտվության վավերականության ժամկետը պետք է համապատասխանի տեղավորման
տևողությանը կամ լինի առավելագույնը մեկ տարով, և դա կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ
որոշակի հանգամանքներում։392
Կամավորները
Կամավորների համար Հրահանգով սահմանվում են հետևյալ պայմանները՝ համապատասխան անդամ պետության կողմից ամրագրված տարիքային սահմանափակումները,
առաջադրանքները նկարագրող համաձայնագիր, այն պայմանները, որի ներքո հսկողություն է
իրականացվելու
կամավորի
նկատմամբ
այդ
առաջադրանքները
կատարելիս,
աշխատանքային ժամերը, ինչպես նաև ճամփորդության և գտնվելու ընթացքում ապրուստի ու
կացարանի համար հասանելի միջոցների առկայությունը, այն կազմակերպությունը, որը
պատասխանատու է կամավորական ծառայության ծրագրի համար, պետք է պատասխանատվություն ստանձնի կամավորների գործունեության համար և պետք է ձեռք բերի երրորդ
կողմի
բժշկական
ապահովագրություն,
ինչպես
նաև
ապահովի
ապրուստի,
առողջապահության և վերադարձի ուղևորության ծախսերը, կամավորը պետք է, եթե
հյուրընկալող անդամ պետությունը հատուկ այդպիսի պահանջ է ներկայացնում, ձեռք բերի
տվյալ անդամ պետության լեզվի, պատմության և քաղաքական ու սոցիալական կառուցվածքի
իմացության հիմնական հմտություններ։393 Բնակության/կացության թույլտվությունը վավերական է առավելագույնը մեկ տարի, բացառիկ դեպքերում՝ ավելի երկար, եթե համապատասխան ծրագրի տևողությունն ավելի երկար է։394
6.1.2 Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների ընդունումը
Գործողության ոլորտը
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների մասին հրահանգը կիրառվում է
երրորդ երկրի այն քաղաքացիների նկատմամբ, որոնք դիմում են անդամ պետության տարածք
ընդունման համար՝ գիտահետազոտական ծրագիր իրականացնելու նպատակով։395
Ապաստան հայցողները, ժամանակավոր պաշտպանության համար դիմողները, գիտության
թեկնածուները, որոնք ունեն ուսանողի բնակության/կացության թույլտվություն՝ 2004/114/ԵՀ
հրահանգին համապատասխան, մյուս անդամ պետությունից գործուղված՝ գիտահետազոտական աշխատանք կատարողները, ինչպես նաև երրորդ երկրի այն
քաղաքացիները, որոնց արտաքսումը կասեցվել է փաստի կամ օրենքի ուժով, դուրս են
Հրահանգի գործողության ոլորտից։
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Ուսանողների մասին հրահանգի 10–րդ հոդված։
Ուսանողների մասին հրահանգի 14–րդ հոդված։
393
Ուսանողների մասին հրահանգի 11–րդ հոդված։
394
Ուսանողների մասին հրահանգի 15–րդ հոդված։
395
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների մասին հրահանգի 3–րդ հոդված։ Հրահանգի համատեքստում
գիտահետազոտական աշխատանքը հասկացությունը վերաբերում է պարբերական հիմունքներով իրականացվող
ստեղծագործական աշխատանքին՝ գիտելիքի, այդ թվում՝ մարդու, մշակույթի և հասարակության վերաբերյալ
գիտելիքների պաշարն ավելացնելու նպատակով, և վերաբերում է այդ գիտելիքների պաշարի օգտագործմանը՝ նոր
գործադիրներ նախագծելու համար։ (Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների մասին հրահանգի 2–րդ
հոդվածի «բ» կետ)։
392
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Գիտահետազոտական աշխատանք իրականացնող կազմակերպությունները396
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողին հյուրընկալելու ցանկություն ունեցող
գիտահետազոտական աշխատանք իրականացնող ցանկացած կազմակերպություն պետք է
նախ հաստատվի այն անդամ պետության կողմից, որտեղ այն գտնվում է։397 Հրահանգով չեն
ամրագրվում հաստատման ընթացակարգերը։Տեղեկատվության մատչելիությունը դյուրացնելու նպատակով՝ ամեն տարի անդամ պետություններում պետք է հրապարակվեն
հաստատված գիտահետազոտական աշխատանք իրականացնող կազմակերպությունների
ցանկերը։398 Եթե առկա չեն բացառիկ հանգամանքներ, գիտահետազոտական աշխատանք
իրականացնող կազմակերպությանը տրված թույլատրությունները վավերական են
առավելագույնը հինգ տարի ժամկետով։399
Կամընտիր կերպով, անդամ պետությունները կարող են պահանջել գրավոր
պարտավորություն գիտահետազոտական աշխատանք իրականացնող կազմակերպության
կողմից առ այն, որ եթե գիտահետազոտական աշխատանք կատարողը անօրինական է
բնակվում համապատասխան անդամ պետության տարածքում, կազմակերպությունը
պատասխանատու կլինի հանրային միջոցներից՝ գիտահետազոտական աշխատանք
կատարողի ապրուստի և վերադարձի համար վճարված ծախսերը փոխհատուցելու համար։
Գիտահետազոտական աշխատանք իրականացնող կազմակերպության ֆինանսական
պարտավորությունը դադարում է հյուրընկալման մասին համաձայնագրի ավարտից
ամենաուշը վեց ամիս հետո։400 Բացի գրանցումից՝ գիտահետազոտական աշխատանք
իրականացնող կազմակերպությունը պետք է գիտահետազոտական աշխատանք կատարողի
հետ ստորագրի հյուրընկալման մասին համաձայնագիր, այսինքն՝ օրինական պայմանագիր,
որով գիտահետազոտական աշխատանք կատարողը պարտավորվում է ավարտին հասցնել
գիտահետազոտական ծրագիրը, իսկ կազմակերպությունը պարտավորվում է հյուրընկալել
գիտահետազոտական աշխատանք կատարողին, եթե գիտահետազոտական աշխատանք
կատարողին տրամադրվի բնակության/կացության թույլտվություն։ Գիտահետազոտական
աշխատանք իրականացնող կազմակերպությունները կարող են ստորագրել հյուրընկալման
մասին համաձայնագիր, միայն եթե՝
գիտահետազոտական ծրագիրն ընդունվել է
կազմակերպությունում համապատասխան մարմինների կողմից՝ գիտահետազոտական
ծրագրի նպատակն ու տևողությունը, անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայությունը և
գիտահետազոտական աշխատանք կատարողի որակավորումներն ուսումնասիրելուց հետո,
գիտահետազոտական աշխատանք կատարողն ունի ամսական կտրվածքով բավարար
միջոցներ, այդ թվում՝ բոլոր ռիսկային հիվանդությունների մասով ապահովագրություն՝
խուսափելու հյուրընկալող պետության սոցիալական բարեկեցության ծրագրին դիմելու
դեպքերից։401 Հյուրընկալման մասին համաձայնագրում նշվում են գիտահետազոտական
աշխատանք
կատարողի
և
գիտահետազոտական
աշխատանք
իրականացնող
402
կազմակերպության միջև իրավական փոխհարաբերությունները։
Հյուրընկալման մասին

396

Հրահանգի համաձայն՝ գիտահետազոտական աշխատանք իրականացնող կազմակերպություններն են
պետական և մասնավոր կազմակերպությունները, որոնք գիտահետազոտական աշխատանք են իրականացնում և
որոնք հաստատվել են անդամ պետության կողմից։
397
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների մասին հրահանգի 5–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
398
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների մասին հրահանգի 5–րդ հոդվածի 5–րդ մաս։
399
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների մասին հրահանգի 5–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
400
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների մասին հրահանգի 5–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
401
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների մասին հրահանգի 6–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
402
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների մասին հրահանգի 6–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
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համաձայնագրի ժամկետն ինքնաբերաբար ավարտվում է, եթե գիտահետազոտական
աշխատանք կատարողը չի ընդունվում կամ գիտահետազոտական աշխատանք կատարողի և
գիտահետազոտական
աշխատանք
իրականացնող
կազմակերպության
իրավական
403
փոխհարաբերություններն ավարտին են մոտենում։
Գիտահետազոտական աշխատանք
իրականացնող կազմակերպությունը պետք է անհապաղ տեղեկացնի անդամ պետության
կողմից այդ նպատակով նշանակված մարմնին, հյուրընկալման մասին համաձայնագրի
իրականացման հնարավոր խոչընդոտման ցանկացած դեպքի մասին։404
Մուտքի պայմանները
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողի ընդունումը կարգավորվում է
Հրահանգի 7–րդ հոդվածով, որի համաձայն անդամ պետությունը պետք է ընդունի
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողներին, եթե նրանք՝ ներկայացնում են
վավերական անձնագիր կամ համարժեք ճամփորդական փաստաթուղթ, ներկայացնում են
գիտահետազոտական աշխատանք իրականացնող կազմակերպության հետ ստորագրված
հյուրընկալման մասին համաձայնագիր, ներկայացնում են գիտահետազոտական աշխատանք
իրականացնող կազմակերպության կողմից տրված՝ ֆինանսական պարտավորության
վերաբերյալ տեղեկանք, չեն դիտարկվում որպես սպառնալիք հասարակական կարգին,
հանրային անվտանգությանը կամ հանրային առողջությանը։ Եթե պայմանները կատարվում
են, ապա երրորդ երկրի քաղաքացին իրավունք է ստանում, որպեսզի նրան
բնակության/կացության թույլտվություն տրամադրեն։
Բնակության/կացությանը թույլտվությունը տրամադրվելու է մեկ տարի ժամկետով, իսկ
ժամկետը
երկարաձգվելու է
տարեկան
կտրվածքով։
Եթե
ծրագրվում
է,
որ
գիտահետազոտական ծրագիրը կտևի մեկ տարուց քիչ, բնակության/կացության
թույլտվությունը պետք է տրամադրվի ծրագրի տևողության ժամկետով։405 Ընտանիքի
անդամների համար Հրահանգով սահմանվում է, որ երբ անդամ պետությունը շնորհում է
բնակության/կացության թույլտվություն գիտահետազոտական աշխատանք կատարողի
ընտանիքի անդամներին, թույլտվությունը պետք է լինի միևնույն տևողությամբ, ինչ
գիտահետազոտական
աշխատանք
կատարողինը
(եթե
նրանց
ճամփորդական
փաստաթղթերը վավերական են), և դա չպետք է պայմանավորել գիտահետազոտական
աշխատանք կատարողի բնակության/կացության նվազագույն ժամկետի պահանջով։406
Այնուամենայնիվ, ընտանիքի վերամիավորում թույլ տալու որևէ ընդհանուր պարտավորություն
գոյություն չունի։ Դիմումի ընթացակարգի մասով անդամ պետությունները պետք է որոշեն, թե
արդյոք դիմումները ներկայացվելու են գիտահետազոտական աշխատանք կատարողի, թե
գիտահետազոտական աշխատանք իրականացնող համապատասխան կազմակերպության
կողմից։407 Որպես ընդհանուր կանոն՝ դիմումները պետք է ներկայացվեն գիտահետազոտական աշխատանք կատարողի բնակության/կացության վայրում, սակայն, անդամ
պետությունները կարող են թույլատրել դիմումի ուղղակի ներկայացում անդամ պետությունում,
եթե գիտահետազոտական աշխատանք կատարողը օրինական հիմունքներով ներկա է այդ
տարածքում։408
403

Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների մասին հրահանգի 6–րդ հոդվածի 4–րդ մաս։
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների մասին հրահանգի 6–րդ հոդվածի 5–րդ մաս։
405
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների մասին հրահանգի 8–րդ հոդված։
406
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների մասին հրահանգի 9–րդ հոդված։
407
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների մասին հրահանգի 14–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
408
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների մասին հրահանգի 14–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
404
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Ընթացակարգերի մասով իրավունքները
15–րդ հոդվածը պարտավորեցնում է անդամ պետություններին հնարավորինս շուտ
որոշում ընդունել, եթե անհրաժեշտ է՝ արագացված ընթացակարգով, սակայն այլ
Հրահանգների հետ համեմատած, գոյություն չունի ամրագրված որևէ առավելագույն
տևողություն։409 Անդամ պետությունում իրավասու մարմինները պետք է գրավոր ծանուցեն
դիմողին իրենց որոշման մասին։ Պետք է ներկայացվեն պատճառներ ցանկացած որոշման
մասով, որով մերժվում, փոփոխվում է բնակության/կացության թույլտվությունը, կամ մերժվում
է դրա ժամկետի երկարաձգումը կամ տեղի է ունենում բնակության/կացության
թույլտվությունից զրկում։410 Երրորդ երկրի քաղաքացիները պետք է իրավունք ունենան
համապատասխան անդամ պետության դատարաններում բողոքարկելու ցանկացած որոշում։411
Զրկելը և երկարաձգելը
10–րդ հոդվածի համաձայն՝ անդամ պետությունները կարող են զրկել կամ մերժել
նախկինում տրամադրված բնակության/կացության թույլտվության ժամկետի երկարաձգումը,
եթե այն ձեռք է բերվել խարդախությամբ կամ եթե այն պարզում է, որ թույլտվություն ունեցողը
չի բավարարել կամ այլևս չի բավարարում մուտքի և բնակության/կացության նախատեսված
պայմանները, կամ եթե նա բնակվում է տվյալ երկրում թույլատրվածից բացի այլ հիմքերով,
ինչպես նաև հասարակական կարգի, հանրային անվտանգության կամ հանրային
առողջության պատճառներով։412
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների իրավունքները
Հրահանգի համաձայն ընդունված գիտահետազոտական աշխատանք կատարողները
իրավունք ունեն մուտք գործելու և բնակվելու անդամ պետության տարածքում՝
գիտահետազոտական ծրագիր իրականացնելու նպատակով, նրանց թույլատրվում է
դասավանդել (առավելագույն ժամաքանակը կարող է որոշվել անդամ պետությունների
կողմից)։
Երբ
գիտահետազոտական
աշխատանք
կատարողը
ստանում
է
բնակության/կացության թույլտվություն, այդ թույլտվությամբ ինքնաբերաբար տրվում է նաև
աշխատանքի իրավունք: Առանձին աշխատանքի թույլտվության կամ աշխատանքային շուկայի
ուսումնասիրության կարիք չկա, որով կապացուցվի, որ գիտահետազոտական աշխատանքը
կարող է կատարվել ԵՄ քաղաքացի հանդիսացող գիտահետազոտական աշխատանք
կատարողի կողմից։ Ավելին, Հրահանգով երաշխավորվում է քաղաքացիների հետ՝
բնակության/կացության թույլտվություն ունեցողների հավասար վերաբերմունքի իրավունքը՝
դիպլոմների, վկայականների և մասնագիտական այլ որակավորումների ճանաչման մասով,
աշխատանքային պայմանների մասով, այդ թվում՝ վարձատրության, աշխատանքից
ազատման, սոցիալական ապահովության, ինչպես սահմանված է ազգային օրենսդրությամբ,
հարկային արտոնությունների մասով, ապրանքների և ծառայությունների հասանելիության,
ինչպես նաև հանրությանը հասանելի ապրանքների ու ծառայությունների մատակարարման
մասով։413 Հրահանգով նաև թույլատրվում է գիտահետազոտական աշխատանքի մի մասի
կատարումը մյուս անդամ պետության տարածքում։414
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Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների մասին հրահանգի 15–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների մասին հրահանգի 15–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
411
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների մասին հրահանգի 15–րդ հոդվածի 4–րդ մաս։
412
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների մասին հրահանգի 10–րդ հոդված։
413
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների մասին հրահանգի 11–12–րդ հոդվածներ։
414
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների մասին հրահանգի 13–րդ հոդված։
410
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6.2 Հայաստանի իրավական դաշտը
6.2.1 Ուսանողները
Օտարերկրացի ուսանողներին գրավելը, լինելով «կրթական ծառայություններ
մատուցող», երկար տարիներ եղել է Հայաստանի միգրացիոն քաղաքականության
նպատակներից մեկը։415 Ներկայումս Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում տարեկան սովորում են 4.000 – 5.000 օտարերկրացի ուսանողներ։
Այս
ուսանողների գրեթե կեսը արտերկրում ապրող ազգությամբ հայեր են։ Ծագման հիմնական
երկրներն են Ռուսաստանի Դաշնությունը, Վրաստանը, Իրանը, Հնդկաստանը և Սիրիան։416
Հայաստանի Սահմանադրությամբ նախատեսվում է կրթության իրավունքը։417
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքում հավասար վերաբերմունքի վերաբերյալ դրույթի
առկայության արդյունքում, դա հավասարապես կիրառելի է նաև օտարերկրյա
քաղաքացիների նկատմամբ։418
Մուտքի պայմանները
Հայաստանում ուսանելու ցանկություն ունեցող օտարերկրացիները կարող են երկիր
մուտք գործել այցելության մուտքի վիզայով,419եթե գոյություն ունի մուտքի վիզայի պահանջ
տվյալ պետության համար, ինչպես նաև պետք է դիմեն Հայաստանում ուսանելու նպատակով
ժամանակավոր կացության թույլտվություն ստանալու համար։420 Իրանցի ուսանողների համար
կացության կարգավիճակի համար դիմումի վճարի պահանջը հանվել է՝ իրանցի ուսանողների
համար Հայաստանի գրավչությունն ավելացնելու համար։421 Սակայն, հստակ չէ, թե որն է այդ
քայլի իրավական հիմքը։
Ժամանակավոր կացության թույլտվության համար դիմելիս դիմողը պետք է հիմնավորի,
որ առկա են Հայաստանում իր կացությունը հիմնավորող հանգամանքներ. ուսումը կարող է
դիտարկվել այդպիսի հանգամանք։ Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակավոր կամ
մշտական կացության կարգավիճակ ստանալու (կացության կարգավիճակը երկարաձգելու)
դիմումի հետ ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը, դիմումի քննարկման կարգը, ժամանակավոր կացության քարտի, մշտական կացության քարտի և Հայաստանի Հանրապետության հատուկ անձնագրի նկարագրերը և ձևերը հաստատելու մասին Կառավարության
որոշմամբ նախատեսվում է, որ դիմողը պետք է ներկայացնի կացության կարգավիճակ
ստանալու (կացության կարգավիճակը երկարաձգելու) հանգամանքը հիմնավորող փաստաթղթեր։422 Ըստ հարցազրույցի մասնակիցների՝ ուսանողները պետք է ապացուցեն, որ
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Ռոսի Լոնգի, Պ, Պրուտչ Ֆ, Գալստյան Ք, Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի կառավարման
ոլորտի ուսումնասիրություն, էջ 74, Առաքելության գնահատման զեկույց, ՄՄԿ, 2008 թվականի մարտ, Երևան,
հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://publications.iom.int/bookstore/free/Review_MigrationManagmentReport2008_English.pdf (էջայցը՝ 2012 թվականի
հոկտեմբերի 28–ին)։
416
Տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, հասանելի է հետևյալ
հասցեով՝ http://www.smsmta.am/?id=1026(էջայցը՝ 2012 թվականի հոկտեմբերի 28–ին)։
417
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 39–րդ հոդված։
418
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 5–րդ հոդված։
419
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 10–րդ հոդվածի «ա» կետ։
420
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 15–րդ հոդվածի «ա» կետ։
421
Իշխանությունների փորձը ցույց է տվել, որ իրանցի ուսանողները ավելի մեկնում են Իրանից ավելի շատ
կացության թույլտվության ծախսերը տնտեսելու համար։
422
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 7–ի թիվ 134–Ն որոշումը՝
Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակավոր կամ մշտական կացության կարգավիճակ ստանալու
(կացության կարգավիճակը երկարաձգելու) դիմումի հետ ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը, դիմումի
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նրանք ընդունվել են համալսարան Հայաստանում։423Դա սովորաբար կատարվում է
համալսարանների կողմից տրված գրության միջոցով։Բացի դրանից՝ Ազգային անվտանգության ծառայությունն իրականացնում է անվտանգության ստուգում և հավաստում է
փաստաթղթերի վավերականությունը։
Ուսանողների համար կացության թույլտվությունը, ինչպես նաև ցանկացած տեսակի
կացության թույլտվությունը կարող է մերժվել, եթե՝ ա) անձը արտաքսվել է Հայաստանի
Հանրապետության տարածքից կամ նախկինում զրկվել է կացության կարգավիճակից՝ երեք
տարվա ընթացքում, բ) նա դատապարտվել է Հայաստանի Հանրապետությունում՝ ծանր կամ
առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու համար, գ) գոյություն ունեն հավաստի
տվյալներ, որ նա իրականացնում է այնպիսի գործունեություն, մասնակցում, կազմակերպում
կամ հանդիսանում է այնպիսի կազմակերպության անդամ, որի նպատակն է վնաս պատճառել
պետական
անվտանգությանը,
տապալել
սահմանադրական
կարգը,
թուլացնել
պաշտպանունակությունը, իրականացնել ահաբեկչական գործունեություն, սահմանով
ապօրինաբար տեղափոխել զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր, ռադիոակտիվ նյութեր,
թմրանյութեր, հոգեներգործուն նյութեր կամ իրականացնել մարդկանց առևտուր (թրաֆիքինգ)
և (կամ) անօրինական սահմանահատումներ, դ) նա տառապում է նշված հիվանդություններից
որևէ մեկով, ե) պետական անվտանգության կամ հասարակական կարգի պատճառներով, զ)
անձը ներկայացրել է իր մասին կեղծ տեղեկություններ կամ չի ներկայացրել անհրաժեշտ
փաստաթղթեր, կամ գոյություն ունեն տվյալներ այն մասին, որ նրա գտնվելը Հայաստանի
Հանրապետությունում ունի այլ նպատակ, քան հայտարարվածը, է) նա «Оտարերկրացիների
մասին» օրենքը խախտելու համար ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության և չի
կատարել վարչական ակտով իր վրա դրված պարտականությունը մեկ տարվա ընթացքում:424
Կացության
կարգավիճակներ
ստանալու
համար
դիմումները
Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում ներկայացվում են Ոստիկանության անձնագրային և
վիզաների վարչություն, որը նաև պատասխանատու է թույլտվություն տրամադրելու համար:
Դիմումի վերաբերյալ որոշումն ընդունվում է 30 օրվա ընթացքում: Բացասական որոշման
բողոքարկումները թույլատրվում են։425
Ժամանակավոր կացության թույլտվությունը, ինչպես և ցանկացած կացության
թույլտվություն, տրվում է մինչև 1 տարի ժամկետով՝ յուրաքանչյուր անգամ 1 տարով
երկարաձգելու հնարավորությամբ: Կացության կարգավիճակը երկարաձգելու դիմումը պետք
է ներկայացվի կարգավիճակի ժամկետը լրանալուց առնվազն 30 օր առաջ: Ուսման
նպատակով կարող է սահմանվել ավելի կարճ ժամկետ, սակայն մինչ այժմ Կառավարությունն
այս տարբերակից չի օգտվել:426
Կացության կարգավիճակից զրկելը
4.2 գլխում նկարագրված՝ կարգավիճակից զրկելու դեպքերը կիրառելի են։ Սակայն,
ուսանողների համատեքստում, թվում է՝ կիրառելի են հետևյալ հիմքերը՝ եթե պարզվել է, որ
կացության կարգավիճակ ստանալիս ներկայացվել են կեղծ տեղեկություններ, կամ գոյություն

քննարկման կարգը, ժամանակավոր կացության քարտի, մշտական կացության քարտի և Հայաստանի
Հանրապետության հատուկ անձնագրի նկարագրերը և ձևերը հաստատելու մասին։
423
Հարցազրույց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունում, 2012
թվականի սեպտեմբեր։
424
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 19–րդ հոդված։
425
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 18–րդ հոդվածի 5–րդ մաս և 20–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
426
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 15–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
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ունեն տվյալներ այն մասին, որ անձի գտնվելը Հայաստանի Հանրապետությունում ունի այլ
նպատակ, քան հայտարարվածը, եթե անձը սպառնալիք է ներկայացնում պետական
անվտանգությանը կամ հասարակական կարգին: Կացության կարգավիճակը երկարաձգելու
համար օտարերկրացու կողմից ներկայացված դիմումը կարող է մերժվել նույն հիմքերով։427
Աշակերտները, կամավորները և չվարձատրվող վերապատրաստվողները
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքով այդ խմբերի համար կոնկրետ դրույթներ չեն
սահմանվում։
6.2.2 Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողները
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքով գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների մուտքի համար կոնկրետ պայմաններ չեն սահմանվում, այնուամենայնիվ, եթե նրանք
աշխատանքի են ընդունվում համալսարանի կամ գիտահետազոտական աշխատանք
իրականացնող ինստիտուտի կողմից, ապա նրանց նկատմամբ կկիրառվեն նույն
սկզբունքները, ինչ մյուս օտարերկրացի աշխատողների դեպքում՝ նրանք նախ պետք է ձեռք
բերեն այցելության մուտքի վիզա, և հետո կարող են դիմել ժամանակավոր կացության
թույլտվության համար՝ աշխատանքի նպատակով։
6.3 Բացթողումների վերլուծություն
6.3.1 Հայաստանի օրենսդրության և գործնականում դրա կիրառության մասով
բացթողումների վերլուծություն
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքով սահմանվում է շատ սահմանափակ կարգավորիչ
դաշտ Հայաստան ուսանողների մուտքի վերաբերյալ։
Մասնավորապես, Օրենքով չեն
ամրագրվում ուսանողների համար կոնկրետ մուտքի պահանջներ, (նախապես) համալսարան
ընդունվելու պահանջ առկա չէ։ Ի հակադրություն դրան՝ հարցազրույցների ընթացքում պարզ
է դարձել, որ համալսարան ընդունվելը նախապայման է Հայաստանում կացության համար։
Ավելին, որոշակի ծագման երկրների համար վարչական վճարների նվազեցման իրավական
հիմքը հստակ չէ։
6.3.2 Հայաստանի օրենսդրության և ԵՄ կանոնագրքի միջև բացթողումների
վերլուծություն
Ուսանողների համար մուտքի պայմանները
Հայաստանում ժամանակավոր կացության թույլտվության համար ընդունման ընդհանուր
պայմանները համեմատելի են Հրահանգով նախատեսված ընդհանուր պայմաններին՝ երկու
դեպքում էլ պահանջվում է վավերական անձնագիր, հասարակական կարգին և հանրային
անվտանգությանը սպառնալիքի բացակայություն, և դիմումն ուսումնասիրելու համար վճարի
կատարում։ Հրահանգով սահմանված՝ հանրային առողջության վերաբերյալ պահանջը
համեմատելի է այն հիվանդություններին, որոնք «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 19–րդ
հոդվածի «դ» կետով մերժման հիմք են հանդիսանում։ Այնուամենայնիվ, թվում է՝ Հրահանգում
նշված հասարակական կարգ և հանրային անվտանգություն հասկացությունների
նշանակությունն ավելի նեղ է, քան «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 19–րդ հոդվածում
թվարկված մերժման հիմքերը։ Մինչդեռ, ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություն
կատարելու համար դատապարտումը, «գ» կետով սահմանված ահաբեկչական և այլ
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գործունեության իրականացումը, պետական անվտանգությանը և հասարակական կարգին
սպառնալիքը համապատասխանում են Հրահանգին, նախկինում արտաքսվելը և վարչական
պատասխանատվությունը, թվում է, դուրս են Հրահանգի գործողության ոլորտից։Ավելին, ի
հակադրություն Հրահանգին՝ Հայաստանի օրենսդրությամբ չի պահանջվում բժշկական
ապահովագրության առկայություն թույլտվության համար դիմելիս, միայն առողջական
վիճակի մասին բժշկական ապացույց, որն ավելի շատ ստուգելու համար է, որ դիմողը չի
տառապում 19–րդ հոդվածով նախատեսված հիվանդություններից որևէ մեկով։ Բացի դրանից՝
«Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի օրենքով սահմանվում է շատ սահմանափակ
կարգավորիչ դաշտ ուսանողների համար Հայաստան մուտքի և կացության համար, չեն
սահմանվում ուսանողների համար ընդունման որոշակի պայմաններ։ «Օտարերկրացիների
մասին» օրենքի 15–րդ հոդվածով միայն նախատեսվում է, որ օտարերկրացին պետք է
հիմնավորի իր բնակվելու հանգամանքը։ Մասնավորապես, հստակ սահմանված չէ, թե ինչ
փաստաթղթեր են պահանջվում և ինչպես է կատարվում հիմնավորումը՝ համեմատած
Հրահանգի 7–րդ հոդվածով սահմանված հստակ պարտավորության հետ, որ երրորդ երկրի
քաղաքացին ընդունվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության կողմից։ Բացի
դրանից՝ Հայաստանի օրենսդրությամբ չի պահանջվում ապրուստի բավարար միջոցների
ապացույց։ Ինչպես և շատ անդամ պետություններում,428 Հայաստանում ևս կոնկրետ
պայմաններ սահմանված չեն ուսանողների կողմից լեզվի իմացության վերաբերյալ։ Շատ
անդամ պետություններում, այդ պահանջը ուղղակիորեն ապացուցվում է այն փաստով, որ
դիմողը ընդունվել է համալսարանի կողմից։
Վավերականության ժամկետը
Ինչ վերաբերում է թույլտվության վավերականության ժամկետին, ապա 15–րդ հոդվածը
համապատասխանում է Հրահանգի պահանջին։
Աշխատանքային շուկա մուտք գործելու հնարավորությունը
Հրահանգը պարտադրում է անդամ պետությանը տրամադրել աշխատանքային շուկա
մուտք գործելու հնարավորություն շաբաթական առնվազն 10 ժամ։ Երկրորդային
օրենսդրության բացակայության պատճառով, ուսանողները, ինչպես և ցանկացած այլ
օտարերկրացի, ունի աշխատանքային շուկայից օգտվելու հնարավորություն։
Զրկելը և ժամկետը չերկարաձգելը
Հրահանգով բնակության/կացության թույլտվությունից զրկելու և դրա ժամկետ
չերկարաձգելու առավել մեծ հնարավորություններ է տալիս, քան Հայաստանի օրենսդրության
համապատասխան դրույթը, ինչպես օրինակ՝ մուտքի պայմանների շարունակական
պահպանումը (պահանջվող ճամփորդական փաստաթուղթը, ուսումնական հաստատությունից
հեռացումը, վերապատրաստման մասին համաձայնագիրը չեղյալ հայտարարելը, և ապրուստի
բավարար միջոցների բացակայությունը)։ Մասնավորապես, ուսման ընթացքն ու ավարտը
բավարար կերպով չի դիտանցվում Հայաստանում, այդ պատճառով, հստակ չէ, թե արդյոք
ուսանողները ավարտում են իրենց ուսման փուլը։ Ավելին, Հրահանգով սահմանվում է, որ
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Եվրոպական հանձնաժողով, Հանձնաժողովից կողմից Եվրոպական պառլամենտին և Խորհրդին ուղղված
զեկույց՝ «Ուսման, աշակերտների փոխանակման, առանց վարձատրության վերապատրաստման կամ կամավոր
աշխատանքի նպատակով երրորդ երկրի քաղաքացիների մուտքի թույլտվության պայմանների մասին» Խորհրդի
2004 թվականի դեկտեմբերի 13–ի 2004/114/ԵՀ հրահանգի կիրառման մասին, COM(2011) 587 վերջնական,
20011թվականի սեպտեմբերի 28, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0587:FIN:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի հունվարի 24-ին):
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բնակության/կացության թույլտվությունից կարելի է զրկել կամ դրա երկարաձգումը կարող է
մերժվել, եթե ուսանողը չի պահպանում տնտեսական գործունեությամբ զբաղվելու ժամային
սահմանափակումը։ Երկրորդային օրենսդրության բացակայության պատճառով, ներկայումս
ուսանողների կողմից Հայաստանում աշխատանքային շուկայի հնարավորություններից
օգտվելու որևէ սահմանափակում չկա։
Հանրային
անվտանգության
և
հասարակական
կարգի,
ինչպես
նաև
բնակության/կացության թույլտվությունը խարդախությամբ ձեռք բերելու հիմքերը երկու
օրենսդրական դաշտերում էլ բնակության/կացության թույլտվությունից զրկելու և դրա
ժամկետը չերկարաձգելու հիմքեր են։
Ընթացակարգերի մասով երաշխիքները
Հրահանգով թույլատրվում է ժամանակամիջոցի մասով հայեցողության լայն շրջանակ.
անդամ պետություններում այդ ժամանակահատվածը տատանվում է վեց աշխատանքային
շաբաթից մինչև վեց ամիս։ Այսպիսով, Հայաստանի օրենսդրությամբ նախատեսված 30 օրը
համապատասխանում է Հրահանգի պահանջին։ Ինչ վերաբերում է Հրահանգում նշված
պակասող փաստաթղթերի և բացասական որոշման դեպքում ծանուցման պահանջին, ապա
Հայաստանի օրենսդրությունը չի լիազորում համապատասխան մարմիններին ծանուցելու
դիմողներին։ Հրահանգով թույլատրվում է դիմումն ուսումնասիրելու նպատակով վճարի
գանձումը։ Սակայն, դրանով Հրահանգը չպետք է անարդյունավետ դառնա։
Ուսանողների,
աշակերտների,
կամավորների
և
չվարձատրվող
վերապատրաստվողների ընդունումը և կացությունը
Հայաստանի օրենսդրությամբ որևէ բան չի նախատեսվում վերը նշված խմբերի մուտքի
և կացության համար։
Գիտահետազոտական աշխատանքի նպատակով ընդունումը և կացությունը
Հայաստանի օրենսդրությամբ որևէ բան չի նախատեսվում վերը նշված խմբերի մուտքի
և կացության համար։
6.4 Առաջարկություններ
Ուսանողների ընդունումը
 Հաստատակամորեն առաջարկվում է հստակ կերպով կարգավորել ուսանողների
ընդունման համար նախատեսված չափորոշիչները և պայմանները։ ԵՄ կանոնագրքին
համապատասխան՝ հետևյալ պահանջները պետք է նախապայման լինեն ուսանողների
ընդունման համար՝ ապրուստի բավարար միջոցների ապացույց, բարձրագույն
ուսումնական
հաստատությունում
օտարերկրյա
քաղաքացու
ընդունում,
անչափահասների դեպքում՝ ծնողների թույլտվություն, բժշկական ապահովագրություն
և վերջապես՝ դիմումի վճարի կատարում։ Կարող են որոշվել ամսական կտվածքով
միջոցները՝ ապրուստի կամ աշխատավարձի նվազագույն սահմանին, ինչպես նաև
քաղաքացի հանդիսացող ուսանողներին տրվող կրթաթոշակների սահմանին
համապատասխան։ Առաջարկվում է վերանայել և սահմանափակել կացության
թույլտվության համար դիմումը մերժելու հիմքերը՝ Ուսանողների մասին հրահանգի՝
հանրային անվտանգության, հասարակական կարգի և հանրային առողջության
վերաբերյալ պահանջներին համապատասխան։ Առաջարկվում է վերանայել
կացության թույլտվության համար դիմումի վճարի չափը։ Դիմումի վճարի չափը չպետք
է գերազանցի դիմումն ուսումնասիրելու ժամանակ առաջացող ծախսերը։
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 Առաջարկվում է տեղեկատվություն տրամադրել, նախընտրելի է համացանցի միջոցով,
ընդունման պայմանների և ընթացակարգերի վերաբերյալ, մասնավորապես
հրապարակել մեկ անգամ ներմուծված՝ ամսական կտրվածքով ապրուստի, ուսման և
ճամփորդության համար ծախսերի չափը։
Ուսանողին մշտական կացության կարգավիճակից զրկելը և մշտական կացության
թույլտվության ժամկետը չերկարաձգելը
Առաջարկվում է վերանայել կացության թույլտվության ժամկետը չերկարաձգելու
չափորոշիչները, մասնավորապես կիրարկել օրենսդրական միջոցներ՝ ուսման ընթացքն ու
ավարտը դիտանցելու համար:
Ուսանողների համար աշխատանքային շուկայից օգտվելու հնարավորությունը
Առաջարկվում է կարգավորել ուսանողների համար աշխատանքային շուկայից օգտվելու
հնարավորությունը՝ Հրահանգի 17-րդ հոդվածին համապատասխան, և իրականացնել
միջոցներ՝ դիտանցելու ուսանողների աշխատաժամանակը։
Ուսանողների, աշակերտների, վերապատրաստվողների և կամավորների ընդունումը
Դպրոցականներին, չվարձատրվող վերապատրաստվողներին և կամավորներին
վերաբերվող՝ Ուսանողների մասին հրահանգի դրույթը պարտադիր բնույթ չի կրում,
այնուամենայնիվ, քանի որ Հայաստանի օրենսդրությունը չի սահմանում այդ խմբերի
ընդունման և կացության վերաբերյալ դրույթներ, ապա առաջարկվում է այն ներմուծել
օրենսդրական դաշտ՝ Ուսանողների մասին հրահանգի դրույթի համաձայն, ինչպես
նկարագրված է վերևում:
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների ընդունումը
 Օտարերկրյա
քաղաքացի
հանդիսացող՝
գիտահետազոտական
աշխատանք
կատարողների ընդունումն ու կացությունը դյուրացնելու նպատակով՝ առաջարկվում է
դրա վերաբերյալ դրույթ ներմուծել օրենսդրական դաշտ՝ Գիտահետազոտական
աշխատանք կատարողների մասին հրահանգին համապատասխան։ Այդ նպատակով
կարող է ստեղծվել կոնկրետ կացության թույլտվություն։
 Իրավական դաշտը կիրարկելուն պես՝ առաջարկվում է տրամադրել թարմացված
տեղեկատվություն, մասնավորապես համացանցի միջոցով, գիտահետազոտական
աշխատանք իրականացնող կազմակերպությունների և գիտահետազոտական
աշխատանք իրականացնելու նպատակով երկրի տարածքում մուտքի և կացության
համար պայմանների և ընթացակարգերի վերաբերյալ։
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7. ԸՆՏԱՆԻՔԸ ԵՎ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
7.1. ԵՄ կանոնագիրքը
7.1.1 ԵՄ Հիմնարար իրավունքների խարտիան և Մարդու իրավունքների
եվրոպական կոնվենցիան
Ընտանեկան կյանքի իրավունքը և ամուսնանալու ու ընտանիք կազմելու իրավունքը
մարդու հիմնարար իրավունքներն են, որոնք պաշտպանված են ԵՄ Հիմնարար իրավունքների
խարտիայով (ՀԻԽ) և Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով (ՄԻԵԿ)։Ընտանիք
կազմելու և ընտանիքի միասնությունը պահպանելու իրավունքը դիտարկվում է որպես ԵՄ
իրավունքի գլխավոր սկզբունք, Եվրոպական միության արդարադատության դատարանը նաև
դիտարկում է ՄԻԵԿ–ի 8–րդ հոդվածը որպես ԵՄ իրավունք։ Ինչ վերաբերվում է երրորդ երկրի
քաղաքացիներին, ապա այդ իրավունքները կարող են կիրառելի լինել տարբեր
եղանակներով՝առաջին, արդյոք անդամ պետությունները թույլատրում են ընտանիք կազմել և
երրորդ
երկրի
քաղաքացիների
հետ
ամուսնություն
համապատասխան
անդամ
պետություններում, երկրորդ, արդյոք և ինչ պայմաններով է թույլատրվում ընտանիքի
վերամիավորումը ԵՄ–ից դուրս գտնվող ընտանիքի անդամների հետ, և երրորդ, արդյոք
օտարերկրացիներին վերաբերող՝ օրենսդրությունում առկա հարկադրանքի միջոցները,
ինչպիսիք են օրինակ՝ արտաքսումը, վտարումը և բնակության/կացության կամ վերադարձի
արգելքը, կարող են խախտել այդ իրավունքները (Grabenwarter/Pabel 2012:278):
Հիմնարար իրավունքների խարտիայի 9–րդ հոդվածով երաշխավորվում է.
«Ամուսնության և ընտանիք կազմելու իրավունքը երաշխավորվում է՝ այդ իրավունքների
իրականացումը կարգավորող ազգային օրենքներին համապատասխան։»։429 ՄԻԵԿ–ի 12–րդ
հոդվածում ամրագրված է համապատասխան դրույթը՝ «Ամուսնության և ընտանիք կազմելու
իրավունքը երաշխավորվում է՝ այդ իրավունքների իրականացումը կարգավորող ազգային
օրենքներին համապատասխան։»։ Այդ դրույթները նախորդում են ՄԻԵԿ–ի 8–րդ հոդվածով և
ՀԻԽ–ի 7–րդ հոդվածով սահմանված՝ մասնավոր և ընտանեկան կյանքի իրավունքին, քանի որ
դրանցով պաշտպանվում է ամուսնությունը և ընտանիքի ձևավորումը։ ՀԻԽ–ի 9–րդ հոդվածի
կիրառման ոլորտն ավելի լայն է, քան ՄԻԵԿ–ինը, քանի որ դրանով պաշտպանվում է նույն
սեռի ներկայացուցիչների ամուսնությունը՝ կախված անդամ պետությունների ավանդույթներից (Schwarze 2012: 2635), մինչդեռ ՄԻԵԿ–ով հստակ նշվում է տղամարդկանց և
կանանց մասին։ Երկու փաստաթղթերով էլ, այնուամենայնիվ, պաշտպանվում են
տրանսսեքսուալների իրավունքները (Schwarze 2012: 2635)։ Ամուսնության իրավունքը
ներառում է, թե՛ ՀԻԽ–ի 9–րդ հոդվածի, և թե՛ ՄԻԵԿ–ի 12–րդ հոդվածի, ամուսնության
պոզիտիվ իրավունքը և նաև չամուսնանալու նեգատիվ իրավունքը, բայց ոչ
ամուսնալուծության իրավունքը (Schwarze 2012: 2636 և Grabenwarter/Pabel 2012: 274f)։ Երկու
հոդվածների երկրորդ մասը՝ ընտանիք կազմելու իրավունքը կենտրոնանում է առաջին հերթին
երեխա ունենալու վրա, այդ թվում՝ որդեգրման միջոցով, սակայն, դրանով չի տրվում
որդեգրման իրավունք՝ որպես այդպիսին (Grabenwarter/Pabel 2012: 274f)։ ՀԻԽ–ի 7–րդ
հոդվածի համաձայն՝ ընտանիքը չի սահմանափակվում ծնողների և երեխաների միությունով,
այլ նաև ներառում է այլ մերձավոր ազգականներ և ընդգրկում է նաև նույն սեռի և
հետերոսեքսուալ չամուսնացած զույգերին՝ այնքանով, որքանով դիտարկվում է երեխաների
429

Նմանատիպ դրույթներ կարելի է գտնել նաև Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում (Հոդված 16),
Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնագրում (Հոդված 23, մաս 2), Տնտեսական,
սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագրում (Հոդված 10(1), որոնց Հայաստանը նույնպես
Կողմ պետություն է համարվում։
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հարցը (Schwarze 2012: 2636)։ Ըստ Grabenwarter/Pabel–ի՝ վիճարկելի է այն հարցը, թե արդյոք
ՄԻԵԿ–ի 12–րդ հոդվածով պաշտպանված են նաև չամուսնացած զույգերը (2012:275f)։
Արտաքսումը, բնակության/կացության կամ մուտքի արգելքը կարող են համարվել
ՄԻԵԿ–ի 12–րդ հոդվածի խախտում, այնուամենայնիվ, համապատասխան անձը կարող է
ապացուցել, որ ինքն ունի ամուսնության որոշակի ծրագրեր, և ամուսնությունը չի կարող նշվել
այլ երկրում։430 ՄԻԵԿ–ի 12–րդ հոդվածը, ինչպես նաև ՀԻԽ–ի 9–րդ հոդվածը չեն արգելում
հաշվենկատ ամուսնությունների դեմ պայքարի ու դրա կանխարգելման միջոցները, սակայն,
այդ միջոցները չեն կարող սահմանափակել ազատորեն զուգընկեր ընտրելու իրավունքը։
Մասնավորապես, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը (ՄԻԵԴ) պարզել է, որ
մինչև ամուսնությունը ներգաղթի կարգավորման ենթակա օտարերկրյա քաղաքացիների
նկատմամբ կիրառված վճարը կարող է խախտել ՄԻԵԿ–ի 12–րդ հոդվածը, քանի որ այն
կարող է օգտագործվել ամուսնությունը կանխելու համար, հատկապես եթե վճարը չափը
այնքան բարձր է, որ կարիքի մեջ գտնվող ապաստան հայցողը չի կարող այն վճարել
(Grabenwarter/Pabel 2012: 278f)։
ՄԻԵԿ–ի 8–րդ հոդվածով և ՀԻԽ–ի 7–րդ հոդվածով պաշտպանվում է մասնավոր և
ընտանեկան կյանքի իրավունքը։ Դրույթների գործողության ոլորտը գրեթե նույնն է։431 Չնայած
որ Կոնվենցիայով և Խարտիայով պաշտպանվում են թե՛ համապատասխան անդամ
պետության, և թե՛ երրորդ երկրի քաղաքացիների իրավունքները (… «իրենց իրավազորության
ներքո գտնվող յուրաքանչյուր անձի») և արգելվում է խտրականությունը քաղաքացիության
հիմքերով432 և 8–րդ հոդվածով սահմանվում է, որոշ դեպքերում, մուտքի իրավունքը և
ընտանիքի վերամիավորման իրավունքը, այնուամենայնիվ, անդամ պետությունների վրա
ընդհանուր պարտավորություն սահմանված չէ՝ հարգելու ընտանիքի կամ զույգի կոնկրետ այն
երկրում ապրելու ընտրությունը, որի քաղաքացին չեն։ Այդ համատեքստում, ՄԻԵԴ–ը հղում է
կատարում պետության ինքնիշխանությանը՝ կարգավորելու օտարերկրյա քաղաքացիների
ներգաղթը իրենց միջազգային պարտավորությունների շրջանակներում։ ՄԻԵԴ–ի
նախադեպային իրավունքի համաձայն՝ պետության ինքնիշխանության շրջանակը
մեծամասամբ կախված է կոնկրետ դեպքից։ Դատարանը նախանշել է հետևյալ
չափորոշիչները՝ հավասարակշռություն ապահովելիս ընտանեկան կյանքի իրավունքի և
պետության ինքնիշխանության միջև՝ մասնավոր և ընտանեկան կյանքի իրագործումը այլ
երկրում, հատկապես ծագման երկրում, եթե անձը ազատորեն և կամավոր որոշել է ապրել այլ
երկրում՝ առանձին իր ընտանիքի մյուս անդամներից։ Ընդհանուր առմամբ, Դատարանը
ճանաչում է պետության օրինական շահը՝ պահանջելու համարժեք կենսապայմանների և
բավարար եկամտի և այլնի ապացույց (Grabenwarter/Pabel 2012: 268ff)։
Օտարերկրյա քաղաքացու արտաքսումը նույնպես կարող է խախտել մասնավոր կյանքի
իրավունքը՝ անկախ հյուրընկալող երկրում ընտանիքի և երեխաների առկայությունից՝
կախված, մասնավորապես, գտնվելու տևողությունից և սոցիալական, մշակութային,
մասնագիտական կապերից։
Երկրում գտնվելու անձի շահի և հանցագործին արտաքսելու պետության շահի միջև
հավասարակշռություն ապահովելիս ՄԻԵԴ–ը հաշվի է առնում հետևյալ չափորոշիչները՝
430

ՄԻԵԿ, 12.07.1976
Երկու հոդվածների գործողության ոլորտների տարբերությունը կայանում է նրանում, որ ՀԻԽ–ում գործածվում է
հաղորդակցություն հասկացությունը՝ նամակագրություն հասկացության փոխարեն, և որ ՀԻԽ–ով հստակորեն
սահմանվում է անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքը։
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դատվածությունը, հանցանքի բնույթը և ծանրությունը, բնակության/կացության տևողությունը,
համապատասխան տարբեր անձանց քաղաքացիությունը, ընտանեկան դրությունը
(ամուսնության տևողությունը, ընտանեկան կյանքի առկայությունը), համապատասխան անձի
քրեական գործունեության վերաբերյալ զուգընկերոջ իրազեկվածությունը, երեխայի
առկայությունն ու նրա շահերը, ծագման երկրում հնարավոր դժվարությունները, ինչպես նաև
արտաքսող պետության հետ առկա սոցիալական, մշակութային և ընտանեկան կապերը։
ՄԻԵԴ–ն ապահովում է երկրորդ սերնդի ներգաղթողների առավել ուժեղ պաշտպանությունը,
որոնք ծնվել են հյուրընկալող երկրում՝ նույնիսկ հանցագործության դեպքում։ Մասնավորապես, Դատարանը հաշվի է առնում բնակության/կացության երկրի հետ կապերը, լեզվի
իմացությունը,
ընտանեկան
հարաբերությունները,
ծագման
երկրում
ինտեգրման
հեռանկարները՝ ձեռնարկվելիք միջոցի համաչափությունը գնահատելիս։
7.1.2 Ընտանիքի վերամիավորումը
Բացի ՄԻԵԿ–ից և ՀԻԽ–ից բխող՝ մարդու իրավունքների մասով պարտավորություններից՝ ԵՄ կանոնագրքով նախատեսվում է նաև ընտանիքի վերամիավորման իրավունքի
ներդաշնակեցում ԵՄ–ում։ ԵՄ իրավասությունները ներգաղթի և ընտանեկան իրավունքների
ոլորտում սահմանափակվում է երրորդ երկրների քաղաքացիների ընտանիքի վերամիավորման հարցերով։433 Անդամ պետության քաղաքացի հանդիսացող հովանավորի հետ
ընտանիքի վերամիավորման հարցը կարգավորումը ազգային իրավասությունների ներքո է
(Graßhof in Schwarze 2012: 1032)։434«Ընտանիքի վերամիավորման իրավունքի մասին» Խորհրդի
2003 թվականի սեպտեմբերի 22–ի 2003/86/ԵՀ հրահանգով435 որոշվում են այն պայմանները,
որոնց համաձայն ընտանիքի վերամիավորման իրավունք տրվում է երրորդ երկրի
քաղաքացիների ընտանիքի անդամներին, ինչպես նաև որոշվում են համապատասխան
ընտանիքի անդամների իրավունքները։436
Գործողության ոլորտը
Հրահանգը կիրառվում է այն հովանավորների նկատմամբ, որոնք ունեն մեկ տարի կամ
ավելի վավերականության ժամկետով բնակության/կացության թույլտվություն և մշտական
բնակության/կացության իրավունք ձեռք բերելու հեռանկար։437 Սակայն, Ընտանիքի
վերամիավորման մասին հրահանգը նաև պարունակում է առավել բարենպաստ պայմանների
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Լիսաբոնի պայմանագրի 79–րդ հոդվածի 2(ա) մաս։
Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ «Անդամ պետությունների տարածքում ազատորեն տեղաշարժվելու և
բնակվելու Միության քաղաքացիների և նրանց ընտանիքի անդամների իրավունքի մասին» Եվրոպական
պառլամենտի և Խորհրդի 2004 թվականի ապրիլի 29–ի 2004/38/ԵՀ հրահանգով երաշխավորվում է ԵՄ
քաղաքացիների՝ երրորդ երկրների հետ ընտանիքի վերամիավորման իրավունքը, եթե ԵՄ քաղաքացին
օգտագործել է ազատ տեղաշարժվելու իր իրավունքը։ Այնուամենայնիվ, քանի որ Հրահանգի համաձայն
Հայաստանի քաղաքացիները չեն օգտվում ազատ տեղաշարժվելու իրավունքից, այդ դրույթները կիրառելի չեն
սույն ուսումնասիրության մեջ։
435
«Ընտանիքի վերամիավորման իրավունքի մասին» Խորհրդի 2003 թվականի սեպտեմբերի 22–ի 2003/86/ԵՀ
հրահանգ, Պաշտոնական տեղեկագիր L 251, 2003 թվականի հոկտեմբերի 3, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:EN:PDF (accessedon 13 January 2013)
(այսուհետ՝ Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգ)։
436
Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգի 1–ին հոդված։
437
Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգի 3–րդ հոդվածի 1–ին մաս։ Ապաստան հայցողները,
ժամանակավոր կամ ազգային պաշտպանության կարգավիճակներ ունեցողները, կամ այդպիսի կարգավիճակների
համար դիմողները, ինչպես նաև ԵՄ քաղաքացիների ընտանիքի անդամները չեն կարգավորվում այդ Հրահանգով։
(Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգի 3–րդ հոդվածի 2–րդ մաս)։
434
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վերաբերյալ դրույթ։438 Հովանավորները, վերը նշված սահմանման համաձայն, կարող են
տեղափոխել իրենց ամուսնուն, անչափահաս երեխաներին և իրենց ամուսնու երեխաներին
(այդ թվում՝ որդեգրած երեխաներին) ԵՄ այն անդամ պետություն, որտեղ իրենք բնակվում են։
Բացի դրանից՝ երեխաները պետք է ամուսնացած չլինեն։ 12 տարեկանից բարձր երեխաների և
այն երեխաների դեպքում, որոնք ժամանում են ընտանիքի մյուս անդամներից առանձին,
անդամ պետությունները կարող են ուսումնասիրել, թե արդյոք երեխան բավարարում է
ինտեգրման պայմանները մինչև մուտքը։439
ԵՄ անդամ պետությունները, կարող են, այնուամենայնիվ, նույնպես թույլատրել
վերամիավորումը հովանավորի չամուսնացած (պատշաճ կերպով հավաստված երկարատև
ամուր հարաբերությունների մեջ գտնվող) կամ գրանցված զուգընկերոջ,440 խնամքի տակ
գտնվող չափահաս երեխաների, կամ մերձավոր ազգականների, կամ իր ամուսնու հետ, եթե
նրանք հովանավորի խնամքի տակ են գտնվում, ինչպես նաև հովանավորի չամուսնացած
չափահաս երեխաների կամ իր ամուսնու հետ, երբ նրանք օբյեկտիվորեն չեն կարող հոգալ
իրենց կարիքները՝ իրենց առողջական վիճակի պատճառով։441 Բազմամուսնության դեպքում,
անդամ պետությունները չպետք է թույլատրեն մեկից ավելի ամուսնու ընտանիքի
վերամիավորումը։ Ավելին, անդամ պետությունները կարող են պահանջել, որ հովանավորը և
իր ամուսինը լինեն նվազագույն տարիքի, և առավելագույնը 21 տարեկան, որ ամուսինը
կարողանա միանալ հովանավորին։442
Դիմումի ընթացակարգը և դիմումի ուսումնասիրությունը
Հովանավորի թե ընտանիքի անդամի կամ անդամների կողմից դիմում ներկայացնելու
հարցի որոշումը անդամ պետությունների իրավասության ներքո է։443 Դիմողը պետք է
ներկայացնի փաստաթղթային ապացույց ընտանեկան փոխհարաբերության մասին
ընտանիքի վերամիավորման պահանջը բավարարելու համար, ինչպես նաև ընտանիքի
անդամի (անդամների) ճամփորդական փաստաթղթերի հաստատված պատճենները։
Անհրաժեշտության դեպքում, անդամ պետությունները կարող են հարցազրույցներ անցկացնել
հովանավորի և իր ընտանիքի անդամների հետ և իրականացնել այլ ուսումնասիրություններ,
եթե անհրաժեշտ համարեն։ Հովանավորի չամուսնացած զուգընկերոջ վերաբերյալ դիմումն
ուսումնասիրելիս անդամ պետությունները պետք է դիտարկեն, որպես ընտանեկան
փոխհարաբերության ապացույց, այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են՝ ընդհանուր երեխան,
նախկին համատեղ բնակությունը և զուգընկերության գրանցումը, ինչպես նաև ապացուցման
այլ հուսալի միջոցներ։444 Դիմումը ներկայացվում է և այն ուսումնասիրվում է, երբ ընտանիքի
անդամները բնակվում են այն անդամ պետության տարածքից դուրս, որտեղ բնակվում է
հովանավորը, սակայն անդամ պետությունները կարող են շեղում կատարել այդ դրույթից, և
դիմումները կարող են ընդունվել նաև, երբ ընտանիքի անդամներն արդեն այդ անդամ
պետության տարածքում են։445
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Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգի 3–րդ հոդվածի 4–րդ և 5–րդ մասեր։
Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգի 4–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
440
Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգի 4–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
441
Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգի 4–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
442
Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգի 4–րդ հոդվածի 5–րդ մաս
443
Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգի 5–րդ հոդվածի 1–ին մաս
444
Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգի 5–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
445
Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգի 5–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
439
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Ընտանիքի վերամիավորման իրավունքով (թույլտվությունը երկարաձգելը և դրանից
չզրկելը) պետք է հարգվի նաև հասարակական կարգը, հանրային անվտանգությունը և
հանրային առողջությունը։446 Երկարաձգելու և զրկելու դեպքում, անդամ պետությունները
պետք է դիտարկեն, այնուամենայնիվ, հանցանքի ծանրությունը կամ տեսակը, այդ անձից
սպառնացող վտանգները, անձի ընտանեկան փոխհարաբերությունների բնույթն ու
ամրությունը և անդամ պետությունում նրա բնակության/կացության տևողությունը, ինչպես
նաև իր ծագման երկրի հետ ընտանեկան, մշակութային և սոցիալական կապերի
առկայությունը։447 Անդամ պետությունները չեն կարող հեռացնել անձին միայն հիվանդության
կամ հաշմանդամության պատճառով՝ բնակության/կացության թույլտվություն տալուց հետո։448
Բացի դրանից՝ ԵՄ անդամ պետությունները կարող են նաև ընտրել այլ պայմանների
կիրառումը՝ համապատասխան կացարանը, ապրուստի բավարար միջոցները (առանց դիմելու
սոցիալական աջակցության համակարգին) և բժշկական ապահովագրությունը, ինտեգրման
միջոցները,449 և կարող են սահմանել ստուգման ոչ ավելի, քան երկամյա ժամանակահատված։450 Ընտանիքի վերամիավորումը կարող է մերժվել նաև 21 տարեկանից ցածր
ամուսինների դեպքում։451
16–րդ
հոդվածով
սահմանվում
են
ընտանիքի
անդամների
մուտքի
և
բնակության/կացության դիմումի մերժման, նրանց բնակության/կացության թույլտվությունից
զրկելու կամ երկարաձգումը մերժելու հիմքերը։ Առաջարկվում է Հրահանգի 16–րդ հոդվածն
ընթերցել 6–րդ հոդվածի հետ, որով սահմանվում է դիմումի մերժման, թույլտվությունից
զրկելու կամ երկարաձգումը մերժելու իրավական հիմքը հասարակական կարգի, հանրային
անվտանգության և առողջության հիմքով (Hailbronner 2010: 271)։Անդամ պետությունները
կարող են մերժել բնակության/կացության թույլտվությունը կամ զրկել դրանից, եթե Հրահանգի
պայմանները չեն պահպանվում կամ այլևս չեն պահպանվում։ Բնակության/կացության
թույլտվությունը երկարաձգելու դեպքում, երբ այլևս չի պահպանվում ապրուստի բավարար
միջոցների առկայության պահանջը, անդամ պետությունները պետք է դիտարկեն նաև
ընտանիքի անդամների կողմից ընտանիքի ընդհանուր եկամտի մասով իրենց ներդրման
հարցը։ Հայլբրոնները [Hailbronner] (2010: 272) վիճարկում է, որ դա նաև կիրառվում է զրկելու
դեպքերի նկատմամբ, չնայած որ դա հստակ կերպով նշված չէ Հրահանգում։ Իրական
ընտանեկան հարաբերությունների (ինչպես օրինակ՝ համատեղ ընտանեկան տնտեսությունը,
կանոնավոր շփումը և այցելությունները, հոգատարությունը, ֆինանսական աջակցությունը և
այլն) բացակայությունը (Hailbronner 2010: 273), այլ անձի հետ հարաբերությունը, եթե
հովանավորը կամ չամուսնացած զուգընկերը ամուսնացած է և ապրում է կայուն հարաբերություններում մեկ այլ անձի հետ, նույնպես բնակության/կացության մերժման, դրանից զրկելու
կամ դրա ժամկետը չերկարաձգելու հիմքեր են։452Ավելին, եթե դիմումը կեղծ է, կամ
ամուսնությունը, զուգընկերությունը կամ որդեգրումը ամրագրվել միմիայն այն նպատակով, որ
հնարավորություն ընձեռվի համապատասխան անձին մուտք գործելու և բնակվելու անդամ
446

Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգի 6–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգի 6–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
448
Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգի 6–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
449
Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգի 7–րդ հոդված։ Փախստականների և փախստականների
ընտանիքի անդամների դեպքում, ինտեգրման միջոցները կարող են միայն կիրառվել՝ համապատասխան անձանց
ընտանիքի վերամիավորման իրավունք շնորհելուն պես։
450
Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգի 8–րդ հոդված։
451
Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգի 4–րդ հոդվածի 5–րդ մաս։
452
Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգի 16–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
447
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պետության տարածքում (հաշվենկատ հարաբերություններ և ամուսնություններ), կարող է
տեղի ունենալ բնակության/կացության թույլտվությունից զրկում, կամ բնակության/կացության
թույլտվությունը (երկարաձգելու) դիմումը կարող է մերժվել։453 Հաշվենկատ հարաբերությունների և ամուսնությունների համար կիրառելի է նաև հաշվենկատ ամուսնությունների դեմ
պայքարելու միջոցների վերաբերյալ Խորհրդի որոշումը։ Եվ վերջապես, անդամ
պետությունները կարող են զրկել կամ մերժել ընտանիքի անդամի բնակության/կացության
թույլտվության երկարաձգումը, եթե հովանավորի բնակության/ կացության թույլտվությունն
ավարտվում է, և ընտանիքի անդամը դեռ չունի բնակության/կացության առանձին իրավունք։
16–րդ հոդվածի 4–րդ մասը անդամ պետություններին իրավունք է տալիս իրականացնելու
կոնկրետ ստուգումներ և հսկողություն, եթե կասկածի հիմքեր կան, որ տեղի է ունեցել կեղծ,
հաշվենկատ ամուսնություն, զուգընկերություն կամ որդեգրում։ Ստուգումներ կարող են
իրականացվել նաև թույլտվության երկարաձգման դեպքում։
Հովանավորի կամ նրա ընտանիքի անդամների դիմումը մերժելիս, բնակության/կացության թույլտվությունից զրկելիս կամ երկարաձգումը մերժելիս կամ նրանց հեռացման վերաբերյալ որոշում կայացնելիս անդամ պետությունները պետք է հաշվի առնեն անձի
ընտանեկան հարաբերությունների բնույթն ու ամրությունը և անդամ պետությունում նրա
բնակության/կացության տևողությունն ու ծագման երկրի հետ ընտանեկան, մշակութային և
սոցիալական կապերի առկայությունը։454Հայլբրոնների [Hailbronner] կարծիքով՝ այդ դրույթի
նպատակն է ապահովել համապատասխանությունը ՄԻԵԿ–ի 8–րդ հոդվածի և Եվրոպական
միության Հիմնարար իրավունքների խարտիայի՝ ընտանեկան և մասնավոր կյանքի
վերաբերյալ սկզբունքների հետ (2010:277)։
Ընթացակարգերի մասով երաշխիքները
Անդամ պետությունները պարտավոր են գրավոր ծանուցել իրենց որոշման մասին
հնարավորինս շուտ և ոչ ուշ, քան ինն ամիս հետո այն ամսաթվից, երբ ներկայացվել է
դիմումը՝ բացառությամբ բացառիկ հանգամանքների։ Բացասական որոշումների դեպքում
պետք է տրվեն նաև պատճառները։ Բացի դրանից՝ Հրահանգով պահանջվում է, որ դիմումն
ուսումնասիրելիս անդամ պետությունները պատշաճ կերպով հաշվի են առնում անչափահաս
երեխաների շահերը։455
18–րդ հոդվածով երաշխավորվում են իրավական պաշտպանության միջոցները դիմումը
մերժելու, բնակության/կացության թույլտվության երկարաձգումը մերժելու, դրանից զրկելու
կամ անդամ պետության տարածքից հեռացնելու հրամանի դեպքում։ Հայլբրոնները
[Hailbronner] վիճարկում է, որ բողոքարկման իրավունքը կիրառվում է նաև 18–րդ հոդվածում
հստակ կերպով չնշված իրավունքների նկատմամբ, ինչպիսին է՝ աշխատանքային շուկա մուտք
գործելու իրավունքը (2010: 281)։
Ընտանիքի անդամների իրավունքները
Դիմումի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելու դեպքում անդամ պետությունները
պետք է թույլատրեն և դյուրացնեն ընտանիքի անդամի կամ անդամների մուտքը, և անդամ
պետությունը պետք է տրամադրի ընտանիքի անդամներին առնվազն մեկ տարի
տևողությամբ՝ երկարաձգման հնարավորությամբ առաջին բնակության/կացության թույլտվությունը։ Այնուամենայնիվ, ընտանիքի անդամին (անդամներին) տրամադրված բնակու453

Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգի 16–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգի 17–րդ հոդված։
455
Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգի 5–րդ հոդվածի 4–րդ մաս։
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թյան/կացության թույլտվությունների տևողությունը չպետք է գերազանցի հովանավորի
ունեցող բնակության/կացության թույլտվության ժամկետի լրանալու ամսաթիվը։456 Ինչ
վերաբերում է ընտանիքի անդամների իրավունքներին, ապա 14–րդ հոդվածով շնորհվում է
հավասար վերաբերմունքի իրավունք և նախատեսվում է, որ նրանք պետք է իրավունք
ունենան, նույն կերպ, ինչ հովանավորը, օգտվելու կրթության, աշխատանքի և
վերապատրաստման հնարավորությունից։ Կարող են լինել բացառություններ՝ անդամ
պետությունները կարող են որոշում կայացնել այն պայմանների վերաբերյալ, որոնց
համաձայն ընտանիքի անդամները զբաղվում են վարձու կամ ոչ վարձու գործունեությամբ և
կարող են ուսումնասիրել իրենց աշխատանքային շուկայի վիճակը, առաջին 12 ամսում դիմելու
համար, անդամ պետությունները կարող են սահմանափակել «ուղիղ վերընթաց գծով»
մերձավոր ազգականների և չամուսնացած չափահաս երեխաների՝ աշխատանքից օգտվելու
հնարավորությունը։457
Ընդհանուր առմամբ, ընտանիքի անդամների բնակության/կացության թույլտվությունը
կախված է հովանավորի բնակության/կացության թույլտվությունից (տե՛ս Hailbronner 2010:
265)։ Բնակությունից/կացությունից հինգ տարի հետո ամուսինը կամ զուգընկերը կամ
չափահասության տարիքի հասած երեխան պետք է իրավունք ունենան դիմումի հիման վրա,
եթե պահանջվում է, բնակության/կացության առանձին թույլտվության։458 Դա կարող է
սահմանափակվել, այնուամենայնիվ, ընտանեկան հարաբերությունների խզման ժամանակ,
ամուսնով կամ չամուսնացած զուգընկերոջով։ Միևնույն ժամանակ, կամընտիր կերպով,
անդամ պետությունները կարող են տրամադրել բնակության/կացության ինքնուրույն
թույլտվություն չափահաս երեխաներին և «ուղիղ վերընթաց գծով» ազգականներին։459 Ավելին,
«ուղիղ վերընթաց կամ վարընթաց գծով» ազգականների այրիության, ամուսնալուծության,
բաժանության կամ մահվան դեպքում, բնակության/կացության առանձին թույլտվություն
կարող է տրամադրվել մինչև հնգամյա ժամկետի լրանալը։460 Եվ վերջապես, առանձնապես
բարդ դեպքերում, անդամ պետությունները պարտավոր են տրամադրել բնակության/կացության ինքնուրույն թույլտվություն։461 Բնակության/կացության թույլտվության պայմանն ու
տևողությունը կարգավորվում են ազգային իրավունքով։462
Ընտանիքի վերամիավորումը
Ի հակադրություն ներգաղթի ոլորտի վերաբերյալ շատ այլ հրահանգների՝ ընտանիքի
վերամիավորման մասով փախստականների հետ կապված հարցերը չեն բացառվել
Հրահանգի գործողության ոլորտից, այն պարունակում է բավականին կոնկրետ պայմաններ
նրանց համար և սահմանվում են շեղումներ Հրահանգի որոշ դրույթներից։ Դրա նպատակն է՝
հաշվի առնել փախստականների առանձնահատուկ իրավիճակը։ Մասնավորապես, անդամ
456

Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգի 13–րդ հոդված։
Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգի 14–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
458
Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգի 15–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
459
Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգի 15–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
460
The term “particularly difficult circumstance” is not defined by the Directive, Hailbronner suggests that a breakdown of
the family relationship alone does not justify such circumstances. According to the Explanatory Memorandum of the original
proposal, it aims to protect e.g. women who have suffered domestic violence.
461
«Առանձնապես բարդ հանգամանքներ»հասկացությունը սահմանված չէ Հրահանգով, Հայլբրոնները
առաջարկում է, որ ընտանեկան հարաբերության խզումը միայն չի կարող արդարացնել այդպիսի հանգամանքները։
Բնօրինակ առաջարկի բացատրական հուշագրի համաձայն՝ դրա նպատակն է պաշտպանել, օրինակ, այն կանանց,
որոնք տուժել են ընտանեկան բռնությունից։
462
Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգի 15–րդ հոդվածի 4–րդ մաս։
457
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պետությունները պետք է թույլատրեն փախստականների անչափահաս երեխաների
ընտանիքի վերամիավորումը՝ անկախ ինտեգրման պայմանից։ Կամընտիր կերպով, անդամ
պետությունները կարող են թույլատրել ցանկացած այլ ընտանիքի անդամի ( Հրահանգի 4–րդ
հոդվածով չկարգավորվող) ընտանիքի վերամիավորումը, եթե ընտանիքի անդամը
փախստականի խնամքի տակ է։463Առանց ուղեկցության անչափահաս փախստականների
համար Հրահանգով ամրագրվում է, որ անդամ պետությունները պետք է տրամադրեն
ընտանիքի վերամիավորման իրավունք ծնողներին՝ անկախ այն հանգամանքից, թե նրանք
գտնվում են հովանավորի խնամքի տակ, թե ընտանեկան աջակցության ներքո ծագման
երկրում։ Կամընտիր կերպով, Հրահանգով թույլատրվում է ընտանիքի վերամիավորումը
օրինական խնամակալների կամ ընտանիքի ցանկացած այլ անդամի հետ, եթե անչափահասը
չունի «ուղիղ վերընթաց գծով» ազգական, կամ այդպիսի ազգականներին հնարավոր չէ
գտնել։464 11–րդ հոդվածով ամրագրվում են ընթացակարգային այլ շեղումներ՝ եթե
փախստականը չի կարող փաստաթղթային ապացույց ներկայացնել, ապա անդամ
պետությունը պետք է հաշվի առնի փախստականի ընտանեկան հարաբերությունների հետ
կապված բոլոր ապացույցները, և դիմումը մերժելու վերաբերյալ որոշումը չի կարող հիմնված
լինել միմիայն այն փաստի վրա, որ փաստաթղթային ապացույցները բացակայում են։ Անդամ
պետությունները հաճախ արտերկրում անցկացնում են հարցազրույցներ, իրականացնում են
ուսումնասիրություններ, նախատեսում ԴՆԹթեստ (Hailbronner 2010: 254)։ 12–րդ հոդվածով
անդամ պետություններին արգելվում է պարզ (նուկլեար) ընտանիքի մաս չկազմող ընտանիքի
անդամներից պահանջել ապացույցներ, որ փախստականը բավարարի այնպիսի պահանջներ,
ինչպիսիք են՝ կացարանը, բժշկական ապահովագրությունը, կայուն և պարբերական միջոցներ
(7–րդ հոդվածի համաձայն)։ Երկու բացառություն սահմանափակում են, այնուամենայնիվ, այդ
դրույթի կիրառումը՝ առաջինը՝ եթե ընտանիքի վերամիավորումը հնարավոր է երրորդ
երկրում, որի հետ հովանավորը և իր ընտանիքի անդամը հատուկ կապեր ունեն, անդամ
պետությունները կարող են պահանջել վերը նշված լրացուցիչ պայմանների բավարարումը.
երկրորդը՝ անդամ պետությունները կարող են պահանջել, որ ընտանիքի վերամիավորման
դիմումը ներկայացվի փախստականի կարգավիճակ տրամադրելուց հետո առաջին երեք
ամիսների ընթացքում։ Ավելին, 12–րդ հոդվածի համաձայն՝ անդամ պետություններին չի
թույլատրվում կիրառել 8–րդ հոդվածի համաձայն ընտանիքի վերամիավորման համար
երկամյա ստուգման ժամանակահատված։
7.2 Հայաստանի իրավական դաշտը
Օտարերկրյա քաղաքացիները Հայաստանի քաղաքացիների հետ հավասար
հիմունքներով ունեն ամուսնության, ամուսնալուծության և ընտանիք կազմելու իրավունք։465
Սահմանափակումներ են կիրառվում միայն օտարերկրացու կողմից որդեգրման իրավունքի
մասով՝ օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց կողմից
որդեգրումը թույլատրվում է միայն այն դեպքերում, երբ հնարավորություն չկա այդ
երեխաներին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մշտապես ապրող Հայաստանի
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Հայլբրոնների կարծիքով, հղում կատարելով ՄԻԵԴ–ի նախադեպային իրավունքին, խնամքի տակ գտնվելը
կարող է տարբեր դրսևորումներ ունենալ՝ ֆինանսական, հոգեբանական, ֆիզիկական՝ կախված
համապատասխան ընտանիքի անդամից (Hailbronner 2010: 253)։
464
Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգի 10–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
465
Ընտանեկան օրենսգրքի 141–րդ հոդված։
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Հանրապետության քաղաքացիների ընտանիքում դաստիարակության հանձնելու կամ
երեխաներին իրենց ազգականների կողմից որդեգրելու:466
Օտարերկրյա քաղաքացիների ընտանիքի վերամիավորման հարցը կարգավորվում է
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքով, իսկ փախստականների և ապաստան ստացած
անձանց հետ կապված հարցերը կարգավորվում են «Ապաստանի և փախստականների
մասին» օրենքով։ Այս բաժնում քննարկվում են Հայաստանի քաղաքացիների հետ
օտարերկրյա քաղաքացիների, ինչպես նաև օտարերկրյա քաղաքացիների հետ օտարերկրյա
քաղաքացիների վերամիավորման հետ կապված հարցերը։ Փախստականների և ապաստան
ստացածների նկատմամբ կիրառելի օրենսդրությունը վերլուծության է ենթարկվում 6–րդ
բաժնում։
Գործողության ոլորտը
Ընտանիքի վերամիավորման իրավունք տրամադրվում է Հայաստանի քաղաքացիների և
Հայաստանում օրինական բնակվող օտարերկրյա քաղաքացիների ամուսիններին։
Մասնավորապես, 15–րդ հոդվածի 1–ին մասի «գ» կետով նախատեսվում է, որ
ամուսնությունը Հայաստանի քաղաքացիների կամ Հայաստանում օրինական բնակվող
օտարերկրյա քաղաքացիների հետ ժամանակավոր կացության կարգավիճակ տալու համար
հիմնավորող հանգամանք է։467 Ավելին, Հայաստանի քաղաքացիների և Հայաստանում
մշտական կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացիների մերձավոր ազգականները
կարող են ձեռք բերել ժամանակավոր կացության կարգավիճակ։468 Ծնողները, եղբայրները,
քույրերը, ամուսինները, զավակները, տատիկները, պապիկները, թոռները սահմանվում են
որպես մերձավոր ազգականներ։469 Այսպիսով, ամուսինն օգտվում է արտոնյալ
վերաբերմունքից՝ համեմատած մյուս ազգականների հետ, քանի որ ընտանիքի
վերամիավորումը թույլատրվում է այն հովանավորի հետ, որը օրինական բնակվում է
Հայաստանում և չի սահմանափակվում մշտական կացության կարգավիճակ ունեցող անձանցով։
Ժամանակավոր կացության կարգավիճակը տրվում է մինչև 1 տարի ժամկետով՝
յուրաքանչյուր անգամ 1 տարով երկարաձգելու հնարավորությամբ: Կացության կարգավիճակը
երկարաձգելու դիմումը պետք է ներկայացվի կարգավիճակի ժամկետը լրանալուց առնվազն
30 օր առաջ:470 Հայաստանի քաղաքացու կամ Հայաստանում օրինական բնակվող
օտարերկրյա քաղաքացու ամուսիններին տրամադրված ժամանակավոր կացության
թույլտվությունը (15–րդ հոդվածի 1–ին մասի «գ» կետ) կարող է երկարաձգվել, նույնիսկ նրանց
ամուսնությունը լուծելու կամ անվավեր ճանաչելու դեպքում։471
Մշտական կացության կարգավիճակը տրվում է ընտանիքի անդամներին, եթե
օտարերկրացին` ա) ապացուցում է Հայաստանի Հանրապետությունում մերձավոր ազգականների (ծնող, ամուսին, եղբայր, քույր, զավակ, տատ, պապ, թոռ) առկայությունը,
Հայաստանի Հանրապետությունում ապահովված է բնակարանով ու գոյության միջոցներով և
գ) մինչև մշտական կացության կարգավիճակ ստանալու համար դիմում ներկայացնելն
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Ընտանեկան օրենսգրքի 112–րդ հոդվածի 4–րդ մաս։
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 15–րդ հոդվածի 1–ին մասի «գ» կետ։
468
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 15–րդ հոդվածի 1–ին մասի «գ» կետ։
469
Նույն տեղում։
470
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 15–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
471
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 15–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
467
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առնվազն երեք տարի բնակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում:472 Ապրուստի բավարար
միջոցները համարվում են առկա, եթե օտարերկրացին կարող է հոգալ իր և իր խնամքի տակ
գտնվող ընտանիքի անդամների ապրուստի միջոցները, կամ օտարերկրացին ունի ընտանիքի
անդամ կամ անդամներ, որոնք ի վիճակի են և պարտավորվում են տրամադրել նրան
ապրուստի միջոցներ: Կացության կարգավիճակ տալը կարող է մերժվել, եթե՝
ա) անձն արտաքսվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից կամ նախկինում
զրկվել է կացության կարգավիճակից՝ երեք տարվա ընթացքում,
բ) նա դատապարտվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ծանր կամ առանձնապես
ծանր հանցագործություն կատարելու համար,
գ) գոյություն ունեն հավաստի տվյալներ, որ նա իրականացնում է այնպիսի
գործունեություն, մասնակցում, կազմակերպում կամ հանդիսանում է այնպիսի
կազմակերպության անդամ, որի նպատակն է վնաս պատճառել պետական անվտանգությանը, տապալել սահմանադրական կարգը, թուլացնել պաշտպանունակությունը, իրականացնել ահաբեկչական գործունեություն, սահմանով ապօրինաբար տեղափոխել զենք,
ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր, ռադիոակտիվ նյութեր, թմրանյութեր, հոգեներգործուն
նյութեր կամ իրականացնել մարդկանց առևտուր (թրաֆիքինգ) և (կամ) անօրինական
սահմանահատումներ.
դ) նա տառապում է նշված որոշակի հիվանդությունով.
ե) առկա են պետական անվտանգությանը կամ հասարակական կարգին սպառնալիքներ.
զ) անձը ներկայացրել է իր մասին կեղծ տեղեկություններ կամ չի ներկայացրել անհրաժեշտ
փաստաթղթեր, կամ գոյություն ունեն տվյալներ այն մասին, որ նրա գտնվելը Հայաստանի
Հանրապետությունում ունի այլ նպատակ, քան հայտարարվածը.
է) նա «Оտարերկրացիների մասին» օրենքը խախտելու համար ենթարկվել է վարչական
պատասխանատվության և չի կատարել վարչական ակտով իր վրա դրված
պարտականությունը մեկ տարվա ընթացքում:473
Ընթացակարգերը
Ինչպես և մյուս օտարերկրացիները, որոնք իրավունք ունեն դիմելու ժամանակավոր
կացության թույլտվության համար Հայաստանում, անհրաժեշտ է, որ ընտանիքի անդամները
առաջին հերթին ձեռք բերեն մուտքի վիզա և դիմում ներկայացնեն կացության թույլտվության
համար Հայաստանում։ 10–րդ հոդվածի 1–ին մասի «ա» կետի համաձայն՝ վերը նշված
դեպքերում ընտանիքի վերամիավորում հայցող անձը կարող է դիմել այցելության մուտքի
վիզա ստանալու համար։ Մերձավոր ազգականներն արտոնյալ վիճակում են գտնվում՝ ի
տարբերություն մուտքի վիզայի տրամադրման համար դիմողների և ունեցողների, քանի որ
նրանց մուտքի վիզայի տրամադրումը (կամ ժամկետի երկարաձգումը) չի կարող մերժվել,
տրամադրված մուտքի վիզան չի կարող ուժը կորցրած ճանաչվել, և նրանց մուտքը չի կարող
արգելվել՝ Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության քրեական
օրենսգրքով նախատեսված ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու
համար դատապարտման պատճառով։474 Կացության կարգավիճակներ ստանալու համար
դիմումները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ներկայացվում են Ոստիկանության
անձնագրային և վիզաների վարչություն, որը նաև պատասխանատու է թույլտվություն
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«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 16–րդ հոդված:
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 19–րդ հոդված։
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«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ հոդված։
473

159

տրամադրելու համար: Մշտական կացության կարգավիճակը տրվում է 5 տարի ժամկետով`
յուրաքանչյուր անգամ նույն ժամկետով երկարաձգելու հնարավորությամբ: Մշտական
կացության քարտը երկարաձգելու դիմումը պետք է ներկայացվի նախկին մշտական
կացության քարտի վավերականության ժամկետը լրանալուց առնվազն 30 օր առաջ:475
Դիմումի վերաբերյալ որոշումն ընդունվում է 30 օրվա ընթացքում: Բացասական որոշման
բողոքարկումները թույլատրվում են։476
Կացության թույլտվությունից զրկելը
Կացության թույլտվությունից զրկվում են, եթե` ա) պարզվել է, որ կացության
կարգավիճակ ստանալիս ներկայացվել են կեղծ տեղեկություններ, կամ գոյություն ունեն
տվյալներ այն մասին, որ անձի գտնվելը Հայաստանի Հանրապետությունում ունի այլ
նպատակ, քան հայտարարվածը, բ) լուծվել կամ անվավեր է ճանաչվել այն ամուսնությունը,
որը հիմք է հանդիսացել օտարերկրացուն կացության կարգավիճակ տալու համար, գ) եթե
անձը սպառնալիք է ներկայացնում պետական անվտանգությանը կամ հասարակական
կարգին: Օտարերկրացին կարող է զրկվել մշտական կացության կարգավիճակից, եթե նա
առանց իր մեկնելու մտադրության մասին Ոստիկանության իրավասու մարմնին ծանուցելու 6
ամսից ավելի բացակայել է Հայաստանի Հանրապետությունից կամ մշտապես մեկնել է
Հայաստանի Հանրապետությունից: Կացության կարգավիճակը երկարաձգելու համար
օտարերկրացու կողմից ներկայացված դիմումը կարող է մերժվել նույն հիմքերով։477
Ամուսնության հիմքով իր կացության թույլտվությունը ձեռք բերած անձն ունի առանձին
կացության թույլտվություն ստանալու իրավունք մեկ տարի հետո. կացության թույլտվությունը
կարող է երկարաձգվել մեկ տարի հետո, նաև եթե ամուսնությունը լուծվել կամ անվավեր է
ճանաչվել:478
Աշխատանքային շուկա մուտք գործելու հնարավորությունը
Երկու ամուսիններն էլ, 15–րդ հոդվածի 1–ին մասի «գ» կետի և 15–րդ հոդվածի 1–ին մասի
«դ» կետի համաձայն, աշխատանքային շուկա ազատորեն մուտք գործելու հնարավորություն
ունեն, և դրա համար չի պահանջվում աշխատանքի թույլտվություն։479
Փախստականների ընտանիքի վերամիավորումը
Փախստականների
ընտանիքի
վերամիավորման
հետ
կապված
հարցերը
կարգավորվում են «Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքով, որի համաձայն՝
ընտանիքի վերամիավորման իրավունք է տրվում փախստականի ամուսնուն, անչափահաս
զավակին և խնամքի տակ գտնվող այլ անձի, եթե նրանք Հայաստանի Հանրապետությունում
բնակվում են այդ փախստականի հետ համատեղ և չունեն փախստականի
քաղաքացիությունից տարբերվող արդյունավետ պաշտպանություն տրամադրող որևէ այլ
երկրի քաղաքացիություն, բացի դրանից՝ այդ իրավունքը տրվում է նաև փախստականի այլ
բարեկամների կամ նրա ամուսնու բարեկամներին, եթե նրանք այդ փախստականի խնամքի
տակ են և չունեն այլ պետության քաղաքացիություն:480 Փախստական ճանաչված
անչափահասի դեպքում, ընտանիքի վերամիավորման իրավունք է տրվում ծնողների,
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«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 16–րդ հոդված։
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 18–րդ հոդվածի 5–րդ մաս և 20–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
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«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 21–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
478
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 15–րդ հոդվածի 3–րդ մաս և 21–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
479
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 23–րդ հոդվածի «ա» և «բ» կետեր։
480
«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի 7–րդ հոդվածի 1–ին և 2–րդ մասեր։
476
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անչափահաս կամ հաշմանդամություն ունեցող հարազատ քույրերի և եղբայրների հետ, եթե
նրանք բնակվում են անչափահասի հետ և չունեն արդյունավետ պաշտպանություն
տրամադրող որևէ այլ երկրի քաղաքացիություն։ Ընտանիքի անդամներն իրավունք ունեն
ստանալու փախստականի կարգավիճակ և ապաստան Հայաստանում, նույնիսկ եթե նրանք
գտնվում են երկրից դուրս։ Այդ դեպքերում, դիմումը ներկայացվում է ծագման երկրում կամ
դրան ամենամոտ երկրում հիմնադրված Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական
ներկայացուցչություններ և հյուպատոսական հիմնարկներ։Ընտանեկան հարաբերությունների
վերաբերյալ տեղեկատվությունն ու առկայությունը հավաստվում են Միգրացիոն պետական
ծառայության կողմից՝ Արտաքին գործերի նախարարության հետ համագործակցությամբ։
Դրական որոշման դեպքում, համապատասխան դիվանագիտական ներկայացուցչությունը և հյուպատոսական հիմնարկը պարտավոր են ապաստան ստացած ընտանիքի
անդամներին տրամադրել վավերական մուտքի վիզա՝ Հայաստանի Հանրապետություն մուտք
գործելու համար։ Ժամանելուն պես՝ ՄՊԾ–ն պարտավոր է ընտանիքի անդամներին
տրամադրել կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթ։
Բացասական որոշման դեպքում, համապատասխան դիվանագիտական ներկայացուցչությունը կամ հյուպատոսական հիմնարկը պետք է տեղեկացնի այդ մասին
ապաստանի համար դիմողին։ Հովանավորն իրավունք ունի բողոքարկելու բացասական որոշումը։
7.3 Բացթողումների վերլուծություն
7.3.1 Հայաստանի օրենսդրության և գործնականում դրա կիրառության մասով
բացթողումների վերլուծություն
Ընտանիքի վերամիավորման դեպքերի վերաբերյալ առկա է շատ սահմանափակ
տեղեկատվություն։ Հարցազրույցների ընթացքում պարզվել է, որ կացության թույլտվության
համար դիմումը մերժելու, դրա ժամկետը երկարաձգելու կամ դրանից զրկելու դեպքում,
համամասնության որևէ ուսումնասիրություն չի արվում՝ ՄԻԵԿ–ի 8–րդ հոդվածի համաձայն՝
չնայած որ այն ուղղակիորեն կիրառելի է Հայաստանում։
7.3.2 Հայաստանի օրենսդրության և ԵՄ կանոնագրքի միջև բացթողումների
վերլուծություն
7.3.2.1 Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան և ԵՄ Հիմնարար իրավունքների խարտիան
Հայաստանը ՄԻԵԿ–ի Կողմ պետություն է, և ՄԻԵԿ–ը ուղղակիորեն կիրառելի է
Հայաստանում՝ նաև առանց երկրորդային օրենսդրության։ ՄԻԵԿ–ի 12–րդ հոդվածի
տեսանկյունից Ընտանեկան օրենսգրքով սահմանվում է հավասար վերաբերմունքի իրավունք
օտարերկրյա քաղաքացիների համար՝ ամուսնության և ամուսնության դադարեցման մասով
(այդ թվում՝ ամուսնության կասեցման և ամուսնալուծության)։ Հայաստանի քաղաքացիների
արտոնյալ վիճակը որդեգրման դեպքում, ինչպես ամրագրված է Ընտանեկան օրենսգրքի 112–
րդ հոդվածի 4–րդ մասում, թվում է, այնուամենայնիվ, խնդրահարույց՝ ՄԻԵԿ–ի 14–րդ
հոդվածով սահմանված՝ հավասար վերաբերմունքի մասով պարտավորությունների
տեսանկյունից։ 14–րդ հոդվածով նախատեսվում է, որ Կոնվենցիայում ամրագրված իրավունքներից և ազատություններից օգտվելը, պետք է երաշխավորվի՝ բացառելով խտրականությունը
որևէ հիմքով, ինչպես օրինակ՝ սեռը, ռասան, մաշկի գույնը, լեզուն, կրոնը, քաղաքական կամ
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այլ հայացքները, ազգային կամ սոցիալական ծագումը, էթնիկ փոքրամասնությանը
պատկանելությունը, գույքային դրությունը, ծնունդը կամ այլ կարգավիճակը։ ՄԻԵԴ–ի
իրավասության համաձայն՝ որդեգրումը կարող է 14–րդ հոդվածի կիրառման ներքո լինել՝
ՄԻԵԿ–ի 8–րդ հոդվածի մասով, եթե ազգային իրավունքով սահմանվում է որդեգրման
իրավունք.481 դա կիրառելի է նաև Հայաստանի դեպքում։Ինչ վերաբերում է քաղաքացիության
հիմքով տարբերակմանը, ապա ՄԻԵԴ–ի նախադեպային իրավունքով սահմանվել է, որ դա
թույլատրվում է միայն բացառիկ դեպքերում և պետք է հիմնված լինի առանձնապես
ծանրակշիռ փաստարկների վրա։482Ընտանեկան օրենսգրքով չի սահմանվում Հայաստանի
քաղաքացիների արտոնյալ վիճակի վերաբերյալ փաստարկ. երեխայի շահերը, հնարավոր է,
արդարացնեն տարբերակված վերաբերմունքը եզակի դեպքերում, այնուամենայնիվ,
ընդհանուր խտրականությունը հիմնավոր չի թվում։
ՄԻԵԿ–ի 8–րդ հոդվածի մասով՝ իրավասու մարմինների կողմից, մինչև կացության
թույլտվությունը մերժելը, կամ դրա ժամկետի երկարաձգումը մերժելը կամ դրանից զրկելը,
իրականացվելիք համամասնության ուսումնասիրության բացակայությունը խնդրահարույց է
թվում։ «Օտարերկրացիների մասին» օրենքով նախատեսվում է, միայն մուտքի վիզայի
տրամադրման (ժամկետի երկարաձգման) ընթացակարգերի մասով, որ մերձավոր
ազգականների համար մուտքի վիզան չի կարող մերժվել, տրամադրված մուտքի վիզան չի
կարող ուժը կորցրած ճանաչվել, և նրանց մուտքը չի կարող արգելվել՝ Հայաստանի
Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված ծանր կամ առանձնապես ծանր
հանցագործություն կատարելու համար դատապարտման պատճառով։483Ավելին, օտարերկրացիների արտաքսումն արգելվում է մասնավորապես այն դեպքերում, որոնք նշված են ՄԻԵԿ–ի
8–րդ հոդվածում, օրինակ՝ եթե նա անչափահաս է, և նրա ծնողները օրինական հիմքերով
բնակվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, իր խնամքի տակ ունի անչափահաս երեխա,
սակայն, այդպիսի դեպքերում կացության թույլտվություն չի նախատեսվում, ուստի, թվում է, որ
այդպիսի դեպքերում անձը մնում է անկանոն կարգավիճակում Հայաստանում։484
Չնայած դրան՝ ՀԻԽ–ի 9–րդ հոդվածի կիրառման ոլորտն ավելի լայն է, քան ՄԻԵԿ–ինը,
քանի որ ՀԻԽ–ով նաև հնարավոր է պաշտպանել նույնասեռական ամուսնությունները։
Այնուամենայնիվ, ԵՄ անդամ պետությունները մանևրելու հնարավորություն ունեն, քանի որ
նույնասեռական ամուսնությունների նկատմամբ 9–րդ հոդվածի կիրառելիությունը կախված է
անդամ պետությունների ավանդույթից։
7.3.2.2 Ընտանիքի վերամիավորումը
4

Ընտանիքի վերամիավորման շրջանակը
Ի տարբերություն ԵՄ կանոնագրքի՝ այն օտարերկրյա քաղաքացիների շրջանակը,
որոնք իրավունք ունեն որպես հովանավոր հանդես գալու ընտանիքի վերամիավորման
համար, «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի համաձայն, շատ սահմանափակ է: ԵՄ
կանոնագիրքը լիազորում է անդամ պետություններին թույլատրելու ընտանիքի վերամիավորում այն հովանավորների համար, որոնք ունեն բնակության/կացության թույլտվություն
մեկ տարի կամ ավելի վավերականության ժամկետով, և ունեն իրական հեռանկարներ
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ՄԻԵԴ, 22.01.2008, E.B./.FRA, Nr. 43546/02.
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18.02.2009, Andrejeva./.LAT, Nr. 55707/00.
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«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ հոդված։
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«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 32–րդ հոդված։ Լրացուցիչ տեղեկատվության համար՝ տե՛ս 15–րդ գլուխը։
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մշտական բնակության/կացության իրավունք ձեռք բերելու համար: Հայաստանի
օրենսդրության համաձայն՝ ընտանիքի վերամիավորումը գործնականում սահմանափակվում է
այն անձով, որն ունի մշտական կացության կարգավիճակ, որը կարելի է ձեռք բերել երեք
տարի բնակվելուց հետո: Մինչդեռ, այնուամենայնիվ, մշտական կացության թույլտվություն
ձեռք բերելու հնարավորությունը նույնպես բավականին սահմանափակ է:
Ավելին, Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգով ընտանիքի վերամիավորման
իրավունք տրվում է ամուսնու անչափահաս երեխային, եթե ամուսինը խնամակալության
իրավունք ունի, և երեխան նրա խնամքի տակ է, մինչդեռ Հայաստանի օրենսդրությամբ այդ
ընտանիքի անդամների հետ կապված հարցերը չեն դիտարկվում։
Դիմումի ընթացակարգը և դիմումի ուսումնասիրությունը
Ընդհանուր առմամբ, դիմումի ընթացակարգը համապատասխանում է Ընտանիքի
վերամիավորման մասին հրահանգին, քանի որ Հրահանգով նկարագրված ընթացակարգերը
անդամ պետություններին տալիս է մանևրելու հնարավորություն։ Օրինակ, Հրահանգով
նախատեսվում է, որ դիմումը պետք է ներկայացվի ծագման երկրից, սակայն, անդամ
պետությունը կարող է ընդունել դիմումը նաև տվյալ երկրում, ինչպես Հայաստանի դեպքում է։
Կացության թույլտվությունը մերժելու, դրա ժամկետը երկարաձգելու և դրանից զրկելու
պայմանները, Հայաստանի օրենսդրության համաձայն, ամբողջությամբ չեն համապատասխանում ԵՄ կանոնագրքի պահանջներին՝ հասարակական կարգի և հանրային
անվտանգության վերաբերյալ Հրահանգի պահանջների շրջանակը, մասնավորապես ավելի
նեղ է, քան «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 19–րդ հոդվածի համանման դրույթը։ ԵՄ
կանոնագրքով մասնավորապես պահանջվում է, որ դիտարկվեն հանցանքի ծանրությունը կամ
տեսակը, այդ անձից սպառնացող վտանգները, անձի ընտանեկան փոխհարաբերությունների
բնույթն ու ամրությունը և անդամ պետությունում նրա բնակության/կացության տևողությունը,
ինչպես նաև իր ծագման երկրի հետ ընտանեկան, մշակութային և սոցիալական կապերի
առկայությունը։ Միևնույն ժամանակ, եթե թույլտվության պայմաններն այլևս չեն
պահպանվում, օրինակ՝ հովանավորը/ընտանիքը չունի ապրուստի բավարար միջոցներ, ապա
բնակության/կացության թույլտվությունից կարելի է զրկել կամ մերժել ժամկետի
երկարաձգումը՝ Հրահանգին համապատասխան։
Ընտանիքի անդամների իրավունքները
Թվում է՝ Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանվում է Հրահանգով պահանջվող՝
օտարերկրացիների նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի իրավունք, մասնավորապես
աշխատանքի մասով ընտանիքի անդամները աշխատանքային շուկայից օգտվելու
անսահմանափակ հնարավորություն ունեն։
Առանձին կացության թույլտվությունը
Հայաստանի օրենսդրությամբ նախատեսվում է առանձին կացության թույլտվություն
ամուսինների համար մեկ տարվա կացությունից և ամուսնությունից հետո, սակայն, առնվազն
հստակ չէ, թե արդյոք ընտանիքի մյուս անդամները կարող ե պահպանել կացության
կարգավիճակը՝ հովանավորից առանձին, ինչը նախատեսված է Հրահանգով։ Ի
հակադրություն դրան՝ Հրահանգով նախատեսված է առանձին բնակության/կացության
թույլտվություն բնակությունից/կացությունից հինգ տարի հետո։ Ավելին, Հրահանգով
պահանջվում է առանձին կացության թույլտվության տրամադրումը մասնավորապես բարդ
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հանգամանքներում, օրինակ՝ ընտանեկան
օրենսդրությամբ սահմանված չէ։

բռնության

դեպքում,

որը

Հայաստանի

Փախստականների ընտանիքի վերամիավորումը
Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանի օրենսդրությունը համապատասխանում է ԵՄ
կանոնագրքին, բացթողումներ կարող են նախանշվել երկու ոլորտներում՝ առաջինը՝
Հայաստանի օրենսդրությամբ չի թույլատրվում ընտանիքի վերամիավորում առանց
ուղեկցության անչափահաս փախստականների ծնողների, օրինական խնամակալների կամ
ընտանիքի ցանկացած այլ անդամի հետ, եթե անչափահասը չունի «ուղիղ վերընթաց գծով»
ազգական, կամ այդպիսի ազգականներին հնարավոր չէ գտնել.485 երկրորդը՝
ընթացակարգային տեսանկյունից, Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգով
բացառություն է նախատեսվում փախստականների համար. եթե փախստականը չի կարող
փաստաթղթային ապացույց ներկայացնել, ապա անդամ պետությունը պետք է հաշվի առնի
փախստականի ընտանեկան հարաբերությունների հետ կապված բոլոր ապացույցները, և
դիմումը մերժելու վերաբերյալ որոշումը չի կարող հիմնված լինել միմիայն այն փաստի վրա, որ
փաստաթղթային ապացույցները բացակայում են, ինչը բացակայում է Հայաստանի
օրենսդրության մեջ։
7.4 Առաջարկություններ
Որդեգրումը
Առաջարկվում է տրամադրել օտարերկրյա քաղաքացիներին Հայաստանում որդեգրման
հավասար իրավունքներ: Օտարերկրյա քաղաքացիների նկատմամբ տարբերակված
մոտեցումը պետք է միայն թույլատրվի լուրջ հիմքերի գերակայության դեպքում, օրինակ՝
երեխայի շահերից ելնելով:
ՄԻԵԿ–ի 8–րդ հոդվածի ներքո երաշխիքները
Առաջարկվում է սահմանել իրավական և ընթացակարգային երաշխիքներ, որ ՄԻԵԿ–ի
8-րդ հոդվածը հաշվի առնվի, և իրականացնել համամասնության թեստ՝ կացության
թույլտվության դիմումը մերժելիս, դրա ժամկետը երկարաձգելիս և դրանից զրկելիս: Պետք է
հաշվի առնել, մասնավորապես, ծագման երկրի հետ կապերը, այլ երկրում անձնական և
ընտանեկան կյանքն իրականացնելու հնարավորությունը՝ հատկապես ծագման երկրում, եթե
անձը որոշել է, ազատորեն և կամավոր կերպով, ապրել մեկ այլ երկրում ընտանիքի մյուս
անդամներից առանձին. առանձնահատուկ կերպով պետք է հաշվի առնել երկրորդ սերնդի
միգրանտի իրավիճակը:
Ընտանիքի վերամիավորման շրջանակը
 Ընդլայնել ընտանիքի վերամիավորման իրավունքի շրջանակը՝ դրանում
ներառելով հովանավորների ընտանիքի անդամներին, որոնք ունեն մեկ տարի
կամ ավելի վավերականության ժամկետով կացության թույլտվություն, և որոնք
իրական հեռանկարներ ունեն ձեռք բերելու մշտական կացության իրավունք՝
Հրահանգի 3-րդ հոդվածին համապատասխան:
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 Ընտանիքի վերամիավորման իրավունք շնորհել ամուսնու անչափահաս
երեխաներին, երբ ամուսինն օժտված է խնամակալության իրավունքով, իսկ
երեխաներն էլ գտնվում են նրա խնամքի տակ:
 Փախստականների կողմից ընտանիքի վերամիավորման տեսանկյունից՝
Հայաստանը պետք է տրամադրի ընտանիքի վերամիավորման իրավունք առանց
ուղեկցության անչափահասներին ծնողների, օրինական խնամակալների կամ
ընտանիքի ցանկացած այլ անդամի հետ, եթե անչափահասը չունի «ուղիղ
վերընթաց գծով» ազգական, կամ այդպիսի ազգականներին հնարավոր չէ գտնել։
 Ընտանիքի վերամիավորման ոլորտում ԵՄ սահմանափակ իրավասության
պատճառով՝ Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգը կիրառվում է միայն
օտարերկրյա քաղաքացու նկատմամբ, այնուհանդերձ, առաջարկվում է վերանայել
նաև Հայաստանի հովանավորների հետ ընտանիքի վերամիավորմանը
վերաբերող կանոնները և շնորհել նրանց հավասար իրավունքներ։
Կացության թույլտվությունը, դրա ժամկետը երկարաձգելը մերժելու և դրանից զրկելու
պայմանները
 Առաջարկվում է վերանայել «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 19–րդ
հոդվածով սահմանված՝ կացության թույլտվությունը, դրա ժամկետը երկարաձգելը
մերժելու և դրանից զրկելու պայմանները։ Մասնավորապես դիտարկել հանցանքի
ծանրությունը կամ տեսակը, այդ անձից սպառնացող վտանգները, անձի
ընտանեկան փոխհարաբերությունների բնույթն ու ամրությունը և անդամ
պետությունում նրա բնակության/կացության տևողությունը, ինչպես նաև իր
ծագման երկրի հետ ընտանեկան, մշակութային և սոցիալական կապերի
առկայությունը, մինչև դիմումի մերժումը կամ թույլտվությունից զրկումը։
 Ուսումնասիրել
կացության
թույլտվության
տրամադրման
պայմանների
գերակայության հարցը թույլտվության ժամկետը երկարաձգելու դեպքում։
 Ինչ վերաբերվում է փախստականներին, ապա բացառություն պետք է սահմանել
ընթացակարգային որոշակի պահանջներից։ Եթե փախստականը չի կարող
փաստաթղթային ապացույց ներկայացնել, ապա Հայաստանը պետք է հաշվի
առնի փախստականի ընտանեկան հարաբերությունների հետ կապված բոլոր
ապացույցները, և դիմումը մերժելու վերաբերյալ որոշումը չի կարող հիմնված լինել
միմիայն այն փաստի վրա, որ փաստաթղթային ապացույցները բացակայում են։
Առանձին կացության թույլտվությունը
Առաջարկվում է, որ ընտանիքի անդամներին՝ առնվազն ամուսիններին, չամուսնացած
զուգընկերներին և չափահաս դարձած երեխաներին տրամադրվի առանձին կացության
թույլտվություն առնվազն հինգ տարի բնակվելուց հետո: Ավելին, առաջարկվում է տրամադրել
առանձին կացության թույլտվություն առանձնապես բարդ դեպքերում, օրինակ՝ ընտանեկան
բռնության դեպքում, կամ եթե մահանում է հովանավորը, և ծագման երկիր վերադառնալը
կհանգեցնի առանձնապես բարդ կենսապայմանների և այլն։
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8. Միգրանտների իրավունքները և խտրականության բացառումը
8.1 ԵՄ կանոնագիրքը
Ընդհանուր առմամբ միգրանտների իրավունքները
Մարդու իրավունքները Եվրոպական միության առանցքային արժեքներն են։ Դրանք
ներառված են ԵՄ հիմնադիր պայմանագրում,486 իսկ 2009 թվականի Լիսաբոնի պայմանագրով
նախատեսվում է, որ Եվրոպական միությունը պետք է միանա Մարդու իրավունքների և
հիմնարար ազատությունների մասին եվրոպական կոնվենցիային, որն ընդունվել է Եվրոպայի
խորհրդի շրջանակներում։487 Լիսաբոնի պայմանագրի 8–րդ արձանագրությամբ նաև
հստակեցվում է, որ Կոնվենցիային ԵՄ միանալը որևէ ազդեցություն չի ունենա ԵՄ
իրավասությունների, ԵՄ հաստատությունների լիազորությունների և ԵՄ–ի ու ԵՄ իրավունքի
առանձնահատկությունների վրա։488 ՄԻԵԿ–ին միանալու մասին ԵՄ համաձայնագրի
նախագծով սահմանվում է, որ ԵՄ–ն միանում է ՄԻԵԿ–ին և 1–ին ու 6–րդ
արձանագրություններին. դրանք այն արձանագրություններն են, որոնք արդեն պարտադիր են
ԵՄ բոլոր անդամ պետությունների համար։489
Բացի դրանից՝ 2009 թվականին Լիսաբոնի պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո ԵՄ
Հիմնարար ազատությունների մասին խարտիան իրավական պարտադիր ուժ ստացավ։ ԵՄ
Խարտիան համապատասխանում է ՄԻԵԿ–ին, և երբ Խարտիան պարունակում
է
իրավունքներ, որոնք բխում են ՄԻԵԿ–ից, դրանց նշանակությունն ու գործողության ոլորտը
նույնն է։ Խարտիան կիրառվում է ԵՄ հաստատությունների, մարմինների և կառույցների
նկատմամբ՝ պատշաճ կերպով հաշվի առնելով սուբսիդիարության սկզբունքը և ԵՄ անդամ
պետությունների ազգային իշխանություններին, երբ նրանք կիրարկում են ԵՄ իրավունքը։ Այն
լրացնում, բայց չի փոխարինում ազգային սահմանադրական համակարգերը և ՄԻԵԿ–ի
կողմից երաշխավորված պաշտպանությունը։
ԵՄ Խարտիան կարևոր դերակատարություն է ունենալու միգրանտների և ապաստան
հայցողների իրավունքների մասով։ Խարտիան պարունակում այն հիմնարար ազատությունների համապարփակ ցանկ, որոնց մեծամասնությունը առանձնահատուկ կարևորություն ունեն
ԵՄ տարածքում գտնվող միգրանտների համար։Առաջինը՝ ԵՄ Խարտիայում ներառված է
486

«Եվրոպական միության մասին» պայմանագրի 2–րդ, 3–րդ, 6–րդ և 21–րդ հոդվածներ։ «Եվրոպական միության
գործունեության մասին» պայմանագրի 208-211 հոդվածներ և 218–րդ հոդված։
487
«Եվրոպական միության մասին» պայմանագրի կոնսոլիդացված տարբերակի (ՊՏ 326, Հատոր 55, 2012 թվականի
հոկտեմբերի 12) 6–րդ հոդվածի 2–րդ մասի համաձայն՝ «Միությունը պետք է միանա Մարդու իրավունքների և
հիմնարար ազատությունների մասին եվրոպական կոնվենցիային»։ Այդ միանալը որևէ ազդեցություն չպետք է
ունենա Միության իրավասությունների վրա, ինչպես սահմանված է Պայմանագրերում։»։ Եվրոպական միության
կողմից Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիային միանալը նախատեսված է նաև ՄԻԵԿ–ի 59–րդ
հոդվածով՝ փոփոխված ՄԻԵԿ–ի թիվ 14 արձանագրությամբ, որով փոփոխություն է կատարվում Կոնվենցիայի
(ԵՊՇ թիվ 194) հսկողության համակարգում։
488
«Եվրոպական միության մասին» պայմանագրի 6–րդ հոդվածի 2–րդ մասին վերաբերող թիվ 8 արձանագրություն՝
Եվրոպական միության կողմից Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին եվրոպական
կոնվենցիային միանալու մասին։
489
Եվրոպայի խորհուրդ, Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին եվրոպական կոնվենցիայի
Արձանագրություն թիվ 6՝ մահապատժի վերացման մասին՝ փոփոխված թիվ 11 արձանագրությամբ, Ստրասբուրգ,
1983 թվականի ապրիլի 28, ԵՊՇ 114, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/114.htm (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17–ին)։ Եվրոպայի
խորհուրդ, Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին եվրոպական կոնվենցիայի
Արձանագրություն թիվ 1 (սեփականության, կրթության և ընտրությունների մասին), Փարիզ, 1952 թվականի մարտի
20, ԵՊՇ 9, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/009.htm (էջայցը՝ 2013
թվականի փետրվարի 17–ին)։
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դրույթ անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի արգելման մասին, այդ դրույթը
մասնավորապես կիրառելի է Շենգենյան գոտու արտաքին սահմաններին սահմանային
հսկողություն
իրականացնելիս՝
հսկողության
և
վերահսկողության
միասնական
չափանիշներին և ընթացակարգերին համապատասխան։ Շենգենյան սահմանային
օրենսգրքով սահմանվում է նաև, որ սահմանապահները պետք է լիարժեք կերպով հարգեն
մարդկային արժանապատվությունը, պետք է գործեն իրավաչափ և պետք է հարգեն մարդու
արժանապատվությունը, բացառեն սեռի, ռասայի կամ էթնիկ ծագման, կրոնի կամ հավատքի,
հաշմանդամության, տարիքի կամ սեռական կողմնորոշման հիմքով խտրականությունը։490 ԵՄ
սահմանային գործակալության՝ Frontex–ի գործունեությունը կանոնակարգող կանոնները
փոփոխվել են 2011 թվականին՝491 ներառելու հիմնարար իրավունքների վերաբերյալ
պարտադիր վերապատրաստումներ սահմանային հսկողություն իրականացնողների
համար։Բոլոր, այդ թվում՝ հիմնարար ազատությունների վերաբերյալ դեպքերի մասին պետք է
հաղորդել ազգային իշխանություններին և դրանց պետք է հետամուտ լինել, ինչպես նաև
անհրաժեշտ է, որ Frontex–ը մշակի ուղեցույցներ այն մասին, թե ինչ վերաբերմունք դրսևորել
երրորդ երկրի քաղաքացիների նկատմամբ, որոնց վերադարձնում են իրենց ծագման երկիր։
Հետևելով փոփոխող կանոնակարգին՝ Frontex–ի ղեկավարման խորհուրդը արդեն նշանակել է
Հիմնարար իրավունքների հարցերով պաշտոնյա և մշակել է աշխատանքային մեթոդներ
Հիմնարար
իրավունքների
հարցերով
խորհրդատվական
համաժողովի
համար։492
Խորհրդատվական համաժողովը տրամադրում է տեղեկատվություն և խորհրդատվություն
հիմնարար իրավունքներին նպաստելու և դրանք հարգելու վերաբերյալ Frontex–ի բոլոր
գործողություններում։ Հիմնարար իրավունքների խախտման դեպքում, Frontex-ի գործողությունը հյուրընկալող անդամ պետությունը պետք է նախատեսի համապատասխան
կարգապահական և այլ միջոցներ, և այդ գործողությունը պետք է կասեցվի կամ դադարեցվի,
եթե խախտումը լուրջ բնույթ ունի։ Frontex-ը մշակել է վարքագծի կանոնագիրք, որը
պարունակում է կոնկրետ դրույթներ հիմնարար իրավունքները հարգելու և միջազգային
պաշտպանության մասին, ինչպես նաև համատեղ գործողություններում ներգրավված Frontex–
ի անձնակազմի համար վարվեցողության չափանիշներ։
Հեռացման, արտաքսման կամ արտահանձնման դեպքում պաշտպանությունը ներառված
է ԵՄ Խարտիայում։493 Կոլեկտիվ արտաքսումն արգելված է, և որևէ մեկը չի կարող հեռացվել,
արտաքսվել կամ արտահանձնվել մի պետություն, որտեղ առկա է լուրջ վտանգ, որ անձը
կարող է ենթարկվել մահապատժի, խոշտանգման կամ այլ անմարդկային կամ նվաստացնող
վերաբերմունքի կամ պատժի։ Հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին ԵՄ համաձայնագրերի
շուրջ բանակցությունները գնահատելիս և այն կնքելիս494 Եվրոպական հանձնաժողովը

490

Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 6–րդ հոդված։
Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2011 թվականի հոկտեմբերի 25–ի 1168/2011 (ԵՀ) կանոնակարգ, որով
փոփոխություններ են կատարվում «Եվրոպական միության անդամ պետությունների արտաքին սահմաններին
կառավարման և գործառնական համագործակցության եվրոպական գործակալություն ստեղծելու մասին» Խորհրդի
2007/2004 (ԵՀ) կանոնակարգում, պաշտոնական տեղեկագիր L 304, 2011 թվականի նոյեմբերի 22, հասանելի է
հետևյալ հասցեով՝ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0001:0017:EN:PDF (էջայցը՝
2013 թվականի փետրվարի 17–ին)։
492
Ղեկավարման խորհուրդը նշանակում է Հիմնարար իրավունքների հարցերով պաշտոնյա, 2012 թվականի
սեպտեմբերի 27, Frontex–իպաշտոնականկայք՝http://www.frontex.europa.eu/news/management-board-designatesfundamental-rights-officer-zqofRR էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17–ին)։
493
ԵՄ Խարտիայի 19–րդ հոդված։
494
Եվրոպական հանձնաժողով, Հանձնաժողովի հաղորդագրություն՝ ուղղված Եվրոպական պառլամենտին և
Խորհրդին, Հետընդունման մասին ԵՄհամաձայնագրերի գնահատում, Բրյուսել, 2011 թվականի փետրվարի 23,
491
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առաջարկում է էլ ավելի ամրապնդել հետընդունման ընթացակարգերի ընթացքում
փախստականների հիմնարար իրավունքների
պաշտպանությունն
ու
միջազգային
պաշտպանությունը։ Հանձնաժողովը նույնպես կողմնակից է հետընդունման մասին
համաձայնագրի գործողությունը կասեցնելուն երրորդ երկրում մարդու իրավունքների
պարբերական
խախտումների
դեպքում։
Հանձնաժողովը
պլանավորում
է
նաև
«վերադառնալուց հետո դիտանցման մեխանիզմի» ստեղծման հարցը՝ դիտանցելով անձանց
բարեկեցության հետ կապված հարցերը նրանց երրորդ երկիր հետընդունումից հետո։
ԵՄ Խարտիայով երաշխավորվում է աշխատանքային պայմանների մասով
իրավունքները, որոնցով պահպանվում են յուրաքանչյուր աշխատողի առողջությունը,
անվտանգությունը և արժանապատվությունը. ԵՄ տարածքում բնակվելիս և օրինական
հիմունքներով տեղաշարժվելիս յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի սոցիալական
ապահովության նպաստների՝ ԵՄ իրավունքի և ազգային օրենքների ու գործելակերպի
համաձայն։495 2011 թվականի Միասնական թույլտվության մասին հրահանգով, երրորդ երկրի
քաղաքացիների մասով, հավասար վերաբերմունքի իրավունք էր տրվում օրինական
հիմունքներով բնակվող քաղաքացիներին մի շարք ոլորտներում՝ մասնավորապես
աշխատանքային պայմանների, սոցիալական ապահովության, դիպլոմների ճանաչման,
հարկային արտոնությունների, կրթության և նաև միավորումներ կազմելու ազատության
մասով։
Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի, ԵՄ Խարտիայի համաձայն, օգտվելու կանխարգելիչ
առողջապահական օգնությունից, ինչպես նաև բժշկական օգնությունից՝ ազգային իրավունքով
և գործելակերպով սահմանված պայմանների համաձայն։496 Հիմնարար իրավունքների
հարցերով ԵՄ գործակալությունը 2010 թվականին հրապարակել է զեկույց ԵՄ տասը անդամ
պետություններում անկանոն կարգավիճակով միգրանտների կողմից առողջապահական
ծառայություններից օգտվելու հնարավորության մասին՝497 դրանում նշելով, որ անկանոն
կարգավիճակով միգրանտները սովորաբար չեն դիմում առողջապահական ծառայությունների
համար ձերբակալման կամ վտարման վտանգի պատճառով, նույնիսկ եթե այն օրինական
կերպով հասանելի է, ուստի առողջապահական հարցերը չպետք է փոխկապակցվեն
ներգաղթի հսկողության հետ։
ԵՄ Խարտիայի կիրառման վերաբերյալ 2011 թվականի զեկույցում հղում է կատարվում,
մասնավորապես, Միության քաղաքացիությանը՝ որպես հավելում ԵՄ անդամ պետության
յուրաքանչյուր քաղաքացու քաղաքացիությանը։498ԵՄ արդարադատության դատարանը 2011
թվականին քննել է երկու գործ, որոնք վերաբերել են ԵՄ քաղաքացիների իրավունքները՝

COM (2011) 76 վերջնական, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0076:FIN:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17–ին)։
495
ԵՄ Խարտիայի 15–րդ և 34–րդ հոդվածներ։
496
ԵՄ Խարտիայի 35–րդ հոդված։
497
Հիմնարար իրավունքների հարցերով ԵՄ գործակալություն, Անկանոն կարգավիճակով միգրանտներ, ԵՄ տասը
անդամ պետություններում առողջապահական ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունը, 2010 թվականի
հոկտեմբեր։
498
Եվրոպական հանձնաժողով, ԵՄ Խարտիայի կիրառման վերաբերյալ 2011 թվականի զեկույց,
Արդարադատության հարցերով գլխավոր տնօրինություն, 2012, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/charter-brochure-report_en.pdf (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի
17–ին)։
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նյութաիրավական մասով իրականացնելուց զրկելուն։499 Դատարանը որոշել է, որ անկանոն
կարգավիճակով միգրանտները, որոնք իրենց խնամքի տակ ունեն ԵՄ անդամ պետության
քաղաքացիություն ունեցող անչափահաս երեխաներ, պետք է իրավունք ունենան բնակվելու և
աշխատելու այդ տարածքում, քանի որ երեխաների իրավունքները՝ որպես Միության
քաղաքացիներ, կսահմանափակվեն, եթե միգրանտներին ստիպեն լքել ԵՄ տարածքը։
Այնուամենայնիվ, դա վերաբերում է այն դեպքերին, երբ ԵՄ քաղաքացուն ստիպում են լքել ԵՄ
ամբողջ տարածքը (ոչ թե մեկ անդամ պետության տարածքը), և միայն այն փաստը, որ ԵՄ
քաղաքացին ցանկանում է բնակվել երրորդ երկրի քաղաքացի հանդիսացող ընտանիքի
անդամի հետ, բավարար չէ ընդունելու համար, որ նրան կստիպեն լքել Միության տարածքը,
եթե ընտանիքի անդամին չտրամադրվի բնակության/կացության իրավունք։ Ցանկացած
դեպքում, ԵՄ անդամ պետությունը պետք է գնահատի, թե արդյոք բնակության/կացության
իրավունքը մերժելը խախտում է ընտանեկան կյանքի պաշտպանության իրավունքը (ԵՄ
Խարտիայի 7–րդ հոդված կամ ՄԻԵԿ–ի 8–րդ հոդված, եթե կիրառելի չէ ԵՄ իրավունքը)։500
Խտրականության բացառումը
Խտրականության բացառումը միգրանտների, այդ թվում՝ անկանոն կարգավիճակով
միգրանտների իրավունքների պաշտպանության առանցքային սկզբունք է։Խտրականության
բացառման սկզբունքը ճանաչվել է, ի թիվս այլ փաստաթղթերի, Մարդու իրավունքների
համընդհանուր հռչակագրում,501 «Ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման
մասին» միջազգային կոնվենցիայում,502 Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների
ՄԱԿ–ի դաշնագրում,503 Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների ՄԱԿ–ի
դաշնագրում,504 Հիմնարար իրավունքների եվրոպական խարտիայում, «Եվրոպական
միության մասին» պայմանագրում և «Եվրոպական միության գործունեության մասին»
պայմանագրում, ինչպես նաև «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների
մասին» եվրոպական կոնվենցիայում,505 որոնց առանձին Կողմ են հանդիսանում ԵՄ անդամ
պետությունները։
Մասնավորապես, «Եվրոպական միության գործունեության մասին» պայմանագրի 18–րդ
հոդվածով506 սահմանվում է, որ «Պայմանագրերի կիրառման շրջանակներում, և առանց

499

Արդարադատության եվրոպական դատարան, C-256/11, 2011 թվականի մարտի 8–ի վճիռ,
GerardoRuizZambranoընդդեմOfficenationaldel’emploi (ONEm), և Արդարադատության միջազգային դատարան, C256/11, 2011 թվականի նոյեմբերի 15–ի վճիռ, MuratDereciև մյուսները ընդդեմ BundesministeriumfürInneres.
500
Տե՛ս 7–րդ գլուխը։
501
ՄԱԿ–ի Գլխավոր ասամբլեա, Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, 1948 թվականի դեկտեմբերի
10, 217 A(III):
502
ՄԱԿ–ի Գլխավոր ասամբլեա, «Ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին» միջազգային
կոնվենցիա, 1965 թվականի դեկտեմբերի 21, Միավորված ազգերի կազմակերպություն, Պայմանագրերի շարք,
հատոր 660, էջ 195 (այսուհետ՝ «Ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին» միջազգային
կոնվենցիա)
503
ՄԱԿ–ի Գլխավոր ասամբլեա, Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնագիր, 1966
թվականի դեկտեմբերի 16, Միավորված ազգերի կազմակերպություն, Պայմանագրերի շարք, հատոր 999, էջ 171։
504
ՄԱԿ–ի Գլխավոր ասամբլեա, Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային
դաշնագիր, 1966 թվականի դեկտեմբերի 16, Միավորված ազգերի կազմակերպություն, Պայմանագրերի շարք,
հատոր 993, էջ 3։
505
Եվրոպայի խորհուրդ, Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին եվրոպական կոնվենցիա՝
փոփոխված թիվ 11 և 14 արձանագրություններով, 1950 թվականի նոյեմբերի 4, ԵՊՇ 5 (այսուհետ՝ Մարդու
իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա), հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17–ին)։
506
Հիմնադիր պայմանագրի նախկին 12–րդ հոդված, «Եվրոպական համայնքի հիմնադրման մասին» պայմանագիր։
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խախտելու դրանում առկա հատուկ դրույթները, արգելվում է քաղաքացիության հիմքով
ցանկացած խտրականություն», իսկ 19–րդ հոդվածով սահմանվում է, որ Նախարարների
խորհուրդը «կարող է համապատասխան քայլեր ձեռնարկել՝ պայքարելու սեռի, ռասայական
կամ էթնիկ ծագման, կրոնի կամ հավատքի, հաշմանդամության, տարիքի կամ սեռական
կողմնորոշման հիմքով խտրականության դեմ»։ Խտրականության բացառման սկզբունքը
կիրառելի է երրորդ երկրի քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց
նկատմամբ, բայց դրանով չեն կարգավորվում վերաբերմունքի մասով տարբերությունները՝
հիմնված քաղաքացիության վրա, և չի խախտում երրորդ երկրի քաղաքացիների մուտքը և
բնակության/կացությունը, ինչպես նաև աշխատանքից և մասնագիտությունից օգտվելու
հնարավորությունը կանոնակարգող դրույթները։507 Շատ կոնկրետ հանգամանքներում՝
վերաբերմունքի մասով տարբերակումը կարող է արդարացվել, եթե ռասայական կամ էթնիկ
ծագմանը վերաբերող առանձնահատկությունը իրական որոշիչ մասնագիտական պահանջ է
համարվում, եթե նպատակը օրինաչափ է և պահանջը՝ համաչափ։508 ԵՄ Խարտիայով
արգելվում է խտրականությունը սեռի, ռասայի, մաշկի գույնի, էթնիկական կամ սոցիալական
ծագման, գենետիկական բնութագրերի, լեզվի, կրոնի կամ դավանանքի, քաղաքական կամ այլ
տեսակետների, ազգային փոքրամասնության պատկանելության, գույքի, ծնունդի,
հաշմանդամության, տարիքի կամ սեռական կողմնորոշման հիմքով։ Դրանով նաև արգելվում
է խտրականությունը քաղաքացիության հիմքով՝ Պայմանագրերի կիրառման շրջանակներում,
և առանց խախտելու դրանց հատուկ դրույթներից որևէ մեկը։ Ռասայական կամ էթնիկ
ծագման հիմքով խտրականությունը հավասար վերաբերմունքի սկզբունքի խախտում է։
Աշխատանքի և մասնագիտության հարցում, ԵՄ օրենսդրությամբ արգելվում է կրոնի կամ
հավատքի, հաշմանդամության, տարիքի կամ սեռական կողմնորոշման հիմքերով
խտրականությունը։ 2011 թվականի «Երրորդ երկրի քաղաքացիների ինտեգրման եվրոպական
օրակարգում»509 կարևորվում է միգրանտների հիմնարար իրավունքների երաշխավորման
հարցը և հավասար վերաբերմունքի անհրաժեշտությունը։ Լեսբուհիներին, տղամարդկանց
նկատմամբ սեռական հակում ունեցող տղամարդկանց, երկսեռ անձանց կամ
տրանսգենդերներին (LGBT) փախստականի կարգավիճակ տրամադրելիս պաշտպանության
պատճառները ամրապնդվել էին Իրավասությունների մասին վերանայված հրահանգում,510
երբ գենդերային ինքնությունը առաջին անգամ նշվել էր որպես պաշտպանության հիմք։
Իրավասությունների մասին 2011 թվականի հրահանգով առավել բարելավվում էին ԵՄ–ում
փախստականներին և լրացուցիչ պաշտպանության շահառուներին տրամադրված իրավունքները (ԵՄ Խարտիայի 18–րդ և 19–րդ հոդվածներ)։
507

«Անկախ ռասայական և էթնիկ ծագումից հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի նախաբանի 13–րդ մաս
և 3–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։ Նաև «Աշխատանքի և մասնագիտության հարցերում հավասար վերաբերմունքի
մասին» հրահանգի նախաբանի 12–րդ մաս և 3–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
508
«Անկախ ռասայական և էթնիկ ծագումից հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի 4–րդ հոդված։
509
Եվրոպական հանձնաժողով, Հանձնաժողովի հաղորդագրություն, Երրորդ երկրի քաղաքացիների ինտեգրման
եվրոպական օրակարգ, COM/2011/0455 վերջնական, 2011 թվականի հուլիսի 20, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0455:FIN:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի
17–ին)։
510
Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2011 թվականի դեկտեմբերի 13–ի 2011/95 հրահանգ՝ Երրորդ երկրի
քաղաքացիների կամ քաղաքացիություն չունեցող անձանց՝ միջազգային պաշտպանության իրավունք ունենալու
համար չափանիշների, լրացուցիչ պաշտպանության իրավունք ունեցող փախստականների կամ անձանց համար
միասնական կարգավիճակի, և տրամադրված պաշտպանության բնույթի մասին, Պաշտոնական տեղեկագիր L 343,
2011 թվականիդեկտեմբերի 23 (այսուհետ՝ Իրավասությունների մասին հրահանգ), հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0001:0009:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի
փետրվարի 17–ին)։
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ԵՄ կանոնագրքում կոնկրետ նշվում է ապացուցման պարտականության մասին՝
առերևույթ խտրականության դեպքում: Որպեսզի հավասար վերաբերմունքի սկզբունքը
արդյունավետ կերպով կիրառվի, ապացուցման պարտականությունը պետք է դրվի պատասխանողի վրա, երբ խտրականության վերաբերյալ գործեր են հարուցվում. Անհրաժեշտ չէ, որ
ԵՄ անդամ պետությունները կիրառեն ապացուցման պարտականության վերաբերյալ
կանոններն այն վարույթներում, որոնց դեպքում գործի փաստերը պետք է ուսումնասիրվեն
դատարանի կամ մեկ այլ իրավասու մարմնի կողմից։ Նշված ընթացակարգերն այն
ընթացակարգերն են, որոնց ժամանակ հայցվորից չի պահանջվում ապացուցել փաստերն այն
դեպքերում, երբ դրանք պետք է քննվեն դատարանի կամ այլ իրավասու մարմնի կողմից։511
Հավասար վերաբերմունքի վերաբերյալ սկզբունքը նշանակում է, որ չպետք է լինի որևէ
ուղղակի կամ անուղղակի խտրականություն ռասայական կամ էթնիկ ծագման հիմքով: ԵՄ
կանոնագրքով սահմանվում է, մասնավորապես, ուղղակի և անուղղակի խտրականությունը:
Ուղղակի խտրականություն, ԵՄ կանոնագրքի համաձայն, տեղի է ունենում, երբ որևէ անձի
նկատմամբ նվազ բարենպաստ վերաբերմունք է դրսևորվում, դրսևորվել կամ կդրսևորվեր
քան այլ անձի նկատմամբ, համանման իրավիճակում՝ ռասայական կամ էթնիկ ծագման,
կրոնի, հավատքի, հաշմանդամության, տարիքի կամ սեռական կողմնորոշման հիմքերով:512
Անուղղակի խտրականություն տեղի է ունենում, երբ ակնհայտ չեզոք դրույթով, չափորոշիչով
կամ
գործելակերպով
կոնկրետ
էթնիկ
կամ
ռասայական
ծագում,
հավատք,
հաշմանդամություն, տարիք կամ սեռական կողմնորոշում ունեցող անձանց համար
սահմանվում է որոշակի անբարենպաստ վիճակ մյուս անձանց հետ համեմատած՝ եթե այդ
դրույթը, չափորոշիչը կամ գործելակերպը օբյեկտիվորեն արդարացված է օրինական
նպատակով, և այդ նպատակին հասնելու միջոցները համաչափ են և անհրաժեշտ:513
Ոտնձգությունը համարվում է խտրականություն, եթե դրսևորվում է ռասայական կամ էթնիկ
ծագմանը, կրոնին, հավատքին, հաշմանդամությանը, տարիքին կամ սեռական կողմնորոշմանը վերաբերող անցանկալի պահվածք, որի նպատակն է վիրավորել անձի
արժանապատվությունը կամ ստեղծել ահաբեկող, թշնամական, ստորացնող, նվաստացնող
կամ վիրավորական մթնոլորտ, կամ որն ունի նման ազդեցություն։ ԵՄ կանոնագրքի
դրույթներով կարգավորվում է խտրականության արգելումը աշխատանքի, վերապատրաստման, կրթության, սոցիալական պաշտպանության, սոցիալական առավելությունների,
ապրանքների և ծառայությունների մատակարարման և դրանցից օգտվելու մասով՝ ներառյալ
բնակատեղով ապահովումը:514
Զինված ուժերում բացառվում է խտրականությունը հաշմանդամության և տարիքի
հիմքերով:515 Բացի դրանից՝ անդամ պետությունները կարող են սահմանել, որ վերաբերմունքի
տարբերակումը, որը հիմնված է ռասայական կամ էթնիկ ծագմանը վերաբերող

511

«Անկախ ռասայական և էթնիկ ծագումից հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի դեկլարատիվ դրույթ (21),
(22): Նաև «Աշխատանքի և մասնագիտության հարցերում հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի
դեկլարատիվ դրույթ (31), (32).
512
«Անկախ ռասայական և էթնիկ ծագումից հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի 2-րդ հոդված և
«Աշխատանքի և մասնագիտության հարցերում հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի 2-րդ հոդված:
513

«Անկախ ռասայական և էթնիկ ծագումից հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի 2-րդ հոդված և
«Աշխատանքի և մասնագիտության հարցերում հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի 2-րդ հոդված:
514

«Անկախ ռասայական և էթնիկ ծագումից հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի 2-րդ հոդված և
«Աշխատանքի և մասնագիտության հարցերում հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի 2-րդ հոդված:
515
«Աշխատանքի և մասնագիտության հարցերում հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի 3-րդ հոդվածի 4րդ մաս:
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առանձնահատկությանը, չի համարվում խտրականություն, եթե համապատասխան որոշակի
աշխատանքային գործունեության բնույթի կամ այն համատեքստի պատճառով, որի ներքո այն
իրականացվում է, այդպիսի առանձնահատկությունը համարվում է իրական և որոշիչ
մասնագիտական պահանջ՝ պայմանով, որ նպատակն օրինաչափ է, իսկ պահանջը՝
համաչափ:516 Մեկ այլ բացառություն վերաբերում է տարբեր վերաբերմունքին՝ տարիքի
հիմքերով, եթե ազգային իրավունքի համատեքստում, վերաբերմունքի տարբերությունները
օբյեկտիվորեն և ողջամիտ կերպով արդարացված են օրինական նպատակով, այդ թվում՝
զբաղվածության վերաբերյալ օրինական քաղաքականության, աշխատանքային շուկայի կամ
մասնագիտական վերապատրաստման նպատակները, և այդ նպատակին հասնելու
միջոցները համաչափ են և անհրաժեշտ:517
Պահանջվում է, որ ԵՄ անդամ պետությունները իրենց ազգային իրավական
համակարգեր ինկորպորացնեն անհրաժեշտ միջոցներ՝ անհատներին բացասական
վերաբերմունքից կամ բացասական հանգամանքից պաշտպանելու համար՝ որպես արձագանք
որևէ գանգատի կամ վարույթի, որոնց նպատակն է ամրապնդել հավասար վերաբերմունքի
հետ համապատասխանությունը:518 Նրանք նաև պարտավոր են ապահովել խտրականության
զոհերին դատական և/կամ վարչական պաշտպանության միջոցներից օգտվելու
հնարավորությամբ, ինչպես նաև իրավական համակարգերում ներառել հետապնդումից
պաշտպանության վերաբերյալ դրույթ, նշանակել մարմին կամ մարմիններ՝ խթանելու համար
բոլոր անձանց համար հավասար վերաբերմունքը՝ առանց ռասայական կամ էթնիկ ծագման
հիման վրա խտրականության, և ապահովել, որ հանրությունը տեղեկացված լինի հավասար
վերաբերմունքի վերաբերյալ բոլոր դրույթների մասին։519
Ռասիզմի և այլատյացության դեմ պայքարելու համար ԵՄ–ն 2010 թվականին ընդունել է
«Պատժամիջոցներ կիրառելով ռասայի, մաշկի գույնի, կրոնի, ցեղի կամ ազգային կամ էթնիկ
ծագման հիմքով բացահայտ կերպով ատելություն կամ բռնություն հրահրելու համար՝
ռասիզմի և այլատյացության դեմ պայքարելու մասին» շրջանակային որոշում:520 Անկախ
ռասայական կամ էթնիկ ծագումից հավասար վերաբերմունքի վերաբերյալ521 ու աշխատանքի
և մասնագիտության հարցերում հավասար վերաբերմունքի վերաբերյալ522 2000 թվականի
հրահանգները նույնպես նպաստում են ռասիզմի և այլատյացության դեմ պայքարին՝ 2010
թվականի Տեսալսողականմեդիա ծառայությունների մասին հրահանգի523 հետ մեկտեղ, որով
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«Աշխատանքի և մասնագիտության հարցերում հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի 3-րդ հոդվածի 1-ին
մաս:
517
«Աշխատանքի և մասնագիտության հարցերում հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի 6-րդ հոդված:
518
«Անկախ ռասայական և էթնիկ ծագումից հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի 10-րդ հոդված և
«Աշխատանքի և մասնագիտության հարցերում հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի 12-րդ հոդված:
519
«Անկախ ռասայական և էթնիկ ծագումից հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի 7-րդ, 8-րդ, 14-րդ և 15-րդ
հոդվածներ և «Աշխատանքի և մասնագիտության հարցերում հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի 9-րդ,
10-րդ, 16-րդ և 17-րդ հոդվածներ:
520
«Քրեական իրավունքի միջոցով ռասիզմի և այլատյացության որոշ ձևերի և դրսևորումների դեմ պայքարելու
մասին»Խորհրդի 2008 թվականի նոյեմբերի 28-ի2008/913/ԱՆԳ շրջանակային որոշում, Պաշտոնական տեղեկագիր
L 328, 2008 թվականի դեկտեմբերի 6, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0055:0058:EN:PDF(2013 թվականի փետրվարի 17-ին):
521
«Անկախ ռասայական և էթնիկ ծագումից հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգ:
522
«Աշխատանքի և մասնագիտության հարցերում հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգ:
523
«Տեսալսողականմեդիա ծառայությունների տրամադրման վերաբերյալ անդամ պետություններում օրենքով,
կանոնակարգով կամ վարչական գործողությամբ սահմանված որոշ դրույթների համակարգման մասին»
Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2010 թվականի մարտի 10-ի 2010/13/ԵՄ հրահանգ, Պաշտոնական
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արգելվում է ատելություն հրահրելը տեսալսողական մեդիա ծառայություններում
խտրականությանը նպաստելը տեսալսողական առևտրային հաղորդագրություններում:

և

8.2 Հայաստանի իրավական դաշտը
Հայաստանը ստորագրել և վավերացրել է մարդու իրավունքների պաշտպանությանը
վերաբերող գրեթե բոլոր միջազգային կոնվենցիաները,524 ինչպիսիք են՝ Քաղաքացիական և
քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնագիրը Տնտեսական, սոցիալական և
մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագիրը, «Ռասայական խտրականության բոլոր
ձևերի վերացման մասին» կոնվենցիան, «Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ
արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ» կոնվենցիան,525 և
«Փախստականների
կարգավիճակի
մասին»
կոնվենցիային:526
Տարածաշրջանային
մակարդակում Հայաստանը նաև, ի թիվս այլ փաստաթղթերի, «Մարդու իրավունքների և
հիմնարար ազատությունների մասին» եվրոպական կոնվենցիայի և «Միգրանտ
աշխատողների իրավական կարգավիճակի մասին» կոնվենցիայի527 Կողմ պետություն է, և
վերջերս այն վավերացրել է «Անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակման դեպքում
անհատների պաշտպանության մասին» կոնվենցիան:528 Հայաստանը նաև վավերացրել է
«Խտրականության համընդհանուր բացառման մասին» Մարդու իրավունքների եվրոպական
կոնվենցիայի 2004 թվականի թիվ 12 արձանագրությունը:529 Որպես Անկախ պետությունների
համագործակցության (ԱՊՀ) անդամ՝ Հայաստանը վավերացրել է «Մարդու իրավունքների և
հիմնարար ազատությունների մասին» կոնվենցիան,530 «Աշխատանքային միգրացիայի և
միգրանտ աշխատողների սոցիալական պաշտպանության ոլորտում համագործակցության
մասին» համաձայնագիրը,531 «ԱՊՀ անդամ պետությունների միգրանտ աշխատողների և
նրանց ընտանիքների անդամների իրավական պաշտպանության մասին» կոնվենցիան532 և այլ

տեղեկագիր L 95, 2010 թվականի ապրիլի 15, (այսուհետ՝ Տեսալսողական մեդիա ծառայությունների մասին
հրահանգ), հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:EN:PDF(2013 թվականի փետրվարի 17-ին):
524

Միգրացիային վերաբերող և Հայաստանի կողմից վավերացված միջազգային և տարածաշրջանային
կոնվենցիաների ամբողջական ցանկը տե՛ս 3-րդ հավելվածում:
525
ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեա, «Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը
նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ» կոնվենցիա, 1984 թվականի դեկտեմբերի 10, Միավորված
ազգերի կազմակերպություն, Պայմանագրերի շարք, հատոր 1465, էջ 85:
526
ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեա, «Փախստականների կարգավիճակի մասին» կոնվենցիա, 1951 թվականի հուլիսի 28,
Միավորված ազգերի կազմակերպություն, Պայմանագրերի շարք, հատոր 189, էջ 137:
527
Եվրոպայի խորհուրդ, «Միգրանտ աշխատողների իրավական կարգավիճակի մասին» կոնվենցիա, 1977
թվականի նոյեմբերի 24, ԵՊՇ 93, հասանելի է հետևյալ հարցերով՝
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/093.htm (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17-ին):
528
Եվրոպայի խորհուրդ, «Անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակման դեպքում անհատների
պաշտպանության մասին» կոնվենցիա, 1981 թվականի հունվարի 28, ԵՊՇ 108, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/108.htm (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17-ին):
529
Եվրոպայի խորհուրդ, «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին» եվրոպական
կոնվենցիայի թիվ 12 արձանագրություն, 2000 թվականի նոյեմբերի 4, ԵՊՇ 177, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/177.htm (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17-ին):
530
Անկախ պետությունների համագործակցություն, «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների
մասին» Անկախ պետությունների համագործակցության կոնվենցիա, 1995 թվականի մայիսի 26:
531
Անկախ պետությունների համագործակցություն, «Աշխատանքային միգրացիայի և միգրանտ աշխատողների
սոցիալական պաշտպանության ոլորտում համագործակցության մասին» համաձայնագիր,1994 թվականի ապրիլի
15:
532
Անկախ պետությունների համագործակցություն, «ԱՊՀ անդամ պետությունների միգրանտ աշխատողների և
նրանց ընտանիքների անդամների իրավական պաշտպանության մասին» կոնվենցիա, 2008:
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կոնվենցիաներ:533 Հայաստանը նաև վավերացրել է Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության բազմաթիվ կոնվենցիաներ՝ ներառյալ «Զբաղվածության համար միգրացիայի
մասին» կոնվենցիան534 և «Միգրանտ աշխատողների մասին» կոնվենցիան:535
Հայաստանը նաև վավերացրել է 2003 թվականին «Խաղաղ պայմաններում
մահապատժի վերացման մասին» Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի թիվ 6
արձանագրությունը,536 և մահապատժի վերաբերյալ դրույթը հանվել է նոր Քրեական
օրենսգրքից:537
Այնուամենայնիվ, Հայաստանը չի վավերացրել «Բոլոր հանգամանքներում մահապատժի
վերացման վերաբերյալ» Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի թիվ 13
արձանագրությունը:538 Հայաստանը վավերացրել է նաև «Սեռական շահագործումից և
սեռական չարաշահումից երեխաների պաշտպանության մասին» Եվրոպայի խորհրդի
կոնվենցիան:539
Հայաստանի Սահմանադրության համաձայն՝ վավերացված միջազգային և տարածաշրջանային պայմանագրերը ինքնաբերաբար դառնում են Հայաստանի ներպետական
օրենսդրության մաս, և ազգային իրավունքի հետ հակասության դեպքում, գերակայում են
պայմանագրերը:540 Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը նաև պարունակում
է մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները երաշխավորող դրույթներ: Այդ
դրույթները ներառում են սեռի, ռասայի, մաշկի գույնի, էթնիկական կամ սոցիալական
ծագման, գենետիկական բնութագրերի, լեզվի, կրոնի կամ դավանանքի, քաղաքական կամ այլ
տեսակետների, ազգային փոքրամասնությանը պատկանելության, գույքից, ծննդի,
հաշմանդամության, տարիքի կամ անձնական և սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքների
հիմքով
խտրականության
բացառումը:541
Հայաստանի
Միգրացիայի
պետական
կարգավորման ռազմավարությունը (2010-2014) և դրա իրականացման գործողությունների
ծրագիրը հիմնված են հիմնարար մի շարք սկզբունքների վրա, այդ թվում՝ այն սկզբունքի վրա,
որ բոլոր միգրանտներն ունեն հավասար իրավունքներ՝ անկախ իրենց սեռից, ռասայից,
մաշկի գույնից, էթնիկական կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից,
լեզվից, կրոնից, աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ համոզմունքներից, ազգային
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Միգրացիային վերաբերող և Հայաստանի կողմից վավերացված միջազգային և տարածաշրջանային
կոնվենցիաների ամբողջական ցանկը տե՛ս 3-րդ հավելվածում:
534
«Զբաղվածության համար միգրացիայի մասին» կոնվենցիա (Վերանայված), C 143, 1975 թվականի հունիսի 24:
535
«Միգրանտ աշխատողների մասին» կոնվենցիա (Լրացուցիչ դրույթներ) C97, 1949 թվականի հունիսի 24:
536
Հայաստանը վավերացրել է «Խաղաղ պայմաններում մահապատժի վերացման մասին» Մարդու իրավունքների
եվրոպական կոնվենցիայի թիվ 6 արձանագրությունը: Այն ստորագրել, սակայն չի վավերացրել «Բոլոր
հանգամանքներում մահապատժի վերացման վերաբերյալ» Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի թիվ
13 արձանագրությունը, 2002 թվականի մայիսի 3:
537
Նոր Քրեական օրենսգիրքն ընդունվել է 2003 թվականի ապրիլի 18-ին և ուժի մեջ է մտել 2003 թվականի
օգոստոսի 1-ին:
538
Եվրոպայի խորհուրդ, «Բոլոր հանգամանքներում մահապատժի վերացման վերաբերյալ» Մարդու իրավունքների
եվրոպական կոնվենցիայի թիվ 13 արձանագրություն, 2002 թվականի մայիսի 3, ԵՊՇ 187, հասանելի է հետևյալ
հասցեով՝ http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/187.htm (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17-ին):
539
Եվրոպայի խորհուրդ, «Սեռական շահագործումից և սեռական չարաշահումից երեխաների պաշտպանության
մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիա, 2007 թվականի հոկտեմբերի 25, ԵՊՇ թիվ 201, հասանելի է հետևյալ
հասցեով՝ http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17-ին):
540
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 6-րդ հոդված:
541
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 14-րդ հոդվածի 1-ին մաս: Գործնականում կիրարկման
մասով տե՛ս Ռասիզմի և անհանդուրժողականության դեմ պայքարի հարցերով եվրոպական հանձնաժողով,
Հայաստանի վերաբերյալ զեկույց, Մոնիթորինգի 4–րդ փուլ, 2011 թվականի փետրվարի 8:
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փոքրամասնությանը պատկանելությունից, գույքային վիճակից, ծնունդից, հաշմանդամությունից, տարիքից կամ անձնական և սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներից:542
Սահմանադրությամբ նաև երաշխավորվում է543 օրենքի առջև հավասարությունը, կյանքի
իրավունքը, անձնական ազատության և անվտանգության իրավունքը, արդարադատության
մատչելիությունը, մասնավոր և ընտանեկան կյանքի նկատմամբ հարգանքը, մտքի, խղճի և
կրոնի ազատությունը:544Սահմանադրությունում ներառված են նաև խոշտանգման կամ այլ
անմարդկային կամ նվաստացող վերաբերմունքի կամ պատժի արգելումը և հարկադիր
աշխատանքի արգելումը, ինչպես նաև ազատ տեղաշարժվելու ազատության իրավունքը և
Հայաստանում բնակության վայր փնտրելու իրավունքը (յուրաքանչյուր անձի համար, ով
օրինական հիմունքներով բնակվում է երկրի տարածքում), Հայաստանը լքելու և
վերադառնալու իրավունքը Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու և Հայաստանում
օրինական հիմունքներով բնակվող յուրաքանչյուր անձի համար: Ինչ վերաբերում է,
մասնավորապես, խոշտանգման արգելմանը, Քրեական օրենսգրքում նշված սահմանումը
հետևյալն է՝ «խոշտանգումը՝ ցանկացած այնպիսի գործողությունը, որի միջոցով դիտավորյալ
կերպով անձին պատճառվում է ուժեղ ցավ կամ մարմնական կամ հոգեկան տառապանք, եթե
դա չի առաջացրել սույն օրենսգրքի 112-րդ և 113-րդ հոդվածներով նախատեսված
հետևանքներ:»:545 Սահմանումը չի համապատասխանում Խոշտանգման դեմ կոնվենցիայի 1ին հոդվածին, քանի որ դրանում բացակայում է, մասնավորապես, կոնկրետ նպատակով,
ինչպես օրինակ՝ խոստովանական ցուցմունք կորզելու, ահաբեկման կամ պատժի նպատակով,
դիտավորությամբ սուր ցավ կամ տառապանք պատճառելու վերաբերյալ պահանջը: Նաև որևէ
պատասխանատվություն չի նախատեսվում այն պետական պաշտոնատար անձանց
նկատմամբ, որոնք ուղղակիորեն չեն ներգրավված խոշտանգման գործողությունում, բայց
որոնք դրդել կամ համաձայնություն են տվել կամ, որոնց լռելյայն համաձայնությամբ է
կատարվել արարքը:546 Քրեական օրենսգրքում կատարված փոփոխությամբ սահմանումը
համապատասխանեցվում է ԵՄ կոնվենցիային՝ 2012 թվականի մայիսին Խոշտանգման դեմ
պայքարի կոմիտեին ուղղված Հայաստանի Հանրապետության պատասխանի մեջ:547
Կառավարությունը նախապատրաստել է Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծ, և այդ նախագիծն ուղարկվել է Ազգային ժողով, սակայն այն դեռևս
օրակարգում չի ընդգրկվել:
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Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի 2րդ գլուխ:
543
Տե՛ս Գալստյան, Կ, Միգրացիայի կառավարումը և մարդու իրավունքները, Երևան, 2010, Հայաստանում
միգրանտների իրավունքների ամբողջական վերլուծություն:
544
«Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» օրենքը կրոնական կազմակերպությունների
գործունեությունը կարգավորող հիմնական օրենքն է, մինչդեռ «Այլընտրանքային ծառայության մասին» օրենքն
ընդունվել է 2003 թվականին: 2009 թվականին գոյություն ունեին 66 կրոնական կազմակերպությունները: Տե՛ս
Հայաստանի վերաբերյալ Համաշխարհային պարբերական ուսումնասիրության վերաբերյալ աշխատանքային
խմբի զեկույցը, Մարդու իրավունքների խորհուրդ, Տասնհինգերորդ նստաշրջան, 2010 թվականի հուլիսի 6:
545
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 119-րդ հոդված: 112-րդ և 113-րդ հոդվածներով
նախատեսված հետևանքներն են առողջությանը ծանր կամ միջին ծանրության վնաս պատճառելը:
546
Խոշտանգման դեմ պայքարի ՄԱԿ-ի կոմիտեին՝ «Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ
արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ» կոնվենցիայի կիրարկման վերաբերյալ
Մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույց, 2012:
547
Խոշտանգման դեմ պայքարի կոմիտեի եզրափակիչ դիտարկումներ, Հայաստան, 10-րդ մաս, 48-րդ նստաշրջան,
2012 թվականի հուլիսի 6, CAT/C/ARM/CO/3:
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2003 թվականին Հայաստանն ընդունել է «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին»
(Օմբուդսման) օրենքը,548 որը դիտարկվում է որպես ազգային կանխարգելիչ մեխանիզմ՝
Խոշտանգման դեմ պայքարի կամընտիր արձանագրությանը համապատասխան: Մարդու
իրավունքների պաշտպանը ծառայություններ է տրամադրում բոլոր քաղաքացիներին՝ անկախ
նրանց քաղաքացիությունից, այդ թվում՝ իրավական և հոգեբանական և սոցիալական
աջակցություն:549 Ինչ վերաբերում է միգրացիային, ապա Մարդու իրավունքների պաշտպանի
աշխատանքը վերաբերում է առաջին հերթին փախստականների իրավունքների
պաշտպանությանը, քանի որ միգրանտների իրավունքների շատ քիչ խախտումներ են առկա:
Անհրաժեշտ է նշել, որ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը տեղադրել է
պաստառներ, իսկ օդանավակայանում՝ հոլովակ, որոնք տեղեկատվություն են պարունակում
սահմանը հատողների, այդ թվում՝ միգրանտների, փախստականների, ապաստան
հայցողների, հիմնական իրավունքների, ինչպես նաև Պաշտպանի թեժ գծի մասին, որը
գործում է շուրջօրյա:
Հայաստանում փախստականներին բնակարանով ապահովելու հետ կապված խնդիրը
շատ անգամներ նշվել է Մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցում: Հարցը
վերաբերվում է հիմնականում Ադրբեջանից տեղափոխված փախստականներին: Առաջընթաց
է նկատվել 2008 թվականին՝ Օմբուդսմանի և ՀԿ-ների կողմից իրականացված մոնիթորինգի,
կանխարգելիչ գործողությունների և փորձագիտական խորհրդատվության շնորհիվ:550 2011
թվականին, այնուամենայնիվ, հարցը խափանվել է, քանի որ Տարածքային կառավարման
նախարարության կողմից նախատեսվող ֆինանսավորումը չի հաստատվել:551Ադրբեջանից
տեղափոխված փախստականների կենսապայմանները շարունակում են մնալ բարդ,
հատկապես այն փախստականներինը, որոնք ապրում են հեռավոր շրջաններում:552
Հայաստանը նշել է իր վերջին Համընդհանուր պարբերական դիտարկման (ՀՊԴ) մեջ,553 որ
այն ձեռնարկել է հնարավոր բոլոր միջոցները՝ ապահովելու ապաստան հայցող և
Հայաստանում
որպես
փախստականներ
ճանաչված
անձանց
իրավունքների
պաշտպանությունը: Այնուամենայնիվ, Ադրբեջանից տեղափոխված ավելի, քան 400,000
փախստականներ
չեն
ապահովվել
բնակարանային
պայմաններով,
չնայած
որ
բնակարանային ծրագրում, ՄԱԿ-ի Փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի
աջակցությամբ, ներգրավված են փախստականների ամենախոցելի կատեգորիաները:554
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետությունում
օտարերկրացիներն ունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հավասար
իրավունքներ, ազատություններ և պարտականություններ, եթե Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, օրենքներով և միջազգային պայմանագրերով այլ բան
548

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 2003 թվականի
հոկտեմբերի 21՝ վերջին անգամ փոփոխված 2010 թվականի դեկտեմբերին:
549
ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեա, «Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող
վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ» կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրություն, 2003 թվականի հունվարի 9,
A/RES/57/199:
550
Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան, 2008 թվականի տարեկան զեկույց: Տե՛ս նաև
Գալստյան, Կ, Միգրացիայի կառավարումը և մարդու իրավունքները, 2010 թվական, էջեր 84-87:
551
Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան, 2011 թվականի տարեկան զեկույց:
552
Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան, 2011 թվականի տարեկան զեկույց:
553
Մարդու իրավունքների խորհուրդ, Հայաստանի վերաբերյալՀամընդհանուր պարբերական դիտարկման
հարցերով աշխատանքային խմբի զեկույց, Տասնհինգերորդ նստաշրջան, 2010 թվականի հուլիսի 6:
554
Մարդու իրավունքների խորհուրդ, Հայաստանի վերաբերյալՀամընդհանուր պարբերական դիտարկման
հարցերով աշխատանքային խմբի զեկույց, Տասնհինգերորդ նստաշրջան, 2010 թվականի հուլիսի 6:
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նախատեսված չէ:555 Օտարերկրացիները պարտավոր են հարգել Սահմանադրությունը և
օրենքները, իրավական այլ ակտերը, ազգային սովորույթներն ու ավանդույթները:
Օտարերկրացիները կրում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հավասար
պատասխանատվություն, բացառությամբ միջազգային պայմանագրերով նախատեսված
դեպքերի:
Հայաստանում, յուրաքանչյուր ոք, այդ թվում՝ միգրանտները, օգտվում են կրթության
իրավունքից՝ անկախ էթնիկ ծագումից, ռասայից, սեռից, լեզվից, կրոնից և քաղաքական կամ
այլ հայացքներից:Կրթությունը պարտադիր է հիմնական և միջնակարգ մակարդակում.
պետական ուսումնական հաստատություններում այն անվճար է:556 Ինչ վերաբերում է
առողջության իրավունքին, ապա անհրաժեշտ է նշել, որ Կառավարությունը 2008 և 2009
թվականներին սկսել է վերարտադրողական առողջության ոլորտում բարեփոխման
աշխատանքները, այդ ժամանակվանից կանայք անվճար օգտվում են վերարտադրողական
առողջության ծառայություններից: Եվ վերջինը, ինչ վերաբերում է Հայաստանում
օտարերկրացիների աշխատանքային իրավունքներին, ապա Հայաստանի և ԵՄ-ի միջև
Գործընկերության և համագործակցության համաձայնագրում557 նշվում է, որ Հայաստանի
Հանրապետության կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օրինական
հիմունքներով
աշխատող
անդամ
պետությունների
քաղաքացիների
նկատմամբ
վերաբերմունքը պետք է զերծ լինի քաղաքացիության հիմքերով խտրականությունից՝
աշխատանքային պայմանների, վարձատրություն և աշխատանքից ազատման մասով՝ իր
քաղաքացիների հետ համեմատությամբ:558 «Օտարերկրացիների մասին» օրենքում նաև
նշվում է, որ օտարերկրացիներն իրավունք ունեն ազատորեն տնօրինելու իրենց
աշխատանքային ունակությունները, ընտրելու մասնագիտության և գործունեության տեսակը,
զբաղվելու Հայաստանի օրենսդրությամբ չարգելված տնտեսական գործունեությամբ`
պահպանելով Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված սահմանափակումները: Երաշխավորվում է աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված աշխատանքային հարաբերությունների
կողմերի իրավահավասարության սկզբունքը` անկախ նրանց սեռից, ռասայից, ազգությունից,
լեզվից, քաղաքացիությունից և աշխատողի գործնական հատկանիշների հետ չկապված այլ
հանգամանքներից:559
Ինչ վերաբերում է հեռացմանը և արտաքսմանը, ապա «Օտարերկրացիների մասին»
օրենքով արգելվում է օտարերկրացիներին արտաքսել այն պետություն, որտեղ խախտվում են
մարդու իրավունքները, մասնավորապես, եթե նրան սպառնում է հետապնդում ռասայական,
կրոնական պատկանելության, սոցիալական ծագման, քաղաքացիության կամ քաղաքական
համոզմունքների պատճառով, կամ եթե տվյալ օտարերկրացիները կարող են ենթարկվել
խոշտանգումների կամ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող
վերաբերմունքի կամ պատժի կամ մահապատժի:560

555

«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 5-րդ հոդված:
Տե՛ս 6-րդ գլուխը:
557
Գործընկերության և համագործակցության համաձայնագիր Եվրոպական համայնքների և նրանց անդամ
պետությունների, մի կողմից, և Հայաստանի Հանրապետության միջև, մյուս կողմից, Պաշտոնական տեղեկագիր L
239, 1999 թվականի սեպտեմբերի 9 հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21999A0909%2801%29:EN:HTML (էջայցը՝ 2013 թվականի
փետրվարի 17-ին):
558
Տե՛ս 5-րդ գլուխը:
559
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
560
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
556
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8.3 Բացթողումների վերլուծություն
8.3.1 Հայաստանի օրենսդրության և գործնականում դրա կիրառության մասով
բացթողումների վերլուծություն
Հայաստանի Սահմանադրության 6-րդ հոդվածը
Հայաստանի Սահմանադրության 6-րդ հոդվածում նշվում է, որ միջազգային
պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում միայն վավերացվելուց կամ հաստատվելուց հետո:
Միջազգային պայմանագրերը Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի
բաղկացուցիչ մասն են: Եթե վավերացված միջազգային պայմանագրում սահմանվում են այլ
նորմեր, քան նախատեսված են օրենքներով, ապա կիրառվում են այդ նորմերը։
Սահմանադրությանը հակասող միջազգային պայմանագրերը չեն կարող վավերացվել։
Ինչպես նշվեց վերևում, Հայաստանը ստորագրել և վավերացրել է մարդու
իրավունքների պաշտպանությանն առնչվող գրեթե բոլոր միջազգային և տարածաշրջանային
կոնվենցիաները։ Այնուամենայնիվ, դեռ առկա են ազգային օրենսդրության որոշ դրույթներ,
որոնք չեն համապատասխանում միջազգային պայմանագրերին (օրինակ՝ խոշտանգման
սահմանումը): Այն, հետևաբար, հանգեցնում է կիրարկման, որը չի համապատասխանում
մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերին:
Կանանց նկատմամբ խտրականություն հասկացության սահմանումը
Հայաստանի օրենսդրությունը չի պարունակում կանանց նկատմամբ խտրականություն
հասկացության հստակ և համապարփակ սահմանում (ուղղակի և անուղղակի), ինչպես
առաջարկվում է Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման մասին կոնվենցիայի 1-ին
հոդվածով։561
Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի թիվ 13 արձանագրությունը
Հայաստանը չի վավերացրել «Բոլոր հանգամանքներում մահապատժի վերացման
վերաբերյալ» Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի թիվ 13 արձանագրությունը:562
Մյուս կողմից, ԵՄ անդամ պետությունների մեծամասնությունը վավերացրել է այն:563
Մարդու իրավունքների պաշտպանի դերը
Անհատն իրավունք ունի դիմելու Մարդու իրավունքների պաշտպանին՝ անկախ իր
քաղաքացիությունից, հետևաբար նույն իրավունքներն ունեն նաև օտարերկրացիները:564
Պաշտպանը քննարկում է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու դրանց
պաշտոնատար անձանց կողմից Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ,
օրենքներով, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, ինչպես նաև
միջազգային իրավունքի սկզբունքներով ու նորմերով նախատեսված` մարդու իրավունքներիև
հիմնարար ազատությունների խախտման վերաբերյալ բողոքները:565Այնուամենայնիվ, չնայած
որ առկա են անհրաժեշտ իրավական դրույթները, շատ դեպքեր չեն առնչվում Հայաստանում
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Տե՛ս նաև Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման հարցերով կոմիտեի մեկնաբանությունները,
Հայաստան, 44-րդ նստաշրջան, CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev., 2009 թվականի փետրվարի 1, 2:
562
Եվրոպայի խորհուրդ, «Բոլոր հանգամանքներում մահապատժի վերացման վերաբերյալ» Մարդու իրավունքների
եվրոպական կոնվենցիայի թիվ 13 արձանագրություն, 2002 թվականի մայիսի 3, ԵՊՇ 187, հասանելի է հետևյալ
հասցեով՝ http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/187.htm (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17-ին):
563
ԵՄ բոլոր անդամ պետությունները վավերացրել են թիվ 13 արձանագրությունը՝ բացառությամբ Լեհաստանի:
Անհրաժեշտ է նշել, այնուամենայնիվ, որ թիվ 13 արձանագրությունն ընդգրկված չէ ԵՄ-ի կողմից ՄԻԵԿ-ին
միանալու մասին համաձայնագրի նախագծում:
564
«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» օրենքի 8-րդ հոդված:
565
«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
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միգրանտների նկատմամբ խտրականությանը կամ նրանց իրավունքների խախտումներին:
Միայն Ադրբեջանից տեղափոխված փախստականներին վերաբերող հարցերը, թվում է՝
տեղին են այս դեպքում:
8.3.2 Հայաստանի օրենսդրության և ԵՄ կանոնագրքի միջև բացթողումների
վերլուծություն
Հետապնդումից պաշտպանությունը
Հայաստանի օրենսդրությունը չի պարունակում կոնկրետ դրույթներ՝ պաշտպանելու
անհատներին բացասական հետևանքներից՝ որպես արձագանք գանգատին կամ
վարույթներին, որոնց նպատակն է ապահովել հավասար վերաբերմունքի սկզբունքի
պահպանումը: Տուժածներին պետք է իրավունք տրվի օգտվելու խտրականության դեմ
պայքարի վերաբերյալ օրենսդրությունից՝ առանց վախենալու հաշվեհարդարից, այլապես՝
օրենսդրությունն անարդյունավետ կլինի: ԵՄ կանոնագրքի համաձայն՝ պահանջվում է, որ ԵՄ
անդամ պետությունները իրենց ազգային իրավական համակարգեր ներմուծեն անհրաժեշտ
միջոցներ՝ անհատներին բացասական վերաբերմունքից կամ բացասական հանգամանքից
պաշտպանելու համար՝ որպես արձագանք որևէ գանգատի կամ վարույթի, որոնց նպատակն է
ամրապնդել հավասար վերաբերմունքի հետ համապատասխանությունը:566 Նրանք նաև
պարտավոր են ապահովել խտրականությունից տուժածներին դատական և/կամ վարչական
պաշտպանության միջոցներից օգտվելու հնարավորությամբ, ինչպես նաև իրավական
համակարգերում ներառել հետապնդումից պաշտպանության վերաբերյալ դրույթ, նշանակել
մարմին կամ մարմիններ՝ խթանելու համար բոլոր անձանց համար հավասար վերաբերմունքը՝
առանց ռասայական կամ էթնիկ ծագման հիման վրա խտրականության, և ապահովել, որ
հանրությունը տեղեկացված լինի հավասար վերաբերմունքի վերաբերյալ բոլոր դրույթների
մասին։567
Ապացուցման պարտականությունը
ԵՄ կանոնագրքում կոնկրետ նշվում է ապացուցման պարտականության մասին՝
առերևույթ խտրականության դեպքում: Որպեսզի հավասար վերաբերմունքի սկզբունքը
արդյունավետ կերպով կիրառվի, ապացուցման պարտականությունը պետք է դրվի
պատասխանողի վրա, երբ խտրականության վերաբերյալ գործեր են հարուցվում:568
Հայաստանի օրենսդրությունում, մյուս կողմից, չի նշվում, որ խտրականության դեպքերում,
ապացուցման պարտականությունը դրված է պատասխանողի վրա:
Խտրականություն հասկացության սահմանումը
Հայաստանի Սահմանադրությունում տրված խտրականություն հասկացության
սահմանումը հնարավորություն չի տալիս տարբերակելու ուղղակի և անուղղակի
խտրականության միջև, ինչպես որ դա սահմանված է ԵՄ կանոնագրքով։ Ուղղակի
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«Անկախ ռասայական և էթնիկ ծագումից հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի 10-րդ հոդված և
«Աշխատանքի և մասնագիտության հարցերում հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի 12-րդ հոդված:
567
«Անկախ ռասայական և էթնիկ ծագումից հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի 7-րդ, 8-րդ, 14-րդ և 15-րդ
հոդվածներ և «Աշխատանքի և մասնագիտության հարցերում հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի 9-րդ,
10-րդ, 16-րդ և 17-րդ հոդվածներ:
568
«Անկախ ռասայական և էթնիկ ծագումից հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի դեկլարատիվ մաս (21),
(22): Նաև «Աշխատանքի և մասնագիտության հարցերում հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի
դեկլարատիվ մաս (31), (32).
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խտրականություն, ԵՄ կանոնագրքի համաձայն,569 տեղի է ունենում, երբ որևէ անձի
նկատմամբ նվազ բարենպաստ վերաբերմունք է դրսևորվում, դրսևորվել կամ կդրսևորվեր,
քան այլ անձի նկատմամբ, համանման իրավիճակում՝ ռասայական կամ էթնիկ ծագման,
կրոնի, հավատքի, հաշմանդամության, տարիքի կամ սեռական կողմնորոշման հիմքերով:
Անուղղակի խտրականություն տեղի է ունենում, երբ ակնհայտ չեզոք դրույթով, չափորոշիչով
կամ գործելակերպով կոնկրետ էթնիկ կամ ռասայական ծագում, հավատք, հաշմանդամություն, տարիք կամ սեռական կողմնորոշում ունեցող անձանց համար սահմանվում է
որոշակի անբարենպաստ վիճակ մյուս անձանց հետ համեմատած, եթե այդ դրույթը,
չափորոշիչը կամ գործելակերպը օբյեկտիվորեն արդարացված է օրինական նպատակով, և
այդ նպատակին հասնելու միջոցները համաչափ են և անհրաժեշտ:570
Բացահայտ հրահրումը
Հայաստանի օրենսդրությունը չի պարունակում դրույթներ, որոնցով արգելվում են
ռասայի, մաշկի գույնի, կրոնի, ցեղի կամ ազգային կամ էթնիկ ծագման հիմքով բռնություն կամ
ատելություն բացահայտ հրահրելը։ ԵՄ-ն 2010 թվականին ընդունել է «Պատժամիջոցներ
կիրառելով ռասայի, մաշկի գույնի, կրոնի, ցեղի կամ ազգային կամ էթնիկ ծագման հիմքով
բացահայտ կերպով ատելություն կամ բռնություն հրահրելու համար՝ ռասիզմի և
այլատյացության դեմ պայքարելու մասին» շրջանակային որոշումը:571
8.4 Առաջարկություններ
Հայաստանի Սահմանադրության 6-րդ հոդվածը
Չնայած որ Հայաստանի Սահմանադրության 6–րդ հոդվածում նշվում է, որ միջազգային
պայմանագրերը Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի բաղկացուցիչ
մասն են՝ Հայաստանը պետք է դիտարկի որոշ դրույթներ ազգային օրենսդրություն
փոխատեղելու հարցը՝ համալիր իրականացում ապահովելու նպատակով։ Խոշտանգում և
խտրականություն հասկացությունների սահմանումները դրա վառ օրինակներն են։
Միգրանտների իրավունքների վերաբերյալ օրենսդրությունը
Օտարերկրացիների իրավունքների վերաբերյալ դրույթները Հայաստանում ներառված
չեն
մեկ
ակտում։
Համապատասխան
դրույթները
առկա
են
հիմնականում
Սահմանադրությունում և «Օտարերկրացիների մասին» օրենքում։ Առանձին օրենսդրական
ակտը կարող էր օժանդակել այն ընկալմանը, որ անհրաժեշտ է Հայաստանի օրենսդրությամբ
միգրանտներին (և ոչ միայն փախստականներին) ընկալել որպես մարդկանց խոցելի խմբեր,
որոնք կարիք ունեն մարդու իրավունքների հատուկ պաշտպանության։
Խտրականության դեմ պայքարի օրենսդրությունը
Անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանն ընդունի համապարփակ և համալիր
օրենսդրություն հավասար վերաբերմունքի և խտրականության բացառման վերաբերյալ։
Օրենսդրությունը պետք է պարունակի խտրականության սահմանում, որով կտարբերակվի
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«Անկախ ռասայական և էթնիկ ծագումից հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի 2-րդ հոդված և
«Աշխատանքի և մասնագիտության հարցերում հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի 2-րդ հոդված:
570
«Անկախ ռասայական և էթնիկ ծագումից հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի 2-րդ հոդված և
«Աշխատանքի և մասնագիտության հարցերում հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի 2-րդ հոդված:
571
«Քրեական իրավունքի միջոցով ռասիզմի և այլատյացության որոշ ձևերի և դրսևորումների դեմ պայքարելու
մասին»Խորհրդի 2008 թվականի նոյեմբերի 28-ի2008/913/ԱՆԳ շրջանակային որոշում, Պաշտոնական տեղեկագիր
L 328, 2008 թվականի դեկտեմբերի 6, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0055:0058:EN:PDF(2013 թվականի փետրվարի 17-ին):
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ուղղակի և անուղղակի խտրականությունը՝ հետևելով ԵՄ կանոնագրքին։ Այն պետք է նաև
ընդգրկի դրույթ, որ ապացուցման պարտականությունը պետք է կրի պատասխանողը
առերևույթ խտրականության վերաբերյալ գործերի դեպքում։ Դրանով հնարավոր է ապահովել
հավասար վերաբերմունքի սկզբունքի արդյունավետ կիրառումը։
Հետապնդումից պաշտպանությունը
Հայաստանը պետք է ներառի իր օրենսդրության մեջ անհրաժեշտ միջոցներ՝
պաշտպանելու անհատներին ցանկացած տեսակի անբարենպաստ վերաբերմունքից կամ
անբարենպաստ հետևանքից՝ որպես արձագանք այն գանգատին կամ վարույթներին, որոնց
նպատակն է ապահովել հավասար վերաբերմունքի սկզբունքի պահպանումը։Անհրաժեշտ է
ապահովել հետապնդման զոհերի համար դատական և/կամ վարչական պաշտպանության
հասանելիությունը, ինչպես նաև օրենսդրությունում հետապնդումից պաշտպանության
վերաբերյալ դրույթի և այն երաշխիքի ներառումը, որ հանրությունը տեղեկացված լինի
հավասար վերաբերմունքի վերաբերյալ բոլոր դրույթների մասին։572
Կանանց նկատմամբ խտրականություն հասկացության սահմանումը
Հայաստանի
օրենսդրությունը
պետք
է
պարունակի
կանանց
նկատմամբ
խտրականություն հասկացության հստակ և համապարփակ սահմանում (ուղղակի և
անուղղակի), ինչպես առաջարկվում է Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման
հարցերով կոմիտեի կողմից։573 Դա կարող է ներառվել խտրականության դեմ պայքարի
ընդհանուր օրենքում, որը Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է մշակել:
Մարդու իրավունքների պաշտպանի դերը
Հայաստանը պետք է դրական քայլեր ձեռնարկի՝ ապահովելու համար, որպեսզի
օտարերկրացիները ստանան Մարդու իրավունքների պաշտպանի դերի մասին անհրաժեշտ
ամբողջ տեղեկատվությունը, և որպեսզի կարողանան օգտվել այդ կարևոր հաստատության
ծառայություններից՝ պետական մարմինների կողմից իրենց իրավունքների խախտման
դեպքում։ Բացի դրանից՝ կարևոր է, որպեսզի Մարդու իրավունքների պաշտպանը և մյուս
իրավասու մարմինները միգրանտների իրավունքների խախտման վիճակագրություն
հավաքեն։ Վիճակագրության հավաքումն ու վերլուծումը կնպաստի այն ընկալմանը, թե
որքանով են միգրանտները պաշտպանված, և թե արդյոք միջազգային և ազգային
օրենսդրությունը պատշաճ կերպով կիրառվում է։
Բացահայտ հրահրումը
Հայաստանի Քրեական օրենսգրքում կարող է ներառվել դրույթ, որով արգելվում է
ռասայի, մաշկի գույնի, կրոնի, ցեղի կամ ազգային կամ էթնիկ ծագման հիմքով բացահայտ
կերպով ատելություն կամ բռնություն հրահրելը։
Մարդու իրավունքների վերաբերյալ պայմանագրերի վավերացումը
Հայաստանը կարող է դիտարկել հետևյալ փաստաթղթերի վավերացման հարցը՝
 «Բոլոր հանգամանքներում մահապատժի վերացման մասին» Մարդու իրավունքների
եվրոպական կոնվենցիայի թիվ 13 արձանագրությունը։
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«Անկախ ռասայական և էթնիկ ծագումից հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի 7-րդ, 8-րդ, 14-րդ և 15-րդ
հոդվածներ և «Աշխատանքի և մասնագիտության հարցերում հավասար վերաբերմունքի մասին» հրահանգի 9-րդ,
10-րդ, 16-րդ և 17-րդ հոդվածներ:
573
Տե՛ս նաև Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման հարցերով կոմիտեի մեկնաբանությունները,
Հայաստան, 44-րդ նստաշրջան, CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev., 2009 թվականի փետրվարի 1, 2:
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 «Միգրանտ աշխատողների իրավական կարգավիճակի մասին» եվրոպական
կոնվենցիան,574 որին արդեն Կողմ են հանդիսանում 11 պետություններ։
 «Փախստականների
համար
վիզաների
վերացման
մասին»
եվրոպական
575
համաձայնագիրը, որը ստորագրվել է 2011 թվականի մայիսի 11–ին, և որին արդեն
Կողմ են հանդիսանում 23 պետություններ։
 Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների դաշնագրի երկրորդ կամընտիր
արձանագրությունը, որի նպատակն է մահապատժի վերացումը։576
 «Սեռական շահագործումից և սեռական չարաշահումից երեխաների պաշտպանության
մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան։577
 «Քաղաքացիության մասին» եվրոպական կոնվենցիան. որին արդեն Կողմ են
հանդիսանում 20 պետություններ:578 «Տեղական մակարդակում հանրային կյանքում
օտարերկրացիների մասնակցության մասին» եվրոպական կոնվենցիան, որին արդեն
Կողմ են հանդիսանում ութ պետություններ։579
Բացի դրանից՝ Հայաստանը կարող է հայտարարություն անել «Ռասայական
խտրականության վերացման մասին» միջազգային կոնվենցիայի 14–րդ հոդվածի վերաբերյալ՝
այդպիսով ճանաչելով Կոմիտեի՝ իր իրավազորության ներքո այն անհատներից և խմբերից
հաղորդումներ ստանալու և դիտարկելու իրավասությունը, որոնք պնդում են, որ Կողմ
հանդիսացող պետությունների կողմից՝ Կոնվենցիայում ամրագրված որևէ իրավունքի
խախտման զոհ են հանդիսանում։
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Եվրոպայի խորհուրդ, «Միգրանտ աշխատողների իրավական կարգավիճակի մասին» եվրոպական կոնվենցիա,
1977 թվականի նոյեմբերի 24, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/093.htm (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17-ին):
575
Եվրոպայի խորհուրդ, «Փախստականների համար վիզաների վերացման մասին» եվրոպական համաձայնագիր,
1959 թվականի ապրիլի 20, ԵՊՇ 31, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/031.htm (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17-ին):
576
ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեա, Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնագրի երկրորդ
կամընտիր արձանագրություն, որի նպատակն է մահապատժի վերացումը, 1989 թվականի դեկտեմբերի 15,
A/RES/44/128:
577
Եվրոպայի խորհուրդ, «Սեռական շահագործումից և սեռական չարաշահումից երեխաների պաշտպանության
մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիա, 2007 թվականի հոկտեմբերի 25, ԵՊՇ թիվ 201, հասանելի է հետևյալ
հասցեով՝ http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm (էջայցը՝ 2013 թվականի հունվարի 28-ին):
578
Եվրոպայի խորհուրդ, «Քաղաքացիության մասին» եվրոպական կոնվենցիա, 1997 թվականի նոյեմբերի 6, ԵՊՇ
166, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/166.htm (էջայցը՝ 2013
թվականի փետրվարի 17-ին):
579
Եվրոպայի խորհուրդ, «Տեղական մակարդակում հանրային կյանքում օտարերկրացիների մասնակցության
մասին» եվրոպական կոնվենցիա, 1992 թվականի փետրվարի 5, ԵՊՇ 144, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/144.htm, (էջայցը՝ 2013 թվականի հունվարի 28-ին):
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9. ԻՆՏԵԳՐՈՒՄԸ
9.1. ԵՄ կանոնագիրքը
1997 թվականի Ամստերդամի պայմանագրով առաջին անգամ ավելի լայն իմաստով
անդրադարձ է կատարվել ինտեգրման ոլորտում ԵՄ կողմից իրականացվող գործողությանը,
թեև ինտեգրումը հստակորեն չի հիշատակվել։580 2007 թվականի Լիսաբոնի պայմանագրով
առաջին անգամ իրավական հիմք է նախատեսվել ԵՄ մակարդակով ինտեգրմանը նպաստելու
համար. «Եվրոպական պառլամենտը և Խորհուրդը, գործելով սովորական օրենսդրական
ընթացակարգին համապատասխան, կարող են անդամ պետությունների կողմից
իրականացվող գործողության համար սահմանել խրախուսանքի միջոցներ և աջակցություն
տրամադրելուն ուղղված միջոցներ՝ իրենց տարածքներում օրինական հիմունքներով բնակվող
երրորդ երկրի քաղաքացիների ինտեգրմանը նպաստելու նպատակով՝ բացառելով անդամ
պետությունների օրենքների և կանոնակարգերի որևէ ներդաշնակեցում»։581
Թեև ԵՄ–ում գոյություն չունի ինտեգրման օրենսդրությունը գործողության մեջ դնող
օրենսդիր մարմին, երրորդ երկրի քաղաքացիների ինտեգրումը մշտապես եղել է քաղաքական
օրակարգի առանցքային խնդիրներից մեկը։ Քաղաքականության վերաբերյալ բազմաթիվ
փաստաթղթերում հստակորեն582 հասցեագրվում են ինտեգրման հարցեր, ինչպես նաև
բազմամյա ծրագրեր. բոլորովին վերջերս Ստոկհոլմի ծրագրով ընդունվել է ինտեգրման
վերաբերյալ ծրագիր։ Մասնավորապես դրանում նշվում է, որ «Անդամ պետությունների
ինտեգրման
քաղաքականությունները
պետք
է
խթանվեն
քաղաքականության
համապատասխան այլ ոլորտների հետ, ինչպիսիք են օրինակ՝ աշխատանքը, կրթությունը և
սոցիալական ներգրավումը, գիտելիքների փոխանակման և համապատասխանեցման
նպատակով կառույցների և միջոցների հետագա զարգացման միջոցով։»։ Դրանով կոչ է
արվում Հանձնաժողովին խթանել անդամ պետությունների ջանքերը՝ «մշակելով
համակարգող մի մեխանիզմ՝ գործածելով ընդհանուր դիրքորոշման շրջանակ, որը պետք է
կատարելագործի Եվրոպայում գիտելիքների փոխանակման կառույցները և գործիքները»։ Այն
նաև առաջարկում է Հանձնաժողովին նախանշել եվրոպական մոդուլները՝ աջակցելու
ինտեգրման գործընթացին և մշակելու առանցքային ցուցանիշներ՝ ինտեգրման
քաղաքականությունների արդյունքները դիտանցելու համար:583 Ավելին, Եվրոպա 2020
Ռազմավարությունը,584 որով ամրագրվում են ընդհանուր թիրախներ ԵՄ-ի և իր անդամ
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Հոդված 13, որը հնարավորություն էր տալիս Խորհրդին ձեռնարկել համապատասխան գործողություն՝
պայքարելու սեռի, ռասայի կամ էթնիկ ծագման, կրոնի կամ հավատքի, հաշմանդամության, տարիքի կամ սեռական
կողմնորոշման հիմքով խտրականության դեմ և 73ժա հոդված, որով Խորհրդից պահանջվում է ընդունել
իրավական ակտեր ներգաղթային քաղաքականության վերաբերյալ, այդ թվում՝ «մուտքի և բնակության/կացության
և անդամ պետությունների կողմից երկարաժամկետ վիզաներ և բնակության/կացության թույլտվություններ, այդ
թվում՝ ընտանիքի վերամիավորման նպատակով, տրամադրելու ընթացակարգերի չափորոշիչների վերաբերյալ»։
Խորհրդից պահանջվում է նաև ընդունել «այնպիսի իրավունքներ և պայմաններ սահմանող իրավական ակտեր,
որոնց համաձայն մեկ անդամ պետությունում օրինակ հիմունքներով բնակվող երրորդ երկրի քաղաքացիները
կարող են բնակվել մեկ այլ անդամ պետությունում»։ «Եվրոպական միության մասին» պայմանագիրը փոփոխող
Ամստերդամի պայմանագիր, «Եվրոպական համայնքների հիմնադրման մասին» պայմանագրեր և հարակից
ակտեր, Պաշտոնական տեղեկագիր C 340, 1997 թվականի նոյեմբերի 10, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝http://eurex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html#0001010001 (էջայցը՝ 2013 թվականի հունվարի 28–ին)։
581
Լիսաբոնի պայմանագրի 79–րդ հոդվածի 4–րդ մաս։
582
Ներգաղթողների ինտեգրման հիմնական ընդհանուր սկզբունքներ (2004), հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/82745.pdf, Ինտեգրման ընդհանուր օրակարգ։
583
Եվրոպական խորհուրդ, Ստոկհոլմի ծրագիր. քաղաքացիներին ծառայող և նրանց պաշտպանող բաց և ապահով
Եվրոպա, Պաշտոնական տեղեկագիր C 115, 2010 թվականի մայիսի 4, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:en:PDF(էջայցը՝ 2013 թվականի հունվարի 28-ին):
584
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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պետությունների համար, որոնք պետք է իրագործվեն մինչև 2020 թվական, ամբողջությամբ
ընդունում է մրցակցային և կայուն տնտեսություն ձևավորելու համար միգրացիայի ներուժը, և
նախատեսում է, որպես հստակ քաղաքական նպատակ, օրինական միգրանտների
արդյունավետ ինտեգրումը: Մասնավորապես, առաջին կարևոր թիրախի նպատակն է
բարձրացնել ԵՄ-ում 20-ից 64 տարեկանների զբաղվածության տարիքը 75%-ով, դրան
հասնելու միջոցներից մեկը միգրանտների առավել արդյունավետ ինտեգրումն է:
Վերջերս, ընդունվել է Երրորդ երկրի քաղաքացիների ինտեգրման եվրոպական
օրակարգը,585 որը կենտրոնանում է միգրանտների կողմից տնտեսական, սոցիալական,
մշակութային և քաղաքական մասնակցությունը բարձրացնելու գործողության վրա և
տեղական մակարդակում գործողության վրա շեշտը դնելու վրա: Նոր օրակարգով
առանձնացվում են այն խնդիրները, որոնք անհրաժեշտ է լուծել, եթե ԵՄ-ն ամբողջությամբ
օգտվի միգրացիայով և բազմազանության արժեքով առաջարկվող ներուժից՝ միգրանտների՝
հատկապես միգրանտ կանանց ցածր զբաղվածության մակարդակը, աճող գործազրկությունը
և պահանջվածից ավելի բարձր որակավորման բարձր մակարդակը, սոցիալական բացառման
աճող վտանգը, կրթական առաջադիմության հարցերում բացթողումները, հասարակության
մտահոգությունները միգրանտների ինտեգրման բացակայության մասով:586 Օրակարգով
առաջարկվում են գործողություններ, որոնք կկենտրոնանան ա) մասնակցության միջոցով
ինտեգրման վրա, բ) տեղական մակարդակում ավելի շատ գործողությունների վրա, ինչպես
նաև գ) ինտեգրման գործընթացում ծագման երկրի ներգրավման վրա: Մասնակցության
միջոցով ինտեգրումը ներառում է միջոցներ, որոնք աջակցում են լեզվական գիտելիքներ ձեռք
բերելուն,587 աշխատանքային շուկային մասնակցելուն, այդ թվում՝ որակավորումների
ճանաչումը դյուրացնելուն, տեղեկատվություն տրամադրելուն, հանրային զբաղվածության
ծառայությունների կողմից աջակցությանը. նոր ժամանած միգրանտների համար ներածական
ծրագրերին՝ ջանքեր կրթական համակարգում, ինչպիսիք են՝ դպրոցական համակարգի
հարմարեցումը, ուսուցիչների վերապատրաստումը և միգրանտներին որպես ուսուցիչներ
ներգրավումը. առավել լավ կենսապայմաններ ապահովելուն՝ մասնավորապես միջազգային
պաշտպանությունից օգտվող անձանց դեպքում՝ նվազեցնելով մեկուսացումը, պայքարելով
խտրականության դեմ, ընդգրկելով միգրանտներին և նրանց ներկայացուցիչներին
ժողովրդավարական գործընթացում: Տեղական մակարդակում շատ գործողություններ
վերաբերում են այն միջոցներին, որոնցով հասցեագրվում են անբարենպաստ վիճակում
գտնվող քաղաքային տարածքները և բազմաշերտ համագործակցության բարելավումը:
Նախամեկնման միջոցառումները շեշտադրում են ինտեգրման աջակցումը, սփյուռքի
համայնքների և իրենց ծագման երկրների միջև շփումներին աջակցումը, շրջանառու
միգրացիայի դյուրացումը և ծագման երկրների զարգացումը նշվում են ծագման երկրների
ներգրավումն ամրապնդելուն ուղղված միջոցներ:
Հաղորդագրությանը կից ներկայացված Հանձնաժողովի աշխատակազմի աշխատանքային փաստաթուղթը պարունակում է երրորդ երկրների քաղաքացիների ինտեգրմանն
աջակցող ԵՄ նախաձեռնությունների ցանկը: Որպես այս օրակարգի մաս՝ Հանձնաժողովը
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Եվրոպական հանձնաժողով, Երրորդ երկրի քաղաքացիների ինտեգրման եվրոպական օրակարգ, COM/2011/0455
վերջնական, 2011 թվականի հուլիսի 20, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/doc_centre/immigration/docs/agenda/1_en_act_part1_v10.pdf#zoom=100 (էջայցը՝ 2013 թվականի հունվարի 28ին):
586
Նույն տեղում, էջ 3:
587
Տե՛ս նաև Ընտանիքի վերամիավորման մասին հրահանգը:
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նախապատրաստում է «գործիքների արկղ», որից ազգային իշխանությունները ի վիճակի
կլինեն ընտրել միջոցներ, որոնք արդյունավետ կլինեն իրենց կոնկրետ համատեքստում, և
իրենց կոնկրետ ինտեգրման նպատակների համար: Ծրագրեր կան մշակելու մոդուլներ, որոնք
կառաջարկեն ԵՄ պետություններում ինտեգրման քաղաքականություններին աջակցելու
համար հաստատված, բայց միևնույն ժամանակ ճկուն ելման կետ:
9.2. Հայաստանի իրավական դաշտը
Հայաստանում առկա չէ որևէ քաղաքականություն կամ օրենսդրական դաշտ՝
կարգավորելու Հայաստանում օտարերկրյա քաղաքացիների՝ ո՛չ որպես փախստականների,
ո՛չ էլ որպես միգրանտների, ինտեգրման հետ կապված հարցերը: Առկա չեն նաև այդ անձանց
համար հասանելի որևէ այլ քաղաքականություն կամ այլ գործնական միջոցներ:
9.3. Բացթողումների վերլուծություն
9.3.1 Հայաստանի օրենսդրության և գործնականում դրա կիրառության մասով
բացթողումների վերլուծություն
Կիրառելի չէ։
9.3.2 Հայաստանի օրենսդրության և ԵՄ կանոնագրքի միջև բացթողումների
վերլուծություն
Կիրառելի չէ։
9.4. Առաջարկություններ
Չնայած որ ԵՄ-ի և անդամ պետությունների ինտեգրման քաղաքականությունները
մշակված են տարբեր միգրացիոն պատմության և միջավայրի համատեքստում,
մասնավորապես, քանի որ որոշ անդամ պետություններում առկա է երրորդ երկրի
քաղաքացիների (միգրանտներ, ապաստան հայցողներ կամ միջազգային պաշտպանության
կարգավիճակով անձինք) էականորեն առավել բարձր ներհոսք և թվաքանակ՝ առաջարկվում
է, որ Հայաստանը ողջամիտ ժամկետում ընդունի և նախատեսի ինտեգրման միջոցներ:
Տասնամյակներով, անդամ պետությունները, ինչպիսիք են՝ Ավստրիան և Գերմանիան,
անտեսում էին ներգաղթողների ինտեգրման հարցը՝ այն ընկալմամբ, որ օտարերկրյա
քաղաքացիները միայն ժամանակավորապես են գտնվելու իրենց երկրում: Սակայն, պարզվեց,
որ այդ ընկալումը սխալ էր, որի պատճառով այդ երկրները սկսեցին ինտեգրման
քաղաքականություններ մշակել էական ուշացումով, որը կրկին հասարակությունում
միգրանտների նկատմամբ խտրականության և լարվածության պատճառ դարձան:
Հայաստանի ներգաղթի համատեքստում առաջարկվում են հետևյալ միջոցները՝
 Բոլոր միգրանտների՝ մասնավորապես կանանց և երեխաների համար ապահովել
հայերենի դասընթացներ, քանի որ լեզվի իմացությունը հյուրընկալող հասարակությունում ինտեգրման և մասնակցության առանցքային գործիքն է։
 Տրամադրել օտարերկրյա քաղաքացիների համար ներգաղթի պայմանների և
աշխատանքային շուկայի հնարավորություններից օգտվելու, աշխատանքային
իրավունքների, սոցիալական ապահովության հասանելիության, խտրականության դեմ
պայքարի և այլնի վերաբերյալ թափանցիկ և դյուրըմբռնելի տեղեկատվություն։
 Օտարերկրյա քաղաքացիների հանդեպ բացասական վերաբերմունքի, այլատյացության և խտրականության առաջացման դեպքերը կանխելու նպատակով՝ լայն
հանրությանը տրամադրել տեղեկատվություն Հայաստանի համար ներգաղթի էության
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և առավելությունների, ինչպես նաև միջազգային մարդասիրական գործողությունների
մասով Հայաստանի պարտավորությունների վերաբերյալ։
 Առաջարկվում է հավաքել տվյալներ, վերլուծել և հետազոտել Հայաստան ժամանող և
Հայաստանում
բնակվող
օտարերկրյա
քաղաքացիների
թվակազմը
և
առանձնահատկությունները (տարիք, կրթություն և այլն)՝ թիրախավորված ինտեգրման
քաղաքականություն և միջոցներ ընդունելու նպատակով։
 Առաջարկվում է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել փախստականների,
թրաֆիքինգի զոհերի և այլ խոցելի խմբերի վիճակին ու աջակցել բնակարանային
պայմանների ապահովման, աշխատանք փնտրելու և աշխատանքային շուկա մուտք
գործելու հնարավորությանը, հայերեն սովորելու, կրթության և դպրոցում
տեղավորման, մեկուսացումը նվազեցնելու և սոցիալական ու առողջապահական
ծառայություններից օգտվելուն նպաստելու հարցերում։
Ինտեգրումը տարբեր նախարարությունների, տեղական և պետական մարմինների, ՀԿ–
ների, կրոնական կազմակերպությունների գործունեությունը շոշափող ոլորտ է, այդ իսկ
պատճառով համագործակցության և գործընկերության բարձր մակարդակը էական
նշանակություն ունեն ինտեգրման արդյունավետ քաղաքականությունների համար։
Ինտեգրման քաղաքականության մշակումն ու իրագործումը համակարգելու նպատակով՝ խորհուրդ է տրվում նշանակել համակարգող և սահմանել նրա հստակ պարտականությունները։
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10. ԱՊԱՍՏԱՆԸ
10.1. ԵՄ կանոնագիրքը
ԵՄ Պայմանագրի 18–րդ հոդվածով սահմանվում է ապաստանի ոլորտում ԵՄ
գործողության իրավական հիմքը։ Հապատասխանաբար, դրանում պետք է ներառվի՝ «ա)
երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ապաստանի տրամադրման միասնական
կարգավիճակ, որը վավեր է Միության տարածքում, բ) երրորդ երկրների այն քաղաքացիների
համար լրացուցիչ պաշտպանության միասնական կարգավիճակ, ովքեր չստանալով
Եվրոպայից ապաստան, միջազգային պաշտպանության կարիք ունեն, գ) մասսայական
ներհոսքի դեպքում տեղահանված անձանց ժամանակավոր պաշտպանության ընդհանուր
համակարգ, դ) ապաստան տրամադրելու և հետ վերցնելու միասնական կամ լրացուցիչ
պաշտպանության կարգավիճակի ընդհանուր ընթացակարգեր, ե) չափորոշիչներ և
մեխանիզմեր, որոնց միջոցով որոշվում է այն անդամ պետությունը, որը պատասխանատու է
ապաստանի տրամադրման կամ լրացուցիչ պաշտպանության դիմումն ուսումնասիրելու
համար, զ) ապաստանի կամ լրացուցիչ պաշտպանության նպատակով դիմողների ընդունման
վերաբերյալ չափանիշներ, է) ապաստանի կամ լրացուցիչ պաշտպանության կամ
ժամանակավոր պաշտպանության դիմող մարդկանց ներհոսքը կառավարելու նպատակով
երրորդ երկրների հետ գործընկերություն և համագործակցություն:»։
Ապաստանի վերաբերյալ ԵՄ օրենսդրության առաջին փաթեթն ընդունվել է 2000–ից
2004 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում։ Այնուհետ, 2005-2009 թվականների
Հաագայի ծրագիրը և 2010-2014 թվականների Ստոկհոլմի ծրագիրը կոչված էին ստեղծելու
Եվրոպական ապաստանի ընդհանուր համակարգ (CEAS)։ CEAS–ը հիմնվելու էր երեք
հենասյան վրա՝ 1) պաշտպանության չափանիշների մասով առավել մեծ ներդաշնակեցման
ապահովում՝ էլ ավելի համապատասխանեցնելով ապաստանի վերաբերյալ ԵՄ անդամ
պետությունների օրենսդրությունը, 2) արդյունավետ և լավ աջակցվող գործնական
համագործակցություն՝ մասնավորապես Ապաստանի աջակցության գրասենյակի միջոցով, 3)
ԵՄ անդամ պետությունների շրջանում ու ԵՄ և ԵՄ անդամ պետություն չհասդիսացող
պետությունների միջև համախմբվածության բարձր մակարդակ և պատասխանատվության
զգացում՝ մասնավորապես Դուբլինի և EURODAC համակարգի միջոցով։ Ծրագրի588
նպատակն էր՝ հասնել այդ նպատակակետին մինչև 2012 թվականի ավարտ։
Ներկայումս, ԵՄ ամենակարևոր իրավական ակտերը հետևյալն են՝
- «Ապաստան հայցողների ընդունման համար նվազագույն չափանիշներ սահմանող»՝
Խորհրդի 2003 թվականի հունվարի 27–ի 2003/9/ԵՀ հրահանգը (այսպես կոչված՝
Ընդունման պայմանների մասին հրահանգ).
- «Երրորդ երկրի քաղաքացիների կամ քաղաքացիություն չունեցող անձանց՝
միջազգային
պաշտպանությունից
օգտվելու
իրավունք
ստանալու
համար
չափանիշների, լրացուցիչ պաշտպանության իրավունք ունեցող փախստականների կամ
անձանց համար միասնական կարգավիճակի, և տրամադրված պաշտպանության
բնույթի մասին» Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2011 թվականի դեկտեմբերի
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Եվրոպական խորհուրդ, Ստոկհոլմի ծրագիր. Քաղաքացիներին ծառայող և նրանց պաշտպանող բաց և ապահով
Եվրոպա, Պաշտոնական տեղեկագիր C 115, 2010 թվականի մայիսի 4, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:en:PDF(էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 20ին):
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13–ի 2011/95 հրահանգը (այսպես կոչված՝ Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու
իրավունքի մասին հրահանգ).589
- «Անդամ պետություններում փախստականի կարգավիճակ տրամադրելու և դրանից
զրկելու ընթացակարգերի վերաբերյալ նվազագույն չափանիշների մասին» Խորհրդի
2005 թվականի դեկտեմբերի 1-ի 2005/85/ԵՀ հրահանգը.
- «Երրորդ երկրի քաղաքացիների կողմից անդամ պետություններից մեկում ապաստանի
համար ներկայացված դիմումն ուսումնասիրելու համար պատասխանատու անդամ
պետությանը որոշելու չափորոշիչները և մեխանիզմերը սահմանող»՝ Խորհրդի 2003
թվականի թիվ 343/2003 (ԵՀ) կանոնակարգը (այսպես կոչված՝ Դուբլինի կանոնակարգ)։
Անհրաժեշտ է նշել նաև «Զանգվածային ներհոսքի դեպքում տեղահանված անձանց
ժամանակավոր պաշտպանություն տրամադրելու նվազագույն չափանիշների, ինչպես նաև
նման անձանց ընդունելու և ընդունելու հետևանքները կրելու հարցում անդամ
պետությունների միջև գործադրվող ջանքերի հավասարակշռությանը խթանող միջոցառումների մասին» Խորհրդի 2001 թվականի հուլիսի 20–ի 2001/55/ԵՀ հրահանգը։590 Հրահանգն
առաջին օրենսդրական փաստաթուղթն էր, որն ընդունվել է Խորհրդի կողմից ապաստանի
ոլորտում՝ որպես արձագանք 1999 թվականին տեղի ունեցած Կոսովոյի ճգնաժամին։
Այնուամենայնիվ, այդ Հրահանգը մինչ օրս երբեք չի կիրառվել։ Դուբլինի կանոնակարգով
որոշվում է, թե որ պետությունն է պատասխանատու ապաստանի դիմումն ուսումնասիրելու
համար։ Դուբլինի համակարգը դյուրացվել է EURODAC–ի միջոցով, որը մատնահետքերը
համեմատելու կենսաչափական տվյալների բազա է և որն օգնում է ԵՄ անդամ
պետություններին ստուգելու, թե արդյոք ապաստանի համար դիմողը նախկինում դիմել է
ապաստանի համար ԵՄ մեկ այլ անդամ պետությունում, և թե արդյոք ապաստանի համար
դիմողը նախկինում բերման է ենթարկվել ԵՄ տարածք անօրինական հիմունքներով մուտք
գործելիս։591
Ընդունման պայմանների և Ապաստանի ընթացակարգերի մասին հրահանգները
ներկայումս օրենսդրական վերանայման փուլում են։ Փախստականի կամ լրացուցիչ
պաշտպանության համար իրավունք ունենալու վերաբերյալ փոփոխված հրահանգն ընդունվել
է 2012 թվականի դեկտեմբերին։ Քանի որ օրենսդրական վերանայման ներքո գտնվող
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Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2011 թվականի դեկտեմբերի 13–ի 2011/95 հրահանգ՝ Երրորդ երկրի
քաղաքացիների կամ քաղաքացիություն չունեցող անձանց՝ միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունք
ստանալու համար չափանիշների, լրացուցիչ պաշտպանության իրավունք ունեցող փախստականների կամ
անձանց համար միասնական կարգավիճակի, և տրամադրված պաշտպանության բնույթի մասին, Պաշտոնական
տեղեկագիր L 343, 2011 թվականիդեկտեմբերի 23, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0001:0009:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի
20–ին)։
590
«Զանգվածային ներհոսքի դեպքում տեղահանված անձանց ժամանակավոր պաշտպանություն տրամադրելու
նվազագույն չափանիշների, ինչպես նաև նման անձանց ընդունելու և ընդունելու հետևանքները կրելու հարցում
անդամ պետությունների միջև գործադրվող ջանքերի հավասարակշռությանը խթանող միջոցառումների մասին»
Խորհրդի 2001 թվականի հուլիսի 20–ի 2001/55/ԵՀ հրահանգ, Պաշտոնական տեղեկագիր L 212, 2001 թվականի
օգոստոսի 7, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի
20–ին)։
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«Դուբլինի կոնվենցիան արդյունավետ կիրառելու նպատակով մատնահետքերի համեմատման համար «Eurodac»
ստեղծելու վերաբերյալ» Խորհրդի 2000 թվականի դեկտեմբերի 11–ի թիվ 2725/2000 (ԵՀ) կանոնակարգ,
Պաշտոնական տեղեկագիր L 316, 2000 թվականի դեկտեմբերի 15, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:316:0001:0010:EN:PDF էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի
20–ին)։
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հրահանգների գործողության ոլորտները չէին սահմանվել այս զեկույցը նախապատրաստելիս
դրանք այս բացթողումների վերլուծությունում չեն ընդգրկվել։ Բացթողումների վերլուծության
համատեքստում՝ Դուբլինի և EURODAC–ի կանոնակարգերը սահմանափակ կիրառելի են,
քանի որ դրանք վերաբերում են ԵՄ–ում ապաստան հայցողների մասով պատասխանատվությանը և բաշխմանը։ Ուստի, շեշտն այստեղ դրված է Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի և Ժամանակավոր պաշտպանության
մասին հրահանգի վրա։
10.1.1 Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգը
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի նպատակը՝
երրորդ երկրի քաղաքացիների կամ քաղաքացիություն չունեցող անձանց՝ միջազգային
պաշտպանության իրավունք ունենալու համար, փախստականների կամ լրացուցիչ
պաշտպանության
իրավունք ունեցող անձանց համար միասնական կարգավիճակի, և
տրամադրված պաշտպանության բնույթի համար չափանիշներ սահմանելն է։592
Գործողության ոլորտը
Այսպիսով, միջազգային պաշտպանության համար առկա է պաշտպանության երկու
կարգավիճակ՝ փախստականի կարգավիճակ, որը տրամադրվում է երրորդ երկրի այն
քաղաքացիներին, որոնք ռասայի, կրոնի, քաղաքացիության, որոշակի սոցիալական խմբի
պատկանելության կամ քաղաքական հայացքների համար հետապնդման ենթարկվելու
հիմնավոր երկյուղի պատճառով, գտնվում են իրենց քաղաքացիության երկրից դուրս և
անկարող են կամ, նման երկյուղի պատճառով, չեն ցանկանում օգտվել այդ երկրի
պաշտպանությունից, կամ քաղաքացիություն չունեցող անձին, որը գտնվելով իր մշտական
բնակության երկրից դուրս նույն պատճառներով, ի վիճակի չէ կամ, նման երկյուղի
պատճառով,
չի
ցանկանում
վերադառնալ՝593
Ժնևի
կոնվենցիայի
սահմանմանը
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համապատասխան, և լրացուցիչ պաշտպանության կարգավիճակ, որն իրավունք է տալիս
երրորդ երկրի քաղաքացիներին, որոնք չեն համարվում փախստական, բայց որոնց մասով
լուրջ հիմքեր կան կարծելու, որ տվյալ անձին, իր քաղաքացիության երկիր, իսկ
քաղաքացիություն չունեցող անձին՝ իր նախկին մշտական բնակության երկիր վերադարձնելու
դեպքում, լուրջ վնաս պատճառելու իրական վտանգ կարող է առաջանալ, և այդ անձն ի
վիճակի չէ, կամ այդ վտանգի պատճառով չի ցանկանում օգտվել այդ երկրում
պաշտպանության հնարավորությունից։595 Լուրջ վտանգ հասկացությունը պետք է ներառի
մահապատիժը կամ դրա կիրառումը, կամ ծագման երկրում դիմողի խոշտանգումը կամ
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքը կամ պատիժը, կամ լուրջ և անմիջական
վտանգ քաղաքացիական անձի կամ անհատի կյանքին՝ միջազգային և ներքին զինված
ընդհարումների իրավիճակներում անխտրական բռնության պատճառով։596

592

Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 1–ին հոդված։
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 2–րդ հոդվածի «դ» կետ։
594
Հրահանգի բացառման հիմքերը նման չեն Կոնվենցիայի բացառման հիմքերին, ուստի, երկու սահմանումները
նույնանման չեն։ Բացառման հիմքի տարբերությունները կբացատրվեն ստորև։
595
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 2–րդ հոդվածի «զ» կետ։
596
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 15–րդ հոդված։
593
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Ապաստանի համար դիմումի գնահատումը
II գլուխը, որի մեջ մտնում են 4-8–րդ հոդվածները, ամրագրում է միջազգային
պաշտպանության համար դիմումների գնահատման պայմանները։Ինչպես նախատեսված է 4–
րդ հոդվածով, անդամ պետությունը կարող է սահմանել, որ դիմողի պարտականությունն է՝
հնարավորինս շուտ ներկայացնել բոլոր տարրերը, որոնք անհրաժեշտ են միջազգային
պաշտպանության համար դիմումը հիմնավորելու համար։597 Այդ տարրերի մեջ են մտնում՝
դիմողի հայտարարությունները, նրա տարիքի և նրա շրջապատին վերաբերող հասանելի
փաստաթղթերը, համապատասխան ազգականների մասին տեղեկատվությունը, ինքնության
մասին տվյալները, քաղաքացիությունը, նախկին բնակության/կացության երկրները,
ապաստանի համար ներկայացված նախկին դիմումները, ճամփորդության ուղիները,
ճամփորդական փաստաթղթերը և միջազգային պաշտպանության համար դիմելու
պատճառները։598 Սովորաբար, դիմումն ուսումնասիրվում է անհատական կարգով՝ որոշում
կայացնելիս միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով համապատասխան բոլոր փաստերը ծագման
երկրի համատեքստում (այդ թվում՝ օրենքներն ու կանոնակարգերը և գործնականում դրանց
կիրառումը),599 ինչպես նաև դիմողի համապատասխան բոլոր հայտարարություններն ու
փաստաթղթերը։600 Բացի դրանից՝ անհրաժեշտ է հաշվի առնել դիմողի անձնական
հանգամանքները (ինչպիսիք են՝ շրջապատը, սեռը, տարիքը) և այն հարցը, թե արդյոք դիմողի
գործունեությունը, ծագման երկիրը լքելուց ի վեր, հիմնականում միտված է եղել միջազգային
պաշտպանության նպատակով դիմելու համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելուն,601 և թե
արդյոք դիմողը կարող էր օգտվել մեկ այլ երկրի պաշտպանությունից, որտեղ նա կարող էր
քաղաքացիություն հայցել։602 Այն փաստը, որ դիմողն արդեն ենթարկվել է հետապնդման կամ
նրան լուրջ վտանգ է սպառնացել, կամ այդպիսի հետապնդման կամ վտանգի ուղղակի
սպառնալիքներ են եղել, լուրջ նախանշան է ռասայի, կրոնի, քաղաքացիության, որոշակի
սոցիալական խմբի պատկանելության կամ քաղաքական հայացքների համար հետապնդման
ենթարկվելու դիմողի հիմնավոր երկյուղի մասին, եթե լուրջ հիմքեր չկան կարծելու, որ
այդպիսի հետապնդումը կամ լուրջ վտանգը չի կրկնվի։603
Այն դեպքերում, երբ անդամ պետությունը սահմանում է միջազգային պաշտպանության
համար դիմումը հիմնավորելու դիմողի պարտականությունը, և երբ դիմողի պնդումները չեն
կարող հաստատվել փաստաթղթային ապացույցներով, անհրաժեշտ չէ, որ այդ ասպեկտները
ապացուցվեն, եթե դիմողը իրական ջանքեր է գործադրել հիմնավորելու իր դիմումը, եթե
հասանելի բոլոր տարրերը ներկայացվել են, և եթե դիմողի պնդումները փոխկապակցված են
և հուսալի, դիմողը դիմել է միջազգային պաշտպանության համար հնարավորինս շուտ, և եթե
դիմողի ընդհանուր հուսալիությունը հաստատվել է։604
Տեղում առաջացող միջազգային պաշտպանության մասով պայմանները նախատեսված
են 5–րդ հոդվածում, որը ներառում է այնպիսի դեպքերից պատճառված վտանգի
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Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 4–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 4–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
599
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 4–րդ հոդվածի 3–րդ մասի «ա» կետ։
600
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 4–րդ հոդվածի 3–րդ մասի «բ» կետ։
601
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 4–րդ հոդվածի 3–րդ մասի «դ» կետ։
602
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 4–րդ հոդվածի 3–րդ մասի «ե» կետ։
603
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 4–րդ հոդվածի 4–րդ մաս։
604
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 4–րդ հոդվածի 5–րդ մաս։
598
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սպառնալիքը, որոնք տեղի են ունեցել դիմողի կողմից ծագման երկիրը լքելուց ի վեր, կամ
այնպիսի գործունեությամբ, որով դիմողը զբաղվել է ծագման երկիրը լքելուց ի վեր։605
Պետությունները, տվյալ պետությունում կամ դրա մի մասում իշխանություն ունեցող
կողմերը կամ կազմակերպությունները, ոչ պետական դերակատարները, եթե մյուս նշված
դերակատարները ի վիճակի չեն կամ չեն ցանկանում միջազգային պաշտպանություն
տրամադրել հետապնդումից կամ լուրջ վտանգից, համարվում են այն դերակատարները,
որոնք կարող են հետապնդման կամ լուրջ վտանգի աղբյուր հանդիսանալ (ինչպես նաև
հետապնդումից կամ լուրջ վտանգից պաշտպանության աղբյուրներ)։606
8–րդ հոդվածով ամրագրվում են վերջնական ներքին պաշտպանության պայմանները՝
որպես այլընտրանք միջազգային պաշտպանության։ Եթե դիմողը կարող է օրինական
հիմունքներով ճամփորդել կամ, հնարավոր է ակնկալել, որ կարող է բնակություն հաստատել
ծագման երկրի այն մասում, որտեղ նա կարող է օգտվել հետապնդումից պաշտպանությունից,
կամ որտեղ առկա չէ հետապնդման հիմնավոր երկյուղ, անդամ պետությունները կարող են
որոշել, որ դիմողը կարիք չունի միջազգային պաշտպանության։
Ուստի, անդամ
պետությունները պետք է անպայման ձեռք բերեն հստակ, թարմ տեղեկատվություն հուսալի
աղբյուրներից,
ինչպիսիք
են՝
ՄԱԿ–ի
Փախստականների
հարցերով
գերագույն
հանձնակատարը կամ Ապաստանի հարցերում աջակցության եվրոպական գրասենյակին
(EASO)։607
Փախստականը
III գլխով սահմանվում են փախստականի իրավունք ստանալու դեպքերը։608 Դա
ներառում է, Ժնևի կոնվենցիայի իմաստով, հետապնդման արարքների սահմանումը՝ այդպիսի
արարքները պետք է բավարար չափով լուրջ լինեն՝ իրենց բնույթով կամ կրկնվող դեպքերով,
որպեսզի համարվեն մարդու հիմնական իրավունքների խախտումներ՝ մասնավորապես
կյանքի իրավունք, խոշտանգման արգելում, ստրկության արգելում, հարկադիր աշխատանք և
առանց օրենքի պատժի բացառում, ծանր խախտումներ,609 կամ լինեն տարբեր միջոցների
համակցություն՝ ներառյալ մարդու իրավունքների խախտումները, որոնք բավարար չափով
ծանր են և կարող են ներառել ֆիզիկական և մտավոր բռնություն (այդ թվում՝ սեռական
բռնություն), իրավական, վարչական, ոստիկանական կամ դատական միջոցները, որոնք
խտրական բնույթ են կրում. հետապնդումը կամ պատիժը, որը անհամաչափ է կամ խտրական.
դատական պաշտպանության մերժումը. ճգնաժամի ընթացքում զինվորական ծառայությունից
հրաժարվելու համար հետապնդումը կամ պատիժը, ինչպես նաև գենդերային բնույթի և
երեխաներին վերաբերող արարքները։610
Հետապնդման պատճառները գնահատելիս անդամ պետությունները պետք է հաշվի
առնեն հետևյալ տարրերը՝ ռասա հասկացությունը (ներառյալ մաշկի գույնը, ցեղը, որոշակի
էթնիկ խմբին պատկանելությունը), կրոն հասկացությունը (ներառյալ ոչ աստվածաբանական
կամ աթեիստական հավատքը), քաղաքացիություն հասկացությունը (որը չպետք է
սահմանափակվի միայն ազգությամբ, այլ ընդհանուր հատկություններով որոշվող խմբի
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Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 5–րդ հոդված։
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 6–րդ հոդված։
607
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 8–րդ հոդված։
608
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 9–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
609
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 9–րդ հոդվածի 1–ին մասի «ա» կետ։
610
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 9–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
606
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անդամ լինելու փաստով,
օրինակ՝ մշակույթ, էթնիկ բնույթ, լեզվական ինքնություն),
սոցիալական խումբ հասկացությունը (որը սահմանվում է ընդհանուր միջավայրով, որը չի
կարող փոփոխվել կամ դրա փոփոխումը կարող է համարվել հիմնարար միջամտություն
ինքնության կամ խղճի մասով՝ սոցիալական խմբի այս հասկացությունը կարող է, կախված
ծագման երկրում առկա հանգամանքներից, ներառել սեռական կողմնորոշումը), և
քաղաքական հայացք հասկացությունը։611 Ընդհանուր առմամբ, հետապնդման պատճառները
դիտարկելիս կապ չունի, թե արդյոք դիմողն ունի այդպիսի առանձնահատկություններ, թե այդ
առանձնահատկությունները վերագրվել են նրան հետապնդում իրականացնողի կողմից։612
Ինչպես նշված է 11–րդ և 12–րդ հոդվածներում, երրորդ երկրի քաղաքացին կամ
քաղաքացիություն չունեցող անձը կամ դադարում են, կամ զրկվում են փախստական լինելուց։
Առաջինը, ի թիվս այլ հարցերի, այն դեպքն է, երբ անձը կամավոր կերպով վերստին օգտվել է
ծագման երկրի պաշտպանության իրավունքից, երբ նա ձեռք է բերել նոր քաղաքացիություն,
կամ փախստականի կարգավիճակը որոշող հանգամանքները դադարել են գոյություն
ունենալ։613 Վերջինը տեղի է ունենում, ի թիվս այլ հարցերի, եթե փախստականը կատարել է
խաղաղության դեմ ուղղված հանցագործություն, պատերազմական հանցագործություն կամ
մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն, եթե նա կատարել է ոչ քաղաքական բնույթի
լուրջ հանցագործություն ապաստան տրամադրող պետությունից դուրս՝ նախքան որպես
փախստական ընդունվելը, կամ եթե նա գործել է Միավորված ազգերի կազմակերպության
այն սկզբունքների դեմ, որոնք ամրագրված են Միավորված ազգերի կազմակերպության
Կանոնադրության նախաբանում և 1–ին ու 2–րդ հոդվածներում։614
14–րդ հոդվածով նաև նախատեսվում է, որ անդամ պետությունները պետք է չեղյալ
հայտարարեն, դադարեցնեն փախստականի կարգավիճակը կամ մերժեն դրա ժամկետի
երկարաձգումը, եթե նա 11–րդ հոդվածի համաձայն դադարել է փախստական լինել։615 Անդամ
պետությունները պետք է դա ցուցադրեն անհատական կերպով, որ համապատասխան անձը
դադարում է լինել կամ երբեք չի եղել փախստական։616 Ավելին, անդամ պետությունները պետք
է չեղյալ հայտարարեն, դադարեցնեն երրորդ երկրի քաղաքացի կամ քաղաքացիություն
չունեցող անձ հանդիսացող փախստականի կարգավիճակը կամ մերժեն դրա ժամկետի
երկարաձգումը, եթե անձը զրկվել է կամ պետք է զրկված լիներ փախստականի
կարգավիճակից, եթե նա չի նշել կամ խեղաթյուրել է փաստերը կամ օգտագործել է կեղծ
փաստաթղթեր,617 եթե նա, ողջամիտ հիմքերով, կարող է դիտարկվել որպես վտանգ անդամ
պետության անվտանգությանը կամ համայնքին։618
Լրացուցիչ պաշտպանությունը
V գլխով որոշվում են լրացուցիչ պաշտպանություն ստանալու իրավունքի դեպքերը. դա
տեղի է ունենում, երբ դիմողին սպառնում է լուրջ վտանգ, այդ թվում՝ մահապատիժ կամ դրա
կիրառում, կամ խոշտանգում կամ անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունք, կամ
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Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 10–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 10–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
613
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 11–րդ հոդված։
614
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 12–րդ հոդված։
615
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 14–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
616
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 14–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
617
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 14–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
618
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 14–րդ հոդվածի 4–րդ մաս։
612
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պատիժ, և լուրջ ու անմիջական վտանգ՝ միջազգային և ներքին զինված ընդհարումների
իրավիճակներում անխտրական բռնության պատճառով։619
Ինչպես սահմանված է 16–րդ հոդվածում, երրորդ երկրի քաղաքացին կամ
քաղաքացիություն չունեցող անձը պետք է դադարի լրացուցիչ պաշտպանության իրավունք
ունենալ, երբ լրացուցիչ պաշտպանություն տրամադրելուն հանգեցնող հանգամանքները
դադարել են գոյություն ունենալ, կամ փոփոխվել են այն աստիճանի, որ պաշտպանություն
այլևս չի պահանջվում։620 Այդ համատեքստում, անդամ պետությունները պետք է դիտարկեն
այն հարցը, թե արդյոք այդ հանգամանքները փոփոխվել են այնպիսի էական և ոչ
ժամանակավոր եղանակով, որ լրացուցիչ պաշտպանության իրավունք ունեցող անձին այլևս
չի սպառնում լուրջ վտանգ։621
17–րդ հոդվածով սահմանվում է լրացուցիչ պաշտպանությունից անձանց զրկելու
շրջանակը։ Դա տեղի է ունենում այն դեպքում, եթե անձը կատարել է խաղաղության դեմ
ուղղված հանցագործություն, պատերազմական հանցագործություն կամ մարդկության դեմ
ուղղված հանցագործություն,622 եթե նա կատարել է լուրջ հանցագործություն,623 եթե նա
մեղավոր է ճանաչվել Միավորված ազգերի կազմակերպության Կանոնադրության
նախաբանում և 1–ին ու 2–րդ հոդվածներում ամրագրված՝ Միավորված ազգերի
կազմակերպության նպատակների և սկզբունքների դեմ կատարված արարքների համար,624
կամ եթե նա վտանգ է ներկայացնում այն անդամ պետության անվտանգությանը կամ
համայնքին, որտեղ նա ներկա է։625 Երրորդ երկրի քաղաքացուն կամ քաղաքացիություն
չունեցող անձին կարող են զրկել լրացուցիչ պաշտպանության իրավունքից, եթե նա, մինչև
անդամ պետություն ընդունումը, կատարել է մեկ կամ ավելի հանցագործություններ վերը
նշված շրջանակից դուրս, որը պատժվում է ազատազրկմամբ, եթե դրանք կատարվել էին
համապատասխան անդամ պետության տարածքում, եթե նա լքել է իր ծագման երկիրը այդ
հանցագործությունների
համար
նախատեսված
պատժամիջոցներից
խուսափելու
նպատակով:626
Ինչպես նշված է 19-րդ հոդվածում, անդամ պետությունները պետք է չեղյալ
հայտարարեն, դադարեցնեն պետական, վարչական, դատական կամ կիսադատական
մարմինի կողմից երրորդ երկրի քաղաքացուն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձին
տրամադրված լրացուցիչ պաշտպանության կարգավիճակը կամ մերժեն դրա ժամկետի
երկարաձգումը, եթե 16-րդ հոդվածի համաձայն նա դադարել է լրացուցիչ պաշտպանության
իրավունք ունենալ:627 Նույնը տեղի է ունենում, եթե տվյալ անձը պետք է զրկված լիներ
լրացուցիչ պաշտպանության իրավունքից 17-րդ հոդվածին համապատասխան,628 կամ եթե նա
չի նշել կամ խեղաթյուրել է փաստերը կամ օգտագործել է կեղծ փաստաթղթեր, որոնք որոշիչ
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Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 15–րդ հոդված։
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 16–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
621
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 16–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
622
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 17–րդ հոդվածի 1–ին մասի «ա» կետ։
623
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 17–րդ հոդվածի 1–ին մասի «բ» կետ։
624
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 17–րդ հոդվածի 1–ին մասի «գ» կետ։
625
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 17–րդ հոդվածի 1–ին մասի «դ» կետ։
620

626

Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 17–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 19–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
628
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 19–րդ հոդվածի 2–3-րդ մասեր։
627
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են եղել լրացուցիչ պաշտպանության կարգավիճակ տրամադրելու համար:629 Այդ պայմանները
պետք է ցուցադրվեն համապատասխան անդամ պետության կողմից անհատական կարգով:630
Միջազգային պաշտպանության բնույթը
20-35–րդ հոդվածներում սահմանվում է միջազգային պաշտպանության կոնկրետ
բնույթը. այն կիրառվում է թե՛ փախստականների, և թե՛ լրացուցիչ պաշտպանության իրավունք
ունեցող անձանց նկատմամբ։ Ավելի կոնկրետ՝ այն ներառում է ընդհանուր կանոններ (ինչպես
օրինակ՝ հօգուտ երեխայի շահերի գործելը, եթե այդպիսի ներգրավվածություն կա, հատուկ
ուշադրությունը, որը պետք է ցուցաբերել խոցելի խմբերի նկատմամբ).631 վերադարձվելուց
պաշտպանության վերաբերյալ սկզբունքը, եթե տվյալ փախստականը վտանգ չի
ներկայացնում անդամ պետության անվտանգությանը կամ վերջնական դատավճռով նա չի
մեղադրվել առանձնապես լուրջ հանցագործություն կատարելու համար, և վտանգ չի
ներկայացնում անդամ պետության համայնքին.632 անդամ պետությունների պարտականությունը՝ միջազգային պաշտպանության շահառուների համար ապահովելու այն լեզվով
տեղեկատվությունից օգտվելու հնարավորություն, որոնք նրանք հասկանում են.633 անդամ
պետությունների կողմից հանձնառությունը՝ պահպանելու ընտանիքը որպես մեկ
ամբողջական
միավոր.634
բնակության/կացության
թույլտվություններ
տրամադրելու
պայմանները (որը պետք է վավերական լինի առնվազն 3 տարի՝ փախստականների դեպքում
և առնվազն 1 տարի՝ լրացուցիչ պաշտպանության կարգավիճակի շահառուների համար)635 և
ճամփորդական փաստաթղթերը։636 Ավելին, պետք է ապահովել անդամ պետության
տարածքում քաղաքացիների հետ հավասար վերաբերմունքի իրավունք՝ մասնավորապես
զբաղվածության,637 կրթության,638 որակավորումների ճանաչման639 և առողջապահության640
մասով։ Ինչ վերաբերում է սոցիալական ապահովությանը, ապա փախստականների
նկատմամբ վերաբերմունքը պետք է լինի նույնը, ինչ քաղաքացիների դեպքում, սակայն
անդամ պետությունները կարող են սահմանափակել լրացուցիչ պաշտպանության
կարգավիճակ ունեցող շահառուներին տրամադրվող սոցիալական աջակցությունը հիմնական
նպաստներով։641
Հրահանգով սահմանվում է նաև անդամ պետության տարածքում տեղաշարժվելու
ազատությունը,642 կացարանից օգտվելու հնարավորություն համարժեք պայմաններով, ինչ
երրորդ երկրի մյուս քաղաքացիների դեպքում, որոնք օրինական հիմունքներով են բնակվում
անդամ պետությունում,643 ինչպես նաև ինտեգրման հնարավորություններից օգտվելու
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Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 19–րդ հոդվածի 3-րդ մասի «բ» կետ։
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 19–րդ հոդվածի 4-րդ մաս:
631
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 20–րդ հոդված:
632
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 21–րդ հոդված:
633
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 22–րդ հոդված:
634
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 23–րդ հոդված:
635
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 24–րդ հոդված:
636
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 25–րդ հոդված:
637
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 26–րդ հոդված:
638
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 27–րդ հոդված:
639
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 28–րդ հոդված:
640
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 30–րդ հոդված:
641
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 29–րդ հոդված:
642
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 33–րդ հոդված:
643
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 33–րդ հոդված:
630
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իրավունք։644 Եթե դրանք բխում են միջազգային պաշտպանության շահառուների շահերից,
անդամ պետության կողմից կարող է աջակցություն ցուցաբերվել նաև հայրենադարձության
հարցում։645
Հրահանգով
որոշակի
դրույթներ
են
սահմանվում
առանց
ուղեկցության
անչափահասների վերաբերյալ։ Ինչպես նշված է 31–րդ հոդվածում, առանց ուղեկցության
անչափահասները պետք է ներկայացված լինեն օրինական խնամակալի, անչափահասների
հոգածության և բարեկեցության համար պատասխանատու կազմակերպության կամ այլ
համապատասխան ներկայացուցչի կողմից։ Նրանք այնուհետ պետք է տեղավորվեն
մեծահասակ ազգականների հետ, խնամատար ընտանիքում, անչափահասներին կացարանով
ապահովման հարցերով զբաղվող կենտրոններում կամ անչափահասներին հարմար մեկ այլ
կացարանում։ Հնարավորության սահմաններում, հարազատ եղբայրներն ու քույրերը պետք է
միասին լինեն։ Բացի դրանից՝ անդամ պետությունները պարտավոր են գաղտնիության
սկզբունքով հետևել ընտանիքի անդամներին, եթե դա անհրաժեշտ է։646 Ավելին, պահանջվում
է, որ առանց ուղեկցության անչափահասների հետ աշխատողները պետք է անցած լինեն և
շարունակեն ստանալ համապատասխան վերապատրաստում երեխաների կարիքների
վերաբերյալ։647 Եվ վերջապես, անդամ պետությունները պետք է ապահովեն, որ սույն
Հրահանգը կիրարկող մարմինները կամ այլ կազմակերպություններ անցած լինեն անհրաժեշտ
վերապատրաստում, ինչպես նաև նրանց համար պետք է պարտադիր լինի գաղտնիության
պահպանման սկզբունքը, ինչպես սահմանված է ազգային իրավունքում, ցանկացած
տեղեկատվության մասով, որ նրանք ձեռք են բերում իրենց աշխատանքի ընթացքում։648
10.1.2 Ժամանակավոր պաշտպանությունը
Խորհրդի 2001/55/ԵՀ հրահանգն ընդունվել է մի ժամանակահատվածում, երբ նախկին
Հարավսլավիայից փախստականների ներհոսք էր տեղի ունենում, և դրա նպատակն է
սահմանել նվազագույն չափանիշներ զանգվածային ներհոսքի դեպքում տեղահանված
անձանց ժամանակավոր պաշտպանություն տրամադրելու համար, ինչպես նաև սահմանել
միջոցառումներ նման անձանց ընդունելու և ընդունելու հետևանքները կրելու հարցում անդամ
պետությունների միջև գործադրվող ջանքերի հավասարակշռությունը խթանելու համար։649
Ինչպես և շատ այլ ԵՀ հրահանգներ՝ այս մեկը նույնպես պարունակում է առավել բարենպաստ
պայմանների մասին դրույթ։650
Գործողության ոլորտը
Ինչպես սահմանված է 1–ին հոդվածում, Հրահանգի գործողության ոլորտում են երրորդ
երկրի քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք, որոնք ստիպված են եղել լքել
իրենց ծագման երկիրը կամ տարածաշրջանը, կամ տարհանվել են և ի վիճակի չեն եղել
ապահով և տևական պայմաններով վերադառնալ։ Զանգվածային ներհոսքը վերաբերում է
մեծ թվով տեղահանված անձանց ժամանմանը, որոնք գալիս են կոնկրետ երկրից կամ
աշխարհագրական տարածքից՝ անկախ այն հանգամանքից, թե նրանց ժամանումը ԵՄ տեղի
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Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 32–րդ հոդված:
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 35–րդ հոդված:
646
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 31–րդ հոդվածի 5–րդ մաս:
647
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 31–րդ հոդվածի 6–րդ մաս:
648
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 37–րդ հոդված։
649
Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 1–ին հոդված։
650
Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 3–րդ հոդվածի 5–րդ մաս։
645
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է ունեցել ինքնաբուխ, թե դա իրականացվել է տարհանման ծրագրի միջոցով։651 Դա ներառում
է այն անձանց, որոնք լքել են զինված ընդհարումների կամ էնդեմիկ բռնության տարածքները,
կամ անձանց, որոնց լրջորեն սպառնում է մարդու իրավունքների պարբերական կամ
ընդհանուր խախտումներ։652 Ժամանակավոր պաշտպանությամբ չպետք է խախտվի Ժնևի
կոնվենցիայի ներքո փախստականի կարգավիճակի ճանաչումը։
Ընթացակարգերը
II գլուխը կարգավորում է ժամանակավոր պաշտպանության տևողության և
իրականացման շրջանակային պայմանները։ Ինչպես նախատեսված է 4–րդ հոդվածով,
տևողությունը մեկ տարի է, բայց այն կարող է ինքնաբերաբար երկարաձգվել վեց ամսով՝
առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով։653
Հանձնաժողովի առաջարկի հիման վրա՝ որակյալ մեծամասնությամբ ընդունված
Խորհրդի հրահանգով անհրաժեշտ է որոշել տեղահանված անձանց զանգվածային ներհոսքի
առկայությունը։ Հանձնաժողովը, այնուամենայնիվ, ուսումնասիրում է անդամ պետության
կողմից ներկայացված ցանկացած հարցում։654Հանձնաժողովի առաջարկում պետք է ներառվի՝
ա) անձանց որոշակի խմբերի նկարագրություն,
բ) այն օրը, որբ ժամանակավոր պաշտպանությունը սկսելու է գործել,
գ) տեղահանված անձանց տեղաշարժման մասշտաբի գնահատում։
Տեղահանված անձանց ժամանակավոր պաշտպանությունը նախատեսվում է Խորհրդի
հրահանգով, որը պետք է ներառի՝
ա) անձանց որոշակի խմբերի նկարագրություն,
բ) այն օրը, որբ ժամանակավոր պաշտպանությունը սկսելու է գործել,
գ) անդամ պետության կողմից ընդունելու հնարավորությունների մասին տեղեկատվություն,
դ) Հանձնաժողովից, ՄԱԿ–ի Փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարից
և համապատասխան այլ միջազգային կազմակերպություններից տեղեկատվություն։655
Խորհրդի որոշումը հիմնվում է հետևյալի վրա՝
ա) տեղահանված անձանց կարգավիճակի և տեղաշարժման ծավալների ուսումնասիրում.
բ) ժամանակավոր պաշտպանություն սահմանելու նպատակահարմարության գնահատում՝ հաշվի առնելով արտակարգ իրավիճակներում օգնության ներուժը և նման
միջոցառումներից բխող գործողությունը կամ նման միջոցառումների ոչ բավարար
լինելը.
գ) անդամ պետություններից, Հանձնաժողովից, ՄԱԿ–ի Փախստականների հարցերով
գերագույն հանձնակատարից և այլ համապատասխան միջազգային կազմակերպություններից ստացված տեղեկատվություն։ դ) Եվրոպական պառլամենտը պետք է
տեղեկացվի այդ որոշման մասին։656
Ինչպես սահմանված է 6–րդ հոդվածում, ժամանակավոր պաշտպանությունը դադարում
է, երբ առավելագույն տևողությունը լրանում է կամ ցանկացած ժամանակ, երբ Խորհուրդն այդ
651

Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 2-րդ հոդվածի «դ» կետ։
Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 2-րդ հոդվածի «գ» կետ։
653
Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 4–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
654
Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 5–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
652
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Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 5–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
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Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 5–րդ հոդվածի 5–րդ մաս։
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մասին որոշում է կայացնում։ Այդպիսի որոշումը պետք է հիմնված լինի այն փաստի վրա, որ
իրադրությունը ծագման երկրում ապահով է, և այդ որոշումը պետք է կայացվի՝ պատշաճ
կերպով հաշվի առնելով վերադարձնելու անթույլատրելիության մասով մարդու իրավունքների
և հիմնարար ազատությունների նկատմամբ հարգանքը։657
Ժամանակավոր պաշտպանության բնույթը
III գլուխը, որի մեջ մտնում են 8-16–րդ հոդվածները, սահմանում է անդամ պետությունների
պարտավորությունները ժամանակավոր պաշտպանությունից օգտվող անձանց մասով, որոնք
հետևյալն են՝
- ժամանակավոր պաշտպանությունից օգտվող անձանց բնակության/կացության
թույլտվության տրամադրում պաշտպանության ամբողջ ժամանակահատվածի համար,
անհրաժեշտության
դեպքում,
ժամանակավոր
պաշտպանության
նպատակով
ընդունվող անձանց համար անհրաժեշտ վիզաներ, այդ թվում՝ տարանցիկ վիզաներ
ստանալու հնարավորության ապահովում։ Ձևական պահանջները պետք է հասցվեն
նվազագույնի՝ հաշվի առնելով իրավիճակի հրատապությունը։ Վիզաները պետք է
տրամադրվեն անվճար կամ դրանց արժեքը պետք է հասցվի նվազագույնի՝658
- ժամանակավոր պաշտպանությունից օգտվող անձանց՝ նրանց համար հասկանալի
լեզվով կազմված փաստաթղթի տրամադրում, որտեղ նշված են ժամանակավոր
պաշտպանության վերաբերյալ դրույթները.659
- իր տարածքում ժամանակավոր պաշտպանությունից օգտվող անձին հետընդունում,
եթե տվյալ անձը գտնվում է կամ փորձում է առանց թույլտվության մուտք գործել մեկ
այլ անդամ պետության տարածք.660
- վարձու և ոչ վարձու աշխատանքով զբաղվելու հնարավորության ընձեռում,
մեծահասակների
համար
կրթական
հնարավորություններ,
մասնագիտական
վերապատրաստում և աշխատավայրում գործնական աշխատանքի փորձ. Աշխատանքային
շուկայի
վերաբերյալ
քաղաքականության
պատճառներով
անդամ
պետությունները կարող են նախապատվություն տալ ԵՄ/ԵՏԳ քաղաքացիներին և
օրինական հիմունքներով բնակվող երրորդ երկրի քաղաքացիներին, որոնք ստանում
են գործազրկության նպաստ.661
- հարմարավետ կացարանից կամ բնակատեղ ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ
միջոցներից օգտվելու, ինչպես նաև սոցիալական բարեկեցությունից օգտվելու
հնարավորության ընձեռում, անհրաժեշտության դեպքում՝ ապրուստի միջոցներ և
բժշկական օգնություն.662
- ժամանակավոր պաշտպանությունից օգտվող այն անձանց օգնության տրամադրում,
որոնք ունեն հատուկ կարիքներ, ինչպիսիք են, օրինակ՝ առանց ուղեկցության
անչափահասները կամ խոշտանգումների կամ սեռական բռնությունների ենթարկված
անձինք.663
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Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 6–րդ հոդված։
Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 8–րդ հոդված։
659
Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 9–րդ հոդված։
660
Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 11–րդ հոդված։
661
Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 12–րդ հոդված։
662
Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 13–րդ հոդված։
663
Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 13–րդ հոդվածի 4–րդ մաս։
658
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ապահովել, որ ժամանակավոր պաշտպանությունից օգտվող անչափահասները
ունենան կրթական համակարգից օգտվելու հնարավորություն միևնույն պայմաններով,
ինչ պետության քաղաքացիները.664
այլ անդամ պետությունում գտնվող պարզ (նուկլեար) ընտանիքի անդամների
վերամիավորում, կամ որոնք կարիք ունեն պաշտպանության։ Անդամ պետությունները
կարող են վերամիավորել այլ մերձավոր ազգականների, որոնք հովանավորի խնամքի
տակ են և որոնք պաշտպանության կարիք ունեն՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ
առանձին դեպքերում ընտանիքի չվերամիավորման հետևանքով կարող էին
առաջանալ ծայրահեղ բարդություններ, որոնք կարող էին ծառանալ նրանց առջև, եթե
վերամիավորումը տեղի չունենար։665 Երեխայի շահերը պետք է միշտ հաշվի առնվեն։666

Առանց ուղեկցության անչափահասները
16–րդ հոդվածի համաձայն՝ անդամ պետությունները պետք է ապահովեն, որ առանց
ուղեկցության անչափահասները ներկայացված լինեն օրինական խնամակալի կամ
անչափահասների
հոգածության
և
բարեկեցության
համար
պատասխանատու
կազմակերպության կամ այլ համապատասխան ներկայացուցչի կողմից։ Ընդհանուր առմամբ,
անդամ պետությունները պետք է ապահովեն, որ առանց ուղեկցության անչափահասները
պետք է տեղավորվեն մեծահասակ ազգականների հետ, խնամատար ընտանիքում,
անչափահասների համար հատուկ նախատեսված ընդունման կենտրոններում կամ անձի մոտ,
որը հետևել է այդ երեխային կոնկրետ տարածքը լքելու ժամանակ։ Ըստ երեխայի տարիքի և
հասունության՝ անհրաժեշտ է հաշվի առնել երեխայի կարծիքը։667
17–րդ հոդվածով նախատեսվում է ապաստանի համար ցանկացած ժամանակ դիմում
ներկայացնելու՝ ժամանակավոր պաշտպանությունից օգտվող անձի իրավունքը։668 Անդամ
պետությունները կարող են նախատեսել, որ չի կարելի միաժամանակ օգտվել և՛
ժամանակավոր պաշտպանությունից, և՛ ապաստան հայցողի կարգավիճակից, քանի դեռ
դիմումները ուսումնասիրման ընթացքում են։
Եթե ապաստան ստանալու դիմումի
ուսումնասիրությունից հետո անձին, ով իրավունք ունի օգտվելու կամ օգտվում է
ժամանակավոր պաշտպանությունից, փախստականի կարգավիճակ կամ, անհրաժեշտության
դեպքում, այլ պաշտպանություն չի տրամադրվում, ապա անդամ պետությունները
նախատեսում են, որ պաշտպանության մնացած ժամանակահատվածում տվյալ անձը օգտվի
կամ շարունակի օգտվել ժամանակավոր պաշտպանությունից։
Ժամանակավոր պաշտպանության ավարտը և վերադարձը
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Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 14–րդ հոդված։
Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 15–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։ Հետևյալ անձինք համարվում
են ընտանիքի անդամներ՝ հովանավորի ամուսինը կամ կայուն հարաբերությունների մեջ գտնվող նրա
չամուսնացած զուգընկերը, եթե տվյալ անդամ պետության օրենսդրությունը կամ պրակտիկան կարգավորում է
չամուսնացած զույգերի հարաբերություններն այնպես, ինչպես ամուսնացած զույգերի հարաբերությունները՝
օտարերկրյա քաղաքացիներին առնչվող սեփական օրենսդրության համաձայն, հովանավորի կամ նրա ամուսնու
չամուսնացած անչափահաս երեխաները, այլ մերձավոր ազգականներ, որոնք ապրել են միասին որպես
միասնական ընտանիքի անդամներ այն ժամանակ, երբ տեղի են ունեցել զանգվածային ներհոսքին հանգեցնող
իրադարձություններ և որոնք այդ ժամանակ ամբողջովին կամ հիմնականում գտնվել են հովանավորի խնամքի
ներքո (15–րդ հոդվածի 1–ին մաս)։
666
Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 15–րդ հոդվածի 4–րդ մաս։
667
Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 16–րդ հոդված։
668
Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 17–րդ հոդված։
665
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V գլխով սահմանվում են վերադարձի համար շրջանակային պայմանները, ինչպես նաև
միջոցները՝ ժամանակավոր պաշտպանության ավարտից հետո։ Ժամանակավոր պաշտպանության ժամանակահատվածը լրանալուց հետո կիրառվում են անդամ պետություններում
պաշտպանության և օտարերկրացիների մասին ընդհանուր օրենքները։669 Այնուամենայնիվ,
անդամ պետությունները պատասխանատու են ժամանակավոր պաշտպանությունից օգտվող
անձանց կամ այն անձանց կամավոր վերադարձի հնարավորություն ընձեռելու համար, ում
ժամանակավոր պաշտպանության ժամկետն ավարտվել է։670 Այդ ժամանակահատվածում,
քանի դեռ ժամանակավոր պաշտպանության ժամկետը դեռ չի ավարտվել, անդամ
պետությունները պետք է բարենպաստ կերպով ուսումնասիրեն հյուրընկալող անդամ
պետություն վերադառնալու այն անձանց հարցումները, որոնք օգտվել են ժամանակավոր
պաշտպանությունից և իրականացրել են կամավոր վերադարձի իրենց իրավունքը։ Եթե առկա
է հարկադիր վերադարձի անհրաժեշտություն, ապա անդամ պետությունները պետք է
երաշխավորեն, որ այն իրականացվելու է մարդկային արժանապատվությունը պատշաճ
կերպով հարգելով,671 և որ հաշվի են առնվելու վերադարձն անհնարին կամ ոչ
նպատակահարմար
դարձնող
մարդասիրական
պատճառները։672
Ավելին,
անդամ
պետությունները չպետք է արտաքսեն այն անձանց, որոնք կենթարկվեն լուրջ բացասական
ազդեցության իրենց առողջական վիճակի մասով։673 Երեխաներին պետք է իրավունք տրվի
ավարտել ընթացիկ ուսումնական ժամանակահատվածը։674
Ժամանակավոր պաշտպանությունից զրկելը
Ինչպես նախատեսված է 28–րդ հոդվածով, անդամ պետությունները կարող են զրկել
անձին ժամանակավոր պաշտպանությունից հետևյալ պատճառներով՝ ա) առկա են լուրջ հիմքեր
ենթադրելու, որ՝ i) անձը կատարել է խաղաղության դեմ ուղղված հանցագործություն,
պատերազմական հանցագործություն կամ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն,
ինչպես սահմանված է միջազգային փաստաթղթերով, որոնք մշակվել են նման հանցագործությունների համար համապատասխան նորմեր նախատեսելու համար, ii) նա կատարել է ոչ
քաղաքական բնույթի լուրջ հանցագործություն ընդունող անդամ պետությունից դուրս՝ նախքան
նրա ընդունումը տվյալ անդամ պետություն՝ որպես ժամանակավոր պաշտպանությունից
օգտվող անձ։ Ակնկալվող հետապնդման խստությունը պետք է չափել քրեական իրավախախտման բնույթով, որի կատարման մեջ տվյալ անձին կասկածում են։ Առանձնահատուկ
դաժան արարքները, նույնիսկ եթե կատարվել են ենթադրվող քաղաքական նպատակներով,
կարող են որակվել որպես ոչ քաղաքական բնույթի լուրջ հանցագործություններ։ Դա կիրառվում
է և՛ հանցագործության մասնակիցների, և՛ դրդիչների նկատմամբ, iii) նա մեղավոր է ճանաչվել
այնպիսի արարքների համար, որոնք հակասում են Միավորված ազգերի կազմակերպության
նպատակներին և սկզբունքներին, բ) առկա են ողջամիտ հիմքեր՝ ենթադրելու, որ անձը վտանգ
է ներկայացնում ընդունող անդամ պետության անվտանգությանը կամ, վերջնական դատական
ակտի համաձայն դատապարտված լինելով առանձնապես ծանր հանցագործության համար, նա
վտանգ է ներկայացնում ընդունող անդամ պետության հանրությանը։
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Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 20–րդ հոդված։
Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 21–րդ հոդված։
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Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 22–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
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Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 22–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
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Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 23–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
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Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 23–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
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10.2. Հայաստանի իրավական դաշտը
Իրավական հիմքը
ՀՀ Սահմանադրությունը, «Քաղաքական ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքը և
«Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքը սահմանում են ապաստան
հայցողներին և փախստականներին ապաստան տրամադրելու և նրանց նկատմամբ
վերաբերմունքի հետ կապված իրավական հիմքը։ Ապաստանի վերաբերյալ Հայաստանի
օրենսդրությամբ տարբերակվում են ապաստանի երկու ձևեր՝ «քաղաքական ապաստանը»,
որը տրամադրվում է «Քաղաքական ապաստանի մասին» օրենքին համապատասխան՝
հասարակայնությանը հայտնի օտարերկրացիներին, որոնք իրենց ծագման երկրներում
ենթարկվում են հետապնդման։ Քաղաքական ապաստանը տրամադրելու վերաբերյալ որոշում
է ընդունում Հայաստանի Նախագահը։675 Միևնույն ժամանակ, «Փախստականների և
ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով («Փախստականների և
ապաստանի մասին» օրենք) նախատեսվում է օտարերկրյա քաղաքացիների և
քաղաքացիություն չունեցող անձանց պաշտպանություն՝ համաձայն «Փախստականների
կարգավիճակի
վերաբերյալ»
1951
թվականի
կոնվենցիայի
(Ժնևի
կոնվենցիա)՝
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չվերադարձելիության սկզբունքին համապատասխան,
կամ մեկ այլ պետության կողմից
որպես փախստական ճանաչված օտարերկրյա քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող
անձի պաշտպանություն, եթե նա մուտք է գործել Հայաստան և ունի վավերական կացության
թույլտվություն Հայաստանում։677 «Քաղաքական ապաստանի մասին» օրենքը գործնականում
չի կիրառվում Հայաստանում, այդ պատճառով այս փաստաթղթում վերլուծության է
ենթարկվում միայն («Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքը։
«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի 1–ին գլուխը պարունակում է
ընդհանուր դրույթներ և տրվում են ընդհանուր սահմանումները։ Փախստականի և ապաստան
հայցողի իրավունքներն ու պարտականությունները կարգավորվում են 2–րդ գլխով։
«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքով այնուհետ սահմանվում են ապաստանի
հարցերով պետական մարմինների ու Հայաստանում Միավորված ազգերի կազմակերպության Փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի ներկայացուցչության
լիազորությունները։ (Գլուխ 3), սահմանվում են ապաստանի ընթացակարգերը, այդ թվում՝
առանց ուղեկցողի անչափահաս ապաստան հայցողներին փախստականի կարգավիճակ
տրամադրման ընթացակարգերը. ընտանիքի վերամիավորման ընթացակարգերը, կամավոր
վերադարձի ընթացակարգերը (Գլուխ 4), զանգվածային ներհոսքի դեպքում ժամանակավոր
պաշտպանության տրամադրումը (Գլուխ 5): Եվ վերջապես, այն ներառում է անցումային
դրույթներ 1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից Հայաստանի
Հանրապետություն բռնագաղթած անձանց մասին, ինչպես նաև այն անձանց մասին, ովքեր
Հայաստանի Հանրապետությունում ստացել են ժամանակավոր ապաստան (Հոդված 64)։
Ինստիտուցիոնալ շրջանակը
Տարբեր մարմիններ ներգրավված են Հայաստանում ապաստան հայցողների ընդունման
և նրանց հետ տարվող աշխատանքներում՝ Միգրացիոն պետական ծառայությունը (ՄՊԾ)
հիմնական լիազոր մարմինն է, որը պատասխանատու է հետևյալի համար՝ 1) իրականացնում է
ապաստան հայցողների և ապաստան ստացած փախստականների կենտրոնացված
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Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 55–րդ հոդվածի 15–րդ մաս։
«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի 2–րդ հոդվածի 1–ին մաս՝ 9–րդ հոդվածի առնչությամբ։
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«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի 2–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
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հաշվառում, պահում է տեղեկատվական բանկ և իրականացնում է այդ բանկի մշտական
թարմացումը, 2) իրականացնում է ապաստանի հայցին առնչվող ընթացակարգերը, 3)
անհրաժեշտության դեպքում դիմում է Ազգային անվտանգության ծառայություն երկիր
անօրինական մուտք գործած ապաստան հայցողների` ազգային անվտանգության համար
հնարավոր վտանգ ներկայացնելու մասին եզրակացություն տալու կամ 4) ապաստան
հայցողների ինքնությունը պարզելու գործում աջակցելու հարցով, 5) ապաստանի դիմումների
վերաբերյալ ընդունված վերջնական որոշումների մասին տեղեկացնում է Ոստիկանությանը, 6)
իր իրավասությունների լիարժեք իրականացման, ինչպես նաև ապաստան հայցողների և
ապաստան ստացածների իրավունքների իրացման հարցերով համագործակցում է այլ
մարմինների և ՄԱԿՓԳՀ-ի հետ, 7) ՄԱԿ ՓԳՀ-ին է տրամադրում փախստականների և
ապաստանի հարցերին վերաբերող ամբողջական տեղեկատվություն, ներառյալ` ընդհանուր
վիճակագրական բնույթի տեղեկություններ, ինչպես նաև հաշվառման վերցված ապաստան
հայցողների և փախստականների անվանական ցուցակները, ապաստան հայցողների և
փախստականների անձնական գործերը` նրանց համաձայնությամբ, 8) առանց ուղեկցողի և
ընտանիքից անջատված անչափահաս ապաստան հայցողների կողմից ապաստանի
տրամադրման դիմում ներկայացնելուն պես դիմում է Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարություն, անհրաժեշտության դեպքում` Երեխաների պաշտպանության բաժիններ`
առանց ուղեկցողի և ընտանիքից անջատված անչափահաս և հաշմանդամ ապաստան
հայցողների տեղավորումն ու խնամքը կազմակերպելու հարցով։678
Կառավարությունը պատասխանատու է ապաստանին և փախստականներին առնչվող
իրավական ակտերի ընդունման և հաստատման, քաղաքականության և օրենսդրության
համար ֆինանսական միջոցների տրամադրման և ժամանակավոր տեղավորման կենտրոն
ստեղծելու համար, և այլն։679
Ազգային անվտանգության ծառայությունն աջակցում է ՄՊԾ–ին ապաստան հայցողների
ինքնությունը պարզելու և ներկայացված փաստերը ստուգելու գործում և գնահատում է
ապաստան հայցողի կողմից ազգային անվտանգության համար հնարավոր վտանգ
ներկայացնելու հարցը։ Սահմանապահ զորքերը սահմանի անցման կետում ստուգում են
ապաստան հայցողների փաստաթղթերը և տեղեկացնում Հայաստան օրինական մուտք
գործած ապաստան հայցողներին, որ իրենք պետք է ապաստանի համար դիմումը
ներկայացնեն ՄՊԾ. սահմանապահ զորքերը անօրինական մուտք գործած ապաստան
հայցողներից ընդունում են ապաստանի հայցը և գրանցում են դրանք, նրանք այնուհետ այդ
մասին տեղեկացնում են ՄՊԾ–ին և Ոստիկանությանը: Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարությունը պատասխանատու է ապաստան հայցողների և ապաստան ստացած
փախստականների զբաղվածության և սոցիալական նպաստների տրամադրման հետ
կապված հարցերի համար: Այն
նաև պատասխանատու է, համագործակցելով
Խնամակալության մարմինների և Երեխաների պաշտպանության բաժինների հետ, առանց
ուղեկցողի և ընտանիքից անջատված անչափահաս ապաստան հայցողների տեղավորման ու
խնամքի համար:680 Առողջապահության նախարարությունը պատասխանատու է ապաստան
հայցողների առողջապահության և անվճար բժշկական զննման, կանխարգելիչ և
անհրաժեշտության դեպքում սահմանափակող միջոցառումների իրականացման համար: Եվ
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«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի 34–րդ հոդված։
«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի 33–րդ հոդված։
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«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի 38–րդ, 41–րդ և 42–րդ հոդվածներ։
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վերջապես, Կրթության և գիտության նախարարությունը պատասխանատու է ապաստան
հայցողների կրթության իրավունքի իրացման համար:681
Սահմանումները
«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքով փախստականները սահմանվում
են որպես օտարերկրյա քաղաքացի, որը ռասայական, կրոնական, ազգային, սոցիալական
որոշակի խմբի պատկանելության կամ քաղաքական հայացքների համար հետապնդման
ենթարկվելու հիմնավոր երկյուղի հետևանքով գտնվում է իր քաղաքացիության երկրից դուրս
և չի կարող կամ նույն երկյուղի պատճառով չի ցանկանում օգտվել իր քաղաքացիության երկրի
պաշտպանությունից, կամ նա, ով, չունենալով քաղաքացիություն և գտնվելով իր նախկին
մշտական բնակության երկրից դուրս, չի կարող կամ այդ նույն երկյուղի պատճառով չի
ցանկանում վերադառնալ այնտեղ.682 կամ օտարերկրյա քաղաքացի, որը ստիպված է լքել իր
քաղաքացիության երկիրը, իսկ քաղաքացիություն չունեցող անձը` իր նախկին մշտական
բնակության երկիրը` համատարած բռնության, արտաքին հարձակման, ներքին
հակամարտությունների, մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների կամ
հասարակական կարգը խախտող այլ լուրջ իրադարձությունների պատճառով:683 Վերջին
խումբը չի օգտվում օրենքում ամրագրված բոլոր իրավունքներից, նրանք ազատված են
ժամանակավոր պաշտպանությունից։ Ավելին, Ժնևի կոնվենցիա Կողմ հանդիսացող
պետությունների կողմից որպես փախստական պաշտոնապես ճանաչված անձինք նույնպես
համարվում են փախստական։
9–րդ հոդվածով տրվում է չվերդարձելիության սահմանումը՝ «չվերադարձելիության
սկզբունքը փախստականին որևէ կերպ չվերադարձնելն է այն տարածքների սահմանները,
որտեղ նրա կյանքին կամ ազատությանը կարող է վտանգ սպառնալ ռասայական, կրոնական,
ազգային, սոցիալական որոշակի խմբի պատկանելության, քաղաքական հայացքների կամ
համատարած բռնության, արտաքին հարձակման, ներքին հակամարտությունների, մարդու
իրավունքների զանգվածային խախտումների կամ հասարակական կարգը խախտող այլ լուրջ
իրադարձությունների հիմքով: Ապաստան հայցող անձը մինչև իր ապաստանի հայցի
վերաբերյալ վերջնական որոշման կայացումը չի կարող արտաքսվել Հայաստանի
Հանրապետության տարածքից (...): Օտարերկրյա քաղաքացին կամ քաղաքացիություն
չունեցող անձը չի կարող արտաքսվել, վերադարձվել կամ հանձնվել այլ երկիր, որտեղ
հիմնավոր պատճառներով վտանգ կա, որ նա կենթարկվի դաժան և անմարդկային կամ
ստորացուցիչ վերաբերմունքի կամ պատժի, ներառյալ` խոշտանգումների:»։ Առաջին
պարբերությունը հղում է կատարում Ժնևի կոնվենցիայի չվերադարձնելիության մասով
պաշտպանությանը, իսկ երկրորդ պարբերությունը կարգավորում է ՄԻԵԿ–ի 3–րդ հոդվածի
ներքո ստանձնած պետությունների պարտավորությունները։
Բացի փախստական և չվերադարձելիություն հասկացությունների սահմանումից՝
ապաստանի վերաբերյալ օրենսդրությամբ տրվում է նաև ապաստան հասկացության
սահմանումը։ Ապաստանը օտարերկրյա քաղաքացուն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձին
շնորհված պաշտպանություն է, որը երաշխավորում է նրա նկատմամբ չվերադարձելիության
սկզբունքի կիրառումը, ինչպես նաև Ժնևի կոնվենցիայով և ապաստանի վերաբերյալ
Հայաստանի օրենսդրությամբ շնորհված բոլոր իրավունքները: Ապաստանը տարածվում է
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«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի 39–րդ հոդված։
«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի 6–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
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«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի 6–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
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նաև այլ պետության կողմից փախստական ճանաչված օտարերկրյա քաղաքացու կամ
քաղաքացիություն չունեցող անձի վրա, եթե նա սահմանված կարգով մուտք է գործել
Հայաստան և ունի բնակության իրավունք տվող կացության կարգավիճակ:684
Մինչդեռ, «Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքում հիմնականում
գործածվում է «փախստական» տերմինը, և շատ սահմանափակ դեպքերում է այն վերաբերում
«փախստականներ, որոնց տրամադրվել է ապաստան» արտահայտությանը, երբեմն նաև՝
«փախստականներ, որոնց չի տրամադրվել ապաստան» արտահայտությանը։ Այդ
տերմինաբանական տարբերակման նախապատմությունը և թե արդյոք այն որևէ
ազդեցություն ունի փախստականների կարգավիճակի վրա, հստակ չէ։ Այնուհանդերձ,
տարբերակումը խնդրահարույց է, քանի որ ապաստան հասկացության սահմանումը նաև
ներառում է այն անձին, որը չի կարող փախստական լինել, սակայն օգտվում է
չվերադարձելիության մասով պաշտպանությունից՝ «Փախստականների և ապաստանի
մասին» օրենքի 9–րդ հոդվածի 3–րդ մասին համաձայն, սակայն այս խմբի իրավական
դրությունը օրենքով չի կարգավորվում։ 58–րդ հոդվածի 3–րդ մասով կարգավորվում է միայն,
որ Ոստիկանությունը պետք է լուծի այս խմբի կացության կարգավիճակի հարցը, սակայն
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքը չի պարունակում համապատասխան դրույթ։
Ապաստան հայցողների և փախստականների իրավունքները
Ընդհանուր առմամբ, ապաստան հայցողները և փախստականներն ունեն Հայաստանում
մյուս օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց հետ հավասար
իրավունքներ և պարտականություններ։685 Ապաստան հայցողները և փախստականները
իրավունք ունեն ցանկացած ժամանակ դիմելու ՄԱԿ–ի Փախստականների հարցերով
գերագույն հանձնակատարին, և բոլոր պետական մարմինները պետք է տեղեկացնեն նրանց
այդ իրավունքի մասին։ Նրանք ունեն վարձատրվող աշխատանքով զբաղվելու
հնարավորություն,686 բացի դրանից՝ փախստականներն իրավունք ունեն զբաղվելու
ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։687 Ինչ վերաբերում է սոցիալական ապահովությանը և
բժշկական օգնությանը, ապա ապաստան հայցողները իրավունք ունեն օգտվելու բժշկական
օգնության ծառայություններից Հայաստանի քաղաքացիների հետ հավասար հիմունքներով։
Ապաստան հայցողները և փախստականները շարժական գույքի ձեռքբերման, տեղափոխման,
անշարժ գույքի վարձակալության հետ կապված, ինչպես նաև գույքային այլ
իրավահարաբերություններում օգտվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների
համար նախատեսված նույն իրավունքներից: Բացի դրանից՝ փախստականներն իրավունք
ունեն Հայաստանի քաղաքացիների հետ հավասար հիմունքներով օգտվելու պետական
նպաստներից և այլ ֆինանսական աջակցությունից (օրինակ՝ գործազրկության նպաստ,
կենսաթոշակ, աշխատավայրում դժբախտ պատահարներից ապահովագրում և այլն)։
Փախստականները անշարժ գույքի ձեռքբերման, տիրապետման, սեփականության,
օգտագործման և տեղափոխման հետ կապված իրավահարաբերություններում արժանանում
են ամենաբարեհաճ վերաբերմունքի, քան այն, որ Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված է օտարերկրյա քաղաքացիների համար: Բացի դրանից՝
ապաստան հայցողներն ու փախստականներն ունեն Հայաստանի Հանրապետության
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«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի 3–րդ հոդված։
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քաղաքացիներին հավասար հիմնական ընդհանուր կրթության իրավունք, ուսուցման
մատչելիության, դպրոցական վկայագրերի, դիպլոմների ու գիտական աստիճանների
ճանաչման, տուրքերից ու վճարումներից ազատման և կրթաթոշակների շնորհման հարցերում
Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան ստացած փախստականներն ունեն
օտարերկրյա քաղաքացիներին հավասար իրավունքներ: Ծագման երկրի փոխարեն ՄԱԿ
ՓԳՀ-ի կողմից տրամադրված փաստաթղթերն ու վկայագրերը պետք է ճանաչվեն բոլոր
պետական
մարմինների
կողմից,
անհրաժեշտության
դեպքում,
փաստաթղթերի
հաստատումները պետք է կատարվի Արտաքին գործերի նախարարության կողմից՝
դիվանագիտական
ներկայացուցիչների
միջոցով։688
Ապաստան
հայցողները
և
փախստականներն
ունեն
Հայաստանում
ազատորեն
տեղաշարժվելու
իրավունք,
սահմանափակումներ կարող են նախատեսվել ապաստան չստացած անձանց, այն անձանց
նկատմամբ, որոնք անօրինական հիմունքներով են գտնվել Հայաստանում մինչև ապաստանի
համար դիմելը, իսկ որոշ դեպքերում նաև ապաստան հայցողների ընտանիքի անդամների
նկատմամբ։689 Ապաստան հայցողները և փախստականները Հայաստանի Հանրապետություն
ապօրինի մուտք գործելու կամ գտնվելու համար չեն ենթարկվում քրեական կամ վարչական
պատասխանատվության, սակայն այն դեպքում, երբ ապաստան հայցողը դիտավորյալ չի
համագործակցում, ուշացնում է անձը հաստատող վկայականի վավերականության ժամկետի
երկարաձգումը կամ չի ենթարկվում տեղաշարժի սահմանափակումներին, ապա նա կարող է
ենթարկվել պատասխանատվության։690 Ապաստանի ընթացակարգի շրջանակներում
ապաստան հայցողներին տրամադրվում են անձը հաստատող փաստաթղթեր, որը
հաստատում է ապաստան հայցողի օրինական բնակության փաստը և գործում է Հայաստանի
ողջ տարածքում երեք ամիս ժամկետով կամ մեկ շաբաթ մինչև ապաստանի հայցի
վերաբերյալ վերջնական որոշման կայացումը, կամ դրական որոշման դեպքում՝ մինչև
Կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթղթի691 տրամադրումը։ Կոնվենցիոն ճամփորդական
փաստաթուղթը հաստատում է փախստականի օրինական բնակությունը և ծառայում է որպես
ճամփորդական փաստաթուղթ: Այն նաև հիմք է փախստականի կողմից «Փախստականների
և ապաստանի մասին» օրենքով սահմանված իրավունքներից ու ազատություններից օգտվելու
համար։ Կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը վավերական է երկու տարի, որից հետո
դրա ժամկետը երկարաձգում է, կամ մինչև կարգավիճակի չեղյալ հայտարարումը կամ
դադարեցումը:692
Ապաստանի տրամադրման ընթացակարգը
Հայաստանի օրենսդրությամբ տարբերակվում է սահմանվում ապաստանի խնդրանքի և
ապաստանի դիմումի միջև։ Ապաստանի խնդրանքը կարող է ներկայացվել սահմանապահ
զորքերին
կամ
ոստիկանությանը՝
բանավոր,
գրավոր,
ժեստերի
լեզվով
կամ
693
հաղորդակցության որևէ այլ միջոցով,
իսկ ապաստանի դիմումը ներկայացվում է ՄՊԾ
694
գրավոր։
Տարբեր ընթացակարգեր են գործում անկանոն և կանոնավոր կարգավիճակով
ապաստան հայցողների և նրանց ընտանիքի անդամների նկատմամբ։ Կանոնավոր
688

«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի 26–րդ հոդված։
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692
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կարգավիճակով ապաստան հայցողներն օգտվում են ազատ տեղաշարժվելու իրավունքից,
իսկ անկանոն կարգավիճակով ապաստան հայցողները կարող են պահվել հատուկ
կացարանում 72 ժամ, որտեղից նրանք տեղափոխվում են ապաստան հայցողների համար
նախատեսված ժամանակավոր տեղավորման կենտրոն։ ՄԱԿ–ի ՓՀԳՀ–ն և ՄՊԾ–ի
ներկայացուցիչները պետք է հնարավորություն ունենան հանդիպելու ապաստան
հայցողներին։ Օրենքով ամրագրվում է ապաստանի դիմումը լրացնելու գործում ապաստան
հայցողին թարգմանչի անվճար տրամադրման, ՄԱԿ ՓԳՀ-ի կամ փաստաբանի հետ կապ
հաստատելու վերաբերյալ դրույթ։695 49–րդ հոդվածի համաձայն՝ ապաստան հայցողներին
ՄՊԾ–ի կողմից անվճար խորհրդատվություն է տրամադրում նրանց իրավունքների և
պարտականությունների մասին: Խորհրդատվությունը ներառում է, մասնավորապես,
համագործակցելու պարտավորության, վերջնաժամկետների և ապաստանի դիմումի
վավերականության ժամկետի երկարաձգման մասին տեղեկատվություն, տեղեկատվության
տրամադրում, սեփական միջոցներով թարգմանիչ և փաստաբան վարձելու և ՄԱԿ ՓԳՀ–ին
դիմելու իրավունքի մասին տեղեկատվություն։696 «Փախստականների և ապաստանի մասին»
օրենքով նաև սահմանվում են, որ հարցազրույցներն են անցկացվում ՄՊԾ–ի կողմից՝
ապաստանի դիմումի հիմքում ընկած փաստերը հաստատելու նպատակով։ Այնուամենայնիվ,
հարցազրույց անցկացնելու որևէ պարտավորություն գոյություն չունի, եթե առկա է բավարար
տեղեկատվություն, կոնկրետ դեպքում, ապաստան տրամադրելու վերաբերյալ որոշում
կայացնելու համար։ Հարցման դեպքում, կին աշխատակիցը կարող է հարցազրույց
անցկացնել կին ապաստան հայցողների հետ։ Հարցազրույցի ընթացքում ապաստան
հայցողներին անվճար տրամադրվում է թարգմանիչ։697
Ապաստան տրամադրելու գործընթացը պետք է կասեցվի, եթե ապաստան հայցողը չի
ներկայանում
հարցազրույցի
առանց
հիմնավոր
պատճառների,
հրաժարվում
է
համագործակցել, այնպես, որ ՄՊԾ–ն չի կարողանում որոշում կայացնել ապաստանի դիմումի
վերաբերյալ, եթե ապաստան հայցողը չի ներկայանում ՄՊԾ ապաստան հայցողին տրված
ծանուցումից հետո երկու շաբաթվա ընթացքում։ Ապաստանի տրամադրման գործընթացը
կարող է վերսկսվել, եթե տվյալ օտարերկրացին ապաստանի տրամադրման գործընթացը
կասեցնելու մասին որոշումը ստանալու օրվանից հետո` երեք ամսվա ընթացքում, գրավոր
դիմում է ներկայացնում։ ՄՊԾ–ն կարճում է ապաստանի տրամադրման գործընթացը, եթե`
ապաստան հայցողը գրավոր հրաժարվում է լիազոր մարմնին իր ներկայացրած ապաստանի
հայցից, ապաստան հայցողը, որին ապաստան տրամադրելու գործընթացը կասեցվել է, երեք
ամսվա ընթացքում չի ներկայացնում չհամագործակցելու մասին հիմնավորումը, գոյություն
ունի միևնույն հիմքերով ապաստանի հայցի վերաբերյալ ուժի մեջ մտած վարչական կամ
դատական ակտ:698
Ապաստանի մասին որոշումը
52–րդ հոդվածով սահմանվում է, որ որոշումը պետք է հիմնված լինի ապաստան հայցողի
կամ այլ շահագրգիռ կողմերի կողմից ներկայացված տեղեկատվության, ծագման երկրի
մասին առկա տեղեկությունների, ինչպես նաև «Փախստականների և ապաստանի մասին»
օրենքում տրված սահմանումների վրա։ Ապացույցների անբավարար լինելը չի կարող հիմք
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լինել որոշում չկայացնելու կամ մերժման որոշում կայացնելու համար, չփարատված
կասկածները մեկնաբանվում են հօգուտ ապաստան հայցողի:
Ապաստան հայցողին փախստական ճանաչելու մասին որոշումը ներառում է նաև
ապաստան հայցողին Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան շնորհելու կամ մերժելու
մասին որոշումը: Ապաստանի տրամադրումը կարող է մերժվել, եթե ապաստան հայցողը
ժամանել է երրորդ ապահով երկրից, ուր նա կարող է պարբերաբար վերադառնալ, և
ապաստան հայցողին պետք է գրավոր իրազեկել ապաստան չտրամադրելու պատճառների
մասին:
Ինչ վերաբերում է Կոնվենցիան ստորագրած որևէ պետության կողմից արդեն
փախստական ճանաչված ապաստան հայցողին, ապա ՄՊԾ–ն պարտավոր է կայացնել միայն
փախստականին ապաստան տրամադրելու կամ չտրամադրելու մասին որոշում:
Ապաստան հայցողին փախստական չճանաչելու մասին գրավոր որոշումը ներառում է
նաև ապաստանի դիմումը մերժելու պատճառների նկարագրությունը, ինչպես նաև
չվերադարձելիության սկզբունքի կիրառելիության հնարավորությունը, մասնավորապես
անձին իր ծագման կամ որևէ այլ երկիր վտարելու թույլատրելիությունը: Որոշմանը կից տրվում
է նաև գրավոր ծանուցում, որը պարունակում է տեղեկություններ նրա հետագա կացության
հարցերը կարգավորող օրենսդրության մասին՝ փախստականների դեպքում, իսկ
բացասականի դեպքում` անհրաժեշտ տեղեկություններ որոշումը բողոքարկելու մասին:
Կայացրած որոշումը դրա կայացման օրվանից սկսած երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում
ուղարկվում է ապաստան հայցողին:
Բողոքարկումները
Ապաստան հայցողները և փախստականներն իրավունք ունեն դատական կարգով
բողոքարկելու ապաստանի ընթացակարգի, ինչպես նաև վարչական այլ ընթացակարգերի
հետևանքով ՄՊԾ–ի կողմից կայացված ցանկացած բացասական որոշում՝ հիմք ընդունելով
«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքը: Բողոքարկումները ներկայացվում են
որոշման մասին տեղեկանալու օրվանից սկսած 30 օրվա ընթացքում: Բողոքարկման ժամկետը
կարող է վերականգնվել, եթե առկա են հարգելի պատճառներ, որը չի համարվում
բողոքարկողից անկախ պատճառներով բողոքարկման ժամկետը բաց թողնելը։
Բողոքարկման ժամկետը բաց թողնելու պատճառը (պատճառները) վերանալուց հետո
ապաստան հայցողը 15 օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան ապաստանի հայցի առնչությամբ
ՄՊԾ–ի կայացրած որոշման ընդունման մասին տեղեկանալու օրվանից սկսած երեք ամսվա
ընթացքում, կարող է բողոք ներկայացնել դատարան: Բացասական որոշումը ներառում է
տեղեկություններ բողոքարկման իրավունքի և բողոքարկման համար ժամկետների, ինչպես
նաև համապատասխան դատարան դիմելու մասին:699
Ապաստանի դիմումի կրկնական ներկայացումը թույլատրվում է, և ապաստան
հայցողները օգտվում են նույն իրավունքներից ինչ առաջին ապաստանի ընթացակարգի
դեպքում, այդ թվում՝ չվերադարձելիության մասով պաշտպանությունը։ Ապաստանի դիմումի
կրկնական ներկայացման ընթացակարգի շրջանակներում ՄՊԾ–ն հաշվի է առնում միայն այն
իրադարձությունները և փաստերը, որոնք ի հայտ են եկել ապաստան հայցողի նախորդ
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դիմումի քննության ընթացքում
հարցազրույցից հետո:700

ապաստան

հայցողի

հետ

տեղի

ունեցած

վերջին

Փախստական ճանաչելը բացառելը, փախստականի կարգավիճակից զրկելը,
դադարեցնելը և փախստականի ճանաչումը չեղյալ հայտարարելը
10–րդ հոդվածի համաձայն՝ հետևյալ դեպքերը համարվում են փախստականի
ճանաչումը և ապաստանի տրամադրումը դադարեցնելու հիմքեր՝ եթե անձը՝ ) կամավոր կրկին
ընդունել է այն երկրի պաշտպանությունը, որի քաղաքացին էր, 2) կորցրած լինելով իր
քաղաքացիությունը` կամավոր վերաստանձնել է այն, կամ 3) ձեռք է բերել Հայաստանի
Հանրապետության կամ որևէ այլ պետության քաղաքացիություն և օգտվում է այդ պետության
պաշտպանությունից, կամ 4) կամավոր վերահաստատվել է այն երկրում, որը լքել էր կամ որից
մեկնել էր հետապնդման երկյուղի պատճառով, կամ 5) այն հանգամանքները, որոնց
պատճառով նա ճանաչվել էր փախստական, դադարել են գոյություն ունենալ, կամ 6)
անձնական պատճառներով այլևս չի ցանկանում համարվել փախստական, 7) նա հիմնավոր
պատճառներով վտանգավոր է համարվում ազգային անվտանգության համար կամ
դատապարտվել է ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու համար, 8)
մեկնել է Հայաստանի Հանրապետությունից և գտնվում է նրա տարածքից դուրս սույն օրենքի
կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթղթի գործողության ժամկետից հետո:
Փախստական ճանաչելու բացառման և ապաստան տրամադրելու մերժման հիմքերը
սահմանված են 11–րդ հոդվածում։ Համապատասխանաբար, օտարերկրյա քաղաքացին կամ
քաղաքացիություն չունեցող անձը չի ճանաչվում փախստական, եթե լուրջ հիմքեր կան
ենթադրելու, որ նա` 1) կատարել է հանցագործություն ընդդեմ խաղաղության,
պատերազմական հանցագործություն կամ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն`
համաձայն նման հանցագործությունների կապակցությամբ միջոցառումներ ձեռնարկելու
նպատակով ստեղծված միջազգային փաստաթղթերի, 2) կատարել է ոչ քաղաքական բնույթի
ծանր հանցագործություն Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս նախքան
ապաստան հայցող դառնալը. 3) մեղավոր է ճանաչվել Միավորված ազգերի
կազմակերպության նպատակներին և սկզբունքներին հակասող արարքների կատարման մեջ:
Ապաստանի տրամադրումը կարող է մերժվել այն փախստականին, որը ժամանել է երրորդ
ապահով երկրից և կարող է օրինական կերպով վերադառնալ այդ երկիր։
Եվ վերջապես, 12–րդ հոդվածով սահմանվում են փախստականի ճանաչումը չեղյալ
հայտարարելու դեպքերը՝ փախստականի ճանաչումը չեղյալ է հայտարարվում, եթե պարզվում
է, որ անձը ակնհայտորեն չի բավարարում փախստական ճանաչվելու պահանջները,
որովհետև նոր հայտնաբերված ապացույցները վկայում են, որ նախկինում արված
հայտարարությունները և ներկայացված փաստաթղթերը կեղծ են:
Նույն ընթացակարգերը կիրառվում են փախստականի և ապաստանի կարգավիճակը
դադարեցնելու և փախստականի ու ապաստանի կարգավիճակի ճանաչումը չեղյալ
հայտարարելու դեպքում, այդ թվում՝ հարցազրույցի իրավունքն ու բողոքարկելու իրավունքը։
Այնուամենայնիվ, դադարեցման կամ չեղյալ հայտարարելու ընթացակարգերի ընթացքում
լիազոր մարմինը չպետք է վերանայի «փախստական» հասկացության չափանիշների
կիրառելիությունը, այլ պետք է որոշի, թե արդյոք անձը պետք է ապահովվի
չվերադարձելիության սկզբունքով, ինչպես սահմանված է «Փախստականների և ապաստանի
մասին» օրենքի 9–րդ հոդվածի 3–րդ մասով։ Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան
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ստացած փախստականը, որի նկատմամբ սկսվել է դադարեցման կամ չեղյալ հայտարարելու
ընթացակարգ, շարունակում է ունենալ կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը և մինչև
վերջնական որոշման կայացումը ամբողջությամբ օգտվում է ապաստանի իրավունքից: ՄՊԾ–
ն ապաստանի կարգավիճակի դադարեցման կամ չեղյալ հայտարարելու վերաբերյալ որոշում
կայացնելու համար լիազոր մարմինն է։
ժամանակավոր պաշտպանությունը
5–րդ գլուխը՝ 3–րդ հոդվածի առնչությամբ, որը վերաբերում է զանգվածային ներհոսքի
դեպքում ապաստան տրամադրելուն, ամրագրում է ժամանակվոր պաշտպանություն
տրամադրելու վերաբերյալ դրույթներ։ Ժամանակավոր պաշտպանության և ապաստան
տրամադրելով
պաշտպանության
միջև
եղած
տարբերությունը
վերաբերում
է
ընթացակարգերին,
ավելի
կոնկրետ՝
ժամանակավոր
պաշտպանության
դեպքում
անհատական ընթացակարգ չի կիրառվում։ Իրավունքների և տրամադրված պաշտպանության
շրջանակը, այնուամենայնիվ, չի տարբերվում ապաստան տրամադրելով ընդհանուր
պաշտպանությունից, մյուս կողմից շահառուների խումն ավելի սահմանափակ է։ Որոշակի
խմբի ժամանակավոր պաշտպանություն տրամադրելու մասին որոշումը կայացնում է
Կառավարությունը, ՄՊԾ–ի, Ոստիկանության, Ազգային անվտանգության ծառայության,
Արտաքին գործերի նախարարության, ՄԱԿ ՓԳՀ–ի կամ ՄՄԿ–ի առաջարկով։
Գործողության ոլորտը
3–րդ հոդվածը՝ 6–րդ հոդվածի առնչությամբ, սահմանում է ժամանակավոր
պաշտպանության
կիրառման
շրջանակը՝
համապատասխանաբար,
ապաստան
է
տրամադրվում է այն փախստականներին, Ժնևի կոնվենցիայի իմաստով, որոնք լքել են
Հայաստանի Հանրապետության սահմանակից պետությունների տարածքները՝ առանց
անցնելու ապաստանի անհատական ընթացակարգը։ Այդ եղանակով ապաստան ստացած
օտարերկրյա քաղաքացիները պետք է ունենան միևնույն իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչ անհատական կարգով ապաստան ստացած փախստականները։701
Ընթացակարգերը
Ապաստանի դիմումներ ստացող համապատասխան մարմինները պետք է տեղեկացնեն
համապատասխան անձին ՄՊԾ դիմելու մասին, որը հաշվառում է դիմողին մեկ միասնական
գործում։ Միգրացիոն պետական ծառայությունը ստուգում է տվյալների համապատասխանությունը այդ խմբին ժամանակավոր պաշտպանության տակ վերցնելու մասին
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման պահանջներին:
Եթե տվյալ անձը չի համապատասխանում պահանջներին, ապա այդ անձին իրավունք է
վերապահվում ներկայացնելու ապաստանի անհատական դիմում: Նույն կանոնը կիրառվում է,
եթե փախստականի ճանաչման բացառման հիմք տվող գործողություն կատարելու հիմնավոր
կասկածներ են առկա, անհատական ապաստանի ընթացակարգով քննվում է բացառման
հիմքերի կիրառելիությունը:
62–րդ հոդվածի 7–րդ մասի համաձայն՝ ժամանակավոր պաշտպանություն ստացած
փախստականներին տրամադրում է ժամանակավոր պաշտպանված անձի անձը հաստատող
փաստաթուղթ, ապա այն փոխանակվում է կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթղթով:
Փաստաթղթերի փոխանակման կարգը, ժամանակավոր պաշտպանություն ստացած
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փախստականի անձը հաստատող փաստաթղթի նմուշը և տալու կարգը հաստատում է
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
Ժամանակավոր պաշտպանության դադարեցումը
Ինչ վերաբերում է ժամանակավոր պաշտպանության դադարեցմանը, ապա 63–րդ
հոդվածով սահմանվում է, որ ծագման երկրի իրավիճակի կարգավորման հիմնավոր
նախադրյալների առկայության կամ ազգային անվտանգությանը սպառնացող խնդիրների
առաջացման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Արտաքին գործերի
նախարարության և Ազգային անվտանգության ծառայության առաջարկով կարող է տվյալ
խմբի նկատմամբ դադարեցնել ժամանակավոր պաշտպանությունը: Այդպիսի դեպքերում, այդ
խմբի անդամներն այլևս չեն օգտվում ժամանակավոր պաշտպանված անձանց համար
սահմանված իրավունքներից: Նրանք իրավունք ունեն ներկայացնելու ապաստանի
անհատական դիմում, որ կքննարկվի ապաստանի անհատական ընթացակարգով:702
Ժամանակավոր պաշտպանություն ստացած խմբի անդամների` փախստականի ճանաչման և
ապաստանի իրավունքի դադարեցումը, ինչպես նաև չեղյալ հայտարարելը իրականացվում են`
անհատական
ընթացակարգով
ապաստան
ստացած
փախստականների
համար
703
նախատեսված նույն ընթացակարգերով:
10.3. Բացթողումների վերլուծություն
10.3.1 Հայաստանի օրենսդրության և գործնականում դրա կիրառության մասով
բացթողումների վերլուծություն
Հայաստանում տարբեր դերակատարների հետ անցկացված հարցազրույցների
արդյունքում բացահայտվել են օրենսդրության և գործնականում դրա կիրառության միջև
տարբերություններ։ Այնուամենայնիվ, ժամանակի սղության պատճառով հնարավոր չեղավ
գործնական կիրառության մասով մանրակրկիտ վերլուծություն իրականացնել. անդրադարձ է
կատարվել միայն մի քանի հարցի, որոնք նախանշվել են հարցազրույցների ընթացքում։
Հարցազրույցի մասնակիցները նշել են, որ Հայաստանի իշխանությունները քիչ փորձ ունեն
ապաստան հայցողների նախանշման և նրանց հետ վարվեցողության, ինչպես նաև
ապաստանի դիմումն ուսումնասիրելու մասով։ Անհատական ապաստանի ընթացակարգը
ներմուծվել է միայն վերջերս, և ընդհանուր առմամբ առկա է այս ոլորտում փորձառու
իրավաբանների պակաս, որոնք կարող են իրավաբանական խորհրդատվություն տրամադրել
կամ ներկայացնել ապաստան հայցողների շահերը։ Ապաստանի և օտարերկրացիների
վերաբերյալ օրենսդրությունը դասավանդվում է համալսարաններում, սակայն սահմանափակ
գրականություն է առկա հայերենով։704 Ավելին, նշվել է, որ շատ դժվար է անվճար
իրավաբանական խորհրդատվություն տրամադրել կամ ներկայացուցչություն ապահովել,
քանի որ փաստաբաններին շատ հաճախ մեղադրում են հարկային խախտումների մեջ։705
ՄԱԿ ՓՀԳՀ–ն նշել է, որ ապաստանի վերաբերյալ որոշումները ոչ միշտ են հիմնված
լինում գործուն իրավական վերլուծության վրա, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկությունները
բավարար կերպով չեն օգտագործվում՝ որպես ծագման երկրներում իրավիճակը վերլուծելու
աղբյուր։
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«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի 63–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
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Բացի դրանից՝ ապաստանի ընթացակարգից օգտվելու հնարավորությունը, թվում է,
երաշխավորված չէ, քանի որ պատահում է, որ ապաստան հայցողներին մերժում են հենց
սահմանին, և տեղում առկա չէ ուղղորդման որևէ մեխանիզմ։706
Մեկ այլ մտահոգություն վերաբերում է առողջապահական օգնության տրամադրմանը՝
բժշկական ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունները շատ սահմանափակ են
փախստականի կարգավիճակ ունեցող ապաստան հայցողների համար։ Ընդհանուր առմամբ,
թվում է՝ համակարգը պատրաստ չէ տրամադրելու որոշակի ծառայություններ խոցելի
այնպիսի խմբերի կարիքներին համապատասխան, ինչպիսիք են՝ փախստականներն ու
ապաստան հայցողները։ Բժշկական ծառայություններ մատուցողները իրազեկված չեն
բժշկական օգնություն տրամադրելու իրենց պարտավորության մասին, և այդ օգնությունը
տրամադրվում է էական վարչական ջանքերից հետո (օրինակ՝ ՄՊԾ–ի ղեկավարը առանձին
դեպքերում գրություն է ուղարկել առողջապահության ոլորտի իրավասու մարմիններին՝
պահանջվող բժշկական օգնությունը ցուցաբերելու համար)։707
Գործնականում անկախ, բարձր որակավորում ունեցող բանավոր թարգմանիչների
առկայությունը երաշխավորված չէ։
Ինչ վերաբերում է առանց ուղեկցության անչափահասներին կամ ժամանակավոր
պաշտպանությանը, ապա գործնականում դրա կիրառությունը հնարավոր չէ վերլուծել, քանի
որ այդ դրույթները մինչ այժմ չեն կիրառվել։ Այնուամենայնիվ, վիճարկելի է, թե արդյոք
երեխայի խնամքի Հայաստանյան համակարգը պատրաստ է ընդունելու առանց ուղեկցության
երեխաների՝ առանց կոնկրետ վերապատրաստման։ ինչ վերաբերում է ժամանակավոր
պաշտպանությանը, ապա Սիրիայի ճգնաժամի պատճառով ապաստանի համար դիմումների
ավելացող թվաքանակի համատեքստում, կասկածելի է, թե արդյոք իշխանությունները
պատրաստ են ընդունելու մեծ թվով ապաստան հայցողներ միանգամից։ Մասնավորապես,
Սիրիայից ժամանող՝ ապաստան հայցողների աճող թվի պատճառով ընդունման վայրերում
տեղերի է պակաս է նկատվում։
10.3.2 Հայաստանի օրենսդրության և ԵՄ կանոնագրքի միջև բացթողումների
վերլուծություն
Պաշտպանության անհատական շրջանակը
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի անհատական
շրջանակն ավելի լայն է, քանի որ դրանով միջազգային պաշտպանություն է տրամադրվում թե՛
փախստականներին, և թե՛ անձանց, ում տրամադրվել է լրացուցիչ պաշտպանության
կարգավիճակ, չնայած որ երկու խմբերի իրավունքները որոշ չափով տարբերվում են։ Միևնույն
ժամանակ, Հայաստանում փախստական լինելու իրավունք չունեցող անձանց իրավական
կարգավիճակը չի սահմանվում «Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի 6–րդ
հոդվածով, և ով չի կարող հեռացվել չվերադարձնելիության սկզբունքի պատճառով, նույնպես
հստակ չէ ապաստանի վերաբերյալ օրենսդրությունում։ Չնայած դրան, ինչպես նշվել է ՄՊԾ–ի
կողմից, փախստական հասկացության սահմանումն ավելի լայն է, քան Ժնևի կոնվենցիայում և
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգում տրված
սահմանումը, քանի որ այն ներառում է նաև այն անձանց, որոնք ստիպված են լքել իրենց
ծագման երկրները ընդհանուր բռնության, օտարերկրյա ագրեսիայի, ներքին ընդհարումների,
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Հարցազրույց ՄԱԿ ՓՀԳՀ Հայաստանյան ներկայացուցչությունում, 2012 թվականի սեպտեմբեր։
Հարցազրույց Առողջապահության նախարարությունում և Միգրացիոն պետական ծառայությունում, 2012
թվականի սեպտեմբեր։
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մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների կամ այլ լուրջ իրադարձությունների
պատճառով, որոնք խաթարել են հասարակական կարգը։
Առաջինը, չի թվում, որ
երաշխավորվում է, որ կյանքի իրավունքի (պաշտպանություն մահապատժից և դրա
կիրառումից) և խոշտանգումներից և անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից կամ
պատժից ազատության խախտումը կկարգավորվի «մարդու իրավունքների զանգվածային
խախտումներ» արտահայտությամբ, մասնավորապես, քանի որ «զանգվածային» տերմինի
սահմանումը տրված չէ։
Երկրորդը, 6(2) հոդվածում փախստական հասկացության
սահմանումը հիմնված է անցյալում կատարվածի վրա («որը ստիպված է եղել»), մինչդեռ
վերադարձելիության մասով պաշտպանությունը ապագային էմիտված և կենտրոնանում է այն
խախտումներից պաշտպանության վրա, որոնք կարող են տեղի ունենալ ապագայում։
9–րդ հոդվածի 3–րդ մասում հստակ նշվում է, որ օտարերկրյա քաղաքացին կամ
քաղաքացիություն չունեցող անձը չի կարող արտաքսվել, վերադարձվել կամ հանձնվել այլ
երկիր, որտեղ հիմնավոր պատճառներով վտանգ կա, որ նա կենթարկվի դաժան և
անմարդկային կամ ստորացուցիչ վերաբերմունքի կամ պատժի, ներառյալ` խոշտանգումների,
և նաև 2–րդ հոդվածով ամրագրվում է, որ ապաստանը կիրառվում է այն անձանց նկատմամբ,
որոնք օգտվում են չվերադարձելիության մասով պաշտպանությունից, իսկ ապաստանի
վերաբերյալ օրենսդրությունում կարգավորվող իրավունքներն ու պարտականությունները
կիրառվում են միայն փախստականների և ապաստան հայցողների նկատմամբ։
Չվերադարձելիության մասով պաշտպանությունից օգտվող անձի իրավական դրությունը (և
գոնե «Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի տերմինաբանությանը
համապատասխան) չի սահմանվում, ուստի նրանք չունեն այնպիսի իրավունքներ կամ
առնվազն նմանատիպ իրավունքներ, ինչպես սահմանված է Օրենքում։ Անհրաժեշտ է
ընդունել, որ ապաստանի վերաբերյալ օրենսդրությունով սահմանվում է, որ Ոստիկանությունը
պատասխանատվություն է կրում «այդ օտարերկրացու կացության կարգավիճակի հարցը
լուծելու համար»,708 այնուամենայնիվ, համապատասխան հոդված հնարավոր չէ գտնել
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքում։
Ապաստանի համար դիմումի գնահատումը
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի դրույթները
ավելի մանրամասն են ներկայացված ապաստանի համար դիմումի գնահատման մասով, քան
Հայաստանի օրենսդրությունում։ Մասնավորապես, «Փախստականների և ապաստանի
մասին» օրենքով հստակ չի նախատեսվում տեղում պաշտպանության կարիքի վերլուծության՝
ապաստանի հարցով լիազոր մարմնի պարտավորությունը, այսինքն՝ արդյոք առկա են
իրադարձություներ, որոնք տեղի են ունեցել դիմողի կողմից ծագման երկիրը լքելուց հետո, և
որոնք կարող էին հանգեցնել հետապնդման ենթարկվելու հիմնավոր երկյուղի կամ լուրջ
վտանգի ենթարկվելու սպառնալիքի։ Բացի դրանից՝ հետապնդման մասնակցիները, վտանգ
ներկայացնող դերակատարները և միջազգային պաշտպանության հավանականությունը
հստակ կերպով գնահատման մաս չեն կազմում։ Այդ համատեքստում, ՄԱԿ ՓՀԳՀ–ն նշել է,
որ որոշմամբ դիմողին պետք է թույլատրվի իրազեկ լինելու այն կոնկրետ հիմքերի մասին,
որոնցով որոշում է կայացվել։ Հետևաբար, որոշման մեջ պետք է նշել դիմումում առկա
նյութական փաստերը և բավարար մանրամասներ, որոնք թույլ կտան դիմողին իմանալու, այն
ապացույցի մասին, որը հաշվի է առնվել, թե արդյոք այն ընդունելի է, և եթե ընդունելի չէ՝ որն է
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մերժման հիմքը, ինչպես նաև այն պատճառները, թե ինչու ընդունված ապացույցներով
դիմողին միջազգային պաշտպանության իրավունք չի տրվում։709
Փախստական լինելու համար իրավունքը
Թե՛ 6–րդ հոդվածը՝ «Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի 52–րդ հոդվածի
մասով, և Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգով
գործածվում է Ժնևի կոնվենցիայի սահմանումը՝ անձի՝ որպես «փախստական» իրավունք
ունենալու հիմք։ Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգով,
այնուամենայնիվ,
սահմանվում
են
հետապնդման
մասով
բացատրություններ
և
հստակեցումներ, և այն ներառում է հետապնդումների դերակատարների շարքում՝
մասնավորապես ոչ պետական դերակատարների՝ ՄԱԿ ՓՀԳՀ կողմից մշակված պաշտպանության տեսության համաձայն։ Պաշտպանության տեսության համաձայն՝ ոչ պետական
դերակատարներ կարող են լինել հետապնդման դերակատարներ, եթե պետական
դերակատարները ի վիճակի չեն կամ չեն ցանկանում պաշտպանություն տրամադրել։710
Փախստականի կարգավիճակից զրկելը, փախստական ճանաչելը բացառելը և
փախստականի ճանաչումը չեղյալ հայտարարելու տարբեր ձևերը
Ապաստանի վերաբերյալ Հայաստանի օրենսդրությունում ամրագրված՝ փախստականի
կարգավիճակից զրկելու, փախստական ճանաչելը բացառելու և պաշտպանության
կարգավիճակը
չեղյալ
հայտարարելու
տարբեր
ձևերի
վերաբերյալ
դրույթները
համապատասխանում են Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին
հրահանգի դրույթներին։ Այնուամենայնիվ, առկա են որոշ հակասություններ՝
- «Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի համաձայն՝ փախստականի
կարգավիճակը դադարում է, եթե անձը անձնական պատճառներով այլևս չի
ցանկանում համարվել փախստական։ Հստակ չէ, թե որ դեպքերում կարգավորվում
այս իրավիճակները և ինչպես դա սահմանվում։ Ավելին, փախստականի նկատմամբ
դադարեցման ընթացակարգ է կիրառվում, եթե անձը լքում է Հայաստանը, և այդ
ընթացքում լրանում է կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթղթի ժամկետը։ Սրանք
դադարեցման երկու հիմքերն են, որոնք սահմանված չեն Հրահանգով։
- Ինչ վերաբերում է քաղաքացիության կամ նախկին մշտական բնակության երկրում
հանգամանքների փոփոխությանը, ապա Հրահանգով պահանջվում է, որ
փոփոխությունները լինեն էական և ոչ ժամանակավոր. այդ լրացուցիչ պահանջը առկա
չէ Հայաստանի օրենսդրությունում։
- Բացի դրանից՝ Հրահանգով թվարկվում են բացառման լրացուցիչ հիմքեր, օրինակ՝ եթե
անձը ստանում է պաշտպանություն և աջակցություն ՄԱԿ ՓՀԳՀ–ից բացի ՄԱԿ–ի մյուս
մարմիններից և գործակալություններից կամ եթե անձը օգտվում է մյուս երկրում
քաղաքացիների իրավունքներին համապատասխան իրավունքներից։
- Ավելին, ինչ վերաբերում է ապաստան տրամադրող երկրից դուրս լուրջ
հանցագործություններ կատարելուն, ապա Հրահանգով դասակարգվում են
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առանձնապես դաժան արարքները, նույնիսկ եթե դրանք կատարվել են ենթադրյալ
քաղաքական
նպատակով,
որպես
ոչ
քաղաքական
բնույթի
լուրջ
հանցագործություններ։
«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի համաձայն՝ ապահով երրորդ
երկրից ժամանող անձանց համար կարող է բացառվել պաշտպանության
տրամադրումը, եթե նա օրինականորեն կարող է վերադառնալ այդ երկիր։ Չնայած
այն հանգամանքին, որ ԵՄ կանոնագրքով երրորդ երկրից ժամանումը չի համարվում
ապաստան տրամադրելով պաշտպանությունից բացառման հիմք, այնուամենայնիվ,
այն հաշվի է առնվում ապաստանի ընթացակարգում, ինչպես նախատեսված
Ապաստանի
ընթացակարգերի
մասին
հրահանգով։
Ի
հավելումն
նաև
«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքում նշված չափորոշիչների՝ Ապաստանի ընթացակարգերի մասին հրահանգով նույնպես պահանջվում է, որպես
պահպանվի վերադարձնելու անթույլատրելիության սկզբունքը՝ Ժնևի կոնվենցիայի
համաձայն, որպեսզի պահպանվի խոշտանգումներից և դաժան, անմարդկային կամ
նվաստացնող վերաբերմունքից՝ միջազգային իրավունքով սահմանված ազատության
իրավունքի խախտմամբ վերադարձնելու արգելքը, և առկա է փախստականի
կարգավիճակ հայցելու հնարավորություն, և եթե պարզվում է, որ անձը փախստական
է, ապա ստանա պաշտպանություն՝ Ժնևի կոնվենցիային համապատասխան։711
Ինչ վերաբերում է փախստականի կարգավիճակը ավարտվելուն, ապա Հրահանգով
սահմանվում է, որ բացառման հիմքերի գերակայումը նույնպես համարվում է
կարգավիճակի ավարտի հիմք։ Բաց դրանից՝ ազգային անվտանգության և լուրջ
հանցագործություն կատարելու համար դատապարտվելու պատճառները Հրահանգում
համարվում են թույլտվությունը չեղյալ հայտարարելու, ավարտելու կամ ժամկետի
երկարաձգում մերժելու հիմք, և ոչ դադարեցման հիմք ինչպես «Փախստականների և
ապաստանի
մասին»
օրենքում
է,
այնուամենայնիվ,
տերմինաբանական
տարբերությունից բացի՝ դրույթները, կարծես, համապատասխանում են միմյանց։
Հայաստանի օրենսդրությամբ կեղծիքը համարվում է մերժման հիմք։

Լրացուցիչ պաշտպանության կարգավիճակից զրկելը, լրացուցիչ պաշտպանության
կարգավիճակ ճանաչելը բացառելը և լրացուցիչ պաշտպանության կարգավիճակը կասեցնելու
տարբեր ձևերը
Ինչպես լրացուցիչ պաշտպանության կարգավիճակը հստակ կերպով չի կարգավորվում
Հայաստանի օրենսդրությամբ, այնպես էլ «Փախստականների և ապաստանի մասին»
օրենքում չեն սահմանվում կարգավիճակի դադարեցման, բացառման, ինչպես և ավարտի
տարբեր ձևեր։
Միջազգային պաշտպանության բնույթը
«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի 2–րդ գլխով սահմանված
իրավունքները կարող են համեմատվել միջազգային պաշտպանության բնույթի վերաբերյալ՝
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի VII գլխի հետ։
Որոշ հակասություններ, այնուամենայնիվ, կարելի է նկատել՝
- Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանում լրացուցիչ պաշտպանության կարգավիճակի
բացակայությունը հանգեցնում է անբավարար արդյունքի՝ այն մասով, որ
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«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի 2–րդ գլխում նշվում են միայն
փախստականներն ու ապաստան հայցողները։
Լրացուցիչ պաշտպանության
կարգավիճակ ունեցող անձանց, այն անձանց, որոնք չեն կարող հեռացվել՝
վերադարձնելու անթույլատրելիության պատճառով, չի տրամադրվում որևէ իրավունք։
Ավելին, եթե Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին
հրահանգով անդամ պետությունները լիազորված են սովորաբար հաշվի առնել խոցելի
խմբերի հատուկ իրավիճակը և դիտարկել երեխայի շահերը, ապա «Փախստականների
և ապաստանի մասին» օրենքում համապատասխան հոդված առկա չէ, դրանում միայն
սահմանված են որոշակի դրույթներ առանց ուղեկցողի երեխաների մասին։
Եթե Հրահանգով սահմանվում է անդամ պետությունների՝ միջազգային պաշտպանության շահառուներին տեղեկատվություն տրամադրելու պարտավորությունը, ապա
Հայաստանի օրենսդրությամբ միայն սահմանվում է ապաստան հայցողների
խորհրդատվության տրամադրումը, սակայն, փախստականներին (և լրացուցիչ
պաշտպանության կարգավիճակ ունեցող անձանց) տեղեկատվություն տրամադրելու
պարտավորություն գոյություն չունի։
Հայաստանը փախստականներին (և լրացուցիչ պաշտպանության կարգավիճակ
ունեցող անձանց) և նրանց ընտանիքներին չի տրամադրում կոնկրետ կացության
թույլտվություն, ինչպես սահմանված է Հրահանգի 24–րդ հոդվածում, այն տրամադրում
է կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթ՝ Ժնևի կոնվենցիայի հավելվածի
համաձայն, որը ծառայում է որպես անձը հաստատող փաստաթուղթ։
Այն
տրամադրվում է երկու տարի վավերականության ժամկետով և կարող է երկարաձգվել։
Բացի վարձու և ոչ վարձու աշխատանքի հնարավորություններից օգտվելուց՝
Հրահանգով անդամ պետությունները հստակ կերպով լիազորված են նպաստելու
գործունեության տարբեր տեսակների հասանելիությանը, ինչպիսիք են՝ զբաղվածությանն առնչվող կրթությունը, մասնագիտական վերապատրաստումը, այդ թվում՝
որակավորումները բարձրացնելու համար նախատեսված վերապատրաստման
դասընթացները, աշխատավայրում գործնական փորձը և խորհրդատվական
ծառայություները, որոնք Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված չեն։
Ինչ վերաբերում է կրթությանը, ապա Հրահանգով պահանջվում է, որ միջազգային
պաշտպանության կարգավիճակ ունեցող անչափահասներին տրամադրվի կրթական
համակարգից օգտվելու լիարժեք հնարավորություն՝ նույն պայմաններով, ինչ իր
քաղաքացիներին. Հայաստանի օրենսդրությունում դա սահմանափակվում է միայն
հիմնական ընդհանուր կրթությունով։
Ինչ վերաբերում է որակավորումների ճանաչմանը, ապա Հրահանգով սահմանվում է
քաղաքացիների նման հավասար վերաբերմունքի իրավունք ապահովում միջազգային
պաշտպանության շահառուների նկատմամբ, մինչդեռ
«Փախստականների և
ապաստանի մասին» օրենքով նրանց նկատմամբ վերաբերմունքը պետք է լինի նույնը,
ինչ այլ օտարերկրյա քաղաքացիների դեպքում։ Բացի դրանից՝ Հրահանգով նաև
պահանջվում է ձգտել որակավորումների մասով լիարժեք հասանելիություն ապահովել
բոլոր այն անձանց համար, որոնք չեն կարող իրենց որակավորումների վերաբերյալ
փաստաթղթային ապացույցներ ներկայացնել։
Ի տարբերություն Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին
հրահանգի 32–րդ հոդվածի՝ «Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքը չի
կարգավորում փախստականի կողմից կացարանից օգտվելու հետ կապված հարցերը.
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օրենքով սահմանվում է, որ անշարժ գույքի ձեռքբերման, տիրապետման,
սեփականության, օգտագործման և տեղափոխման մասով փախստականները պետք է
օգտվեն ամենաբարեհաճ վերաբերմունքից, ինչից որ օգտվում են օտարերկրյա
քաղաքացիները։
Հայաստանի օրենսդրությունը չի տրամադրում ինտեգրման հնարավորություններ,
ընդհանուր առմամբ չեն իրականացվում ինտեգրման միջոցառումներ, ուստի
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 34–րդ
հոդվածի պահանջը չի կիրառվում։

Ժամանակավոր պաշտպանությունը712
«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքով չի սահմանվում ժամանակավոր
պաշտպանություն զանգվածային ներհոսքի դեպքում։ Հայաստանի օրենսդրությամբ չի
ստեղծվում առանձին կարգավիճակ, սակայն ապաստան է տրամադրվում առանց ապաստանի
անհատական ընթացակարգի՝ օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող
անձանց զանգվածային ներհոսքի դեպքում։ Դա, այնուամենայնիվ, չի հակասում
Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգին։
Գործողության ոլորտը Դրույթների անհատական շրջանակը, այնուամենայնիվ, ավելի
նեղ է, քան Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգինը։ Առաջինը, Հայաստանի
օրենսդրությամբ ժամանակավոր պաշտպանությունը սահմանափակվում է այն անձանցով,
որոնք ժամանում են սահմանակից երկրներից՝ ի տարբերություն երրորդ երկրների, որոնք
սահմանված են ԵՄ կանոնագրքով։ Երկրորդը, Հայաստանի օրենսդրությամբ ժամանակավոր
պաշտպանություն է տրամադրվում միայն փախստականներին, ինչպես սահմանված է Ժնևի
կոնվենցիայում։ «Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի 6–րդ հոդվածի 2–րդ մասի
գործողության ոլորտի ներքո գտնվող այն անձանց, որոնք ստիպված են լքել իրենց
քաղաքացիության երկիրը համատարած բռնության, արտաքին հարձակման, ներքին
հակամարտությունների, մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների կամ
հասարակական կարգը խախտող այլ լուրջ իրադարձությունների պատճառով, որոնք
ընդգրկված են Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի՝ տեղահանված անձ
հասկացության սահմանման մեջ, չի տրամադրվում ժամանակավոր պաշտպանություն։
Զանգվածային ներհոսք հասկացության սահմանումը տրված չէ Հայաստանի
օրենսդրությամբ, քանի որ այդ կանոնները մինչ այժմ չեն կիրառվել. առկա չէ նաև որևէ
նախադեպային իրավունք, որը կարող էր օգտագործվել հասկացությունը մեկնաբանելու
համար, ուստի հստակ չէ, թե արդյոք Հայաստանի օրենսդրությունն այս մասով
համապատասխանում է ԵՄ կանոնագրքին։
Ի տարբերություն Հրահանգով ամրագրված մեկ տարվան՝ ժամանակավոր
պաշտպանության տևողությունը կոնկրետ ժամկետով չի կարգավորվում։ Նախատեսվում է,
որ ժամանակավոր պաշտպանությունը դադարեցվում է, ծագման երկրի իրավիճակի
կարգավորման կամ ազգային անվտանգությանը սպառնացող խնդիրների առաջացման
դեպքում, որը համապատասխանում է Հրահանգի պահանջներին։
«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի համաձայն ժամանակավոր
պաշտպանությունից օգտվող անձանց իրավունքների մասով դրույթները, մի քանի
բացառություններով, համապատասխանում են Հրահանգին՝
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Մասնավորապես, ժամանակավոր պաշտպանության համար դիմումի հետ կապված հարցերը որոշում են տարբեր
մարմիններ, այնուամենայնիվ, պատճառն այն է, որ Հայաստանը ԵՄ մաս չի կազմում։
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Հրահանգով ամրագրվում է, որ անդամ պետությունները պետք է իրենց տարածք
ժամանակավոր պաշտպանության նպատակով ընդունման ենթակա անձանց
ապահովեն ցանկացած հնարավորությամբ՝ անվճար կամ նվազագույն ծախսով
անհրաժեշտ վիզա ձեռք բերելու համար, իսկ ձևական պահանջները պետք է հասցվեն
նվազագույնի։
Հրահանգը պարունակում ժամանակավոր պաշտպանությունից օգտվող անձանց հետ
ընդունելու պարտավորությունը։
Հրահանգով պահանջվում է տրամադրել բժշկական և այլ աջակցություն ոչ միայն
առանց ուղեկցության անչափահասներին, այլ նաև հատուկ կարիքներ ունեցող այլ
անձանց (այսինքն՝ բռնաբարության, խոշտանգման, ֆիզիկական, հոգեբանական կամ
սեռական բռնության զոհեր)։
Ինչ վերաբերում է վերադարձին, ապա Հրահանգով պահանջվում է, որպեսզի անդամ
պետությունները հնարավոր դարձնեն կամավոր վերադարձը և դիտարկեն
մարդասիրական պարտադիր պատճառները, որոնք վերադարձը որոշ դեպքերում
անհնար կամ աննպատակահարմար կարող են դարձնել։
Ինչ վերաբերում է նախքան ժամանակավոր պաշտպանության ավարտը կամավոր
վերադարձած անձանց, ապա Հրահանգով պահանջվում է, որպեսզի անդամ
պետությունները դրական լուծում տան վերադարձի դիմումներին։
Ինչ վերաբերում է ոչ քաղաքական բնույթի լուրջ հանցագործության պատճառով
ժամանակավոր պաշտպանությունից անձին փախստական չճանաչելուն, ապա
Հրահանգով պահանջվում է, որպեսզի ապահովվի որոշակի հավասարակշռություն
ակնկալվող հետապնդման ծանրության և հանցագործության բնույթի միջև։
Առանձնակի դաժան արարքները, նույնիսկ եթե կատարվել են ենթադրյալ քաղաքական
նպատակներով, կարող են որակվել որպես ոչ քաղաքական բնույթի լուրջ
հանցագործություններ։ Բացի դրանից՝ համարվում է, որ երրորդ երկրի քաղաքացին
վտանգ է ներկայացնում հյուրընկալող անդամ պետության անվտանգությանը կամ,
վերջնական դատական ակտի համաձայն դատապարտված լինելով առանձնապես
ծանր հանցագործության համար, նա վտանգ է ներկայացնում հյուրընկալող անդամ
պետության հանրությանը։
Այն անձինք, որոնց համար բացառվել է ժամանակավոր պաշտպանությունը կամ
ընտանիքի վերամիավորումը, պետք է բողոքարկման իրավունք ունենան։

10.4. Առաջարկություններ
Լրացուցիչ պաշտպանության կարգավիճակը
 Առաջարկվում է գործածել Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի
մասին հրահանգում առկա սահմանումն ու տերմինաբանությունը՝ ապաստան
հայցողներ, փախստականներ և լրացուցիչ պաշտպանության կարգավիճակով անձինք
հասկացությունները սահմանելիս։
 Մասնավորապես, կարևոր է սահմանել լրացուցիչ պաշտպանության կարգավիճակ այն
անձանց համար, որոնք չեն համարվում փախստական, բայց որոնց մասով լուրջ հիմքեր
կան կարծելու, որ տվյալ անձին, իր քաղաքացիության երկիր, իսկ քաղաքացիություն
չունեցող անձին՝ իր նախկին մշտական բնակության երկիր վերադարձնելու դեպքում,
լուրջ վնաս պատճառելու իրական վտանգ կարող է առաջանալ, և այդ անձն ի վիճակի
չէ, կամ այդ վտանգի պատճառով չի ցանկանում օգտվել այդ երկրում պաշտպանության
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հնարավորությունից։ Լուրջ վնաս հասկացությունը պետք է ներառի մահապատիժը կամ
դրա կիրառումը, կամ ծագման երկրում դիմողի խոշտանգումը կամ անմարդկային կամ
նվաստացնող վերաբերմունքը կամ պատիժը, կամ լուրջ և անմիջական սպառնալիք
քաղաքացիական անձի կամ անհատի կյանքին՝ միջազգային և ներքին զինված
ընդհարումների իրավիճակներում անխտրական բռնության պատճառով, այդպիսի
կարգավիճակ ունեցող անձանց պետք է տրամադրվի Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգում ամրագրված իրավունքները։
 Հայաստանում պաշտպանություն կարգավիճակ և կացության թույլտվություն
շնորհելուց բացի՝ հավասարապես կարևոր է նաև լրացուցիչ պաշտպանության
կարգավիճակով անձի համար երաշխավորել Միջազգային պաշտպանությունից
օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգում ամրագրված իրավունքները (կրթություն,
բնակարանային ապահովում, ինտեգրում, ընտանիքի վերամիավորում և այլն)։
 Ընթացակարգային տեսանկյունից առաջարկվում է, որ միջազգային պաշտպանությունը (փախստականի և լրացուցիչ պաշտպանության կարգավիճակ) մշակվի և
շնորհվի միասնական ընթացակարգով ապաստանի հարցերի համար պատասխանատու մարմնի կողմից. այս առումով, ապաստանի համար դիմումները
դիտարկվում են որպես միջազգային պաշտպանության համար դիմումներ, եթե հստակ
այլ կերպ նշված չէ։
Ապաստանի համար դիմումների գնահատումը
Առաջարկվում է առավել մանրամասն կանոնակարգել ապաստանի դիմումների
գնահատման հարցը և ընդլայնել «Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի 52–րդ
հոդվածի շրջանակը, և մասնավորապես «Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքում
սահմանել տեղում պաշտպանության կարիքը գնահատելու պարտավորություն, սահմանել
հետապնդման և պաշտպանության դերակատարներին, ինչպես նաև ներքին պաշտպանության հնարավորությունը՝ Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին
հրահանգ II գլխին համապատասխան։ Ապաստանի վերաբերյալ որոշումներն նաև առավել
հանգամանալից պետք է լինեն։
Պաշտպանության կարգավիճակի ավարտը
Առաջարկվում է փախստականի վերաբերյալ դադարեցման, չեղյալ հայտարարելու և
բացառման հիմքերը համապատասխանեցնել Հրահանգում նախատեսված հիմքերին,
մասնավորապես հանել այն դրույթը, ըստ որի փախստականի նկատմամբ դադարեցման
ընթացակարգ է կիրառվում, եթե անձը լքում է Հայաստանը և այդ ընթացքում լրանում է
կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթղթի ժամկետը, իսկ քաղաքացիության կամ նախկին
մշտական բնակության երկրում հանգամանքների փոփոխության մասով՝ նախատեսել
պահանջ, որ փոփոխություններն էական են և ժամանակավոր բնույթ չեն կրում։
Միջազգային պաշտպանության կարգավիճակով անձանց իրավունքները
 Առաջարկվում է միջազգային պաշտպանության կարգավիճակ ունեցող անձանց
տրամադրել կացության թույլտվություն՝ Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու
իրավունքի մասին հրահանգի 24–րդ հոդվածի համաձայն։
 Կարևոր է սահմանել հստակ պարտավորություն, որ իշխանությունները հաշվի առնեն
խոցելի խմբերի առանձնահատուկ իրավիճակը, ինչպես նաև դիտարկեն երեխայի
շահերը։
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 Ինչ վերաբերում է տեղեկատվություն տրամադրելուն և խորհրդատվությանը, ապա
առաջարկվում է տրամադրել ապաստան հայցողներին և փախստականներին իրենց
իրավական կարգավիճակի, իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ
տեղեկատվություն, ինչպես նաև լրացուցիչ անկախ իրավաբանական խորհրդատվություն պետք է տրամադրել ապաստան հայցողներին, մասնավորապես, եթե նրանց
դիմումը մերժվել է։
 Առաջարկվում է, որ Հայաստանը նպաստի գործունեության տարբեր տեսակների
հասանելիությանը,
ինչպիսիք
են՝
զբաղվածությանն
առնչվող
կրթությունը,
մասնագիտական վերապատրաստումը, այդ թվում՝ որակավորումները բարձրացնելու
համար նախատեսված վերապատրաստման դասընթացները, աշխատավայրում
գործնական փորձը և խորհրդատվական ծառայություները, որոնք Հայաստանի
օրենսդրությամբ սահմանված չեն։
 Առաջարկվում է միջազգային պաշտպանության կարգավիճակ ունեցող անչափահասներին ապահովել կրթական համակարգից օգտվելու լիարժեք հնարավորությամբ՝
նույն պայմաններով, ինչ քաղաքացիներին։
 Առաջարկվում է Հայաստանի քաղաքացիների նման հավասար վերաբերմունք
ցուցաբերել միջազգային պաշտպանության շահառուների նկատմամբ և ձգտել դրա
մասով լիարժեք հասանելիություն ապահովել բոլոր այն անձանց համար, որոնք չեն
կարող իրենց որակավորումների վերաբերյալ փաստաթղթային ապացույցներ ներկայացնել։
 Առաջարկվում է ապահովել միջազգային պաշտպանության շահառուների համար
կացարան ունենալու հնարավորությունը նույն պայմաններով, ինչ Հայաստանում
օրինական բնակվող մյուս օտարերկրյա քաղաքացիների համար։
 Առաջարկվում է ընդհանուր առմամբ ապահովել ինտեգրման միջոցներով (լեզվի
դասընթացներ, մշակութային կողմնորոշման դասընթացներ, առօրյա կյանքին
վերաբերող տեղեկատվություն, հանրային կյանքին մասնակցություն և այլն)։
ժամանակավոր պաշտպանությունը
 Առաջարկվում է ընդլայնել ժամանակավոր պաշտպանության անհատական շրջանակը՝
ներառելով բոլոր տեղահանված անձանց՝ Ժամանակավոր պաշտպանության մասին
հրահանգի սահմանմանը համապատասխան։
 Ինչ վերաբերում է ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակով անձանց
իրավունքներին, ապա կարևոր է շնորհել նրանց Ժամանակավոր պաշտպանության մասին
հրահանգով նախատեսված իրավունքները, մասնավորապես՝
- իր տարածք ժամանակավոր պաշտպանության նպատակով ընդունման ենթակա
անձանց ապահովել ցանկացած հնարավորությամբ՝ անվճար կամ նվազագույն
ծախսով անհրաժեշտ վիզա ձեռք բերելու համար,
- տրամադրել բժշկական և այլ աջակցություն ոչ միայն առանց ուղեկցության
անչափահասներին, այլ նաև հատուկ կարիքներ ունեցող այլ անձանց (այսինքն՝
բռնաբարության, խոշտանգման, ֆիզիկական, հոգեբանական կամ սեռական
բռնության զոհեր),
- հնարավոր դարձնել կամավոր վերադարձը և դիտարկել մարդասիրական
պարտադիր պատճառները, որոնք վերադարձը որոշ դեպքերում անհնար կամ
անիմաստ կարող են դարձնել,
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-

դրական լուծում տալ վերադարձի դիմումներին այն անձանց մասով, որոնք
կամավոր կերպով վերադարձել են նախքան ժամանակավոր պաշտպանության
ավարտը,
- ոչ քաղաքական բնույթի լուրջ հանցագործության պատճառով ժամանակավոր
պաշտպանությունից
անձին
զրկելու
մասով՝
սահմանել
որոշակի
հավասարակշռություն
ակնկալվող
հետապնդման
ծանրության
և
հանցագործության բնույթի միջև։ Առանձնակի դաժան արարքները, նույնիսկ
եթե կատարվել են ենթադրյալ քաղաքական նպատակներով, կարող են որակվել
որպես ոչ քաղաքական բնույթի լուրջ հանցագործություններ։
 Բացի դրանից՝ առաջարկվում է սահմանել օտարերկրյա քաղաքացիների և
քաղաքացիություն չունեցող անձանց զանգվածային ներհոսքի վերաբերյալ դրույթ՝
Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի սահմանմանը համապատասխան։
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11. ԱՌԱՆՑ ՈՒՂԵԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԸ
11.1. ԵՄ կանոնագիրքը
Ապաստանի, ներգաղթի և մարդկանցի թրաֆիքինգի վերաբերյալ ԵՄ օրենսդրական
փաստաթղթերը, ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, հասցեագրում են առանց ուղեկցության
անչափահասների կոնկրետ իրավիճակը և սահմանում են իրեն իրավունքների հարկադիր
պաշտպանություն։ Մասնավորապես, Ապաստանի ընթացակարգերի մասին հրահանգով,
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգով, Ընդունման
պայմանների մասին հրահանգով, Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգով,
Վերադարձի մասին հրահանգով, ինչպես նաև մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի մասին
երկու հրահանգներով սահմանվում են կոնկրետ պայմաններ առանց ուղեկցության
անչափահասների համար։
Քաղաքականության մակարդակում Ստոկհոլմի ծրագրում նախանշվել է, որ
«տեղեկատվության և լավագույն գործելակերպի փոխանակումը, անչափահասներին
մաքսանենգ ճանապարհով տեղափոխումը, ծագման երկրների հետ համագործակցությունը,
տարիքի որոշման հետ կապված հարցը, ինքնությունը պարզելը և ընտանիքին փնտրելը,
ինչպես նաև մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի համատեքստում առանց ուղեկցության
անչափահասների վրա առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելը» հատուկ կարևորություն
ունեն ԵՄ գործողության համար. Ստոկհոլմի ծրագրով Եվրոպական հանձնաժողովին
առաջարկվում է «ուսումնասիրել գործնական միջոցներ՝ դյուրացնելու առանց ուղեկցության
մեծաթիվ այն անչափահասների վերադարձը, որոնց համար չի պահանջվում միջազգային
պաշտպանություն»՝713 այս եղանակով առանձնահատուկ շեշտադրում անելով առանց
ուղեկցության անչափահասների վերադարձի վրա։ Եվրոպական պառլամենտը Ստոկհոլմի
ծրագրի վերաբերյալ իր բանաձևում ընդգծել է, որ ԵՄ գործողությունների ծրագիրը պետք է
հասցեագրի այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են՝ երեխայի պաշտպանությունը, երեխայի շահերից
ելնելով տևական լուծումները, ինչպես նաև երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը։714
Որպես արձագանք՝ Եվրոպական հանձնաժողովը մշակել է Առանց ուղեկցության
անչափահասների վերաբերյալ գործողությունների ծրագիր։715 Գործողության ծրագրի
համաձայն՝ առանց ուղեկցության անչափահասների վերաբերյալ ԵՄ ընդհանուր մոտեցումը
պետք է հիմնված լինի «Երեխայի իրավունքների մասին» ՄԱԿ–ի կոնվենցիայի (ԵԻՊ) և ՀԻԽ–
ի ներքո երաշխավորված իրավունքների վրա՝ մասնավորապես երեխայի շահերի սկզբունքի
վրա, որը պետք է առաջնային դիտարկման արժանանա պետական մարմինների կողմից
երեխաներին վերաբերող բոլոր գործողություններում։ Շատ կարևոր է ապահովել, որ
պաշտպանության կարիք ունեցող երեխան ստանա այդ պաշտպանությունը, և որ անկախ
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Եվրոպական խորհուրդ, Ստոկհոլմի ծրագիր. Քաղաքացիներին ծառայող և նրանց պաշտպանող բաց և ապահով
Եվրոպա, Պաշտոնական տեղեկագիր C 115, 2010 թվականի մայիսի 4, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:en:PDF(էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 20ին):
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Եվրոպական պառլամենտի 2009 թվականի նոյեմբերի 25 բանաձև՝ Եվրոպական պառլամենտին և Խորհրդին
ուղղված Հանձնաժողովի հաղորդագրության վերաբերյալ, Քաղաքացուն ծառայող ազատության, անվտանգության
և արդարադատության տարածք, Ստոկհոլմի ծրագիր, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20090090+0+DOC+XML+V0//EN(էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 20-ին):
715
Եվրոպական պառլամենտին և Խորհրդին ուղղված Հանձնաժողովի հաղորդագրություն, Առանց ուղեկցության
անչափահասների վերաբերյալ գործողությունների ծրագիր (2010–2014), COM(2010)213 վերջնական, 2010 թվականի
մայիսի 10, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:EN:PDF(էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 20-ին):
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իրենց ներգաղթային կարգավիճակից, քաղաքացիությունից կամ միջավայրից՝ բոլոր
երեխաներին առաջին հերթին վերաբերվեն որպես երեխաների։716Գործողությունների
ծրագրով որպես թիրախ են ընտրվել հետևյալ ոլորտները՝
առանց ուղեկցության
անչափահասների վերաբերյալ տվյալների հավաքում, անապահով միգրացիայի և
թրաֆիքինգի կանխարգելմանն ուղղված գործողությունների իրականացում, թրաֆիքինգի զոհ
դարձած երեխաների վերաբերյալ գործողություններ,717 երրորդ երկրներում պաշտպանության
ծրագրեր, ընդունման պայմանների մակարդակի բարձրացում և ներդաշնակեցում և
աջակցություն առանց ուղեկցության անչափահասներին (անկախ նրանց կարգավիճակից՝
ապաստան հայցողներ, թրաֆիքինգի զոհեր կամ սահմանային կետեր ժամանածներ),
աջակցություն անդամ պետություններին տարիքի որոշման և ընտանիքին փնտրելու հարցում,
հյուրընկալող երկրում տևական լուծումների փնտրում՝ այդ թվում ինտեգրում, ծագման երկիր
վերադարձ և վերաբնակեցում։
ԵՄ կանոնագրքի մոտեցումն է՝ տարբեր ոլորտներում սահմանել կոնկրետ դրույթներ
առանց ուղեկցության անչափահասների համար, ինչպես նաև ընդունել հրահանգներ
միասնական իրավական փաստաթուղթ ստեղծելու փոխարեն, որով կարգավորվում են առանց
ուղեկցության անչափահասներին վերաբերող բոլոր իրավիճակները։ Այդ համատեքստում, ԵՄ
գործողությունների ծրագրում ԵՀ–ն կարևորում է ապաստանի համատեքստում առանց
ուղեկցության անչափահասների համար առավել բարձր չափանիշների ընդունման, ինչպես
նաև անչափահասին թրաֆիքինգի և սեռական շահագործման ենթարկելու վերաբերյալ
առավել համապարփակ օրենսդրություն ընդունելու անհրաժեշտությունը։ ԵՄ կանոնագրքում
գործածվում է առանց ուղեկցության անչափահաս հասկացությունը և առանց ուղեկցության
անչափահասը հասկացությունը սահմանվում է որպես «տասնութ տարին չլրացած անձ, ով
ժամանում է անդամ պետության տարածք առանց իր համար օրենքով կամ ավանդույթի ուժով
պատասխանատու չափահասի ուղեկցության՝ ներառյալ անդամ պետությունների տարածք
մուտք գործելուց հետո առանց ուղեկցության մնացած անչափահասն այնքան ժամանակ, քանի
դեռ նա չի գտնվում այդպիսի անձի խնամքի տակ»։718 Սովորաբար, շատ հրահանգներով
սահմանվում է, որ երեխայի շահերը պետք է անդամ պետությունների առաջնային
դիտարկմանն արժանանա՝ Հրահանգը կիրարկելիս՝ ԵԻՊ–ին համապատասխան։719
Կրթության և բժշկական օգնության հասանելիության, օրինական խնամակալ կամ
անչափահասների
հոգածության
և
բարեկեցության
համար
պատասխանատու
կազմակերպություն նշանակելու, մասնագիտացված հարմարավետ կացարանով ապահովելու,
ընտանիքին փնտրելու պարտավորությունը նախատեսված է հրահանգների մեծ մասում։
Ստորև կնկարագրվեն նաև Հրահանգների որոշ դրույթներ։
Ապաստանի ոլորտի հրահանգները
Միջազգային
պաշտպանությունից
օգտվելու
իրավունքի
մասին
հրահանգով
նախատեսվում են կոնկրետ դրույթներ միջազգային պաշտպանություն ունեցող՝ առանց
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ՀԻԽ–ի 24–րդ հոդված և ԵԻՊ–ի 3–րդ հոդված։
Այն պետք է առնվազն ներառի Մարդկանց թրաֆիքինգի զոհերի վերաբերյալ հրահանգով սահմանված
միջոցները։
718
Ապաստանի ընթացակարգերի մասին հրահանգի 2–րդ հոդվածի «ը» կետ, Ընդունման պայմանների մասին
հրահանգի 2–րդ հոդվածի «ը» կետ, Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 2–
րդ հոդվածի «ժբ» կետ, Ժամանակավոր ընդունման մասին հրահանգի 2–րդ հոդվածի «զ» կետ, Խորհրդի
2004/81/ԵՀ հրահանգի 2–րդ հոդվածի «զ» կետ։
719
Օրինակ՝ Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի նախաբան։
717
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ուղեկցության
անչափահասների
վերաբերյալ:
31-րդ
հոդվածը
պարունակում
է
պարտավորություն՝ ապահովելու, որ առանց ուղեկցության անչափահասները ներկայացված
լինեն օրինական խնամակալի, անչափահասների հոգածության և բարեկեցության համար
պատասխանատու կազմակերպության կամ այլ համապատասխան ներկայացուցչի կողմից,720
ինչպես նաև այդ ներկայացուցիչներին պարբերաբար գնահատելու պարտավորություն:721
Ավելին, անդամ պետությունները պետք է ապահովեն, որ առանց ուղեկցության
անչափահասները տեղավորվեն մեծահասակ ազգականների հետ, խնամատար ընտանիքում,
անչափահասներին կացարանով ապահովման հարցերով զբաղվող կենտրոններում կամ
անչափահասներին հարմար այլ կացարաններում։722 Սովորաբար, հարազատ եղբայրներն ու
քույրերը պետք է պահվեն միասին, և բնակության/կացության փոփոխությունը պետք է
նվազագույնի հասցվի:723 Ինչ վերաբերում է ընտանիքը փնտրելուն, ապա անդամ
պետությունները նաև պարտավոր են անհապաղ քայլեր ձեռնարկել փնտրելու ընտանիքի
անդամներին՝ գաղտնիության սկզբունքով, եթե դա անհրաժեշտ է անվտանգության
պատճառներով:724 Բացի դրանից՝ պետք է վերապատրաստման դասընթացներ սահմանվեն
առանց ուղեկցության անչափահասների հետ աշխատողների համար:725 Կրթության
հասանելիությունը726 և համարժեք բժշկական օգնության հասանելիությունը727 պետք է
ապահովվի միջազգային պաշտպանություն ունեցող՝ առանց ուղեկցության բոլոր
անչափահասներին՝ միևնույն պայմաններով, ինչ քաղաքացիների դեպքում: Ինչ վերաբերում
է երեխայի շահը որոշելուն, ապա Հրահանգով նշվում է, որ Հրահանգը կիրարկելիս պետք է
հաշվի առնել երեխայի բարեկեցությունն ու սոցիալական զարգացումը, ապահովությունը,
անվտանգությունը և ընտանիքի միասնությունը:728
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի նման՝
Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգով նախատեսվում է պարտավորություն՝
ժամանակավոր պաշտպանություն ունեցող՝ առանց ուղեկցության անչափահասների համար
ապահովելու
անհրաժեշտ
ներկայացուցչություն
կամ
օրինական
խնամակալի,
անչափահասների
հոգածության
և
բարեկեցության
համար
պատասխանատու
կազմակերպության կամ այլ համապատասխան ներկայացուցչի կողմից:729
Առանց
ուղեկցության անչափահասները պետք է տեղավորվեն կամ մեծահասակ ազգականների հետ,
խնամատար ընտանիքում, անչափահասների համար հատուկ նախատեսված ընդունման
կենտրոններում կամ այն անձի մոտ, որը հետևել է այդ երեխային կոնկրետ տարածքը լքելու
ժամանակ։
Ելնելով երեխայի տարիքից և հասունությունից՝ պետք է հաշվի առնել նրա
730
կարծիքը: Միջազգային պաշտպանություն ունեցող անչափահասներին ապահովել կրթական
համակարգից օգտվելու հնարավորությամբ՝ նույն պայմաններով, ինչ քաղաքացիներին:731
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Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 31-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 31-րդ հոդվածի 2-րդ մաս:
722
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 31-րդ հոդվածի 3-րդ մաս:
723
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 31-րդ հոդվածի 4-րդ մաս:
724
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 31-րդ հոդվածի 5-րդ մաս:
725
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 31-րդ հոդվածի 6-րդ մաս:
726
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 27-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
727
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի 30-րդ հոդվածի 2-րդ մաս:
728
Միջազգային պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքի մասին հրահանգի նախաբան, 20-րդ հոդվածի 5-րդ մաս:
729
Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 16-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
730
Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մաս:
731
Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 14-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
721
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Երկու հրահանգներով էլ, այդ թվում՝ Ընդունման պայմանների մասին հրահանգով և
Ապաստանի ընթացակարգերի մասին հրահանգով, սահմանվում են լրացուցիչ երաշխիքներ
առանց
ուղեկցության
անչափահասների
համար,
ինչպիսիք
են՝
կրթության,
առողջապահության և վերականգնման հասանելիությունը, խնամակալությունը/օրինական
ներկայացուցչությունը, ինչպես նաև ընտանիքին փնտրելը: Ապաստանի ընթացակարգերի
մասին հրահանգով նաև կարգավորվում են առանց ուղեկցության երեխաների հարցազրույցի
և տարիքի որոշման հետ կապված հարցերը, այնուամենայնիվ, այդ դրույթների կիրարկումը
կամընտիր բնույթ է կրում: Միևնույն ժամանակ, Ընդունման պայմանների մասին հրահանգով
սահմանվում է, որ առանց ուղեկցության անչափահասները պետք է տեղավորվեն մեծահասակ
ազգականների
հետ,
խնամատար
ընտանիքում,
անչափահասներին
կացարանով
ապահովման հարցերով զբաղվող կենտրոններում կամ անչափահասներին հարմար այլ
կացարաններում։
Եթե, այնուամենայնիվ, առանց ուղեկցության անչափահասները 16
տարեկան են կամ բարձր, նրանք կարող են պահվել մեծահասակ ապաստան հայցողների
համար պահելու վայրերում: Ընդհանուր առմամբ, առանց ուղեկցության անչափահասների
գտնվելու վայրի փոփոխության դեպքերը պետք է նվազագույնի հասցվեն, իսկ հարազատ
եղբայրներն ու քույրերը պետք է միասին պահվեն:732
Թրաֆիքինգի վերաբերյալ հրահանգները
Ինչ վերաբերվում է թրաֆիքինգի զոհ դարձած երեխաներին, ապա պետք է դիտարկել
«Մարդկանց թրաֆիքինգի զոհ դարձած կամ անօրինական ներգաղթին նպաստելուն ուղղված
որոշակի գործողության ենթարկված, իրավասու մարմինների հետ համագործակցող երրորդ
երկրի քաղաքացիներին տրամադրված բնակության/կացության թույլտվության մասին»
Խորհրդի 2004 թվականի ապրիլի 29-ի 2004/81/ԵՀ հրահանգը (Բնակության/կացության
թույլտվության մասին հրահանգ)733 և «Մարդկանց թրաֆիքինգի կանխարգելման և դրա դեմ
պայքարի և թրաֆիքինգի զոհերի պաշտպանության, ինչպես նաև Խորհրդի 2002/629/ԱՆԳ
շրջանակային որոշումը փոփոխելու մասին» Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2011
թվականի ապրիլի 5-ի 2011/36/ԵՄ հրահանգը (Թրաֆիքինգի մասին հրահանգ):
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգով առաջին հերթին կարգավորվում
են միայն երրորդ երկրի մեծահասակ քաղաքացիները, սակայն անդամ պետությունները
կարող են որոշել սույն Հրահանգը կիրառել նաև անչափահասների նկատմամբ՝ իրենց
ազգային իրավունքով սահմանված պայմանների համաձայն:734 Գործնականում, անդամ
պետությունների մեծամասնությունը կիրառում է Հրահանգը նաև անչափահասների
նկատմամբ, մասնավորապես, Գերմանիայում կիրարկող դրույթների գործողության ոլորտը
նաև տարածվել է անչափահասների նկատմամբ, քանի որ առանց ուղեկցության
անչափահասները նախանշվել են որպես թրաֆիքինգի բնորոշ զոհեր (Hailbronner 2010: 461f):
10-րդ հոդվածով ամրագրվում են անչափահասների համար նախատեսված պայմաններ:
Ընդհանուր առմամբ, Հրահանգը կիրարկելիս անդամ պետությունները պետք է պատշաճ
կերպով հաշվի առնեն երեխայի շահերը: Ընթացակարգը պետք է համահունչ լինի երեխայի
732

Ժամանակավոր պաշտպանության մասին հրահանգի 19-րդ հոդվածի 2-րդ մաս:
«Մարդկանց թրաֆիքինգի զոհ դարձած կամ անօրինական ներգաղթին նպաստելուն ուղղված որոշակի
գործողության ենթարկված, իրավասու մարմինների հետ համագործակցող երրորդ երկրի քաղաքացիներին
տրամադրված բնակության/կացության թույլտվության մասին» Խորհրդի 2004 թվականի ապրիլի 29-ի 2004/81/ԵՀ
հրահանգ, Պաշտոնական տեղեկագիր L 261, 2004 թվականի օգոստոսի 6, (Բնակության/կացության թույլտվության
մասին հրահանգ), հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0081:EN:HTML (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 20-ին):
734
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 3-րդ հոդված:
733
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տարիքին և հասունությանը, և նաև պարունակի մտորելու ժամանակահատվածը
երկարաձգելու ժամանակահատված, եթե դա բխում է երեխայի շահերից: Բացի դրանից՝
պետք է անչափահասներին ապահովել կրթական համակարգից օգտվելու հնարավորությամբ՝
նույն պայմաններով, ինչ քաղաքացիներին։735 Ինչ վերաբերում է առանց ուղեկցության
անչափահասներին, ապա անդամ պետությունները պարտավոր են միջոցներ ձեռնարկել
պարզելու նրանց ինքնությունը, քաղաքացիությունը, և այն փաստը, որ նրանք առանց
ուղեկցության են: Բացի դրանից՝ ամեն ջանք պետք է գործադրել՝ տեղավորելու նրանց
ընտանիքներին և ապահովելու օրինական ներկայացուցչություն:736 Միևնույն ժամանակ, 9-րդ
հոդվածով սահմանվում է երրորդ երկրի քաղաքացիներին անհրաժեշտ բժշկական և այլ
օգնություն տրամադրելու հարցը, որոնք չունեն բավարար միջոցներ, սակայն ունեն հատուկ
կարիքներ՝ հստակ կերպով նշելով նաև անչափահասներին:737
Ինչ վերաբերում է երեխաներին, ապա Թրաֆիքինգի մասին հրահանգով սահմանվում
են օգնության, աջակցության և պաշտպանության կոնկրետ միջոցներ:
Հիմնական
սկզբունքները սահմանված են 13-րդ հոդվածում. Հրահանգը կիրարկելիս երեխայի շահերը
պետք է առաջնային դիտարկման արժանանան, և բացի դրանից՝ անձի տարիքի վերաբերյալ
կասկածի դեպքում, կասկածները հօգուտ տվյալ անձի են մեկնաբանվում, և նրանց
վերաբերվում են որպես անչափահասի:738 Մասնավորապես, երեխաները պետք է օգտվեն
կոնկրետ միջոցներից՝ պատշաճ կերպով հաշվի առնելով երեխայի կարծիքը, կարիքները և
մտահոգությունները՝ տևական լուծում գտնելու համար. անհատական գնահատում, երեխա
հանդիսացող զոհերի և զոհերի երեխաների համար կրթության հասանելիություն,
խնամակալի և օրինական ներկայացուցչի նշանակում և մարդկանց թրաֆիքինգի զոհ դարձած
երեխայի ընտանիքին աջակցություն, երբ տվյալ ընտանիքը անդամ պետության տարածքում
է:739 Քրեական վարույթների ժամանակ անդամ պետությունները պետք է երաշխավորեն, որ
նշանակված լինի ներկայացուցիչ, և որ երեխան ապահովվի անվճար իրավաբանական
օգնությամբ և նրա համար ապահովվի ներկայացուցչություն (ինչպես նաև պահանջելու
փոխհատուցում): Ինչ վերաբերում է հարցազրույցներին և լսումներին, ապա սահմանված են
կոնկրետ երաշխիքներ՝ զոհ հանդիսացող երեխայի հետ հարցազրույցը պետք է անցկացվի
առանց անհարկի ուշացման, անհրաժեշտության դեպքում այդ նպատակով նախատեսված
կամ
հարմարեցված
տարածքում,
և
հարցազրույցները
իրականացվում
են
վերապատրաստված մասնագետների կողմից, և հնարավորության դեպքում, նույն անձանց
կողմից, և որ հարցազրույցների թիվը լինի հնարավորինս սահմանափակ:740 Անդամ
պետությունները նաև պետք է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկեն՝ ապահովելու, որ բոլոր
հարցազրույցները
հնարավոր
լինի
տեսաձայնագրել,
և
այդ
տեսաձայնագրված
հարցազրույցները հնարավոր լինի որպես ապացույց ներկայացնել դատարանում քրեական
վարույթների ժամանակ,741 որ լսումները տեղի ունենան դռնփակ, երեխան կարողանա
արտահայտվել ներկա չգտնվելով դատական նիստի դահլիճում՝ մասնավորապես
համապատասխան հաղորդակցման տեխնոլոգիաների օգտագործման միջոցով:
Առանց
ուղեկցության անչափահասները հատուկ են նշված Հրահանգով, որպես պահանջվի անդամ
735

Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 10–րդ հոդվածի «բ» կետ:
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 10–րդ հոդվածի «գ» կետ:
737
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մաս:
738
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մաս:
739
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 14-րդ հոդված:
740
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 15-րդ հոդվածի 1-3-րդ մասեր:
741
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 15-րդ հոդվածի 4-րդ մաս:
736
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պետություններից՝ ընդունելու օգնության և աջակցության միջոցներ, որոնցով հաշվի կառնվեն
նրանց առանձնահատուկ իրավիճակը:742
Վերադարձի մասին հրահանգը
Եվ վերջապես, ինչ վերաբերում է այն անչափահասների վերադարձին և
կալանավորմանը, որոնք չունեն կամ այլևս չունեն օրինական բնակության/կացության
կարգավիճակ, ապա ԵՀ Վերադարձի մասին հրահանգով սահմանվում է, որ նախքան առանց
ուղեկցության անչափահասի վերաբերյալ վերադարձի մասին որոշում կայացնելը, հարկադիր
վերադարձն իրականացնող մարմնից տարբերվող մարմնի կողմից պետք է անհրաժեշտ
օգնություն տրամադրվի՝ պատշաճ կերպով դիտարկելով երեխայի շահերը: Բացի դրանից՝
նախքան առանց ուղեկցության անչափահասին անդամ պետությունից հեռացնելը, իրավասու
մարմինները պետք է համոզված լինեն, որ երեխան վերադառնում իր ընտանիքի անդամի,
նշանակված խնամակալի մոտ կամ համապատասխան ընդունող կառույց:743
Ավելին, Հրահանգով նախատեսվում է, որ առանց ուղեկցության անչափահասները պետք
է կալանքի տակ առնվեն՝ որպես վերջին հնարավորություն և հնարավորինս կարճ
ժամանակահատվածով, նրանց հնարավորության սահմաններում պետք է ապահովել
կացարանով՝ անձնակազմով և հարմարանքներով զինված հաստատություններում, որոնք
հաշվի են առնում իրենց տարիքի անձանց կարիքները:744
11.2 Հայաստանի իրավական դաշտը
«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքով սահմանվում է ապաստան հայցող
առանց ուղեկցողի երեխաների հետ վարվեցողության իրավական հիմքը. առավել
սահմանափակ չափով այն նաև պարունակում է առանց ուղեկցողի անչափահաս
փախստականների վերաբերյալ դրույթներ: Օրենքով՝ առանց ուղեկցողի կամ ընտանիքից
անջատված երեխան սահմանվում է որպես «18 տարին չլրացած` Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում օրինական ներկայացուցիչ (ծնողներ (ծնող), խնամակալ,
հոգաբարձու) չունեցող ապաստան հայցող կամ փախստական երեխա:»:745 Առանց ուղեկցողի
անչափահաս և ընտանիքից անջատված երեխա հասկացությունները գործածվում են
փոխարինաբար:
38-րդ հոդվածի համաձայն՝ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը,
համագործակցելով Խնամակալության մարմինների և Երեխաների պաշտպանության
բաժինների հետ, պատասխանատու է առանց ուղեկցողի և ընտանիքից անջատված
անչափահաս ապաստան հայցողների տեղավորման ու խնամքի համար: Կրթության և
գիտության նախարարությունը, Խնամակալության մարմնի դիմումի հիման վրա,
պատասխանատու է առանց ուղեկցողի և ընտանիքից անջատված անչափահաս ապաստան
հայցողների և ապաստան ստացած փախստականների` կրթական հաստատություն
ընդունման հարցի համար: ՄՊԾ-ն պատասխանատու է տեղավորումն ու խնամքը
կազմակերպելու հարցով իրավասու մարմիններին դիմելու համար:746 Եվ վերջապես, Օրենքով
նախատեսվում է, որ առանց ուղեկցողի անչափահաս ապաստան հայցողների կամ
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Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 16-րդ հոդված:
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 10-րդ հոդված:
744
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 17-րդ հոդված:
745
«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի 8-րդ հոդված:
746
«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածի 8-րդ մաս:
743
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փախստականների հարցերի հետ առնչություն ունեցող բոլոր պետական մարմինները, հաշվի
առնելով առանց ուղեկցողի կամ ընտանիքից անջատված անչափահաս ապաստան
հայցողների առանձնահատուկ վիճակը, առավելագույնս ելնելով նրանց շահերից` իրենց
իրավասությունների շրջանակներում պետք է աջակցեն նրանց:747
«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքով ամրագրվում է, որ առանց
ուղեկցողի կամ ընտանիքից անջատված անչափահասի նկատմամբ կիրառվում են
ապաստանի ընդհանուր ընթացակարգերը և նրանք ունեն ապաստան հայցողների կամ
փախստականների համար սահմանված նույն իրավունքները, եթե այլ բան նախատեսված
չէ:748 «Փախստականների և ապաստանի մասին»
օրենքով նախատեսվում են առանց
ուղեկցողի անչափահասներին վերաբերող կոնկրետ դրույթներ։ Ի տարբերություն առանց
ուղեկցողի անչափահասներին՝ առանց ուղեկցողի մինչև 16 տարեկան անչափահաս
փախստականները և ապաստան հայցողները ստանում են համապատասխանաբար
կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթ կամ անձը հաստատող առանձին վկայական:749
Կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը չի կարող օգտագործվել առանց խնամակալի
Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գալու դեպքում:750 50-րդ հոդվածով նաև
երաշխավորվում է, որ՝ առանց ուղեկցողի կամ ընտանիքից անջատված անչափահաս
ապաստան հայցողի(ների) դեպքում ՄՊԾ-ն անմիջապես տեղեկացնում է Աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի նախարարությանը` առանց ուղեկցողի անչափահաս ապաստան
հայցողներին խնամակալ (հոգաբարձու) նշանակելուն աջակցելու նպատակով: Աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի նախարարությունը պետք է նախաձեռնի երեխայի ծնողների կամ այլ
բարեկամների որոնումը ընտանիքի միավորման նպատակով, բացառությամբ այն դեպքերի,
երբ այդ որոնումը և միավորումը երեխայի շահերից չեն բխում: Այնուհետև, Երեխաների
պաշտպանության բաժինների հետ համատեղ նախաձեռնում է առանց ուղեկցողի
անչափահաս ապաստան հայցողներին տեղավորելու և խնամակալ նշանակելու գործընթացը:
Երեխային տեղավորելիս Խնամակալության մարմինները պետք է ապահովեն մեկ ընտանիքի
անդամ հանդիսացող անչափահաս ապաստան հայցողների համատեղ բնակությունը` ելնելով
երեխաների շահերի պաշտպանությունից: Խնամակալը(ները) պարտավոր է(են) ապաստանի
ընթացակարգի ընթացքում պատշաճ կերպով ներկայացնել առանց ուղեկցողի անչափահաս
ապաստան հայցողի(ների) շահերը, և ՄՊԾ-ն չպետք է նախաձեռնի ապաստանի
ընթացակարգի որևէ քայլ առանց խնամակալի ներգրավման և պետք է ապահովի, որ
հարցազրույցը անցկացվի վերջինիս ներկայությամբ, և այն անցկացնող պաշտոնյան պետք է
տիրապետի
անչափահասների
հետ
աշխատելու
անհրաժեշտ
գիտելիքներին
ու
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հմտություններին:
Ինչ վերաբերում է առանց ուղեկցության այն անչափահասներին, որոնք չեն դիմում
ապաստանի համար և/կամ մարդկանց թրաֆիքինգի զոհ են, ապա Հայաստանի
օրենսդրությամբ չեն նախատեսվում կոնկրետ մեխանիզմներ. «Օտարերկրացիների մասին»
օրենքի 5-րդ հոդվածում ամրագրված ընդհանուր հավասար վերաբերմունքի վերաբերյալ
դրույթով, նրանց պետք է տրամադրվի Հայաստանի քաղաքացիների հետ հավասար
վերաբերմունքի իրավունք: Բացի դրանից՝ Հայաստանի օրենսդրությամբ հստակ կերպով չի
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«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ մաս:
«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մաս:
749
«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին մաս և 30-րդ հոդվածի 2-րդ մաս:
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«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ մաս:
751
«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի 50-րդ հոդված և 47-րդ հոդվածի 8-րդ մաս:
748
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կարգավորվում առանց ուղեկցության այն անչափահասների վերադարձը, որոնք չունեն կամ
այլևս չունեն կացության թույլտվություն:
11.3 Բացթողումների վերլուծություն
11.3.1 Հայաստանի օրենսդրության և գործնականում դրա կիրառության մասով
բացթողումների վերլուծություն
Հարցազրույցների մասնակցած իրավասու մարմինների կարծիքով՝ առանց ուղեկցության
անչափահասների վերաբերյալ դրույթները մինչև այսօր չեն կիրարկվել, ուստի հնարավոր չէ
վերլուծել գործնականում կիրարկման հարցը:
11.3.2 Հայաստանի օրենսդրության և ԵՄ կանոնագրքի միջև բացթողումների
վերլուծություն
Ապաստանի վերաբերյալ թե՛ ԵՄ կանոնագրքով, և թե՛ Հայաստանի օրենսդրությամբ
նախատեսված է իրավասու մարմինների կողմից երեխայի շահերը որպես առաջնային
դիտարկման առարկա դարձնելու մասին սկզբունքը՝ օրենքները կիրարկելիս:
Եթե
Հայաստանի օրենսդրությամբ կոնկրետ դրույթներ են նախատեսված առանց ուղեկցողի
անչափահաս ապաստան հայցողների և փախստականների համար, ապա համեմատելի
կոնկրետ որևէ դրույթ չի կարող նախանշվել առանց ուղեկցության այն անչափահասների
համար, որոնք թրաֆիքինգի զոհեր են և որոնք չեն դիմում ապաստանի համար:
Խնամակալությունը
Չնայած որ ապաստանի վերաբերյալ Հայաստանի օրենսդրությամբ ընդհանուր առմամբ
նախատեսվում է խնամակալի նշանակում թե՛ առանց ուղեկցողի անչափահաս ապաստան
հայցողների և թե՛ փախստականների համար, ինչպես պահանջվում է ԵՄ կանոնագրքով,
այնուամենայնիվ հստակ չէ, թե արդյոք ազգային խնամակալության և հոգածության
համակարգը պատրաստ է ընդունելու առանց ուղեկցության անչափահասներին: Դա նույնպես
խնդիր է, քանի որ «Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքը հստակ չի սահմանում
տեղավորման հետ կապված հարցը, այն միայն պարունակում է դրույթ, որ ընտանիքի
անդամներ հանդիսացող առանց ուղեկցողի անչափահասները պետք է տեղավորվեն միասին:
Կրթությունը
Ինչ վերաբերում է կրթության հասանելիությանը, ապա վերը նշված հրահանգների մեծ
մասով պահանջվում է անչափահասների համար կրթության հասանելիության լիարժեք
ապահովում նույն պայմաններով, ինչ քաղաքացիներին, միայն մեկ վերապահում է կատարվել
Հրահանգում՝ թույլ տալով, որ հասանելիությունը կարող է սահմանափակվել պետական
կրթության համակարգով: Միևնույն ժամանակ, «Փախստականների և ապաստանի մասին»
օրենքով նախատեսված է անչափահասների համար հիմնական ընդհանուր կրթություն:
Առողջապահությունն ու վերականգնումը
Հայաստանի օրենսդրությամբ նախատեսված չեն առանց ուղեկցողի անչափահասների
համար առողջապահական և վերականգնողական կոնկրետ ծառայություններ, ապաստան
հայցող անչափահասները և որպես փախստականներ ճանաչված անչափահասները օգտվում
են առողջապահությունից քաղաքացիների հետ նույն պայմաններով: Սակայն, ինչպես նշվել է
վերը, բժշկական ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունը թվում է շատ բարդ կամ
գործնականում ոչ հասանելի, ուստի խնդրահարույց է այն հարցը, թե արդյոք անհրաժեշտ և
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կոնկրետ
ծառայություններ
կարող
են
տրամադրվել
առանց
անչափահասներին, որոնք նույնիսկ առավել խոցելի իրավիճակում են:

ուղեկցողի

այն

Վերապատրաստումը
Ի տարբերություն ԵՄ կանոնագրքի՝ Հայաստանի օրենսդրությունում առկա չէ որևէ դրույթ,
որով կսահմանվեն կոնկրետ վերապատրաստման դասընթացներ առանց ուղեկցողի
անչափահասների հետ աշխատող անձանց համար:
Հայաստանի օրենսդրությամբ չեն սահմանվում կոնկրետ դրույթներ ժամանակավոր
պաշտպանության ռեժիմի ներքո գտնվող՝ առանց ուղեկցողի անչափահասների համար,
սակայն, քանի որ տրամադրված իրավունքներն ու չափանիշները նույնն են, ինչ
փախստականների և ապաստան հայցողների համար ապաստանի անհատական
ընթացակարգի ընթացքում կամ դրանից հետո, այնտեղ բարձրացված մտահոգությունները
կիրառելի են նաև այստեղ:
11.4. Առաջարկություններ
Առանց ուղեկցության անչափահասները՝ որպես թրաֆիքինգի զոհ
 Հայաստանի օրենսդրությունը չի նախատեսում կոնկրետ դրույթներ առանց ուղեկցողի
անչափահասների համար, որոնք թրաֆիքինգի զոհ են, այդ իսկ պատճառով
առաջարկվում է կիրարկել Առանց ուղեկցության անչափահասների վերաբերյալ
2011/36/ԵՄ հրահանգի դրույթները, և ապահովել համապարփակ օրենսդրություն այն
երեխաների համար, որոնք թրաֆիքինգի և սեռական շահագործման զոհեր են։
 Չնայած որ Թրաֆիքինգի զոհերի համար բնակության/կացության թույլտվության
մասին հրահանգի դրույթները պարտադիր բնույթ չունեն, այնուամենայնիվ,
առաջարկվում է, որ դրանք նույնպես կիրարկվեն Հայաստանում։
Առանց ուղեկցության անչափահասների հոգածությունը և աջակցությունը
 Առաջարկվում է առողջապահական և վերականգնողական ծառայություններ
ապահովել առանց ուղեկցության անչափահասների համար՝ անկախ նրանց
կարգավիճակից։
 Առաջարկվում է կանոնակարգել և ապահովել հարմարավետ և մասնագիտացված
կացարանից (խնամակալ ծնողներ, մասնագիտացված հաստատություններ և այլն)
օգտվելու հնարավորություն առանց ուղեկցության անչափահասների համար, որոնք և՛
ապաստան հայցողներ են, փախստականներ են, և թե՛ թրաֆիքինգի զոհեր են, ինչպես
նաև
պարբերական
վերապատրաստումներ
անցկացնել
այն
օրինական
խնամակալների կամ այլ անձնակազմի համար, որոնք աշխատում են առանց
ուղեկցության անչափահասների հետ։
 Առաջարկվում է կրթության լիարժեք հասանելիություն ապահովել առանց
ուղեկցության այն անչափահասների համար, որոնք ապաստան հայցողներ են,
փախստականներ կամ թրաֆիքինգի զոհեր, ինչպես նաև այն անձանց համար, որոնք
չեն կարող հեռացվել Հայաստանից վերադարձնելու անթույլատրելիության սկզբունքի
հիմքով։
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Վերադարձը
Առաջարկվում է նախատեսել կոնկրետ երաշխիքներ առանց ուղեկցության
անչափահասների համար՝ վերադառնալու ընթացակարգի մասով, ինչպես սահմանված է
Վերադարձի մասին հրահանգով։
Տվյալների հավաքումը
Առաջարկվում է հավաքել առանձին տվյալներ առանց ուղեկցության անչափահասների
վերաբերյալ, որոնք բերման են ենթարկվել և/կամ հայտնաբերվել են Հայաստանում։

12. ԱՆԿԱՆՈՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՆ
12.1. ԵՄ կանոնագիրքը
Անկանոն միգրացիայի կանխարգելումն ու դրա դեմ պայքարը ԵՄ ներգաղթի
վերաբերյալ քաղաքականության բաղկացուցիչ մասն են կազմում: ԵՄ Պայմանագրի 79-րդ
հոդվածով սահմանվում է այս ոլորտում ԵՄ գործողության իրավական հիմքը.
համապատասխանաբար, Եվրոպական պառլամենտը և Խորհուրդը պետք է ընդունեն
միջոցներ «անօրինական ներգաղթի և առանց թույլտվության բնակության/կացության, այդ
թվում՝ առանց թույլտվության բնակվող անձանց հեռացման և հայրենադարձման»
ոլորտում:Երրորդ երկրի քաղաքացիների անօրինական ներգաղթի դեմ պայքարում
քաղաքականության առաջնահերթություների վերաբերյալ Հանձնաժողովի հաղորդագրությամբ նախանշվում են համագործակցությունը ԵՄ անդամ չհանդիսացող պետությունների
հետ, արտաքին սահմանների համալիր կառավարումը, նույնականացման և ճամփորդական
անվտանգ փաստաթղթերը, ինտեգրված տեխնոլոգիական մոտեցումը՝ էլեկտրոնային
սահմաններ, մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքար, անկանոն զբաղվածության դեմ պայքար,
վերադարձի վերաբերյալ քաղաքականություն, տեղեկատվության փոխանակման բարելավում
և փոխադրողների պատասխանատվություն՝ որպես առանցքային առաջնահերթություններ:752
Նույն կերպ, Միգրացիայի վերաբերյալ հաղորդագրությունում նշվում է անկանոն
զբաղվածության դեմ պայքարի մասին՝ հղում պարունակելով 2009/53/ԵՀ հրահանգին,
անկանոն միգրացիայի համատեքստում մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի, վերադարձի
վերաբերյալ արդյունավետ քաղաքականության և հետընդունման համաձայնագրերի մասին:753
Նաև վերջերս ընդունված Խորհրդի եզրակացություններով և Միգրացիոն ճնշումներ.
ռազմավարական արձագանք թեմայով ԵՄ գործողությամբ ամրապնդվում են այդ
առաջնահերթությունները: Անկանոն միգրացիայի դեմ պայքարը նաև ԵՄ Շարժունակության
շուրջ գործընկերության (այդ թվում՝ Հայաստանի հետ) հիմնարար տարր է:754 Համատեղ
հայտարարությունում ԵՄ-ն և Հայաստանը հանձնառություն են ստանձնել առաջ մղելու իրենց
752

Եվրոպական հանձնաժողով, Երրորդ երկրի քաղաքացիների անօրինական ներգաղթի դեմ պայքարում
քաղաքականության առաջնահերթություների վերաբերյալ Հանձնաժողովի հաղորդագրություն, COM(2006) 402
վերջական, 2006 թվականի հուլիսի 19-ը, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0402en01.pdf (էջայցը՝ 2013թվականի փետրվարի 19-ին):
753
Եվրոպական հանձնաժողով, Եվրոպական պառլամենտին, Խորհրդին, Տնտեսական և սոցիալական հարցերով
կոմիտեին և Տարածաշրջանների կոմիտեին ուղղված՝ Միգրացիայի վերաբերյալ Հանձնաժողովի
հաղորդագրություն, COM(2011) 248 վերջնական, 2011 թվականի մայիսի 4, հասանելի է հետևյալ
հասցեով`http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_EN_ACT_part1_v11.pdf(էջայցը՝ 2013թվականի փետրվարի
19-ին):
754
Եվրոպական միության խորհուրդ, Եվրոպական միության և Հայաստանի միջև Շարժունակության շուրջ
գործընկերության վերաբերյալ համատեղ հայտարարություն, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dsca/dv/dsca_20121128_15/dsca_20121128_15en.pdf
(էջայցը՝ 2013թվականի փետրվարի 19-ին):
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«ջանքերը՝ ավելի շատ պայքարելու անկանոն միգրացիայի և մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ,
ամրապնդելու սահմանների համալիր կառավարման իրականացումը՝ ներառյալ սահմանային
վերահսկողության և սահմանային կառավարման կարողությունների և միջսահմանային
համագործակցության հետագա բարելավման միջոցով՝ միջազգային լավագույն չափանիշների
համաձայն, ամրապնդել ճամփորդական փաստաթղթերի, նույնականացման փաստաթղթերի
և բնակության/կացության թույլտվությունների անվտանգությունը, և լիարժեքորեն
համագործակցելու վերադարձի և հետընդունման հարցերով:»:755
Քաղաքականության շատ տարրեր, ինչպիսիք են՝ սահմանային հսկողությունը,
մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարը, ճամփորդական փաստաթղթերի անվտանգությունը,
վերադարձը և հետընդունումը, վերլուծության են ենթարկվում առանձին գլուխներում,
այսպիսով, սույն գլխում մանրամասն քննարկվում են իրավական տեսանկյունից պարտադիր
բնույթ կրող փաստաթղթերը՝ «Անօրինական հիմունքներով գտնվող երրորդ երկրի
քաղաքացիների գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցների և միջոցների վերաբերյալ
նվազագույն չափանիշները սահմանող»՝ 2009/52/ԵՀ հրահանգ, «Ուղևորների տվյալները
հաղորդելու փոխադրողների պարտավորության մասին» Խորհրդի 2004 թվականի ապրիլի 29ի 2004/82/ԵՀ հրահանգ, 1985 թվականի Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի
26-րդ հոդվածի դրույթները լրացնող՝ Խորհրդի 2001 թվականի հունիսի 28-ի 2001/51/ԵՀ
հրահանգ756 և «Առանց թույլտվության մուտքին, տարանցմանը և բնակությանը/կացությանը
նպաստելու մասին» Խորհրդի 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի 2002/90/ԵՀ հրահանգ:757
12.1.1 Անկանոն միգրացիային նպաստելը
«Առանց թույլտվության մուտքին, տարանցմանը և բնակությանը/կացությանը
նպաստելու մասին» Խորհրդի 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի 2002/90/ԵՀ հրահանգը
պարտավորեցնում է անդամ պետություններին քայլեր ձեռնարկել՝ անկանոն միգրացիային
օժանդակելու դեմ պայքարելու համար։ Համապատասխանաբար, նրանք պետք է
պատժամիջոցներ կիրառեն այն անձանց նկատմամբ, որոնք միտումնավոր օգնել են
օտարերկրյա քաղաքացուն մուտք գործել և տարանցել անդամ պետության տարածքով՝
խախտելով համապատասխան պետության՝ օտարերկրացիների մուտքի և տարանցման
վերաբերյալ օրենքները (բացառությամբ եթե օգնելու նպատակը մարդասիրական օգնության
տրամադրումն է), և այն անձանց նկատմամբ, որոնք ֆինանսական օգուտի համար,
միտումնավոր օգնում են օտարերկրյա քաղաքացուն բնակվել անդամ պետության տարածքում՝
խախտելով համապատասխան անդամ պետության՝ օտարերկրացիների բնակության/կացության վերաբերյալ օրենքները։758 Այդպիսի արարքներ կատարելուն հրահրելը, օգնելը կամ
կատարելու փորձը նույնպես պետք է պատժվեն։759 Պատժամիջոցները պետք է լինեն
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Նույն տեղում, էջ 4:
1985 թվականի Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 26-րդ հոդվածի դրույթները լրացնող՝
Խորհրդի 2001 թվականի հունիսի 28-ի 2001/51/ԵՀ հրահանգ, 2001/51/ԵՀ, Պաշտոնական տեղեկագիր L 187, 2001
թվականիհուլիսի 10, հասանելիէհետևյալհասցեով՝http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0051:EN:HTML(էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 19-ին):
757
«Առանց թույլտվության մուտքին, տարանցմանը և բնակությանը/կացությանը նպաստելու մասին» Խորհրդի 2002
թվականի նոյեմբերի 28-ի 2002/90/ԵՀ հրահանգ, 2002/90/ԵՀ, Պաշտոնական տեղեկագիր L 328, 2002 թվականի
դեկտեմբերի 5, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0090:EN:NOT(էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 19-ին):
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Հոդված 1։
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Հոդված 2։
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արդյունավետ, իրավաչափ և տարհամոզիչ պատժամիջոցներ այդ իրավախախտումների
համար։760
12.1.2 Փոխադրողների պատասխանատվությանը վերաբերող օրենսդրությունը
Երեք իրավական ակտեր՝ Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիան,
«Ուղևորների տվյալները հաղորդելու փոխադրողների պարտավորության մասին» Խորհրդի
2004 թվականի ապրիլի 29-ի 2004/82/ԵՀ հրահանգը761 (Փոխադրողների նկատմամբ
պատժամիջոցների մասին հրահանգ) և 1985 թվականի Շենգենյան համաձայնագիրը
կիրարկող կոնվենցիայի 26-րդ հոդվածի դրույթները լրացնող՝ Խորհրդի 2001 թվականի
հունիսի 28-ի 2001/51/ԵՀ հրահանգը762 պարտավորություն են սահմանում փոխադրողների
վրա՝ անկանոն միգրացիայի դեմ պայքարելու ուղղությամբ։
Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող Շենգենյան կոնվենցիայի 26–րդ հոդվածը
պարտավորեցնում է փոխադրողներին անհապաղ պատասխանատվություն ստանձնել
օտարերկրյա այն քաղաքացիների տեղափոխման համար, որոնց մուտքը մերժվել է։
Սահմանային վերահսկողություն իրականացնող մարմինների պահանջով՝ փոխադրողը
պարտավոր է օտարերկրյա քաղաքացուն հետ վերադարձնել այն երկիր, որտեղ նրան
տեղափոխել է, կամ այն երկիր, որը նրան տրամադրել է այն ճամփորդական փաստաթուղթը,
որով նա ճամփորդել է, կամ մեկ այլ երկիր, ուր հստակ է, որ նրան կընդունեն։ Փոխադրողները
պարտավորված են ձեռնարկելու բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, որ օդով կամ ծովով փոխադրվող
երրորդ երկրի քաղաքացին ունենա մուտք գործելու համար պահանջվող ճամփորդական
փաստաթղթերը։ Եթե փոխադրողը չի կատարում այդ պարտավորությունը, ապա անդամ
պետությունները կարող են նրա նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառել։
Որպես լրացում Շենգենյան կոնվենցիային՝ Խորհրդի 2001/51/ԵՀ հրահանգով նպատակ է
դրվում պայքարել անկանոն միգրացիայի դեմ այն փոխադրողների նկատմամբ ֆինանսական
պատժամիջոցների
ներդաշնակեցման
միջոցով,
որոնք
խախտել
են
իրենց
պարտավորությունները։ Համապատասխանաբար, ազգային օրենսդրություններով պետք է
պահանջվեն, որ փոխադրողներն ապահովեն, որպեսզի երրորդ երկրի այն քաղաքացիները,
որոնք մտադրվում են մուտք գործել ԵՄ երկրների տարածքներ, ունենան անհրաժեշտ
ճամփորդական փաստաթղթեր, և, անհրաժեշտության դեպքում՝ վիզաներ։ Փոխադրողները
պարտավորություն ունեն վերադարձնելու տարանցիկ ճանապարհով ուղևորվող երրորդ երկրի
քաղաքացիներին, որոնց մուտքը ԵՄ երկրների տարածքներ մերժվել է, երբ մերժվում է նաև
երրորդ երկրի քաղաքացու մուտքը այն փոխադրողի փոխադրամիջոց, որը պետք է
տեղափոխեր նրան նպատակակետ երկիր, կամ մուտքը մերժվում է այն նպատակակետ երկրի
կողմից, որը նրան վերադարձրել է ԵՄ տարանցման երկիր։763 Այն փոխադրողը, որն ի վիճակի
չէ իրականացնել երրորդ երկրի քաղաքացու վերադարձը, պատասխանատու է տվյալ անձի
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Հոդված 3։
«Ուղևորների տվյալները հաղորդելու փոխադրողների պարտավորության մասին» Խորհրդի 2004 թվականի
ապրիլի 29-ի 2004/82/ԵՀ հրահանգ, Պաշտոնական տեղեկագիր L 261, 2004 թվականի օգոստոսի 6, հասանելի է
հետևյալ հասցեով՝ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0082:EN:HTML(էջայցը՝ 2013
թվականի փետրվարի 19-ին):
762
1985 թվականի Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 26-րդ հոդվածի դրույթները լրացնող՝
Խորհրդի 2001 թվականի հունիսի 28-ի 2001/51/ԵՀ հրահանգ, 2001/51/ԵՀ, Պաշտոնական տեղեկագիր L 187, 2001
թվականիհուլիսի 10, հասանելիէհետևյալհասցեով՝http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0051:EN:HTML(էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 19-ին):
763
1985 թվականի հունիսի 14–ի Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 26-րդ հոդվածի դրույթները
լրացնող՝ Խորհրդի 2001 թվականի հունիսի 28-ի 2001/51/ԵՀ հրահանգի 2–րդ հոդված։
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համար վերջնական նպատակակետ մեկնող փոխադրամիջոց գտնելու համար։
Եթե
փոխադրումը հնարավոր չէ միանգամից իրականացնել, փոխադրողը պետք է
պատասխանատվություն ստանձնի ԵՄ քաղաքացի չհանդիսացող անձի գտնվելու և
վերադարձի ծախսերը հոգալու համար։764
ԵՄ երկրները պետք է կիրառեն տարհամոզիչ, արդյունավետ և իրավաչափ
ֆինանսական պատժամիջոցներ այն փոխադրողների նկատմամբ, որոնք խախտել են իրենց
պարտավորությունները։ Նրանք պետք է ապահովեն, որ՝ պատժամիջոցների առավելագույն
գումարը 5000 եվրոյից պակաս չլինի, պատժամիջոցների նվազագույն գումարը 3000 եվրոյից
պակաս չլինի, յուրաքանչյուր իրավախախտման համար սահմանված միանվագ
պատժամիջոցի գումարը 500 000 եվրոյից պակաս չլինի։765 Այդ ֆինանսական
պատժամիջոցները չեն կիրառվում այն դեպքերում, երբ երրորդ երկրի քաղաքացին հայցում է
միջազգային պաշտպանություն։766
Բացի դրանից՝ անդամ պետությունները կարող են ընդունել տարբեր տեսակի
պատժամիջոցներ, ինչպես օրինակ՝ փոխադրամիջոցի առգրավումը կամ շահագործման
լիցենզիայից զրկումը։767 Այն փոխադրողները, որոնց դեմ վարույթ է հարուցվել իրենց
պարտավորությունները չկատարելու համար, պաշտպանության և բողոքարկման իրավունք
ունեն։768
Եվ վերջապես, Փոխադրողների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին
հրահանգի նպատակն է բարելավել սահմանային հսկողությունը՝ փոխադրողների կողմից
ուղևորների տվյալները ազգային մարմիններին հաղորդելու միջոցով։769 Հրահանգով
պահանջվում է, որ օդով փոխադրումներ իրականացնողները հավաքեն և փոխանցեն
ուղևորների տվյալները նպատակակետ անդամ պետությունների՝ հսկողության համար
պատասխանատու մարմիններին։ Պայմանների չկատարումը կարող է հանգեցնել
պատժամիջոցների
կիրառմանը
և
նույնիսկ,
լուրջ
իրավախախտման
դեպքում,
փոխադրամիջոցների բռնագրավմանն ու շահագործման լիցենզիայից զրկելուն։
Ինչ վերաբերում է տվյալներ հաղորդելուն, ապա անդամ պետությունները պետք է
անհրաժեշտ միջոցներ ընդունեն՝ պարտավորեցնելու փոխադրողներին այն ուղևորների
վերաբերյալ համապատասխան տվյալներ հաղորդելու, որոնք տեղափոխվում են
թույլատրված սահմանային անցակետ, գրանցման ավարտին, իրավասու մարմինների
պահանջով։770 Հաղորդվող տեղեկատվությունը պետք է ներառի՝ ճամփորդական
փաստաթղթի համարը և տեսակը, քաղաքացիությունը, ամբողջական անունները, ծննդյան
ամսաթիվը, անդամ պետության տարածք մուտք գործելու սահմանային անցակետը,
փոխադրամիջոցի ծածկագիրը, փոխադրամիջոցի մեկնման և ժամանման ժամանակը, այդ
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1985 թվականի հունիսի 14–ի Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 26-րդ հոդվածի դրույթները
լրացնող՝ Խորհրդի 2001 թվականի հունիսի 28-ի 2001/51/ԵՀ հրահանգի 3–րդ հոդված։
765
1985 թվականի հունիսի 14– Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 26-րդ հոդվածի դրույթները
լրացնող՝ Խորհրդի 2001 թվականի հունիսի 28-ի 2001/51/ԵՀ հրահանգի 4–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
766
1985 թվականի հունիսի 14– Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 26-րդ հոդվածի դրույթները
լրացնող՝ Խորհրդի 2001 թվականի հունիսի 28-ի 2001/51/ԵՀ հրահանգի 4–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
767
1985 թվականի հունիսի 14 Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 26-րդ հոդվածի դրույթները
լրացնող՝ Խորհրդի 2001 թվականի հունիսի 28-ի 2001/51/ԵՀ հրահանգի 5–րդ հոդված։
768
1985 թվականի հունիսի 14 Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 26-րդ հոդվածի դրույթները
լրացնող՝ Խորհրդի 2001 թվականի հունիսի 28-ի 2001/51/ԵՀ հրահանգի 6–րդ հոդված։
769
Փոխադրողների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 1–ին հոդված։
770
Փոխադրողների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 3–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
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փոխադրամիջոցով տեղափոխվող ուղևորների թիվը և փոխադրամիջոց նստելու նախնական
կետը։771
Եթե հաղորդվող տեղեկատվությունը կամ ամբողջական չէ կամ կեղծ է, ապա անդամ
պետությունների կողմից փոխադրողների նկատմամբ պետք է կիրառվեն տարհամոզիչ,
արդյունավետ և իրավաչափ պատժամիջոցներ։ Այդպիսի պատժամիջոցներ կիրառվում են
յուրաքանչյուր ուղևորության դեպքում, որի համար համապատասխան տվյալները հաղորդվել
են ոչ ամբողջական եղանակով, կամ ընդհանրապես չեն հաղորդվել։ Առավելագույն գանձումը
չպետք է լինի 5000 եվրոյից պակաս, նվազագույն գանձումը չպետք է լինի 3000 եվրոյից
պակաս (կամ դրա համարժեքը ազգային արժույթով)։772 Ավելին, անդամ պետությունները
կարող են ընդունել կամ պահպանել այնպիսի պատժամիջոցներ, ինչպիսիք են՝
փոխադրամիջոցի տեղաշարժի արգելումը, առգրավումը և բռնագրավումը, շահագործման
լիցենզիայի ժամանակավոր կասեցումը կամ դրանից զրկումը։773
5–րդ հոդվածով նախատեսվում է, որ անդամ պետությունները պատասխանատու են
փոխադրողների համար ապահովել պաշտպանության և բողոքարկման արդյունավետ
իրավունքներ։
7–րդ հոդվածով սահմանվում են տվյալների մշակման, էլեկտրոնային եղանակով
տվյալներ հավաքելու և հաղորդելու փոխադրողին պարտավորեցնելու մասին պայմանները։
Արտաքին սահմաններին անձանց ստուգում իրականացնելու համար պատասխանատու
մարմինները պարտավոր են տվյալները պահելը ժամանակավոր ֆայլում, որը պետք է ջնջել 24
ժամվա ընթացքում (եթե անհրաժեշտ չէ իրականացնել պարտադիր գործառույթներ՝ ազգային
իրավունքի համաձայն)։774 Անդամ պետությունները ոչ միայն պետք է անհրաժեշտ քայլեր
ձեռնարկեն հարկադրելու փոխադրողներին ջնջելու այդ տվյալները,775 այլ նաև պետք է
պարտավորեցնեն
փոխադրողներին՝
տեղեկացնելու
ուղևորներին
իրականացվելիք
776
ընթացակարգերի մասին։
12.1.3 Եվրոպական միության արդարադատության դատարանի նախադեպային
իրավունքը
Անկանոն միգրացիայի համատեքստում կարելի է նշել 2011 թվականի ապրիլի 28–ի El Dridi
PPU (C-61/11) վճիռը։ Վճիռը վերաբերում է պարոն Էլ Դրիդիին՝ երրորդ երկրի քաղաքացի, որն
անկանոն կարգավիճակով մուտք էր գործել Իտալիա, և որի նկատմամբ կայացվել է
հեռացման որոշում։ Քանի որ նա չէր ենթարկվել հեռացման որոշմանը, նրան Իտալիայի
դատարանը
մեկ
տարվա
ազատազրկման
էր
դատապարտել։
Իր
որոշմամբ
Արդարադատության դատարանը գտել էր, որ անդամ պետությունները չեն կարող արգելանքի
տակ վերցնելու որոշում կայացնել միայն այն հիմքով, որ երկրում անօրինական հիմունքներով
գտնվող երրորդ երկրի քաղաքացին չի ենթարկվել հեռանալու մասին որոշմանը, այլ պետք է
ջանքեր գործադրեին վերադարձի մասին որոշումը հարկադիր կատարելու համար, որը
շարունակում էր գործողության մեջ մնալ։
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Փոխադրողների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 3–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
Փոխադրողների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 4–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
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Փոխադրողների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 4–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
774
Փոխադրողների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 6–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
775
Փոխադրողների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 6–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
776
Փոխադրողների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 6–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
772
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12.1.4 Անկանոն կարգավիճակով միգրանտների զբաղվածությունը
2006 թվականի դեկտեմբերի 14–ին և 15–ին կայացած Եվրոպական խորհրդի
հանդիպման եզրակացության համաձայն՝ պետք է ամրապնդել անօրինական միգրացիայի
դեմ պայքարում անդամ պետությունների միջև համագործակցությունը, և մասնավորապես
անդամ պետությունների և ԵՄ մակարդակով պետք է ակտիվացվեն անկանոն
զբաղվածության դեմ միջոցներ ձեռնարկելու աշխատանքները։ ԵՄ տարածքում առանց
պահանջվող օրինական կարգավիճակի աշխատանք ձեռք բերելու հնարավորությունը
նախանշվել էր որպես՝ դեպի ԵՄ անօրինական ներգաղթի առանցքային ձգող գործոն։ Դրան
հակազդելու համար Եվրոպական խորհուրդը ընդունել է «Անօրինական հիմունքներով
գտնվող երրորդ երկրի քաղաքացիների գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցների և
միջոցների վերաբերյալ նվազագույն չափանիշները սահմանող»՝ 2009/52/ԵՀ հրահանգը,777
այսպես կոչված՝ Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգը։
Հրահանգի նպատակն է արգելել երրորդ երկրի այն քաղաքացիների զբաղվածությունը, որոնք
անօրինական հիմունքներով են գտնվում՝ անօրինական ներգաղթի դեմ պայքարելու համար։
Դրանով սահմանվում են պատժամիջոցների մասով ընդհանուր նվազագույն չափանիշներ և
միջոցներ, որոնք կիրառվելու են այդ արգելքը խախտող գործատուների նկատմամբ։778
Ընդհանուր առմամբ, Հրահանգով նախատեսվում է, որ անդամ պետությունները պետք է
արգելեն երրորդ երկրի այն քաղաքացիների զբաղվածությունը, որոնք անօրինական
հիմունքներով են գտնվում, այդ թվում՝ պատժամիջոցների և այլ միջոցների կիրառումը։779
Անդամ պետությունները կարող են բացառություն սահմանել երրորդ երկրի այն
քաղաքացիների համար, որոնք անօրինական հիմունքներով են գտնվում, որոնց հեռացումը
հետաձգվել է և որոնց թույլատրվել է աշխատել անդամ պետության տարածքում։780
Գործատուների պարտավորությունները
Հրահանգով սահմանվում են համապատասխան պարտավորություններ գործատուների
համար՝ մասնավորապես, երրորդ երկրի այն քաղաքացու բնակության/կացության
թույլտվության օրինակ կամ գրառում պահելու պահանջ, որին նա աշխատանքի է ընդունել
(առնվազն զբաղվածության տևողության ընթացքում),781 որը պետք է հասանելի լինի
իրավասու մարմինների կողմից հնարավոր ստուգումների համար։ Նաև, գործատուն պետք է
ծանուցի անդամ պետությունների կողմից նշանակված իրավասու մարմիններին երրորդ երկրի
քաղաքացու զբաղվածության մեկնարկի մասին։782 Պարզեցված ծանուցում կարող է
տրամադրվել, եթե գործատուն ֆիզիկական անձ է, և եթե զբաղվածությունը նրա սեփական
նպատակներով է. ծանուցում կարող է չպահանջվել ԵՀ երկարաժամկետ բնակության/կացության թույլտվություն ունեցող երրորդ երկրի քաղաքացիների համար։ Իրենց
պարտավորությունները կատարած գործատուները պատասխանատվության չեն ենթարկվում
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«Անօրինական հիմունքներով գտնվող երրորդ երկրի քաղաքացիների գործատուների նկատմամբ
պատժամիջոցների և միջոցների վերաբերյալ նվազագույն չափանիշները սահմանող»՝ Խորհրդի 2009/52/ԵՀ
հրահանգ, Պաշտոնական տեղեկագիր L 168, 2009 թվականի հունիսի 30, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:01:EN:HTML(էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 1–ին)։
778
Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 1–ին հոդված։
779
Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 3–րդ հոդված։
780
Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 3–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
781
Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 4–րդ հոդվածի 1–ին մասի «բ» կետ։
782
Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 4–րդ հոդվածի 1–ին մասի «գ» կետ։
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արգելման պահանջը խախտելու համար, եթե նրանք չեն իմացել, որ ներկայացված
փաստաթղթերը կեղծված են։783
Պատժամիջոցները
Ինչպես նշված է 5-րդ հոդվածում, անդամ պետությունները պետք է անհրաժեշտ
միջոցներ ձեռնարկեն՝ ապահովելու համար, որպեսզի իրավախախտումների դեպքում
գործատուի
նկատմամբ
կիրառվեն
արդյունավետ,
իրավաչափ
և
տարհամոզիչ
պատժամիջոցներ: Պատժամիջոցները պետք է ներառեն ֆինանսական պատժամիջոցներ,
որոնց գումարը ավելանալու է անկանոն եղանակով աշխատանքի ընդունված երրորդ երկրի
քաղաքացիների թվին համաչափ, ինչպես նաև պետք է ներառեն անկանոն եղանակով
աշխատանքի ընդունված երրորդ երկրի քաղաքացիների վերադարձի համար ծախսերի
կատարում: 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսվում է, որ անդամ պետությունները կարող
են սահմանել նվազեցված ֆինանսական պատժամիջոցներ, եթե գործատուն ֆիզիկական անձ
է՝ իր սեփական նպատակներով, երբ շահագործող բնույթի աշխատանքային պայմաններ
առկա չեն եղել:
Գործատուն նաև պատասխանատու է անկանոն եղանակով աշխատանքի ընդունված
երրորդ երկրի քաղաքացիներին784չկատարված ցանկացած վարձատրություն վճարելու
համար,785 այնպիսի գումարի չափով, որը հավասար է այն բոլոր հարկերին և սոցիալական
ապահովության վճարներին, որը գործատուն պետք է վճարած լիներ, եթե աշխատողը
օրինական հիմունքներով աշխատանքի ընդունված լիներ, այդ թվում՝ ուշացումների համար
վճարվող տուգանքները,786 ինչպես նաև այն երկիր վճարումները հետ ուղարկելու համար
ծախսերը, ուր երրորդ երկրի քաղաքացին պետք է վերադառնար կամ վերադարձվեր:787
Հրահանգով նախատեսված մյուս պարտադիր միջոցները հետևյալներն են՝
անհրաժեշտության դեպքում, հանրային նպաստների, օգնության կամ սուբսիդիաների մի
մասից կամ բոլորից զրկում՝ անկանոն զբաղվածության դեպքը բացահայտելուց 12 ամիս հետո
այդ նպաստների վերականգնման հնարավորություն, հանրային պայմանագրերին
մասնակցելու իրավունքից զրկում, այն հաստատությունների փակում կամ դրանց
շահագործման լիցենզիայից զրկում, որոնք օգտագործվել են իրավախախտումը կատարելու
համար, եթե դա արդարացվում է իրավախախտման ծանրությամբ:788 Անդամ պետությունները
կարող են ընտրել այն գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ չկիրառելու տարբերակը,
որոնք ֆիզիկական անձ են, և զբաղվածությունը եղել է անձնական նպատակներով:789
Հրահանգով սահմանվում են կոնկրետ դրույթներ այն դեպքերի համար, երբ գործատուն
ենթակապալառու է։ Անդամ պետությունները պետք է ապահովեն, որպեսզի կապալառուն
պատասխանատու լինի ֆինանսական տուգանքները վճարելու համար, ինչպես նաև
ցանկացած այլ վճարումներ՝ ի հավելումն գործատուի կողմից վճարվելիք գումարների կամ
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Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 4–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 6–րդ հոդվածի 1–ին մասի «բ» կետ։
785
Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 6–րդ հոդվածի 1–ին մասի «ա» կետ։
786
Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 6–րդ հոդվածի 1–ին մասի «գ» կետ։
787
Պետք է կանխատեսել, որ վարձատրության չափը լինի նվազագույն աշխատավարձից բարձր՝ կոլեկտիվ
պայմանագրերով կամ համապատասխան մասնագիտական ճյուղերում ընդունված գործելակերպին
համապատասխան, եթե գործատուն կամ աշխատողը կարող են հակառակն ապացուցել՝ պահպանելով,
անհրաժեշտության դեպքում, աշխատավարձերի վերաբերյալ ազգային պարտադիր դրույթները:
788
Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 7–րդ հոդվածի 1–ին մաս:
789
Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 7–րդ հոդվածի 2–րդ մաս:
784
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նրա փոխարեն,790 եթե կապալառուն պատշաճ ջանասիրությամբ պարտավորություններ չի
ստանձնել:791 Բացի դրանից՝ հիմնական կամ միջնորդ ենթակապալառուն, եթե նրանք տեղյակ
են եղել անկանոն կարգավիճակով երրորդ երկրի քաղաքացու զբաղվածության մասին, պետք
է պատասխանատվություն կրեն ի հավելումն աշխատանքի ընդունած ենթակապալառուի կամ
կապալառուի, կամ նրանց փոխարեն:792 Անդամ պետությունները կարող են որոշում կայացնել՝
ազգային իրավունքի համաձայն առավել խիստ պատասխանատվության ենթարկելու
կանոններ կիրառելու վերաբերյալ:793
9-րդ հոդվածով սահմանվում են այն դեպքերը, երբ անկանոն զբաղվածության արգելքի
մասով իրավախախտումը համարվում է քրեական հանցանք՝ պայմանով, որ այդ արարքները
կատարվել են դիտավորությամբ՝ 1) եթե իրավախախտումը շարունակվում է կամ մշտապես
կրկնվում է, 2) անկանոն կարգավիճակով գտնվող երրորդ երկրի քաղաքացիների զգալի թվով
անձանց միաժամանակյա զբաղվածության դեպքում, 3) եթե շահագործող աշխատանքային
պայմաններ են առկա, 4) եթե գործատուն գիտի, որ այն անձը, որին նա անկանոն
կարգավիճակով աշխատանքի է ընդունել, մարդկանց թրաֆիքինգի զոհ է, 5) եթե
ազդեցության ենթարկվել անչափահասը:794 Անդամ պետությունները պետք է ապահովեն,
որպեսզի կիրառվեն արդյունավետ, իրավաչափ և տարհամոզիչ քրեական բնույթի
պատժամիջոցներ:795 Ինչպես նախատեսված է 10-րդ հոդվածով, անդամ պետությունները
պետք է ապահովեն, որպեսզի արդյունավետ, իրավաչափ և տարհամոզիչ քրեական բնույթի
պատժամիջոցներ կիրառվեն այն ֆիզիկական անձանց նկատմամբ, որոնք կատարել են
այդպիսի հանցանք:796 11-րդ հոդվածով նշվում է, որ անդամ պետությունները պետք է
ապահովեն,
որպեսզի
իրավաբանական
անձանց
նույնպես
հնարավոր
լինի
պատասխանատվության ենթարկել հանցանքի համար, ինչպես սահմանված է 9-րդ
հոդվածով, եթե այդ հանցանքը կատարվել է հօգուտ նրանց այն անձի կողմից, որը ղեկավար
դիրք է զբաղեցնում տվյալ իրավաբանական անձի համակարգում՝ դա ներառում է արարքն
անհատապես կամ որպես իրավաբանական անձի մի մաս կատարելուն:797 Իրավաբանական
անձինք կարող են նաև պատասխանատվության ենթարկվել, եթե քրեական հանցանքը
հնարավոր է դարձել վերահսկողության և ստուգման բացակայության պատճառով:798
Ինչպես և ֆիզիկական անձանց դեպքում, իրավաբանական անձանց նկատմամբ
կիրառվելիք պատժամիջոցները պետք է լինեն արդյունավետ, իրավաչափ և տարհամոզիչ:
Բացի դրանից՝ անդամ պետությունները պետք է հրապարակեն իրավաբանական անձ
հանդիսացող այն գործատուների ցանկը, որոնք պատասխանատվության են ենթարկվել
հանցագործության համար, ինչպես սահմանված է 9-րդ հոդվածում:799
Անկանոն կարգավիճակով միգրանտների իրավական կարգավիճակը
Հրահանգով նաև սահմանվում է անդամ պետությունների կողմից այնպիսի
մեխանիզմներ գործադրելու պարտավորությունը, որոնցով ապահովվում են անկանոն
790

Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 8–րդ հոդվածի 1–ին մաս:
Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 8–րդ հոդվածի 3–րդ մաս:
792
Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 8–րդ հոդվածի 2–րդ մաս:
793
Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 8–րդ հոդվածի 4–րդ մաս:
794
Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 9–րդ հոդվածի 1–ին մաս:
795
Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 10–րդ հոդված:
796
Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 10–րդ հոդված:
797
Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 11–րդ հոդվածի 1–ին մաս:
798
Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 11–րդ հոդվածի 2–րդ մաս:
799
Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 12–րդ հոդված:
791
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կարգավիճակով աշխատանքի ընդունված երրորդ երկրի քաղաքացիների կողմից իրենց
գործատուների դեմ՝ չվճարված վարձատրության համար հայց ներկայացնելու, ինչպես նաև
որոշման հարկադիր կատարման հնարավորությունը,800 կամ, երբ դա նախատեսվում է
ազգային օրենսդրությամբ, չվճարված վարձատրությունը վերականգնելու նպատակով
ընթացակարգ սկսելու համար անդամ պետության իրավասու մարմին դիմելու
հնարավորությունը՝ այդ դեպքում առանց հայց ներկայացնելու անհրաժեշտության:801 Երրորդ
երկրի քաղաքացիներին պետք է պարբերաբար և օբյեկտիվ կերպով տեղեկացնեն իրենց
գործատուի դեմ բողոք ներկայացնելու իրավունքների և հնարավորությունների մասին՝ մինչև
վերադարձի վերաբերյալ որևէ որոշում կայացնելը: Անդամ պետությունները պետք է
սահմանեն, որ կանխատեսվի աշխատանքային հարաբերությունների առնվազն երեք ամսվա
տևողություն, եթե, ի թիվս այլ հարցերի, գործատուն կամ աշխատողը չեն կարող ապացուցել
հակառակը:802 Անդամ պետությունները պետք է նաև ապահովեն, որպեսզի գործեն
անհրաժեշտ մեխանիզմներ՝ ապահովելու, որպեսզի երրորդ երկրի քաղաքացիները հետ
ստանան ցանկացած վարձատրություն՝ ներառյալ այն դեպքերում, երբ նրանք վերադարձել
կամ վերադարձվել են:803 Եթե անդամ պետությունը որոշում է կայացնում ժամանակավոր
բնակության/կացության թույլտվություն տրամադրելու վերաբերյալ, այն պետք է սահմանի
պայմաններ, որոնց համաձայն այդ թույլտվությունների ժամկետը հնարավոր լինի
երկարաձգել մինչև երրորդ երկրի քաղաքացին հետ կստանա իր վերականգնված
վարձատրությունը:804
Բողոքարկումների ընթացակարգին նպաստելու համար՝ անդամ պետությունները պետք
է նախատեսեն արդյունավետ մեխանիզմներ անկանոն կարգավիճակով աշխատանքի
ընդունված երրորդ երկրի քաղաքացիների համար, որոնք կարող են օգտագործվել
ուղղակիորեն կամ երրորդ անձանց կողմից, օրինակ՝ արհեստակցական միությունների կամ
անդամ պետությունների կողմից նշանակված այլ մարմինների կողմից: Անդամ
պետությունները, ըստ դեպքի, սահմանում են պայմաններ ազգային իրավունքում, որոնց
համաձայն նրանք կարող են սահմանափակ տևողությամբ թույլտվություններ տրամադրել
երրորդ երկրի քաղաքացիներին այդպիսի վարույթների տևողության ժամկետով:
Բողոքարկման ընթացակարգերում երրորդ երկրի քաղաքացիներին օգնություն տրամադրելը
չպետք է մեկնաբանվի որպես առանց թույլտվության բնակությանը/կացությանը նպաստում՝
Խորհրդի 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի 2002/90/ԵՀ հրահանգի համաձայն:805
Անդամ պետությունները պարտավոր են անցկացնել արդյունավետ և համարժեք ստուգումներ,
որոնք հիմնված են ռիսկի գնահատման վրա՝ որոշելով գործունեության այն ոլորտները, որտեղ
գերակայում է անկանոն կարգավիճակով աշխատանքի ընդունված երրորդ երկրի
քաղաքացիների զբաղվածությունը: Հանձնաժողովը պետք է տեղեկացվի այդ ոլորտների,
ստուգումների թվի և դրանց արդյունքների մասին ամեն տարի մինչև հուլիսի 1-ը:806
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Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 6–րդ հոդվածի 2–րդ մասի «ա» կետ:
Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 6–րդ հոդվածի 2–րդ մասի «բ» կետ:
802
Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 6–րդ հոդվածի 3–րդ մաս:
803
Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 5–րդ հոդվածի 4–րդ մաս:
804
Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 5–րդ հոդվածի 5–րդ մաս:
805
Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 13–րդ հոդված:
806
Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգի 14–րդ հոդված:
801
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12.2. Հայաստանի իրավական դաշտը
Հայաստանը համարվում է անկանոն միգրացիայի ծագման և տարանցման երկիր,807
սակայն, Հայաստանը տարանցող և այնտեղ բնակվող անկանոն կարգավիճակով
միգրանտների թվի վերաբերյալ հուսալի տվյալներ գոյություն չունեն։ Հայաստան մուտք
գործելու բավականին ազատական պայմանների պատճառով (մուտքի վիզաներ և կացության
թույլտվություններ տրամադրվում են բավականին հեշտ), կարծիք է հայտնվում, որ հաճախ
միգրանտները օրինական հիմունքներով են մուտք գործում, սական անօրինական
մտադրություն ունեն օգտագործել Հայաստանը որպես տարանցիկ ուղի այլ նպատակակետ
հասնելու համար։ Անկանոն միգրացիայի դեմ պայքարը առաջնահերթ ոլորտ է Միգրացիայի
պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգում։808 Գործողությունների պլանը
անդրադառնում է թե՛ Հայաստանի և թե՛ դեպի Հայաստան անկանոն միգրացիայի հարցերին՝
ավելի շատ ուշադրություն դարձնելով Հայաստանի քաղաքացիների անկանոն միգրացիայի
կանխարգելման վրա՝ իրազեկվածության բարձրացման, փաստաթղթերի բարելավված
անվտանգության և հետընդունման համաձայնագրեր ստորագրելու միջոցով, այդ թվում՝ ԵՄ–ի
հետ։ Անկանոն միգրացիայի վերաբերյալ Հայաստանի օրենսդրության համապատասխանելիության հարցը նույնպես նախատեսված է գործողություններով։ 2011 թվականին
Կառավարությունն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունից սկիզբ առնող անկանոն
միգրացիայի երևույթի ուսումնասիրության և կանխարգելման վերաբերյալ հայեցակարգ։
Հայեցակարգում Հայաստանը նշվում է որպես անկանոն միգրացիայի ծագման երկիր, և
անկանոն միգրացիան դեպի Հայաստան համարվում է աննշան, ուստի Հայեցակարգը
դիտարկում է բացառապես Հայաստանից սկիզբ առնող անկանոն միգրացիան։
Գործազրկության բարձր մակարդակը, ցածր եկամտի մակարդակը և «մարդու իրավունքների
ոլորտում առկա խնդիրները» դիտարկվում են որպես արտագաղթի հիմնական պատճառներ,
իսկ
ընդունման
և
զբաղվածության
բարդ
ընթացակարգերը,
տեղեկատվության
բացակայությունը, բարձր վճարները, ինչպես նաև օրենսդրական բացթողումներն ու
կազմակերպական/կառուցվածքային խոչընդոտները համարվում են Հայաստանից անկանոն
միգրացիայի պատճառներ։ Ինչ վերաբերում է վերջին երկու հիմքերին՝ Հայեցակարգում
շեշտվել են հատկապես անկանոն միգրացիայի վերաբերյալ օրենսդրության բացակայությունը
և զբոսաշրջության, զբաղվածության ոլորտը լիցենզավորող և այլ նմանատիպ
գործակալությունների բացակայությունը, ինչպես նաև իրավասու մարմինների միջև
համագործակցության բացակայությունն ու միգրացիոն հոսքերի հաշվառման ոչ համարժեք
մեխանիզմները։
Հարցազրույցների արդյունքում պարզվել է, որ անկանոն մուտքն ու
կացությունը, ինչպես նաև մաքսանենգ ճանապարհով մարդկանց տեղափոխումը Հայաստան
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Building Migration Partnerships, Armenia – Extended Migration Profile, P. 35, available at
http://www.smsmta.am/upload/Armenia---Extended-Migration-Profile-EN.pdf (accessed on 30 March 2013). [Միգրացիոն
գործընկերության ձևավորում, Հայաստան. ընդլայնված միգրացիոն նկարագիր, էջ 35, հասանելի է հետևյալ
հասցեով՝ http://www.smsmta.am/upload/Armenia---Extended-Migration-Profile-EN.pdf (2013 թվականի մարտի 30)։]
808
Միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգ, Երևան 2012, էջ 14։ Հավելված 1՝
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 10–ի թիվ 1593-Ն որոշման,
Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի
իրականացման 2012-2016 թվականների գործողությունների ծրագիր, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://www.carimeast.eu/media/sociopol_module/The%20action%20Plan%20for%20the%20Implementation%20of%20the%20Policy%20concept%
20for%20the%20state%20regulation%20of%20migration_2012-1016.pdf (էջայցը՝ 2012 թվականի հոկտեմբերի 28–ին)։
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չեն դիտարկվում որպես էական խնդիր Հայաստանի համար։809 Մի կողմից վիճարկվում է, որ
Հայաստան մուտք գործելու համար նախատեսված պայմանները շատ քիչ են և հեշտությամբ
կարելի է դրանք բավարարել, մյուս կողմից Հայաստանը չունի շատ սահմանային
անցակետեր, քանի որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ սահմանները փակ են։810
Հայաստանը «Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ» ՄԱԿ–ի
կոնվենցիայի և «Ցամաքով, ծովով և օդով միգրանտներին մաքսանենգ ճանապարհով
տեղափոխման դեմ» արձանագրության, որով փոփոխություններ են կատարվում
«Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ» Միավորված ազգերի կազմակերպության կոնվենցիայում, ինչպես նաև «Միգրացիայի բնագավառում չարաշահումների և
միգրանտ աշխատողներին հնարավորությունների և վերաբերմունքի հավասարության
ապահովման մասին» ԱՄԿ կոնվենցիայի Կողմ պետություն է հանդիսանում։ Բացի դրանից՝
Հայաստանը ստորագրել է «Անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարում ԱՊՀ մասնակից
պետությունների համագործակցության մասին» համաձայնագիրը, ինչպես նաև մասնակցում է
անկանոն միգրացիայի դեմ պայքարին միտված՝ ԱՊՀ մասնակից երկրների մյուս աշխատանքներին։
Անկանոն միգրացիայի դեմ պայքարը առաջնահերթ ոլորտ է նաև ԵՄ–Հայաստան
Շարժունակության շուրջ գործընկերությունում, ի թիվս այլ հարցերի՝ Հայաստանը և ԵՄ–ն
հանձն են առել բարձրացնել անկանոն ներգաղթի և մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի
մակարդակը, ամրապնդել սահմանների համալիր կառավարման իրականացումը, այդ թվում՝
սահմանային վերահսկողության և սահմանային կառավարման կարողությունների և
միջսահմանային համագործակցության էլ ավելի բարելավման միջոցով՝ լավագույն միջազգային
փորձին
համապատասխան,
ամրապնդել
ճամփորդական
փաստաթղթերի,
նույնականացման փաստաթղթերի և բնակության/կացության թույլտվությունների անվտանգությունը, ինչպես նաև լիարժեք կերպով համագործակցել վերադարձի և հետընդունման
հարցերում, մշակել անկանոն միգրացիայի կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի
արդյունավետ մեխանիզմներ և հստակ նախաձեռնություններ՝ ներառյալ այնպիսի
գործողությունների միջոցով, որոնք միտված են իրազեկվածության բարձրացմանը, ինչպես
նաև բարելավել անկանոն ներգաղթի և դրան առնչվող միջսահմանային հանցագործությունների դեմ համատեղ պայքարը՝ համատեղ գործողությունների միջոցով։
Հետընդունման մասին ԵՄ–Հայաստան համաձայնագիրը ստորագրվել է 2013 թվականի
ապրիլի 19–ին։ Հայաստանը արդեն հետընդունման մասին երկկողմ համաձայնագրեր է
ստորագրել մի շարք երկրների հետ, ինչպիսիք են՝ Դանիան, Շվեյցարիան, Լիտվան,
Գերմանիան, Բուլղարիան, Շվեդիան, Բելգիան, Լյուքսեմբուրգը, Նիդեռլանդները, Չեխիայի
Հանրապետությունը, Նորվեգիան և Ռուսաստանի Դաշնությունը։
Հայաստանի ոստիկանությունը՝ ՀՀ ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության
դեմ պայքարի գլխավոր վարչության կազմում գործող Անօրինական միգրացիայի դեմ
պայքարի և միջազգային համագործակցության բաժինը, Հայաստանում անկանոն միգրացիայի դեմ պայքարի կենտրոնական մարմինն է։
Անկանոն միգրացիան՝ որպես այդպիսին, սահմանված չէ Հայաստանի օրենսդրությամբ։
Քրեական օրենսգրքով քրեական պատիժ է նախատեսվում պետական սահմանը ապօրինի
809

Հարցազրույց Անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի և միջազգային համագործակցության բաժնում, 2012
թվականի սեպտեմբեր։
810
Հարցազրույց Անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի և միջազգային համագործակցության բաժնում, 2012
թվականի սեպտեմբեր։
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հատելու,811 խարդախության,812 փաստաթղթեր, դրոշմներ, կնիքներ հափշտակելու կամ
վնասելու,813 փաստաթղթեր, դրոշմներ, կնիքներ, ձևաթղթեր, տրանսպորտային միջոցների
պետհամարանիշներ
կեղծելու,
իրացնելու
կամ
օգտագործելու,814
պաշտոնական
փաստաթղթեր կամ պետական պարգևներ ապօրինի ձեռք բերելու կամ իրացնելու համար։815
Մասնավորապես պետական սահմանը ապօրինի հատելը պատժվում է տուգանքով՝
նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից երկուհարյուրապատիկի չափով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: Սահմանամերձ գոտի մուտք
գործելու և այնտեղ բնակվելու ընթացակարգերը և գտնվելու ընթացակարգերը խախտելը
համարվում է վարչական իրավախախտում։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
200–րդ հոդվածի համաձայն՝ սահմանամերձ գոտի մուտք գործելու կանոնները, ինչպես նաև
այնտեղ բնակվելու կամ գրանցվելու կանոնները խախտելը` առաջացնում է նախազգուշացում
կամ տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երեսնապատիկի
չափով: Միևնույն ժամանակ, Օտարերկրացիների կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում
առանց վավերական արտոնագրի կամ կացության կարգավիճակի կամ անվավեր
փաստաթղթերով բնակվելը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքով
տարանցիկ երթևեկության կարգը խախտելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում`
Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 50-ապատիկից
մինչև 100-ապատիկի չափով: Օտարերկրացուն Հայաստանի Հանրապետություն հրավիրողի՝
հրավիրվողի կեցության ծախսերը, այդ թվում` նրա հնարավոր բուժօգնության և Հայաստանի
Հանրապետությունից մեկնելու ծախսերը հոգալու մասին պարտավորությունը խախտելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում` նվազագույն աշխատավարձի 50-ապատիկից մինչև 100ապատիկի չափով:
Ավելին, գործատուների (իրավաբանական անձանց դեպքում՝ դրանց գործադիր
տնօրենների) կողմից առանց համապատասխան կացության կարգավիճակի կամ
աշխատանքի թույլտվության օտարերկրացիներին աշխատանքի ընդունելը`առաջացնում է
տուգանքի նշանակում` նվազագույն աշխատավարձի 100-ապատիկից մինչև 150-ապատիկի
չափով:
12.3. Բացթողումների վերլուծություն
12.2.1 Հայաստանի օրենսդրության և գործնականում դրա կիրառության մասով
բացթողումների վերլուծություն
Չնայած
որ
Հայաստանի
օրենսդրությամբ
քրեականացվում
են
ապօրինի
սահմանահատումը և անօրինական կացությունը, այնուամենայնիվ, ինչպես նշվել է
նախկինում կատարված գնահատումներում, չի գործում որևէ համակարգ, որը կզգուշացներ
միգրացիայի ոլորտում Հայաստանի իրավասու մարմիններին թույլատրված ժամկետից ավելի
երկար գտնվողների վերաբերյալ (թե՛ մուտքի վիզայի, և թե՛ կացության թույլտվության
ժամկետը լրանալու դեպքում)։ Օտարերկրյա քաղաքացիների կացության կարգավիճակին չեն
հետևում, ոչ էլ երկրում իրականացում են ստուգումներ։
Չնայած որ Հայաստանը Կազմակերպված հանցավորության դեմ ՄԱԿ–ի կոնվենցիայի և
Մաքսանենգ ճանապարհով տեղափոխման մասին արձանագրության Կողմ պետություն է,
811

Քրեական օրենսգրքի 329–րդ հոդված։
Քրեական օրենսգրքի 178–րդ հոդված։
813
Քրեական օրենսգրքի 324–րդ հոդված։
814
Քրեական օրենսգրքի 325–րդ հոդված։
815
Քրեական օրենսգրքի 326–րդ հոդված։
812
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այնուամենայնիվ, մաքսանենգ ճանապարհով մարդկանց տեղափոխումը Հայաստանի
Քրեական օրենսգրքով քրեականացված չէ, ինչը խոչընդոտում է գործնականում
Արձանագրության ներքո ստանձնած պարտավորությունների կատարումը։
12.2.2 Հայաստանի օրենսդրության և ԵՄ կանոնագրքի միջև բացթողումների
վերլուծություն
Անկանոն միգրացիայի վերաբերյալ Հայաստանի օրենսդրությունը բավականին
սահմանափակ է, որի պատճառն այն ընկալումն է, որ Հայաստանը անկանոն կարգավիճակով
միգրանտների ծագման երկիր է։Սակայն, որևէ հուսալի փաստարկ, որ Հայաստանը չի լինի
անկանոն կարգավիճակով միգրանտների տարանցման կամ նպատակակետ երկիր, գոյություն
չունի։
Անկանոն
կարգավիճակով
միգրանտների
զբաղվածության
վերաբերյալ
օրենսդրությունը տարրական (ռուդիմենտար) բնույթ ունի, և առկա են էական բացթողումներ
ԵՄ կանոնագրքի հետ համեմատությամբ։ Մասնավորապես, սահմանված չէ որևէ
պարտավորություն գործատուների համար՝ երրորդ երկրի այն օտարերկրյա քաղաքացու
բնակության/կացության կամ աշխատանքի թույլտվության օրինակ պահելու պահանջ, և նաև
առկա չէ օտարերկրյա քաղաքացու զբաղվածության մասին ծանուցելու պարտավորություն։Այն
գործատուների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները, որոնք աշխատանքի են
ընդունում անկանոն կարգավիճակով օտարերկրյա քաղաքացիների, չեն վերաբերում
անկանոն կարգավիճակով աշխատանքի ընդունված օտարերկրյա քաղաքացիների թվին և չեն
ներառում վերադարձի համար ծախսերի կատարումը կամ հանրային նպաստներից,
օգնությունից կամ սուբսիդիաներից զրկումը, և այլն։ Որևէ երաշխիքներ չեն գործում անկանոն
կարգավիճակով միգրանտներին չկատարված վարձատրություն վճարման մասով։
Բացի
դրանից՝ առկա չեն քրեական պատժամիջոցներ անկանոն կարգավիճակով միգրանտների
զբաղվածության առավել ծանր դեպքերում, երբ իրավախախտումը շարունակվում է կամ
մշտապես կրկնվում է, անկանոն կարգավիճակով գտնվող երրորդ երկրի քաղաքացիների
զգալի թվով անձանց միաժամանակյա զբաղվածության դեպքում, եթե շահագործող
աշխատանքային պայմաններ են առկա, եթե գործատուն գիտի, որ այն անձը, որին նա
անկանոն կարգավիճակով աշխատանքի է ընդունել, մարդկանց թրաֆիքինգի զոհ է, կամ եթե
ազդեցության է ենթարկվել անչափահասը։
Իրավաբանական անձանց նկատմամբ և
ենթակապալի դեպքերում պատժամիջոցներ կիրառելու հնարավորությունը Հայաստանի
օրենսդրությամբ չի կարգավորվում։
Չի գործում որևէ օրենսդրություն, որով կկարգավորվեին այն պարտավորություններն ու
պատժամիջոցները, որոնք կարող են սահմանվել փոխադրողների նկատմամբ։
Ի տարբերություն ԵՄ կանոնագրքի՝ մաքսանենգ ճանապարհով մարդկանց
տեղափոխումն ու անկանոն միգրացիային նպաստումը քրեականացված չեն Հայաստանի
օրենսդրությամբ։Բացի դրանից՝ ՄՄԿ–ի և Շվեդիայի միգրացիոն ծառայության կողմից
նախկինում կատարված գնահատումներում եզրակացություն է տրվել, որ «մեծ
տարընթերցման տեղիք է տալիս «անկանոն/անօրինական կարգավիճակով միգրանտ»
հասկացության սահմանումը՝ անհամաչափ բարձր (քրեական) պատժամիջոցներով ապօրինի
սահմանահատման համար, և որպես հակադրություն՝ սահմանափակ և թեթև (վարչական)
պատժամիջոցներ ներգաղթի վերաբերյալ այլ իրավախախտումների դեպքում, ինչպես
օրինակ՝ թույլատրված ժամկետից ավելի երկար գտնվելը»։816 Ավելին, անկանոն միգրացիայի
816

Ռոսի Լոնգի, Պ, Գալստյան Ք, Լինդստրյոմ, Թ, Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի կառավարման
ոլորտի ուսումնասիրություն, Գնահատման առաքելության զեկույց, ՄՄԿ, 2008 թվականի մարտ, Երևան, հասանելի
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մասով քրեական պատժամիջոցների կիրառումը թվում է խնդրահարույց՝ Եվրոպական
միության արդարադատության դատարանի կողմից El Dridi PPU (C-61/11) գործի վերաբերյալ
վճռի տեսանկյունից։ Ինչ վերաբերում է անկանոն կարգավիճակով միգրանտներին կալանքի
տակ պահելուն, գոյություն չունեն այն անձանց կալանքի տակ պահելու վայրեր, որոնք
Հայաստանում գտնվում են անկանոն կարգավիճակով, կամ որոնք անկանոն կերպով են
սահմանահատում կատարել, և որոնք պետք է հեռացվեն Հայաստանից. տեսականորեն,
անկանոն կարգավիճակով միգրանտները կարող են պահվել քրեական հանցանք
կատարածների հետ, չնայած որ Հայաստանի իշխանությունները նշել են, որ այդ հարցերով
գործերը շատ քիչ են։
12.4. Առաջարկություններ
Անկանոն միգրացիայի համար պատժամիջոցները և անկանոն միգրացիային նպաստելը
 Առաջարկվում է հենց միգրանտների նկատմամբ կիրառել վարչական պատժամիջոցներ միգրացիոն իրավախախտումների համար՝ մասնավորապես անկանոն
սահմանահատման համար (եթե քրեական բնույթի որևէ այլ մտադրություն չի
հաստատվել), ներկայիս քրեական պատժի փոխարեն և ներդաշնակեցնել անկանոն
միգրացիային վերաբերող պատժամիջոցների մակարդակը։
 Առաջարկվում է սահմանել քրեական պատժամիջոցներ մաքսանենգ ճանապարհով
մարդկանց տեղափոխման համար, ինչպես նաև արդյունավետ, իրավաչափ և
տարհամոզիչ պատժամիջոցներ անկանոն միգրացիային նպաստելու համար։
Փոխադրողների պատասխանատվությանը վերաբերող օրենսդրությունը
 Առաջարկվում է պատասխանատվություն նախատեսել փոխադրողների համար այն
օտարերկրացիների մասով, որոնք ճամփորդում են դեպի Հայաստան առանց
վավերական ճամփորդական փաստաթղթի կամ մուտքի վիզայի, և կիրառել
պատժամիջոցներ չենթարկվելու համար։
 Առաջարկվում է, որ օդային փոխադրողներից պահանջվի հավաքել և փոխանցել
ուղևորների մասին տվյալներ Հայաստանի իշխանություններին։
Անկանոն կարգավիճակով միգրանտների զբաղվածությունը
 Առաջարկվում է սահմանել համապարփակ օրենսդրական շրջանակ, որով պատժամիջոցներ կսահմանվեն անկանոն կարգավիճակով միգրանտների զբաղվածության
համար, ինչպես սահմանված է Գործատուների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հրահանգով։
 Առաջարկվում է ստեղծել իրավական դաշտ անկանոն կարգավիճակով միգրանտ
աշխատողների իրավունքները պաշտպանելու և աջակցություն տրամադրելու
չվճարված աշխատավարձերը, սոցիալական ապահովության նպաստները պահանջելու
հարցում, ինչպես նաև այլ հարցերում, այն դեպքերում, երբ նրանք վերադարձել կամ
վերադարձվել են ծագման երկիր։

է հետևյալ հասցեով՝
http://publications.iom.int/bookstore/free/Review_MigrationManagmentReport2008_English.pdf(էջայցը՝ 2012 թվականի
հոկտեմբերի 28–ին)
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 Առաջարկվում է իրականացնել իրազեկվածության բարձրացման միջոցառումներ և
տեղեկացնել օտարերկրյա քաղաքացի հանդիսացող աշխատողներին իրենց
իրավունքների մասին, ինչպես նաև նպաստել աջակցման մեխանիզմներից, ինչպիսիք
են՝ արհեստակցական միությունները և մյուս խորհրդատվական ծառայությունները,
օգտվելու նրանց հնարավորություններին։

13. ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԹՐԱՖԻՔԻՆԳԸ
13.1. ԵՄ կանոնագիրքը
ԵՄ մակարդակում մարդկանց թրաֆիքինգի (ՄԹ) խնդիրը հասցեագրելու քաղաքական
հանձնառությունն արտացոլված է բազմաթիվ նախաձեռնություններում, միջոցառումներում և
ֆինանսավորման ծրագրերում, որոնք ստեղծվել են տվյալ ոլորտում թե՛ ԵՄ, և թե՛ երրորդ
երկրների շրջանակներում դեռ 1990 թվականներին։817 Այդ ընթացքում, քաղաքականության
բազմաթիվ ոլորտներում ԵՄ մի շարք փաստաթղթեր նպաստում են մարդկանց թրաֆիքինգի
խնդրին
հասցեագրմանը։Մարդկանց
թրաֆիքինգի
զոհերի՝
ԵՄ–ում
բնակվելու
իրավունքների, երեխաների սեռական շահագործման և այն գործատուների նկատմամբ
պատժամիջոցներ կիրառելու վերաբերյալ ԵՄ օրենսդրությունը, որոնք գիտակցաբար
աշխատանքի են ընդունում երկրում անօրինական կարգավիճակով գտնվող երրորդ երկրի
քաղաքացիներին, լրացնում են այս ոլորտում ԵՄ հիմնական իրավական փաստաթուղթը՝
Մարդկանց թրաֆիքինգի մասին հրահանգը։ Գործողության մեջ ԵՄ ներքին
անվտանգության ռազմավարությամբ նույնպես հասցեագրվում է ՄԹ հետ կապված
հարցերը։818 ԵՄ արտաքին միգրացիոն քաղաքականության ամենագլխավոր շրջանակը՝
Միգրացիային և շարժունակությանը միտված գլոբալ մոտեցումը, կարևորում է ծագման,
տարանցման և նպատակակետ երրորդ երկրների հետ համագործակցելու անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև նախանշում է, որպես իր չորս հենասյուներից մեկը, անկանոն
միգրացիայի և մարդկանց թրաֆիքինգի կանխարգելումն ու նվազեցումը։ ԵՄ
քաղաքականության վերաբերյալ ընդունված վերջին փաստաթուղթը Մարդկանց
թրաֆիքինգի վերացման 2012-2016 թվականների ԵՄ ռազմավարությունն է։ Ռազմավարության նպատակն է սահմանել փոխկապակցված շրջանակ գործող և պլանավորվող
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Օրինակ՝ Եվրոպական հանձնաժողով, Սեռական շահագործման նպատակով կանանց թրաֆիքինգի վերաբերյալ
հաղորդագրություն (COM(96) 567 վերջնական), հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/l33095_en.htm
(էջայցը՝ 2013 թվականի մարտի 16–ին), Եվրոպական հանձնաժողով, Հաղորդագրություն՝ Մարդկանց թրաֆիքինգի
դեմ պայքարի վերաբերյալ. համալիր մոտեցում և առաջարկներ գործողության համար, (COM(2005) 514 վերջնական)
2005 թվականի հոկտեմբերի 18, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0514:FIN:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի մարտի 16–ին),
Խորհուրդ, Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի և կանխարգելման համար լավագույն գործելակերպի,
չափանիշների և ընթացակարգերի վերաբերյալ ԵՄ ծրագիր, (2005/C 311/01), Պաշտոնական տեղեկագիր C 311, 2005
թվականի դեկտեմբերի 9, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/c_311/c_31120051209en00010012.pdf (էջայցը՝ 2013 թվականի մարտի 16–ին), և
Եվրոպական հանձնաժողով, Հանձնաժողովի աշխատանքային փաստաթուղթ, Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ
պայքարի և կանխարգելման համար լավագույն գործելակերպի, չափանիշների և ընթացակարգերի վերաբերյալ ԵՄ
ծրագրի իրականացման գնահատում և մոնիթորինգ, COM(2008) 657 վերջնական, 2008 թվականի հոկտեմբերի 17,
հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0657:FIN:EN:PDF
(էջայցը՝ 2013 թվականի մարտի 16–ին)։
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Եվրոպական հանձնաժողով, Հաղորդագրություն՝ Գործողության մեջ ԵՄ ներքին անվտանգության
ռազմավարություն. հինգ քայլ դեպի առավել անվտանգ Եվրոպա, COM(2010) 673 վերջնական, 2010 թվականի
նոյեմբերի 22, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0673:FIN:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի մարտի 16–ին)։
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նախաձեռնությունների համար, սահմանել առաջնահերթություններ, լրացնել բացթողումներն
ու այդպիսով լրացնել 2011/36/ԵՄ հրահանգը։ Ուստի, այն կենտրոնանում է կանխարգելման,
պաշտպանության, հետապնդման և գործընկերությունների, ինչպես մարդկանց թրաֆիքինգին առնչվող ավելացող մտահոգությունների վերաբերյալ գիտելիքի մակարդակը
բարձրացնելու եղանակների վրա։ ԵՄ ռազմավարության հինգ առաջնահերթություններն են՝
1. Ամրապնդել զոհերի բացահայտման, նրանց պաշտպանության և աջակցության
ամրապնդումը՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով երեխաների վրա (այդ թվում՝
ԵՄ անդրազգային մոդելի ուղղորդման մեխանիզմ մշակելու վրա),
2. խստացնել մարդկանց թրաֆիքինգի կանխարգելմանն ուղղված գործողությունները՝ նվազեցնելով նաև պահանջարկը,
3. ակտիվացնել թրաֆիքինգ իրականացնող անձանց հետապնդումը,
4. բարձրացնել ԵՄ շրջանակներում միջազգային կազմակերպությունների ու
երրորդ երկրների, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր
հատվածի հետ համակարգման, համագործակցության ու փոխկապվածության
մակարդակը,
5. ավելացնել
մարդկանց
թրաֆիքինգի
աճող
միտումների
վերաբերյալ
գիտելիքներն ու դրանց արդյունավետ արձագանքելու քայլերը,
Մարդկանց թրաֆիքինգը արգելվում է մասնավորապես Եվրոպական միության
հիմնարար իրավունքների մասին խարտիայի 5–րդ հոդվածով։ Բացի այդ երկու երկու
հրահանգներից՝ մարդկանց թրաֆիքինգի հարցերին անդրադառնում են նաև «Մարդկանց
թրաֆիքինգի զոհ դարձած կամ անօրինական ներգաղթին նպաստելուն ուղղված որոշակի
գործողության ենթարկված, իրավասու մարմինների հետ համագործակցող երրորդ երկրի
քաղաքացիներին տրամադրված բնակության/կացության թույլտվության մասին» Խորհրդի
2004 թվականի ապրիլի 29-ի 2004/81/ԵՀ հրահանգը (2004/81/ԵՀ հրահանգ) և «Մարդկանց
թրաֆիքինգի կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի և թրաֆիքինգի զոհերի պաշտպանության
մասին» Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2011 թվականի ապրիլի 5-ի 2011/36/ԵՄ
հրահանգը (Թրաֆիքինգի մասին հրահանգ):819
Թրաֆիքինգի մասին հրահանգով սահմանվում են նվազագույն կանոններ մարդկանց
թրաֆիքինգի ոլորտում քրեական հանցանքների և պատժամիջոցների սահմանման
վերաբերյալ։ Գենդերային տեսանկյունից այն նաև նախատեսում է ընդհանուր դրույթներ այդ
հանցագործությունն կանխարգելելու ու զոհերին պաշտպանելու համար։820
Սահմանումները
Թրաֆիքինգ հասկացության սահմանումը, ինչպես նշված է 3–րդ հոդվածում,
համապատասխանում է «Մարդկանց, հատկապես կանանց և երեխաների թրաֆիքինգը
կանխարգելելու, ճնշելու և պատժելու մասին» արձանագրության և «Անդրազգային
կազմակերպված հանցավորության դեմ» ՄԱԿ–ի կոնվենցիայի («Պալերմոյիարձա-

819

«Մարդկանց թրաֆիքինգի կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի և թրաֆիքինգի զոհերի պաշտպանության,
ինչպես նաև Խորհրդի 2002/629/ԱՆԳ շրջանակային որոշումը փոփոխելու մասին» Եվրոպական պառլամենտի և
Խորհրդի 2011 թվականի ապրիլի 5-ի 2011/36/ԵՄ հրահանգ, Պաշտոնական տեղեկագիր L 101, 2011 թվականի
ապրիլի 15, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:01:EN:HTML (էջայցը՝ 2012 թվականի փետրվարի 25–
ին)։
820
Թրաֆիքինգի մասին հրահանգի 1–ին հոդված։
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նագրություն»)821 սահմանմանը. համապատասխանաբար պատժելի են հետևյալ արարքները՝
անձանց հավաքագրումը, տեղափոխումը, փոխանցումը, թաքցնումը կամ ընդունումը, այդ
թվում՝ այդ անձանց նկատմամբ վերահսկողության փոփոխությունը կամ փոխանցումը՝
սպառնալիքի կամ ուժի կիրառման սպառնալիքի միջոցներով կամ հարկադրանքի այլ ձևերով,
առևանգման, խարդախության, խաբեության, իշխանության չարաշահման կամ խոցելի
դրությունն օգտագործելու միջոցով,822 կամ շահագործման նպատակով մեկ այլ անձի
նկատմամբ վերահսկողություն ունեցող անձի համաձայնությունը ստանալու համար վճարների
կամ նպաստների տրամադրման կամ ստացման միջոցով։
Շահագործումը ներառում է,
օրինակ, մարմնավաճառության նպատակով շահագործումը կամ սեռական շահագործման այլ
ձևերը, հարկադիր աշխատանքը կամ ծառայությունները (այդ թվում՝ մուրացկանությունը,
ստրկությունը կամ ստրկությանը նման գործելակերպը, անազատ վիճակը, քրեական
գործունեության համար շահագործումը կամ օրգանների հեռացումը)։
Շահագործում
գոյություն ունի, եթե որոշակի սահմանափակում է դրվում անձի վրա (սպառնալիքի կամ ուժ
կիրառելու սպառնալիքի, առևանգման, խարդախության, խաբեության կամ այլնի միջոցով)՝
անկախ զոհի համաձայնությունից։823 Եթե զոհը երեխա է (18 տարեկանից ցածր անձ), ապա
Հրահանգով պահանջվում է, որ շահագործման այդ արարքները ինքնաբերաբար համարվեն
մարդկանց թրաֆիքինգի հանցագործություն, նույնիսկ եթե չեն գործադրվել վերը նշված
պարբերությունում ամրագրված սահմանափակման միջոցները։824 Հավասարապես, անդամ
պետությունները պետք է պատժամիջոցներ սահմանեն մարդկանց թրաֆիքինգին դրդելու,
օժանդակելու, հանցակցության և փորձ կատարելու համար։825
Մարդկանց թրաֆիքինգի քրեականացումը և քրեական ընթացակարգերը
Հրահանգով ամրագրվում է առնվազն հինգ տարվա ազատազրկման առավելագույն
պատժամիջոցը, և մինչև առնվազն տասը տարվա ազատազրկում, եթե առկա են եղել հետևյալ
ծանրացնող հանգամանքները՝ հանցանքը կատարվել է առանձնապես խոցելի զոհի դեմ
(երեխաները միշտ այդ կատեգորիայի ներքո են), արարքը կատարվել է հանցախմբի
շրջանակներում, հանցանքով միտումնավոր կամ կոպիտ անզգուշությամբ վտանգվել է զոհի
կյանքը, հանցանքը կատարվել է ծանր բռնությամբ, կամ դրանով առանձնակի լուրջ վնաս է
հասցվել զոհին։826 Հրահանգով նաև պահանջվում է, որ եթե պետական պաշտոնյան կատարել
է հանցանքը իր պարտականությունները կատարելիս, ապա այն դիտարկվում է որպես
ծանրացնող հանգամանք։
5–րդ հոդվածի համաձայն՝ իրավաբանական անձինք նույնպես կարող են
պատասխանատվության ենթարկվել, եթե հանցանքները կատարվել են ի նպաստ իրենց այն
անձի կողմից, որը ղեկավար պաշտոն է զբաղեցնում։ Նույնը կիրառվում է նաև այն անձի
կողմից վերահսկողության կամ ստուգման բացակայության պատճառով, որը իր
ենթակայության տակ գտնվող մեկ այլ աշխատողին թույլատրել է կատարել այդպիսի
821
Միավորված ազգերի կազմակերպություն, Մարդկանց թրաֆիքինգի կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի
մասին ԵՄ հրահանգի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի համատեղ դիտարկումն է մեկնարկել Եվրոպական պառլամենտում,
2012, էջ 32, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://www.unodc.org/documents/humantrafficking/2011/UN_Commentary_EU_Trafficking_Directive_2011.pdf(էջայցը՝ 2012 թվականի փետրվարի 27–ին)։)
822

Խոցելի դրություն նշանակում է այն իրավիճակը, երբ համապատասխան անձը որևէ իրական կամ ընդունելի
այլընտրանք, քան չարաշահման դիմելն է, չունի (2–րդ հոդվածի 2–րդ մաս)։
823

2–րդ հոդվածի 4–րդ մաս։
2–րդ հոդվածի 5–րդ մաս։
825
3–րդ հոդված։
826
4–րդ հոդվածի 1-2–րդ մասեր։
824
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հանցանքներ։ Իրավաբանական անձանց նկատմամբ պատժամիջոցները ներառում են՝
քրեական և ոչ քրեական տուգանքները, և այլ պատժամիջոցներ, ինչպիսիք են՝ պետական
օգնությունից կամ նպաստներից զրկումը, առևտրային գործունեությամբ զբաղվելուց զրկումը,
իրավաբանական անձի գրասենյակների ժամանակավոր կամ մշտական փակումը, ինչպես
նաև դրանք դատական վերահսկողության ներքո վերցնելը, կամ դատական կարգով դրանց
գործունեության դադարեցումը։ Անդամ պետությունները նաև պետք է ապահովեն, որ իրենց
իրավասու մարմիններն իրավունք ունենան առգրավելու և բռնագրավելու հանցագործության
գործիքները և հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները։827
Ինչ վերաբերում է զոհերին, ապա անդամ պետությունները պետք է անհրաժեշտ
միջոցներ ձեռնարկեն, որպեսզի իրավասու մարմիններն իրավունք ունենան չհետապնդելու
կամ պատժամիջոցներ չսահմանելու քրեական գործողություններին մասնակցած՝ մարդկանց
թրաֆիքինգի զոհերին, եթե նրանց հարկադրել են կատարել այդպիսի արարք։828
Ինչ վերաբերում է հանցանք կատարած անձանց մասով հետաքննությանն ու նրանց
հետապնդմանը, ապա Հրահանգով սահմանվում է, որ դրանք չպետք է կախված լինեն
թրաֆիքինգի զոհի կողմից հաղորդում կամ մեղադրանք ներկայացնելուց, և որ քրեական
վարույթները կարող են շարունակվել, նույնիսկ եթե թրաֆիքինգի զոհը հետ է վերցրել իր
դիմումը։829 Ավելին Հրահանգով պահանջվում է հնարավորություն ընձեռել, որպեսզի
հանցանքի մասով հետապնդումը տեղի ունենա բավարար ժամանակահատվածում
թրաֆիքինգի զոհի՝ չափահասության տարիքի հասնելուց հետո։830 Անդամ պետությունները
պետք է նախատեսեն վերապատրաստման դասընթացներ և ապահովեն հետաքննության
արդյունավետ գործիքներ։831
Ինչ վերաբերում է իրավազորությանը, ապա 10–րդ հոդվածը անդամ պետություններին
պարտավորեցնում է հետապնդում իրականացնել իր տարածքի մի մասում կամ ամբողջ
տարածքում կամ իր քաղաքացիների կողմից կատարված հանցանքների մասով։ Եթե անդամ
պետությունը իրավազորություն է սահմանում իր տարածքից դուրս կատարված հանցանքների
համար (եթե հանցանքը կատարվում է իր քաղաքացու կամ իր տարածքում մշտապես
բնակվող անձի դեմ, եթե հանցանքը կատարվում է ի նպաստ իր տարածքում հիմնադրված
իրավաբանական անձի, կամ եթե հանցանք կատարած անձը մշտապես բնակվում է իր
տարածքում), անդամ պետությունները պետք է այդ մասին տեղեկացնեն Եվրոպական
հանձնաժողովին։ Անդամ պետությունները պետք է նաև երաշխավորեն, որ իրենց տարածքից
դուրս կատարված հանցանքի մասով հնարավոր լինի հետապնդում իրականացնել տվյալ
անդամ պետությունում։832
Թրաֆիքինգի զոհերի պաշտպանությունը
Անդամ պետությունները պետք է ապահովեն, որպեսզի թրաֆիքինգի զոհերին օգնություն
և աջակցություն տրամադրվի մինչև քրեական վարույթները, դրանց ընթացքում և դրանցից
հետո, որպեսզի նրանց տրվի քրեական վարույթներում հանդես գալու միջոցով իրենց
վերապահված իրավունքներն իրականացնելու հնարավորություն։833 Օգնության միջոցները
պետք է տրամադրվեն հենց այն ժամանակ, երբ իրավասու մարմինները ողջամիտ հիմքեր
827

7–րդ հոդված։
8–րդ հոդված։
829
9–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
830
Թրաֆիքինգի մասին հրահանգի 9–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
831
Թրաֆիքինգի մասին հրահանգի 9–րդ հոդվածի 3-4–րդ մասեր։
832
Թրաֆիքինգի մասին հրահանգի 10–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
833
Թրաֆիքինգի մասին հրահանգի 11–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
828
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ունեն ենթադրելու, որ անձը ենթարկվել է թրաֆիքինգի, միևնույն ժամանակ թրաֆիքինգի
զոհին օգնություն և աջակցություն տրամադրելը պետք է իրականացվի՝ անկախ քրեական
հետաքննության, հետապնդման կամ դատավարության ընթացքում համագործակցելու
թրաֆիքինգի զոհի ցանկությունից։834 Անդամ պետությունները պարտավոր են ապահովել
թրաֆիքինգի զոհերի վաղ բացահայտում, նրանց տրամադրել օգնություն և աջակցություն։835
Աջակցությունը կարող է ենթադրել կացարանի կամ նյութական օգնության, բժշկական
օգնության տրամադրում, այդ թվում՝ հոգեբանական օգնություն, ինչպես նաև
տեղեկատվություն,836
խորհրդատվություն,
բանավոր
և
գրավոր
թարգմանության
ծառայություններ, եթե դա անհրաժեշտ է։ Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել
հատուկ կարիքներ ունեցող թրաֆիքինգի զոհերի վրա։837
Ի հավելումն 2001/220/ԱՆԳ շրջանակային որոշման մեջ ամրագրված իրավունքների՝ 12–
րդ հոդվածով տրամադրվում են նաև պաշտպանության այլ միջոցներ՝ իրավական
խորհրդատվությունից
և
ներկայացուցչությունից
օգտվելու
հնարավորություն՝
անհրաժեշտության դեպքում անվճար, վկայի պաշտպանության ծրագրից օգտվելու
հնարավորություն, եթե դա անհրաժեշտ է։838 Պաշտպանություն պետք է տրամադրվի ռիսկի
անհատական գնահատման հիման վրա՝ օգտվելով թրաֆիքինգի զոհերի պաշտպանության
համապատասխան ծրագրերից։839
Պետք է խուսափել թրաֆիքինգի զոհին որևէ այլ
վնասվածք հասցնելուց, օրինակ՝ բացառել նրա ցանկացած շփում մեղադրվող անձի հետ։840
Ինչ վերաբերում է երեխաներին, ապա Հրահանգով սահմանվում են օգնության,
աջակցության և պաշտպանության կոնկրետ միջոցներ:
Հիմնական սկզբունքները
սահմանված են 13-րդ հոդվածում՝ Հրահանգը կիրառելիս երեխայի շահերը պետք է
առաջնային դիտարկման արժանանան, և անձի տարիքի վերաբերյալ կասկածի դեպքում,
կասկածները պետք է մեկնաբանվեն հօգուտ տվյալ անձի, և նրան պետք է վերաբերվել որպես
անչափահասի:841 Մասնավորապես, երեխաները պետք է օգտվեն կոնկրետ միջոցներից՝
պատշաճ կերպով հաշվի առնելով երեխայի կարծիքը, կարիքները և մտահոգությունները
տևական լուծում գտնելու համար. անհատական գնահատում, երեխա հանդիսացող զոհերի և
զոհերի երեխաների համար կրթության հասանելիություն, խնամակալի և օրինական
ներկայացուցչի նշանակում և մարդկանց թրաֆիքինգի զոհ դարձած երեխայի ընտանիքին
աջակցություն, երբ տվյալ ընտանիքը անդամ պետության տարածքում է:842 Քրեական
վարույթների ժամանակ անդամ պետությունները պետք է երաշխավորեն, որ նշանակված լինի
ներկայացուցիչ, և որ երեխան ապահովվի անվճար իրավաբանական օգնությամբ և
ներկայացուցչությամբ (ինչպես նաև պահանջելու փոխհատուցում): Ինչ վերաբերում է
հարցազրույցներին և լսումներին, ապա սահմանված են կոնկրետ երաշխիքներ. թրաֆիքինգի
զոհ հանդիսացող երեխայի հետ հարցազրույցը պետք է անցկացվի առանց անհարկի
ուշացման, անհրաժեշտության դեպքում, այդ նպատակով նախատեսված կամ հարմարեցված
տարածքում, հարցազրույցները պետք է իրականացվեն վերապատրաստված մասնագետների
834

Թրաֆիքինգի մասին հրահանգի 11–րդ հոդվածի 2-3–րդ մասեր։
Թրաֆիքինգի մասին հրահանգի 11–րդ հոդվածի 4–րդ մաս։
836
Տեղեկատվության մեջ պետք է նշվի, անհրաժեշտության դեպքում, մտորման և վերականգնման ժամկետի և
միջազգային պաշտպանություն տրամադրելու հնարավորության մասին տեղեկատվություն։
837
Թրաֆիքինգի մասին հրահանգի 11–րդ հոդվածի 6–րդ մաս։
838
Թրաֆիքինգի մասին հրահանգի 12–րդ հոդվածի 1-2–րդ մասեր։
839
Թրաֆիքինգի մասին հրահանգի 12–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
840
Թրաֆիքինգի մասին հրահանգի 12–րդ հոդվածի 4–րդ մաս։
841
Թրաֆիքինգի մասին հրահանգի 12–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
842
Թրաֆիքինգի մասին հրահանգի 14–րդ հոդված։
835
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կողմից, և հնարավորության դեպքում, նույն անձանց կողմից, և հարցազրույցների թիվը լինի
հնարավորինս սահմանափակ:843 Անդամ պետությունները նաև պետք է անհրաժեշտ միջոցներ
ձեռնարկեն՝ ապահովելու, որ բոլոր հարցազրույցները հնարավոր լինի տեսաձայնագրել, և այդ
տեսաձայնագրված հարցազրույցները հնարավոր լինի որպես ապացույց ներկայացնել
դատարանում քրեական վարույթների ժամանակ,844 որ լսումները տեղի ունենան դռնփակ,
երեխան կարողանա արտահայտվել՝ ներկա չգտնվելով դատական նիստի դահլիճում՝
մասնավորապես համապատասխան հաղորդակցման տեխնոլոգիաների օգտագործման
միջոցով: Առանց ուղեկցության անչափահասները հատուկ են նշված Հրահանգով, որպեսզի
պահանջվի անդամ պետություններից՝ ընդունելու օգնության և աջակցության միջոցներ,
որոնցով հաշվի կառնվեն նրանց առանձնահատուկ իրավիճակը:845
Եվ վերջապես, մարդկանց թրաֆիքինգի զոհերը պետք է հնարավորություն ունենան
օգտվելու՝
դիտավորությամբ
կատարված
հանցագործությունների
զոհերի
համար
նախատեսված փոխհատուցումից։846
Մարդկանց թրաֆիքինգի կանխարգելումը
Կանխարգելման մասով Հրահանգը լիազորում է անդամ պետություններին հակազդելու
պահանջարկին՝ կրթության և վերապատրաստման միջոցով, իրականացնել տեղեկատվական
և իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված քարոզարշավներ, վերապատրաստել այն
պաշտոնյաներին, որոնք, ամենայն հավանականությամբ, շփվելու են թրաֆիքինգի զոհերի
հետ, ինչպես նաև անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել որպես քրեական հանցանք
նախատեսելու թրաֆիքինգի զոհ հանդիսացող անձի ծառայություններից՝ սեռական կամ այլ,
օգտվելը։847
Ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը
Ինստիտուցիոնալ առումով՝ պահանջվում է, որ անդամ պետությունները նմանատիպ
մեխանիզմների համար ազգային զեկուցող սահմանեն, որը մասնավորապես կիրականացնի
միտումների այլ գնահատումներ, կգնահատի արդյունքները, կհավաքի վիճակագրություն,
ինչպես նաև զեկույց կներկայացնի իրավիճակի վերաբերյալ։848
Թրաֆիքինգի զոհերի համար բնակության/կացության թույլտվությունը
Երկրորդ հրահանգի՝ 2004/81/ԵՀ հրահանգի նպատակն է սահմանել պայմաններ երրորդ
երկրի այն քաղաքացիներին բնակության/կացության թույլտվություն տրամադրելու համար,
որոնք համագործակցում են մարդկանց թրաֆիքինգի կամ անկանոն ներգաղթին նպաստելուն
ուղղված գործողությունների դեմ պայքարի շրջանակներում։849 Հրահանգի գործողությունը
տարածվում է երրորդ երկրի այն քաղաքացիների վրա, որոնք թրաֆիքինգի զոհեր են կամ
եղել են թրաֆիքինգի զոհեր, նույնիսկ եթե նրանք անկանոն կարգավիճակով են մուտք գործել
անդամ պետության տարածք։850 Անդամ պետությունների հայեցողությանն է թողնվում երրորդ
երկրի այն քաղաքացիների նկատմամբ Հրահանգը կիրառելը, որոնք անկանոն ներգաղթին

843

Թրաֆիքինգի մասին հրահանգի 15–րդ հոդվածի 1-3–րդ մասեր։
Թրաֆիքինգի մասին հրահանգի 15–րդ հոդվածի 4–րդ մաս։
845
Թրաֆիքինգի մասին հրահանգի 16–րդ հոդված։
846
Թրաֆիքինգի մասին հրահանգի 17–րդ հոդված։
847
Թրաֆիքինգի մասին հրահանգի 18–րդ հոդված։
848
Թրաֆիքինգի մասին հրահանգի 19–րդ հոդված։
849
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 1-ին հոդված։
850
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 3-րդ հոդվածի 1–ին մաս։
844
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նպաստելու գործողության սուբյեկտ են եղել։851 Ընդհանուր առմամբ, Հրահանգը կիրառվում է
չափահասության տարիքի հասած երրորդ երկրի քաղաքացիների նկատմամբ, բայց այն նաև
կարող է կիրառվել անչափահասների նկատմամբ՝ ազգային իրավունքով սահմանված
պայմանների համաձայն, եթե անդամ պետությունը այդպիսի որոշում է կայացնում։852
Բնակության/կացության թույլտվություն տրամադրելու ընթացակարգը կարգավորվում է
5-8–րդ հոդվածներով (Գլուխ II): Առավել կոնկրետ՝ 5–րդ հոդվածը լիազորում է անդամ
պետությունների իրավասու մարմիններին տեղեկացնել երրորդ երկրի այն քաղաքացիներին,
որոնց վրա կարող է տարածվել Հրահանգի գործողությունը, դրա հնարավորությունների
մասին։ Անդամ պետությունները, այնուամենայնիվ, այս տեղեկատվության հաղորդման
իրավասությունը կարող են վերապահել ոչ կառավարական կազմակերպություններին կամ
միավորումներին։853
Հրահանգով նաև տրվում է մտորման ժամանակահատված երրորդ երկրի
համապատասխան քաղաքացիներին՝ նպատակ ունենալով որոշում կայացնել իրավասու
մարմինների հետ համագործակցելու հավանականության վերաբերյալ՝ առանց որևէ ճնշման և
հանցանքները կատարողների կողմից ազդեցության։ Այդ ժամկետի տևողությունը որոշվում է
ազգային իրավունքի համաձայն։854
6–րդ հոդվածով նաև նախատեսվում է, որ երրորդ երկրի քաղաքացիների մասով չպետք
է կիրառվի արտաքսման վերաբերյալ որոշումը մտորման ժամկետի ընթացքում։855 Սակայն,
բնակության/կացության իրավունքը չի կարող բխել այդ իրավունքից։856 Բացի դրանից՝ անդամ
պետությունները կարող են ցանկացած ժամանակ դադարեցնել այդ մտորման ժամկետը, եթե
տվյալ անձը կամավոր կերպով վերսկսել է շփումը հանցանքները կատարողների հետ, կամ
հասարակական կարգին կամ ազգային անվտանգությանը վերաբերող պատճառներով։857
7–րդ հոդվածով կարգավորվում են վարվեցողության հետ կապված պայմանները՝ մինչև
բնակության/կացության թույլտվության տրամադրումը։ Ավելի մանրամասն, դրանով որոշվում
է, որ անդամ պետությունները պետք է ապահովեն, որպեսզի համապատասխան երրորդ
երկրի քաղաքացուն տրամադրվի նրանց ապրուստն ու անհետաձգելի բժշկական օգնությունն
ապահովող կենսապայմաններ։858 Բացի դրանից, անհրաժեշտության դեպքում, նրանց պետք է
տրամադրվեն բանավոր և գրավոր թարգմանությունների ծառայություններ,859 ինչպես նաև
անվճար իրավաբանական օգնություն։860
Մտորման ժամկետից հետո անդամ պետությունները պետք է պարզեն, թե արդյոք
երրորդ երկրի համապատասխան քաղաքացին ցանկություն ունի համագործակցելու,861 և թե
արդյոք նա խզել է հանցանքները կատարած անձանց հետ բոլոր հարաբերությունները։862 Եթե
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Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 3-րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 3-րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
853
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 5-րդ հոդված։
854
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 6-րդ հոդվածի 1–ին մաս։
855
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 6-րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
856
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 6-րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
857
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 6-րդ հոդվածի 4–րդ մաս։
858
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 7-րդ հոդվածի 1–ին մաս։
859
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 7-րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
860
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 7-րդ հոդվածի 4–րդ մաս։
861
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 8-րդ հոդվածի 1–ին մասի «բ» կետ։
862
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 8-րդ հոդվածի 1–ին մասի «գ» կետ։
852
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պայմանները համարժեք կերպով կատարվել են, բնակության/կացության թույլտվություն
կարող է տրամադրվել վեց ամսով՝ երկարաձգելու հնարավորությամբ։863
10–րդ հոդվածով նախատեսված են անչափահասների հետ վարվեցողության
պայմանները, որոնց հիմքում ընկած է երեխայի շահերով առաջնորդվելու սկզբունքը։ Դա
ներառում է կրթական համակարգից քաղաքացիների հետ հավասար հիմունքներով օգտվելու
հնարավորությունը։864 Բացի դրանից՝ պետք է ամեն ջանք գործադրել առանց ուղեկցության
անչափահասների ինքնությունը պարզելու և նրանց ընտանիքի անդամներին գտնելու
համար։865
Հրահանգը պարտավորեցնում է անդամ պետություններին սահմանելու կանոններ,
որոնց համաձայն բնակության/կացության թույլտվություն ունեցողները աշխատանքային
շուկա մուտք գործելու, մասնագիտական վերապատրաստումներից և կրթությունից օգտվելու
իրավունք ունենան, որը, այնուամենայնիվ, տրամադրվում է թույլտվության ժամկետի
տևողությամբ։866
Համապատասխան երրորդ երկրի քաղաքացիները հնարավորություն ունեն օգտվելու
հատուկ ծրագրերից կամ ռեժիմներից, որոնց նպատակը բնականոն սոցիալական կյանք
վարելու, մասնագիտական ունակությունները զարգացնելու կամ աջակցվող վերադարձին
նախապատրաստվելու հնարավորություն ընձեռելն է։
Այդպիսի ծրագրեր կարող են
իրականացվել անդամ պետությունների, ՀԿ–ների կամ այլ միավորումների կողմից, որոնք
անդամ պետությունների հետ համաձայնագրեր ունեն։867
IV գլուխը, որի մեջ ներառված են 13-րդ և 14–րդ հոդվածները, ամրագրում է Հրահանգի
համաձայն տրամադրված բնակության/կացության թույլտվության ժամկետը չերկարաձգելու
կամ դրանից զրկելու պայմանները: Բնակության/կացության թույլտվության ժամկետը չի
երկարաձգվում,868 կամ դրանից կարող են զրկել,869 եթե դրա համար նախատեսված
պահանջներն այլևս չեն պահպանվում՝ դա տեղի է ունենում այն դեպքում, երբ թույլտվություն
ունեցողն ակտիվորեն վերսկսել է իր շփումները այն անձանց հետ, որոնց կասկածում են
հանցանքները կատարելու մեջ,870 եթե իրավասու մարմինները կարծում են, որ թրաֆիքինգի
զոհի համագործակցությունը իր բողոքի մասով կեղծ բնույթ է կրում,871 եթե վտանգված է
ազգային անվտանգությունը, կամ հասարակական կարգին վերաբերող պատճառներով,872 եթե
թրաֆիքինգի զոհը դադարում է համագործակցել,873 կամ եթե իրավասու մարմինները որոշում
են կայացնում վարույթը չշարունակելու մասին։874
13.2. Հայաստանի իրավական դաշտը
Միջազգային մակարդակում Հայաստանը Կողմ պետություն է հանդիսանում մարդկանց
թրաֆիքինգի դեմ գործողությունների ոլորտի համապատասխան միջազգային պայմանագրերի մեծ մասին՝ «Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ» ՄԱԿ–ի
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Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 8-րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 10-րդհոդվածի «բ» կետ։
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Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 11–րդ հոդված։
867
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 12–րդ հոդված։
868
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 13–րդ հոդված։
869
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 14–րդ հոդված։
870
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 14–րդ հոդվածի «ա» կետ։
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Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 14–րդ հոդվածի «բ» կետ։
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Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 14–րդ հոդվածի «գ» կետ։
873
Բնակության/կացության թույլտվության մասին հրահանգի 14–րդ հոդվածի «դ» կետ։
874
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կոնվենցիա և Պալերմոյի արձանագրություն, «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր
ձևերի վերացման մասին» կոնվենցիա և դրա Կամընտիր արձանագրություն, «Երեխայի
իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա և «Մանկավաճառության, երեխաների
մարմնավաճառության և մանկական պոռնոգրաֆիայի մասին» կամընտիրարձանագրություն,
«Հարկադիր աշխատանքի վերաբերյալ» ԱՄԿ–ի թիվ 29 և 105 կոնվենցիաներ և«Երեխայի
աշխատանքի վատթարագույն ձևերի արգելման և դրանց վերացմանն ուղղված անհապաղ
միջոցառումների մասին» ԱՄԿ–ի թիվ 182 կոնվենցիա։ Տարածաշրջանային մակարդակում
Հայաստանը վավերացրել է «Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի մասին» Եվրոպայի
խորհրդի կոնվենցիան և մի շարք կոնվենցիաներ Անկախ պետությունների համագործակցության (ԱՊՀ) շրջանակներում։
Քաղաքականության մակարդակում՝ 2004 թվականից ի վեր Մարդկանց շահագործման
(թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի կազմակերպման ազգային գործողությունների երեք ծրագիր է
(ԱԳԳ) ընդունվել՝ 2004-2006, 2007-2009 և ներկայումս գործող 2010-2012։ Ներկայիս
Գործողությունների ծրագիրը բաղկացած է վեց մասից՝ օրենսդրության մշակում և կիրառում,
թրաֆիքինգի կանխարգելում, թրաֆիքինգի զոհերի պաշտպանություն և աջակցություն,
շահագրգիռ մարմինների միջև համագործակցություն, թրաֆիքինգի դեմ ուղղված
գործողությունների ուսումնասիրում, գնահատում և համակարգում։ Մարդկանց շահագործման
(թրաֆիքինգի) հարցերով խորհուրդը և դրա աշխատանքային խումբը պատասխանատու են
ԱԳԳ–ի իրականացման համար։ Խորհուրդը ստեղծվել է 2007 թվականին, այն ղեկավարում է
Փոխվարչապետ, Տարածքային կառավարման նախարարը և դրա կազմում են
Արդարադատության նախարարության, Արտաքին գործերի նախարարության, Սպորտի և
երիտասարդության
հարցերի
նախարարության,
Էկոնոմիկայի
նախարարության,
Ֆինանսների նախարարության, Կրթության և գիտության նախարարության, Աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի նախարարության, Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչները, Գլխավոր դատախազի տեղակալը, Ազգային անվտանգության ծառայության
տնօրենի տեղակալը, Ոստիկանության պետի առաջին տեղակալը, Հայաստանի Նախագահի
աշխատակազմի Արտաքին կապերի վարչության պետը, Տարածքային կառավարման
նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պետը, Ազգային ժողովի Մարդու
իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի
նախագահը և Մարդու իրավունքների պաշտպանը։
Խորհուրդը համակարգում է
թրաֆիքինգի դեմ պայքարի գործողությունները Հայաստանում, այն ընդունում է
խորհրդատվական բնույթի որոշումներ թրաֆիքինգի մասով հետապնդման (օրենսդրական
լրամշակումների վերաբերյալ առաջարկներ), թրաֆիքինգի կանխարգելման (հանրային
իրազեկվածության բարձրացում, ԶԼՄ–ների դերի բարձրացում,), թրաֆիքինգի զոհերին
օգնության
տրամադրման
հարցերում։
Խորհրդին
ենթակա
միջգերատեսչական
աշխատանքային խումբը, որը ղեկավարում է Արտաքին գործերի նախարարության Միջազգային կազմակերպությունների վարչության պետը, կազմակերպում է Խորհրդի
գործունեությունն ու համակարգում է դրա աշխատանքը։ Աշխատանքային խումբը նաև
պատասխանատու է թրաֆիքինգի դեմ պայքարի մասով Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների իրականացումը դիտարկելու և այդ առումով առաջարկություններ
ներկայացնելու համար, այն համագործակցության ծրագրեր է իրականացնում միջազգային
կազմակերպությունների և դոնոր երկրների հետ ու գնահատում է դրա արդյունավետությունը,
ինչպես նաև թրաֆիքինգի դեմ պայքարի աշխատանքներում ներգրավվում է ՀԿ–ներին և
քաղաքացիական հասարակությանը։
251

2008 թվականին գործողության մեջ է դրվել Թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց համար
ազգային ուղղորդման մեխանիզմը (ԱՈՒՄ), որով սահմանվում են համապատասխան
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերերը թրաֆիքինգի զոհերին
հայտնաբերելու և նրանց օգնություն տրամադրելու, նրանց միջև համագործակցության
սկզբունքների, զոհերի ինքնությունը պարզելու և զոհերին տրամադրող օգնության հարցերում։
Սահմանումները
Մարդկանց թրաֆիքինգը, Քրեական օրենսգրքի 132–րդ հոդվածի համաձայն,
սահմանվում է հետևյալ կերպ՝ «շահագործման նպատակով մարդուն հավաքագրելը,
տեղափոխելը, փոխանցելը, թաքցնելը կամ ստանալը, ինչպես նաև մարդուն շահագործելը
կամ շահագործման վիճակի մեջ դնելը կամ պահելը՝ կյանքի կամ առողջության համար ոչ
վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով կամ
հարկադրանքի այլ ձևերով, առևանգման, խաբեության կամ վստահությունը չարաշահելու,
իշխանությունը կամ վիճակի խոցելիությունը օգտագործելու կամ նրան վերահսկող անձի հետ
համաձայնություն ձեռք բերելու նպատակով նյութական կամ այլ օգուտ տալու կամ ստանալու
կամ այդպիսիք խոստանալու միջոցով:»։ Բացի դրանից՝ Ազգային ուղղորդման կարգով
տրվում է թրաֆիքինգ հասկացության մեկ այլ սահմանում՝ «1. Թրաֆիքինգ՝ շահագործման
նպատակով մարդկանց հավաքագրում, տեղափոխում, փոխանցում, պահում կամ ընդունում`
սպառնալիքի կամ ուժի գործադրմամբ կամ հարկադրանքի որևէ այլ ձևի կիրառմամբ,
առևանգմամբ, խարդախությամբ, խաբեությամբ, պաշտոնական դիրքի կամ խոցելի վիճակի
չարաշահմամբ
անձի
նկատմամբ
վերահսկողություն
իրականացնող
այլ
անձի
համաձայնությունը ձեռք բերելու նպատակով, գումարների կամ այլ շահի տրամադրմամբ կամ
ձեռքբերմամբ։ «Շահագործում» հասկացությունը ներառում է առնվազն մարմնավաճառության
նպատակներով այլ անձանց շահագործումը կամ սեռական շահագործման այլ ձևերը,
հարկադիր աշխատանքը կամ ծառայությունները, ստրկությանը կամ ստրկությանը համարժեք
գործելակերպը, տաժանակիր աշխատանքը կամ օրգանների հեռացումը։ Ընդ որում` ա.
թրաֆիքինգի զոհի` սույն կարգի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված շահագործման այս
կամ այն ձևին համաձայնությունը չունի որևէ նշանակություն, եթե կիրառվել է այդ ենթակետով
սահմանված եղանակներից որևէ մեկը, բ. շահագործման նպատակով երեխաներին
հավաքագրելը, տեղափոխելը, փոխանցելը, թաքցնելը կամ ընդունելը համարվում են
մարդկանց շահագործում` նույնիսկ այն դեպքում, երբ դա չի ներառում սույն ենթակետով
սահմանված եղանակներից որևէ մեկը։»։
Քրեականացումը
Քրեական օրենսգրքի 132–րդ հոդվածի 1–ին մասի համաձայն՝ մարդկանց թրաֆիքինգը
պատժվում է ազատազրկմամբ՝ հինգից ութ տարի ժամկետով։ Ծանրացնող հանգամանքների
առկայության դեպքում, այն է՝ Քրեական օրենսգրքի 132–րդ հոդվածի 2–րդ մասի համաձայն,
եթե արարքը կատարվել է երկու կամ ավելի անձանց նկատմամբ, մի խումբ անձանց կողմից
նախնական համաձայնությամբ, պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով, կյանքի կամ
առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու
սպառնալիքով, ակնհայտ հղի կնոջ նկատմամբ, Հայաստանի Հանրապետության պետական
սահմանը հատելով` անձի տեղափոխումը կազմակերպելու միջոցով` պատժվում է
ազատազրկմամբ՝ յոթից տասներկու տարի ժամկետով։ Եթե արարքը կատարվել է
կազմակերպված խմբի կողմից և/կամ անզգուշությամբ առաջացրել է տուժողի մահ կամ այլ
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ծանր հետևանքներ, ապա ազատազրկումը տասից տասնչորս տարի է։875
Մտավոր
խանգարումներով երեխաների և մեծահասակների թրաֆիքինգը պատժվում է յոթից տասը
տարվա ազատազրկմամբ։876 Եթե արարքը կատարվել է կազմակերպված խմբի կողմից և/կամ
անզգուշությամբ առաջացրել է տուժողի մահ կամ այլ ծանր հետևանքներ, ապա
ազատազրկումը տասներկուսից տասնհինգ տարի է։ Բոլոր արարքների, այդ թվում՝
ծանրացնող հանգամանքներում կատարված արարքների մասով դատարանները կարող են
որոշում կայացնել լրացուցիչ պատժամիջոցներ կիրառելու վերաբերյալ՝ գույքի բռնագրավում,
որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից
զրկում՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով։
Բացի դրանից՝ 324–րդ հոդվածով քրեական պատասխանատվություն է նախատեսվում
փաստաթղթեր, դրոշմներ, կնիքներ հափշտակելու կամ վնասելու համար։ Մասնավորապես
դրանով սահմանվում է, որ անձնագիրը կամ կարևոր այլ փաստաթուղթ հափշտակելը՝
պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից չորսհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ երկու ամսից մինչև մեկ տարի ժամկետով:
Բացի դրանից՝ պաշտոնական փաստաթղթեր, դրոշմներ կամ կնիքներ հափշտակելը,
ոչնչացնելը, վնասելը կամ թաքցնելը, որը կատարվել է շահադիտական դրդումներով կամ
անձնական այլ շահագրգռվածությունից ելնելով՝ պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն
աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկիցհինգհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ մեկ ամսից մինչև երկու տարի ժամկետով: 132–րդ հոդվածի 5–րդ մասի համաձայն՝
թրաֆիքինգից տուժած անձինք ազատվում են իրենց կատարած ոչ մեծ կամ միջին ծանրության
այն հանցագործությունների համար քրեական պատասխանատվությունից, որոնցում
ներգրավված է եղել իր նկատմամբ իրականացված թրաֆիքինգի կամ շահագործման
ընթացքում և այդ արարքները կատարել է հարկադրանքի ներքո:
Ավելին, Հայաստանի օրենսդրությամբ քրեական պատասխանատվություն է նախատեսված
թրաֆիքինգի զոհերի ծառայություններից օգտվելու համար՝ իմանալավ, որ այդ անձը
թրաֆիքինգի զոհ է։ Քրեական օրենսգրքի 132.3 հոդվածի համաձայն՝ շահագործման վիճակում
գտնվող անձի ծառայությունից օգտվելը, եթե այդ անձի շահագործման վիճակի մեջ լինելը
ակնհայտ է ծառայությունից օգտվողի համար, և եթե հանցագործություն կատարած անձի
արարքում բացակայում են սույն օրենսգրքի 132-րդ կամ 132.2-րդ հոդվածով նախատեսված
հանցագործության հատկանիշները` պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի
հարյուրապատիկից չորսհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ` առավելագույնը
երկու տարի ժամկետով: Եթե նույն արարքը կատարվել է անչափահասի նկատմամբ,
հոգեկան խանգարում ունեցող անձի նկատմամբ, հղի կնոջ նկատմամբ, երկու կամ ավելի
անձանց նկատմամբ` պատժվում է ազատազրկմամբ` առավելագույնը երեք տարի ժամկետով:
Զոհերի պաշտպանությունը
Ազգային ուղղորդման կարգով տարանջատվում են զոհերի նույնացման փուլերի հետ
փոխկապակցված աջակցության երեք տեսակներ՝ նախնական, միջանկյալ և վերջնական
աջակցություն։ Զոհերին աջակցությունը նախնական նույնացման փուլում ներառում է
առաջնային բժշկական օգնությունը, անհետաձգելի բնաիրային օգնությունը, իրավաբանական
խորհրդատվությունը, անհրաժեշտության դեպքում` կարճաժամկետ` առավելագույնը 30 օրով,
կացարանի տրամադրումը և հոգեբանական օգնությունը:
Միջանկյալ աջակցությունը
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Քրեական օրենսգրքի 132–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
Քրեական օրենսգրքի 132–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
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ներառում է ժամանակավոր` մինչև 60 օրով, կացարանի տրամադրումը, բժշկական
հետազոտությունը և օգնությունը, իրավաբանական օգնությունը, հոգեբանական օգնությունը,
հասարակության մեջ վերաինտեգրվելուն ուղղված քայլերը, այդ թվում` նաև մասնագիտական
վերապատրաստմանն օժանդակությունը, անհրաժեշտության դեպքում` սահմանված չափի
հրատապ դրամական օգնությունը: Վերջնական նույնացման հիման վրա իրականացվող
վերջնական աջակցությունը ներառում է, ի թիվս վերը նշված միջոցների, «Սոցիալական
աջակցության մասին» օրենքով սահմանված աջակցության փաթեթը։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, իր տարածքային
ստորաբաժանումների միջոցով, և քաղաքապետարանների հետ համագործակցությամբ,
թրաֆիքինգի զոհերին աջակցություն տրամադրելու հարցերում պատասխանատու մարմինն է։
Այն նաև վերահսկում է մարդկանց թրաֆիքինգի զոհերին աջակցություն տրամադրող ՀԿ–
ներին հատկացվող բյուջեն։ Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ գործողությունների հարցերով
աշխատանքային խմբի (GRETA) զեկույցի համաձայն՝ աջակցության մեծ մասը տրամադրվում
է մասնագիտացված ՀԿ–ների կողմից, որոնք վերջերս այդ նպատակով սկսել են պետական
ֆինանսավորում ստանալ՝ Հույս և օգնություն ՀԿ–ն առաջարկում է կացարան կարճաժամկետ
գտնվողների համար, և տրամադրում է իրավաբանական, հոգեբանական և բժշկական
օգնություն ու մասնագիտական վերապատրաստում։ Միավորված մեթոդիստների օգնության
կոմիտեն (UMCOR) կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ կացարաններ է
տրամադրում թրաֆիքինգի զոհերին, ինչպես նաև հոգեբանական և նյութական օգնություն,
անհետաձգելի բժշկական օգնություն, գրավոր և բանավոր թարգմանության ծառայություններ,
երեխաների համար կրթության հասանելիություն և իրավաբանական օգնություն քրեական
վարույթների ժամանակ։
Կանխարգելման մասով Ազգային ուղղորդման ծրագրով նախատեսվում է
իրազեկվածության բարձրացման գործողություններ Հայաստանի բնակչության շրջանում,
ինչպես նաև պետական պաշտոնյաների (դատախազներ, տվյալ գործերով զբաղվող անձինք,
ուսուցիչներ,
իրավապահ
մարմինների
ներկայացուցիչներ)
վերապատրաստման
դասընթացներ։ Ավելին՝ Քրեական օրենսգրքով քրեական պատասխանատվություն է
սահմանվում շահագործման վիճակում գտնվող անձի ծառայությունից օգտվելու համար, եթե
այդ անձի շահագործման վիճակի մեջ լինելը ակնհայտ է ծառայությունից օգտվողի համար։877
13.3. Բացթողումների վերլուծություն
13.3.1 Հայաստանի օրենսդրության և գործնականում դրա կիրառության մասով
բացթողումների վերլուծություն
Հայաստանի վերաբերյալ երկրի զեկույցում GRETA-ն վերլուծության է ենթարկել
գործնականում թրաֆիքինգի զոհերի համար օգնության կազմակերպման և պաշտպանության
իրականացման հարցը: Քանի որ GRETA-ի այցելության ու գնահատման նպատակն ավելի
շատ մարդկանց թրաֆիքինգի խնդիրների վրա կենտրոնանալն էր, քան սույն գնահատումն
իրականացնելու համար կազմակերպված այցը, այդ իսկ պատճառով այս փաստաթղթում
հակիրճ ներկայացված են նաև ԵՄ կանոնագրքին վերաբերող համապատասխան
արդյունքները:
Մասնավորապես, GRETA-ն պարզել է, որ զոհերի համար օգնությանը միևնույն
ժամանակ ուղեկցում էին վարչական և գործնական դժվարություններ, որոնք խոչընդոտում էին
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այդ նպատակով նախատեսված պետական միջոցներից ՀԿ-ների կողմից օգտվելու
հնարավորությունը: Նախանշվել են ներկայիս նույնացման ընթացակարգից բխող օգնությունից և պաշտպանության միջոցներից օգտվելու սահմանափակումներ, մասնավորապես, այն
անձինք, որոնք չեն համագործակցել իրավասու մարմինների հետ, բայց որոնք բավարարել են
թրաֆիքինգի ենթարկված լինելու ցուցանիշները, և օգնության կարիք են ունեցել, իրավունք
չեն ունեցել օգտվելու միջոցներից:878 Ինչ վերաբերում է զոհերին տրամադրվող օգնության
միջոցների մասով հավասարությանը, ապա նախանշվել են ոչ համարժեք անհավասար
չափանիշների դեպքեր:879 Եվ վերջապես, GRETA-ն նշել է, որ մարդկանց թրաֆիքինգի զոհերի
օգնության, պաշտպանության և վերականգնման միջոցները (այդ թվում՝ կացարանները)
նախատեսված են եղել կանանց համար: Թրաֆիքինգի զոհ հանդիսացող երեխաների և
տղամարդկանց համար կացարաններ առկա չեն:880
Ինչ վերաբերում է կանխարգելման միջոցներին, ապա GRETA-ն նշել է, որ խոցելի
խմբերի՝ հատկապես երեխաների խնամքի հաստատությունները լքող երեխաներն ու
երիտասարդները, համար թիրախավորված կանխարգելման քարոզարշավների անհրաժեշտություն կա, և որ Հայաստանը պետք է հասցեագրի մարդկանց թրաֆիքինգի հիմնական
պատճառները և աջակցի սոցիալական և տնտեսական իրավունքներով օժտելուն:881
13.3.2 Հայաստանի օրենսդրության և ԵՄ կանոնագրքի միջև բացթողումների
վերլուծություն
Քրեականացումը
Հայաստանի Քրեական օրենսգրքում և ԱՈՒԿ–ում տրված մարդկանց թրաֆիքինգ
հասկացության սահմանումները համեմատելի են Թրաֆիքինգի մասին հրահանգում տրված
սահմանմանը։ Ընդհանուր առմամբ, պատժաչափերն էլ, որոշ բացառություններով, համապատասխանում են Հրահանգի պահանջներին՝ պատժամիջոցները, ծանրացնող հանգամանքներում, այն արարքների համար, որոնք կատարվել են երկու կամ ավելի անձանց նկատմամբ,
մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ, պաշտոնեական դիրքն
օգտագործելով, կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ
դա գործադրելու սպառնալիքով` յոթից տասներկու տարի ժամկետով ազատազրկումն է,
մինչդեռ Հրահանգով յուրաքանչյուր դեպքի համար պահանջվում է առնվազն 10 տարի։ Բացի
դրանից՝ ի տարբերություն Թրաֆիքինգի մասին հրահանգի 5–րդ հոդվածի, Հայաստանի
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Եվրոպայի խորհուրդ, «Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ գործողությունների մասին» Եվրոպայի խորհրդի
կոնվենցիան Հայաստանի կողմից իրականացնելու վերաբերյալ՝ Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ գործողությունների
հարցերով փորձագետների խմբի(GRETA) զեկույց, էջ 25, Ստրասբուրգ, 2012 թվականի սեպտեմբերի 21, հասանելի է
հետևյալ հասցեով՝ http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/docs/Reports/GRETA_2012_8_FGR_ARM_en.pdf
(էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 28):
879
Եվրոպայի խորհուրդ, «Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ գործողությունների մասին» Եվրոպայի խորհրդի
կոնվենցիան Հայաստանի կողմից իրականացնելու վերաբերյալ՝ Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ գործողությունների
հարցերով փորձագետների խմբի (GRETA) զեկույց, էջ 30, Ստրասբուրգ, 2012 թվականի սեպտեմբերի 21, հասանելի
է հետևյալ հասցեով՝ http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/docs/Reports/GRETA_2012_8_FGR_ARM_en.pdf
(էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 28):
880
Նույն տեղում:
881
Եվրոպայի խորհուրդ, «Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ գործողությունների մասին» Եվրոպայի խորհրդի
կոնվենցիան Հայաստանի կողմից իրականացնելու վերաբերյալ՝ Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ գործողությունների
հարցերով փորձագետների խմբի (GRETA) զեկույց, էջեր 25-26, Ստրասբուրգ, 2012 թվականի սեպտեմբերի 21,
հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/docs/Reports/GRETA_2012_8_FGR_ARM_en.pdf (էջայցը՝ 2013
թվականի փետրվարի 28):
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օրենսդրությամբ ներկայումս քրեական պատասխանատվություն չի նախատեսվում մարդկանց
թրաֆիքինգի հանցագործություններում ներգրավված իրավաբանական անձանց համար։
Հայաստանի
Քրեական
օրենսգրքում
ոչինչ
չի
ասվում
այն
մասին,
որ
հանցագործությունկատարողինքրեականպատասխանատվությանենթարկելուհարցում
թրաֆիքինգի զոհիհամաձայնությունըդերչիխաղում՝ Թրաֆիքինգի մասին հրահանգին
համապատասխան, դրա մասին հստակ կերպով նշվում է ԱՈՒԿ–ում։
Զոհերի պաշտպանությունը
Զոհերի պաշտպանության տեսանկյունից՝ թվում է, թե պաշտպանությունից կամ
օգնությունից օգտվելու մասով որևէ երաշխիք չկա, եթե զոհը չի համագործակցում իրավասու
մարմինների հետ։ Ավելին, ի տարբերություն ԵՄ կանոնագրքի՝ Հայաստանի օրենսդրությամբ
և ԱՈՒԿ–ով չեն սահմանվում երեխայի պաշտպանության, օգնության ու աջակցության
կոնկրետ միջոցներ։ GRETA–ն պարզել է, որ առկա չեն թրաֆիքինգի զոհ հանդիսացող
տղամարդկանց համար համարժեք օգնության միջոցներ։ «Թրաֆիքինգի զոհերի համար
բնակության/կացության թույլտվությունների մասին» Խորհրդի 2004/81/ԵՀ հրահանգի
պահանջների հետ համեմատությամբ՝ կարող են նշվել հետևյալ բացթողումները՝ առաջինը,
Հայաստանի օրենսդրությամբ թրաֆիքինգի զոհերի կողմից կացության թույլտվության համար
դիմելու հնարավորություն առկա չէ, դրա հետ կապված Հայաստանի օրենսդրությամբ չեն
ամրագրվում աշխատանքային շուկա մուտք գործելու, մասնագիտական վերապատրաստումներից ու կրթությունից օգտվելու և վերադառնալու հնարավորությունները։ Նաև
սահմանված չեն թրաֆիքինգի զոհ հանդիսացող երեխաների համար երաշխիքներ։ Երկրորդը,
Հայաստանի օրենսդրությունը չի պարունակում որևէ հղում թրաֆիքինգի զոհերի
վերականգնման և մտորելու ժամանակահատվածի մասով, և միայն ԱՈՒԿ–ի 27–րդ հոդվածում
են թվարկվում աջակցության միջոցները նախնական նույնացման փուլում, որն ընդգրկում է
մինչև 30 օր ժամկետով կացարանի տրամադրում։
Ինչ վերաբերում է թրաֆիքինգի զոհերին իրավաբանական օգնություն տրամադրելուն,
ապա GRETA–ի զեկույցի համաձայն, այն սահմանված չէ ներկայիս իրավաբանական
օգնության
ռեժիմի
շրջանակներում։
Իրավաբանական
օգնությունը,
այդ
թվում՝
դատաքննության ընթացքում, տրամադրվում է ՀԿ–ների կողմից, որոնք պայմանագիր են
կնքում փաստաբանների հետ և հոգում ծախսերը իրենց սեփական բյուջեից։882 Բացի դրանից՝
հարցազրույցների ընթացքում հաստատվել է, որ թրաֆիքինգի զոհերի համար վկայի
պաշտպանության որևէ ծրագիր գոյություն չունի, ինչպես ամրագրված է Հրահանգում։883

882
Եվրոպայի խորհուրդ, «Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ գործողությունների մասին» Եվրոպայի խորհրդի
կոնվենցիան Հայաստանի կողմից իրականացնելու վերաբերյալ՝ Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ գործողությունների
հարցերով փորձագետների խմբի (GRETA) զեկույց, էջեր 32-26, Ստրասբուրգ, 2012 թվականի սեպտեմբերի 21,
հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/docs/Reports/GRETA_2012_8_FGR_ARM_en.pdf (էջայցը՝ 2013
թվականի փետրվարի 28):
883
Հարցազրույց Անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի և միջազգային համագործակցության բաժնում, 2012
թվականի սեպտեմբեր։
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13.4. Առաջարկություններ
Քրեականացումը
 Առաջարկվում է ավելացնել պատժի նվազագույն չափը մինչև տասը տարվա
ազատազրկման, եթե թրաֆիքինգն իրականացվել է ծանրացնող հանգամանքներում։
 Առաջարկվում է քրեական պատասխանատվություն նախատեսել իրավաբանական
անձանց համար։ Իրավաբանական անձանց նկատմամբ պատժամիջոցները պետք է
ներառեն՝ քրեական և ոչ քրեական տուգանքները, և այլ պատժամիջոցներ, ինչպիսիք
են՝ պետական օգնությունից կամ նպաստներից զրկումը, առևտրային գործունեությամբ
զբաղվելուց զրկումը, իրավաբանական անձի գրասենյակների ժամանակավոր կամ
մշտական փակումը, ինչպես նաև դրան դատական վերահսկողության ներքո վերցնելը,
կամ դատական կարգով դրա գործունեության դադարեցումը։
 Առաջարկվում է հստակ սահմանել օրենքում, որ հանցագործություն կատարողին
քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցում թրաֆիքինգի զոհի
համաձայնությունը դեր չի խաղում:
Զոհերի պաշտպանությունը
 Առաջարկվում է սահմանել իրավական հիմքեր մինչև 30 օր տևողությամբ
վերականգնման և մտորման ժամանակահատվածի համար, և ապահովել, որ
թրաֆիքինգի զոհերը համակարգված եղանակով տեղեկացվեն վերականգնման և
մտորման ժամանակահատվածի վերաբերյալ և արդյունավետ կերպով ստանան
այդպիսի ժամանակահատված:
 Առաջարկվում է սահմանել թրաֆիքինգի զոհերի համար կացության թույլտվություն և
պարբերաբար տեղեկացնել թրաֆիքինգի (հնարավոր) զոհերին թույլտվություն ձեռք
բերելու հնարավորության վերաբերյալ:
 Առաջարկվում է նաև սահմանել կանոններ, որոնց համաձայն թրաֆիքինգի զոհերի
համար նախատեսված կացության թույլտվություն ունեցողները օգտվեն աշխատանքային շուկայի, մասնագիտական վերապատրաստման և կրթության հնարավորություններից:
 Առաջարկվում է ներմուծել ծրագրեր, որոնցով դյուրացվում է իրենց ծագման երկրներ
թրաֆիքինգի զոհերի վերադարձը։
 Առաջարկվում է թրաֆիքինգի զոհերի համար ներդնել վկայի պաշտպանության և
իրավական պաշտպանության ռեժիմ:
 Առաջարկվում է երաշխավորել, որ թրաֆիքինգի զոհերի համար հասանելի լինեն
նրանց անհրաժեշտ աջակցությունն ու պաշտպանությունը՝ անկախ այն հանգամանքից՝
նրանք համագործակցում են իրավապահ մարմինների հետ, թե ոչ, և թրաֆիքինգի զոհ
դարձած տղամարդկանց և երեխաների համար ապահովել համարժեք աջակցման
միջոցներ, այդ թվում՝ կացարան, ինչպես նաև երաշխավորել, որ հասանելի լինեն
անհրաժեշտ մարդկային և ֆինանսական միջոցները:
Կանխարգելումը
Առաջարկվում է իրականացնել իրազեկվածության բարձրացման թիրախավորված
միջոցառումներ և հասցեագրել թրաֆիքինգի բուն պատճառները՝ ամենախոցելի խմբերին
սոցիալ–տնտեսական իրավունքներով օժտելու միջոցով։
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14. ԵԼՔԸ
14.1 ԵՄ կանոնագիրքը
ԵՄ տարածքից երրորդ երկրի քաղաքացիների ելքը
Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի համաձայն՝ երրորդ երկրի քաղաքացիները պետք է
մանրազննին ստուգում անցնեն մուտքի և ելքի ժամանակ։884Ելքի ժամանակ իրականացվող
ստուգումները ներառում են հետևյալը՝885
i.
հավաստում, որ երրորդ երկրի քաղաքացին ունի սահմանը հատելու համար
վավերական փաստաթուղթ.
ii.
հավաստում ճամփորդական փաստաթղթի կեղծման կամ նմանակման նշանների
մասով.
iii.
հնարավորության դեպքում, հավաստում, որ երրորդ երկրի քաղաքացին վտանգ չի
ներկայացնում
անդամ
պետության
հասարակական
կարգին,
ներքին
անվտանգությանը կամ միջազգային հարաբերություններին։
Ելքի ստուգումները կարող են նաև ներառել՝
i.
Հավաստում, որ երրորդ երկրի քաղաքացին ունի վավերական վիզա, եթե դա
պահանջվում է թիվ 539/2001 (ԵՀ) կանոնակարգով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ
երրորդ երկրի քաղաքացին ունի վավերական բնակության/կացության թույլտվություն։
Այդ ստուգումները կարող են ներառել VIS–ից օգտվում՝ թիվ 767/2008 (ԵՀ)
կանոնակարգին համապատասխան։886
ii.
Հավաստում, որ տվյալ անձը չի գերազանցել անդամ պետությունների տարածքում
գտնվելու թույլատրված առավելագույն ժամկետը։
iii.
SIS-ում ներառված անձանց և առարկաների մասով ահազանգների ստուգում, ինչպես
նաև տվյալների ազգային գործերում ներառված հաղորդումների ստուգում։
iv.
Մուտքի և ելքի ժամանակ երրորդ երկրի քաղաքացիների ճամփորդական
փաստաթղթերը համակարգված եղանակով դրոշմակնքվում են։ Մասնավորապես,
մուտքի կամ ելքի դրոշմակնիք է դրվում այն փաստաթղթերում՝
1) որտեղ առկա է
վավերական մուտքի վիզա, որը հնարավորություն է տալիս երրորդ երկրի
քաղաքացիներին հատելու սահմանը, 2) որը հնարավորություն է տալիս երրորդ երկրի
այն քաղաքացիներին, որոնց վիզա է տրամադրվել սահմանին անդամ պետության
կողմից՝ սահմանը հատելու համար, 3) որը հնարավորություն է տալիս երրորդ երկրի
այն քաղաքացիներին, որոնց համար վիզայի պահանջ գոյություն չունի, հատելու
սահմանը։887
Մուտքի դրոշմակնիքի բացակայության դեպքում, կարելի է ենթադրել, որ
համապատասխան երրորդ երկրի քաղաքացին չի բավարարում կամ այլևս չի բավարարում
տարածքում գտնվելու պայմանները։888Այնուամենայնիվ, երրորդ երկրի քաղաքացին կարող է

884

Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 7–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 7–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
886
«Վիզայի տեղեկատվական համակարգի (VIS) և կարճաժամկետ վիզաների վերաբերյալ անդամ
պետությունների միջև տվյալների փոխանակման մասին» Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2008 թվականի
հուլիսի 9–ի թիվ 767/2008 (ԵՀ) կանոնակարգ (VIS կանոնակարգ), հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0060:0081:EN:PDF (էջայցը 2013 թվականի փետրվարի 17ին):
887
Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 10–րդ հոդված։
888
Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 11–րդ հոդված։
885
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վստահելի ապացույցներ ներկայացնել կարճաժամկետ գտնվելու տևողությանը վերաբերող
պայմանները պահպանելու մասին, ինչպիսիք են՝ փոխադրամիջոցներից օգտվելու տոմսերը
կամ անդամ պետության տարածքից դուրս իր գտնվելու մասին ապացույց։ Եթե վերը նշված
ենթադրությունը չի հերքվում, ապա երրորդ երկրի քաղաքացին կարող է իրավասու
մարմինների կողմից արտաքսվել համապատասխան անդամ պետության տարածքից։
Ազատ տեղաշարժվելու Համայնքի իրավունքից օգտվող անձանց ելքը ԵՄ տարածքից
Արտաքին սահմաններին միջսահմանային տեղաշարժը ենթակա է ստուգումների
սահմանապահ ծառայողների կողմից։ Բոլոր անձինք, այդ թվում՝ ազատ տեղաշարժվելու
Համայնքի իրավունքից օգտվողները,889 ենթարկվում են նվազագույն ստուգումների արտաքին
սահմաններին՝ նրանց ինքնությունը պարզելու նպատակով՝ ներկայացնելով իրենց
ճամփորդական փաստաթղթերը։890 Այդպիսի նվազագույն ստուգումը իրենից ներկայացնում է
արագ և հստակ հավաստում՝ անհրաժեշտության դեպքում օգտագործելով տեխնիկական
միջոցներ և օգտվելով, համապատասխան տվյալների բանկում, բացառապես գողացված,
անօրինական կերպով ձեռք բերված, կորցրած կամ անվավեր ճանաչված փաստաթղթերի
վերաբերյալ տեղեկատվությունից, այն փաստաթղթի վավերականության ստուգում, որը թույլ է
տալիս օրինական կրողին հատելու սահմանը, ինչպես նաև կեղծման կամ նմանակման
նշանների առկայության ստուգում։Նվազագույն ստուգումը ազատ տեղաշարժվելու Համայնքի
իրավունքից օգտվող անձանց համար նախատեսված կանոնն է։ Պարբերական հիմունքներով՝
ազատ տեղաշարժվելու Համայնքի իրավունքից օգտվող անձանց նվազագույն ստուգման
ենթարկելիս սահմանապահ ծառայողները կարող են օգտվել տվյալների ազգային և
եվրոպական բազաներում առկա տեղեկատվությունից, համոզվելու համար, որ այդ անձինք
իրական, այժմեական և բավարար չափով լուրջ վտանգ չեն ներկայացնում անդամ
պետությունների ներքին անվտանգությանը, հասարակական կարգին կամ միջազգային
հարաբերություններին կամ վտանգ չեն ներկայացնում հանրային կարգին։891
14.2 Հայաստանի իրավական դաշտը
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 25–րդ հոդվածի համաձայն՝
«Հայաստանի Հանրապետությունում օրինական հիմքերով գտնվող յուրաքանչյուր ոք ունի
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ազատ տեղաշարժվելու և բնակավայր ընտրելու
իրավունք: Յուրաքանչյուր ոք ունի Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գալու իրավունք:
Յուրաքանչյուր քաղաքացի և Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվելու իրավունք
ունեցող յուրաքանչյուր ոք ունի Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնալու իրավունք:»։
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Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 2–րդ հոդվածի 5–րդ մասի համաձայն՝ «Ազատ տեղաշարժվելու Համայնքի
իրավունքներից օգտվող անձինք հետևյալն են՝ ա) Միության քաղաքացիները՝ Պայմանագրի 17–րդ հոդվածի 1–ին
մասի իմաստով, և երրորդ երկրի քաղաքացիները, որոնք ազատ տեղաշարժվելու իրենց իրավունքն իրականացնող
Միության քաղաքացու () ընտանիքի անդամներ են, և որի նկատմամբ կիրառվում է «Անդամ պետությունների
տարածքում ազատորեն տեղաշարժվելու և բնակվելու Միության քաղաքացիների և նրանց ընտանիքի անդամների
իրավունքի մասին» Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2004 թվականի ապրիլի 29–ի 2004/38/ԵՀ հրահանգը, բ)
երրորդ երկրի քաղաքացիները և նրանց ընտանիքի անդամները՝ անկախ նրանց քաղաքացիությունից, որոնք,
Համայնքի և իր անդամ պետության, մի կողմից, և այդ երրորդ երկրի, մյուս կողմից, միջև համաձայնագրերին
համապատասխան, օգտվում են Միության քաղաքացիներին տրված ազատ տեղաշարժվելու համարժեք
իրավունքներից:»։
890
Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 7–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
891
Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 7–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
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Օտարերկրացիների ելքը Հայաստանի տարածքից
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 12–րդ հոդվածի «ե»
կետի համաձայն՝
օտարերկրացիները Հայաստանի Հանրապետությունից կարող են դուրս գալ՝ 1) վավերական
անձնագրի և 2) մինչև դուրս գալու պահը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում նրանց
օրինական գտնվելը կամ բնակվելը հավաստող վավերական փաստաթղթի առկայության
դեպքում, եթե այլ կարգ նախատեսված չէ Հայաստանի օրենքով կամ միջազգային
պայմանագրերով:
Հայաստանի Հանրապետությունում կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացիներից չի պահանջվում դիմել թույլտվության համար՝ երկրից դուրս գալու համար՝
Սահմանադրության 25–րդ հոդվածի և «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 12–րդ հոդվածի
համաձայն։ «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 17–րդ հոդվածի 5–րդ մասում պարզապես
նշվում է, որ եթե կացության թույլտվություն ունեցող անձը բացակայում է Հայաստանի
Հանրապետությունից վեց ամսից ավելի ժամկետով, ապա նա պետք է պարզապես ծանուցի
ՀՀ ոստիկանությանը իր բացակայության մասին։
Հայաստանի Հանրապետությունից օտարերկրացու ելքն արգելվում է հետևյալ դեպքերում`892
i.
Օտարերկրացու նկատմամբ նշանակվել է այնպիսի պատիժ, որի կրումը հնարավոր է
միայն Հայաստանի Հանրապետությունում մինչև պատիժը կրելու ժամկետի ավարտը
կամ պատիժը կրելուց օրենքով սահմանված կարգով ազատվելը.
ii.
հարուցված քրեական գործով նրա նկատմամբ կիրառվել է խափանման միջոց,
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ քրեական հետապնդման մարմինը տվյալ անձին
Հայաստանի Հանրապետությունից ելքի գրավոր թույլտվություն է տվել:
iii.
Անհրաժեշտ է նշել, որ քաղաքացիական պատասխանատվությունը հիմք չէ
Հայաստանի Հանրապետությունից օտարերկրացու ելքն արգելելու համար։
Ինչ վերաբերում է ելքի ժամանակ իրականացվող ստուգումներին, ապա սահմանապահ
զորքերն իրավունք ունեն,893 ի թիվս այլ հարցերի` 1) ստուգել ելքի փաստաթղթերը, դրանցում
կատարել համապատասխան նշումներ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում ժամանակավորապես վերցնել դրանք, և 3) արգելել օդանավի կամ թռչող այլ սարքի անձնակազմի և
ուղևորների` օդանավից կամ թռչող այլ սարքից դուրս գալը, որը թույլ է տվել Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում թռիչքային, օդանավակայանի, մաքսային, սանիտարական
կանոնների խախտումներ։
Բացի դրանից՝ սահմանապահ զորքերն իրականացնում են պետական սահմանով
անձանց բացթողնումը, եթե տվյալ անձին ունեն Հայաստանի Հանրապետություն մուտք
գործելու կամ Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնելու` Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան փաստաթղթերը:894
Հայաստանից դուրս եկող բոլոր անձանց տվյալները ներառվում են Սահմանային
կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՍԷԿ) տվյալների բանկում։ Տվյալները
ներառում են ուղևորների տվյալները սահմանահատման պահին, սահմանակետերի
առանձնահատկություններից ելնելով` ճամփորդական փաստաթղթի հատկություններն ու
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«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 12–րդ հոդվածի 2–րդ մաս։
«Սահմանապահ զորքերի մասին» օրենքի 7–րդ հոդված և «Պետական սահմանի մասին» օրենքի 28–րդ հոդված։
894
«Պետական սահմանի մասին» օրենքի 10–րդ հոդված։
893

260

էլեկտրոնային լուսապատճենը, ինչպես նաև ուղևորի կենսաչափական տվյալները
համեմատվում են փաստաթղթերում գրանցված կենսաչափական տվյալների հետ։895
Հայաստանի քաղաքացիների ելքը Հայաստանի տարածքից
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի քաղաքացիների ելքին, ապա պետք է նշել, որ
Հայաստանի հին անձնագրերը համարվում են և՛ ազգային նույնականացման քարտեր, և՛
ճամփորդական փաստաթղթեր: Երկրից դուրս գալիս Հայաստանի քաղաքացիների
անձնագրերում դրվում է ելքի կնիք, որը ծառայում է որպես ելքի թույլտվություն և թույլատրում
է քաղաքացիներին ճամփորդել օտարերկրյա պետություններում:896 Ելքի կնիքը դրվում է
Հայաստանի ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության կողմից: Ուստի,
անձնագրի՝ որպես միջազգային ճամփորդական անձնագրի տրամադրումը բավարար չէ
միջազգային ճամփորդության համար։ Առանց ելքի կնիքի, հին անձնագրերը վավերական են
միայն որպես անձը հաստատող ներքին փաստաթղթեր, և դրանք չեն կարող օգտագործվել
միջազգային ճամփորդության համար։
2012 թվականին նոր անձնագրերի ներմուծումից հետո ելքի կնիք անհրաժեշտ չէ
օտարերկրյա պետություններ մեկնելու համար։ Նոր կենսաչափական անձնագրերով
ինքնաբերաբար տրվում է միջազգային ճամփորդության իրավունք։ Այնուամենայնիվ, քանի որ
հին անձնագիրը նորով փոխարինելը պարտադիր բնույթ չի կրում, հին անձնագիր ունեցող
Հայաստանի շատ քաղաքացիներ պետք է անձնագրում ունենան ելքի կնիք՝ ճամփորդելու
համար։897 Բացի դրանից՝ 18 տարին լրացված Հայաստանի քաղաքացիները պետք է
ներկայացնեն զինվորական գրքույկ Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելիս կամ
Հայաստանից դուրս գալիս, կամ երբ նրանք դիմում են անձնագիր ստանալու համար։898
Հայաստանի քաղաքացիները ենթարկվում են սահմանային ստուգումների երկրից դուրս
գալուց։ Կոնկրետ դրույթներ չեն գործում քաղաքացիներին և օտարերկրացիներին
սահմանային ստուգումների ենթարկելու տարբերակման հարցում։ Սահմանապահ զորքերը
ստուգում են Հայաստանի քաղաքացիների ելքի իրավունք տվող փաստաթղթերը և կարող են
կանխել տարածքից ելքի իրավունք տվող համապատասխան փաստաթղթեր չունեցող
Հայաստանի քաղաքացիների ելքը՝ մինչև նրանց պետական սահմանը հատելու իրավունք
տվող փաստաթղթերի պատշաճ ձևակերպումը կամ մինչև նրանց կողմից փաստաթղթերը
կորցնելու հանգամանքների պարզաբանումը։899 Սահմանապահ զորքերն իրականացնում են
պետական սահմանով անձանց բացթողնումը, եթե ուղևորները ունեն Հայաստանի
Հանրապետություն մուտք գործելու կամ Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնելու`
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան փաստաթղթերը:900

895

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության թիվ 884–Ն որոշման 1–ին հավելվածի IIկետ՝ Հայաստանի
Հանրապետության սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական համակարգ ստեղծելու, դրա
շահագործման կարգը և համակարգից օգտվողների ցանկը սահմանելու մասին (ՍԷԿՏ մասին որոշում)։
896
«Հայաստանի Հանրապետությունում անձնագրային համակարգի կանոնադրությունը և Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի նկարագիրը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության
Կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25–ի թիվ 821 որոշում։
897
Տե՛ս 1–ին գլուխը։
898
Տեղեկատվությունը ստացվել է CaritasInternationalկազմակերպությունից, Երկրի վերաբերյալ փաստաթուղթ,
Հայաստան, 2010 թվականի հունվար, էջ 8։
899
«Սահմանապահ զորքերի մասին» օրենքի 7–րդ հոդված և «Պետական սահմանի մասին» օրենքի 28–րդ հոդված։
900
«Պետական սահմանի մասին» օրենքի 10–րդ հոդված։
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14.3 Բացթողումների վերլուծություն
14.3.1 Հայաստանի օրենսդրության և գործնականում դրա կիրառության մասով
բացթողումների վերլուծություն
Միջազգային ճամփորդության համար ելքի կնիքի պահանջը
Հայաստանի քաղաքացու անձնագրում՝ միջազգային ճամփորդություն թույլատրելու
համար ելքի կնիք դնելու պահանջը երկրից դուրս գալու իրավունքի ակնհայտ
սահմանափակում է, ինչպես սահմանված է Հայաստանի Սահմանադրության 25–րդ հոդվածով
և միջազգային պայմանագրերով։ Նշվել է, որ այն երիտասարդներին, որոնք զինվորական
ծառայություն չեն անցել, մերժվել է ելքի կնիք դնել օտարերկրյա պետություններ մեկնելու
համար։901 Իրավասու մարմինները, այսպիսով, իրավունք ունեն սահմանափակելու
Հայաստանի քաղաքացիների ելքը՝ ելքի կնիքի պահանջով։ Բացի դրանից՝ քանի որ նոր
տեսակի անձնագիր ունեցող Հայաստանի քաղաքացիների համար ելքի կնիք չի պահանջվում,
հստակ խտրականություն է առկա երկրից դուրս գալու մասով՝ հին և նոր անձնագիր
ունեցողների միջև։
Թույլատրված ժամկետից ավելի երկար գտնվողների ելքը
Գոյություն չունի հստակ ընթացակարգ այն դեպքերի համար, երբ օտարերկրացին
թույլատրված ժամկետից ավելի երկար է գտնվում Հայաստանում և ելքի ժամանակ նրա
անձնագրի ժամկետը լրացած է լինում։ «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի համաձայն՝ ելքի
համար որևէ թույլտվություն չի տրվում, սակայն հստակ չէ, թե ինչպես կարող է այն անձը, որն
ուզում է կամավոր կերպով մեկնել Հայաստանից, դա իրականացնել։
Թվում է, թե որոշ դեպքերում օտարերկրացիների նկատմամբ տուգանքներ են
կիրառվում, երբ նրանք դուրս են գալիս երկրից առանց օրինակական հիմունքներով գտնվելու
փաստը հաստատող փաստաթղթի։ Այնուամենայնիվ, դա երբեմն խնդիրներ է առաջացնում,
քանի որ Հայաստանի տարածքում անօրինական հիմունքներով գտնվող օտարերկրացու
համար նախընտրելի է տուգանք վճարել ելքի ժամանակ, քանի որ դա ավելի հեշտ է և էժան,
քան կացության թույլտվություն ձեռք բերելը։902
14.3.2 Հայաստանի օրենսդրության և ԵՄ կանոնագրքի միջև բացթողումների
վերլուծություն
Այն օտարերկրացիների դուրս գալու արգելքը, որոնք վիզայով սահմանված ժամկետից
ավելի երկար են գտնվել երկրում
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 12–րդ հոդվածի 1–ին մասում նշվում է, որ երկրից
ելքի համար օտարերկրացին պետք է ունենա վավերական ճամփորդական փաստաթուղթ,
ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում նրա օրինական գտնվելը
901

Kabeleova H., Mazmanyan A. and Yeremyan A., Assessment of the Migration Legislation of the Republic of Armenia, OSCE,
2007, p. 28. [Կաբելեովա Հ, Մազմանյան Ա, Երեմյան Ա, Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիոն
օրենսդրության գնահատում, ԵԱՀԿ, 2007, էջ 28։]
902
Ռոսի Լոնգի, Պ, Գալստյան, Ք, Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի կառավարման ոլորտի
ուսումնասիրություն, Գնահատման առաքելության զեկույց, ՄՄԿ, 2008 թվականի մարտ, Երևան, հասանելի է
հետևյալ հասցեով՝
http://publications.iom.int/bookstore/free/Review_MigrationManagmentReport2008_English.pdf(էջայցը՝ 2012 թվականի
հոկտեմբերի 28–ին), և Կաբելեովա, Հ, Մազմանյան, Ա, Երեմյան, Ա, Հայաստանի Հանրապետությունում
միգրացիոն օրենսդրության գնահատում, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://www.osce.org/yerevan/25959(էջայցը՝
2012 թվականի հոկտեմբերի 28–ին)։
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հավաստող վավերական փաստաթուղթ: ԵՄ կանոնագիրքը, մյուս կողմից, չի պարունակում
որպես պարտադիր պայման, վավերական վիզա ունենալու հավաստումը։903 Անդամ
պետությունները կարող են որոշում կայացնել ելքի ժամանակ վիզա ունենալն ու թույլատրված
ժամկետից երկար գտնվելը որպես պահանջ կիրառելու հարցի վերաբերյալ։ ԵՄ որոշ անդամ
պետություններ չեն նախատեսում այդ դեպքերում մուտքը մերժելու վերաբերյալ դրույթներ,
մինչդեռ մյուսները նախատեսում են։904 Որոշ պետություններ կիրառում են վարչական
տուգանքներ թույլատրված ժամկետից ավելի երկար գտնվողների նկատմամբ։
14.4 Առաջարկություններ
Միջազգային ճամփորդության համար ելքի կնիքի պահանջը
Անհրաժեշտ է վերացնել Հայաստանի քաղաքացու անձնագրում՝ միջազգային
ճամփորդություն թույլատրելու համար ելքի կնիք դնելու պահանջը՝ Հայաստանի
Սահմանադրության 25-րդ հոդվածի հետ համապատասխանությունն ապահովելու համար,
որով սահմանվում է երկրից դուրս գալու Հայաստանի քաղաքացիների և օտարերկրացիների
իրավունքը:
Թույլատրված ժամկետից ավելի երկար գտնվողների ելքը
Անհրաժեշտ է 12-րդ հոդվածում ներառել կոնկրետ ընթացակարգ այն դեպքերի համար,
երբ օտարերկրացին սահմանված ժամկետից ավելի երկար է գտնվում Հայաստանում, սակայն
ներկայանում է սահմանային անցակետ երկրից մեկնելու պատրաստակամությամբ:
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Հավաստում, որ երրորդ երկրի քաղաքացիները ունեն վավերական վիզա, և որ այն չի գերազանցում
թույլատրված գտնվելու առավելագույն տևողությունը։ Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի 7–րդ հոդվածի 3–րդ
մասի «բ» կետ։
904
Տե՛ս Եվրոպական միգրացիոն ցանցը, արտաքին սահմանային անցման կետերում ելքի մերժման և գտնվելու
տևողության վերաբերյալ հատուկ հարցում, 2011։
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15. ՎԵՐԱԴԱՐՁԸ ԵՎ ՀԵՌԱՑՈՒՄԸ/ԱՐՏԱՔՍՈՒՄԸ
15.1 ԵՄ կանոնագիրքը
Անօրինական հիմունքներով գտնվող երրորդ երկրի քաղաքացիների վերադարձը և
հեռացումը
Երրորդ երկրի քաղաքացիների վերադարձի և հեռացման հարցը կարգավորող
հիմնական905
հրահանգը
«Անօրինական
հիմունքներով
գտնվող
երրորդ
երկրի
քաղաքացիներին
վերադարձնելու
համար
անդամ
պետություններում
ընդհանուր
չափանիշների և ընթացակարգերի մասին» 2008/115/ԵՀ հրահանգն է, որն ուժի մեջ է մտել 2010
թվականին։ Հրահանգի համաձայն՝ «վերադարձը» երրորդ երկրի քաղաքացու վերադառնալու
ընթացքն է՝ կամավոր կերպով կամ հարկադրաբար կատարելով վերադառնալու
պարտավորությունը դեպի՝ 1) իր ծագման երկիր, կամ 2) տարանցման երկիր՝ հետընդունման
մասին երկկողմ համաձայնագրերի կամ այլ պայմանավորվածությունների համաձայն, 3) մեկ
այլ երրորդ երկիր, ուր համապատասխան օտարերկրացին կամավոր կերպով որոշում է
վերադառնալ և որտեղ նրան կընդունեն։906 Վերադարձի վերաբերյալ որոշումը վարչական կամ
դատական որոշում է կամ ակտ, որտեղ նշվում կամ հայտարարվում է, որ երրորդ երկրի
քաղաքացու գտնվելը երկրում անօրինական է, և որով սահմանվում կամ նշվում է
վերադառնալու պարտավորությունը: Արտաքսումը վերադառնալու պարտավորության
հարկադիր կատարումն է՝ մասնավորապես անդամ պետությունից ֆիզիկական
փոխադրումը:907
Հրահանգով ամրագրվում են չափանիշներ և ընթացակարգեր, որոնք կիրառվելու են
անդամ պետություններում՝ անօրինական հիմունքներով գտնվող երրորդ երկրի
քաղաքացիներին վերադարձնելու համար՝ Համայնքի իրավունքի, ինչպես նաև միջազգային
իրավունքի հիմնարար իրավունքների և ընդհանուր սկզբունքների, այդ թվում՝ փախստականների պաշտպանության և մարդու իրավունքների մասով ստանձնած պարտա-
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Վերադարձին կամ հեռացմանը վերաբերող ԵՄ մյուս որոշումներն ու հրահանգները հետևյալն են՝ Խորհրդի 2004
թվականի ապրիլի 29–ի 2004/753/ԵՀ հրահանգ՝ «Երրորդ երկրի այն քաղաքացիներին անդամ պետությունների
տարածքից հեռացնելու նպատակով համատեղ թռիչքների կազմակերպման մասին, որոնց վերաբերյալ
անհատական հեռացման որոշում է կայացվել», Պաշտոնական տեղեկագիր L 261, 2006 թվականի օգոստոսի 6,
հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0028:0035:EN:PDF(էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17–
ին), Խորհրդի 2003 թվականի նոյեմբերի 25–ի 2003/110/ԵՀ հրահանգ՝ «Տարանցման դեպքում օդով հեռացման
նպատակներով աջակցության մասին», Պաշտոնական տեղեկագիր L 321, 2003 թվականի դեկտեմբերի 6,
հասանելի է հետևյալ հասցեով՝http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:321:0026:0031:EN:PDF(էջայցը՝ 2013 թվականի
փետրվարի 17–ին), Խորհրդի 2001 թվականի մայիսի 28–ի 2001/40/ԵՀ հրահանգ՝ «Երրորդ երկրի քաղաքացիներին
արտաքսելու վերաբերյալ որոշումների փոխադարձ ճանաչման մասին», Պաշտոնական տեղեկագիր L 149, 2001
թվականի հունիսի 2, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:149:0034:0036:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17–
ին), «Երրորդ երկրի քաղաքացիներին արտաքսելու վերաբերյալ որոշումների փոխադարձ ճանաչման մասին»
Խորհրդի 2001 թվականի մայիսի 28–ի 2001/40/ԵՀ հրահանգի կիրառումից բխող ֆինանսական
անհավասարակշռությունների մասով փոխհատուցման համար չափորոշիչներ և գործնական կարգավորումներ
սահմանող»՝ Խորհրդի 2004 թվականի փետրվարի 23–ի 2004/753/ԵՀ հրահանգ, Պաշտոնական տեղեկագիր L 60,
2004 թվականի փետրվարի 27, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:060:0055:0057:EN:PDF(էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17–
ին)։
906
Վերադարձի մասին հրահանգի 3–րդ հոդված։
907
Վերադարձի մասին հրահանգի 3–րդ հոդված։
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վորությունների համաձայն:908 Դա կիրառվում է անդամ պետություններում անօրինական
հիմունքներով գտնվող երրորդ երկրի քաղաքացիների նկատմամբ:909 Վերադարձի մասին
հրահանգը կիրարկող անդամ պետությունները պետք է հաշվի առնեն երեխայի շահերը,
ընտանեկան կյանքը, առողջական վիճակը և վերադարձնելու անթույլատրելիության
սկզբունքը:910 Երրորդ երկրի այն քաղաքացիները, որոնք անօրինական հիմունքներով են
գտնվում անդամ պետության տարածքում և ունեն վավերական բնակության/կացության
թույլտվություն կամ անդամ պետության կողմից տրված՝ երկրում գտնվելու այլ
թույլատրություն, պետք է անհապաղ մեկնեն այդ անդամ պետության տարածք:911 Վերադարձի
վերաբերյալ որևէ որոշում չի կայացվում, եթե անդամ պետությունը որոշում է, ցանկացած
պահի, տրամադրել առանձին բնակության/կացության կարգավիճակ կամ երկրում գտնվելու
իրավունք տվող այլ թույլատրություն՝ կարեկցանքի, մարդասիրական և այլ պատճառներով:912
Երկրում անօրինական հիմունքներով գտնվող երրորդ երկրի քաղաքացիներին հետ վերցնելու
վերաբերյալ՝ ԵՄ անդամ պետությունների միջև երկկողմ համաձայնագրերի դեպքում, ԵՄ
անդամ պետությունը, ուր վերադարձվում է տվյալ անձը, պատասխանատու է վերադարձի
վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար:913 Ամեն դեպքում, վերադարձի վերաբերյալ որոշումը
կարող է կայացվել բնակության/կացության թույլտվությունների ժամկետները երկարաձգելու
համար անհրաժեշտ ընթացակարգերն ավարտելուց հետո:914 Եթե վերը նշված
բացառությունները չեն տարածվում երրորդ երկրի քաղաքացու վրա, կամ եթե նրա անհապաղ
մեկնումը հասարակական կարգի կամ ազգային անվտանգության խնդիր է, ապա անդամ
պետությունը պետք է կայացնի վերադարձի վերաբերյալ որոշում:
Վերադարձի վերաբերյալ որոշման հետ տրվում է նաև կամավոր վերադարձի
ժամանակահատված: Այդ ժամանակահատվածը պետք է լինի յոթից երեսուն օր և հնարավոր
լինի երկարաձգել միայն համապատասխան ժամկետով՝ հաշվի առնելով առանձին դեպքի
կոնկրետ հանգամանքները, ինչպես օրինակ՝ երկրում գտնվելու տևողությունը, դպրոց
հաճախող երեխաների առկայությունը, ինչպես նաև ընտանեկան և սոցիալական այլ կապերի
գոյությունը:915 Այդ ժամանակահատվածում, երրորդ երկրի քաղաքացու նկատմամբ անդամ
պետությունը կարող է որոշակի պարտավորություններ սահմանել՝ նրա փախուստը կանխելու
համար, ինչպես օրինակ՝ իրավասու մարմիններ ներկայանալը, համարժեք ֆինանսական
երաշխիքներ ավանդադրելը, որոշակի փաստաթղթեր ներկայացնելը կամ կոնկրետ վայրում
գտնվելը: Կոնկրետ դեպքերում, անդամ պետությունները կարող են զերծ մնալ կամավոր
վերադարձի ժամանակահատված տրամադրելու հարցում կամ կարող են յոթ օրից պակաս
ժամանակահատված տրամադրել, եթե առկա է թաքնվելու վտանգ, կամ եթե օրինական
հիմունքներով երկրում գտնվելու համար դիմումը մերժվել է ակնհայտ չհիմնավորված կամ
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Վերադարձի մասին հրահանգի 1–ին հոդված։ Վերադարձի մասին հրահանգը պարտադիր է բոլոր անդամ
պետությունների համար (ԵՄ բոլոր անդամ պետությունները՝ բացի Իռլանդիայից և ՄԹ-ից, ինչպես նաև
ասոցացված Շենգենյան պետությունները՝ Շվեյցարիան, Նորվեգիան, Իսլանդիան և Լիխտեյնշտեյնը) պարտավոր
են համապատասխանեցնել իրենց ազգային օրենսդրությունը Հրահանգի դրույթներին։ Ազգային իրավունքում
Հրահանգի դրույթների փոխատեղման վերջնաժամկետը 2010 թվականի դեկտեմբերի 24-ն էր:
909
Վերադարձի մասին հրահանգի 2–րդ հոդված։
910
Վերադարձի մասին հրահանգի 5–րդ հոդված։
911
Վերադարձի մասին հրահանգի 6–րդ հոդվածի 2-րդ մաս։
912
Վերադարձի մասին հրահանգի 6–րդ հոդվածի 4-րդ մաս։
913
Վերադարձի մասին հրահանգի 6–րդ հոդվածի 3-րդ մաս։
914
Վերադարձի մասին հրահանգի 6–րդ հոդվածի 5-րդ մաս։
915
Վերադարձի մասին հրահանգի 7–րդ հոդված։
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կեղծ լինելու պատճառով, կամ եթե տվյալ անձը սպառնալիք է հասարակական կարգին,
հանրային անվտանգությանը կամ ազգային անվտանգությանը:916
Եթե երրորդ երկրի քաղաքացին չի կատարում վերադառնալու պարտավորությունը, կամ
եթե կամավոր վերադարձի ժամանակահատված չի տրվում, ապա անդամ պետությունը պետք
է ձեռնարկի անհրաժեշտ բոլոր միջոցները՝ վերադարձի վերաբերյալ որոշումը հարկադիր
կատարելու համար: Կարող է ընդունվել հեռացումն ապահովող վարչական կամ դատական
առանձին որոշում: Եթե կիրառվում են հարկադիր միջոցներ, որպես վերջին միջոց, հեռացումն
ապահովելու համար, ապա դրանք պետք է լինեն իրավաչափ և չանցնեն ուժ կիրառելու
ողջամիտ սահմանները: Դրանք իրականացվում են ազգային օրենսդրության համաձայն՝
պահպանելով հեռացվող անձի հիմնարար իրավունքները և արժանապատվությունն ու
ֆիզիկական անձեռնմխելիությունը:917 Ստորև նշված հետևյալ երկու դեպքերում հեռացումը
պետք է հետաձգել՝918 1) եթե դրանով կխախտվի վերադարձնելու անթույլատրելիության
սկզբունքը, 2) այն ժամանակ, քանի դեռ դիմումը ներկայացնելուց հետո կասեցնող
ազդեցության մասով ժամանակ է տրվել: Բացի դրանից՝ անդամ պետությունները կարող են
հետաձգել հեռացումը՝ հաշվի առնելով՝ ա) անձի ֆիզիկական և հոգեկան վիճակը, և բ)
տեխնիկական
պատճառները,
ինչպիսիք
են՝
փոխադրման
հնարավորության
բացակայությունը կամ հեռացման անհնարինությունը անձը հաստատող փաստաթղթի
բացակայության պատճառով: Առանց ուղեկցության անչափահասների վերադարձի կամ
հեռացման վերաբերյալ որոշումների դեպքում իրավասու մարմինների կողմից տրամադրում է
հատուկ օգնություն, և այդ դեպքում կիրառվում են հատուկ դրույթներ:919
Կամավոր վերադարձի ժամանակահատվածի կամ այն ժամանակահատվածի
ընթացքում, որի համար հեռացումը հետաձգվել է, անդամ պետությունները պետք է
ապահովեն, որ հնարավորություն սահմաններում հաշվի առնվեն հետևյալ սկզբունքները՝ 1)
պահպանվի ընտանիքի միասնությունը իրենց տարածքում գտնվող ընտանիքի անդամների
հետ, 2) ապահովվի անհետաձգելի բուժօգնություն և հիվանդության հիմնական բուժում, 3)
անչափահասների համար ապահովվի հիմնական կրթական համակարգից օգտվելու
հնարավորություն՝ երկրում գտնվելու տևողության ընթացքում, 4) հաշվի առնվեն խոցելի
խմբերի հատուկ կարիքները:920
Վերադարձի վերաբերյալ որոշմամբ կարող է նախատեսվել նաև մուտքի արգելք, որի
տևողությունը որոշվում է ըստ դեպքի, բայց չի կարող գերազանցել հինգ տարին, եթե երրորդ
երկրի քաղաքացին սպառնալիք չի ներկայացնում հասարակական կարգին, հանրային և
ազգային անվտանգությանը:921 Մուտքի արգելքը անդամ պետության տարածք մուտք գործելը
և այնտեղ գտնվելը արգելող վարչական կամ դատական որոշում է կամ ակտ:922 Մուտքի
արգելքը պարտադիր բնույթ է կրում, եթե՝ ա) կամավոր վերադարձի համար ժամանակահատված չի տրվել, կամ բ) երրորդ երկրի քաղաքացին չի կատարել վերադառնալու
պարտավորությունը:923 Կոնկրետ պատճառներով անդամ պետությունը կարող է որոշում
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Վերադարձի մասին հրահանգի 7–րդ հոդվածի 4-րդ մաս։
Վերադարձի մասին հրահանգի 8–րդ հոդված:
918
Վերադարձի մասին հրահանգի 9–րդ հոդված:
919
Վերադարձի մասին հրահանգի 10–րդ հոդված:
920
Վերադարձի մասին հրահանգի 14–րդ հոդված:
921
Վերադարձի մասին հրահանգի 11–րդ հոդվածի 1-ին մաս:
922
Վերադարձի մասին հրահանգի 3–րդ հոդված:
923
Վերադարձի մասին հրահանգի 11–րդ հոդված:
917
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կայացնել հետ վերցնելու կամ կասեցնելու մուտքի արգելքը, կամ դրա մասին ընդհանրապես
որոշում չկայացնել՝ ելնելով մարդասիրական նկատառումներից:924
Վերադարձի, մուտքի արգելքի և հեռացման վերաբերյալ որոշումը տրամադրվում է
գրավոր՝ իրավական պաշտպանության միջոցների առկայության վերաբերյալ տեղեկատվության հետ մեկտեղ:925 Անդամ պետությունը, հարցման դեպքում, տրամադրում է որոշման
թարգմանությունը, եթե երրորդ երկրի քաղաքացին անօրինական հիմունքներով մուտք չի
գործել անդամ պետության տարածք և չի ստացել այդ անդամ պետությունում գտնվելու
թույլատրություն կամ իրավունք:926
Երրորդ երկրի քաղաքացին պետք է հնարավորություն ունենա բողոքարկելու
վերադարձի վերաբերյալ որոշումը կամ հարցում ներկայացնելու որոշումը վերանայելու
վերաբերյալ այն դատական կամ վարչական, իրավասու մարմին, որը կազմված է անաչառ
անձանցից և օգտվում է անկախության երաշխիքներից:927 Այդ մարմինը կարող է
ժամանակավորապես կասեցնել վերադարձի վերաբերյալ որոշման կատարումը: Անդամ
պետությունները պետք է ապահովեն, որ, հարցման դեպքում, անվճար իրավաբանական
օգնություն և/կամ ներկայացուցչություն ապահովվի՝ անվճար իրավաբանական օգնությանը
վերաբերող համապատասխան ազգային օրենսդրության և կանոնների համաձայն:928
Եթե այլ բավարար, բայց նվազ հարկադիր միջոցներ չեն կարող կիրառվել արդյունավետ
կերպով, ապա անդամ պետությունները կարող են կալանքի տակ պահել երրորդ երկրի
քաղաքացուն, որի նկատմամբ կիրառվում է վերադարձի ընթացակարգ՝ վերադարձը
նախապատրաստելու
և/կամ
հեռացման
գործընթացն
իրականացնելու
համար,
մասնավորապես, եթե առկա է թաքնվելու վտանգ, կամ երրորդ երկրի քաղաքացին
խուսափում է կամ խոչընդոտում է վերադարձը կամ հեռացման գործընթացը:929 Կալանքի տակ
պահելու որոշում պետք է կայացնել հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածի համար և
պահպանել այնքան ժամանակ, քանի դեռ ընթացքի մեջ են հեռացման հետ կապված
հարցերը: Դատական կամ վարչական մարմինները կալանավորման վերաբերյալ որոշումներ
են կայացնում գրավոր և նրանք պետք է պարբերաբար վերանայեն դրանք:930 Եթե թվում է, որ
իրավական կամ այլ նկատառումներով հեռացման իրական հեռանկար այլևս գոյություն չունի,
կամ կալանավորման համար պայմաններ այլևս գոյություն չունեն, ապա կալանավորումը
դադարում է հիմնավորված լինել, և տվյալ անձն անհապաղ ազատ է արձակվում:931
Յուրաքանչյուր անդամ պետություն սահմանում է կալանավորման առավելագույն
ժամկետ, որը չի կարող գերազանցել վեց ամիսը, իսկ որոշակի հանգամանքներում կարող է
երկարաձգվել մինչև ևս 12 ամսով (ազգային իրավունքի համաձայն) այն դեպքերում, երբ,
անկախ ողջամիտ ջանքերից, հեռացման գործողությունը կարող է տևել ավելի երկար հետևյալ
պատճառներով՝
ա)
համապատասխան
երրորդ
երկրի
քաղաքացու
կողմից
համագործակցության բացակայության պատճառով, կամ բ) երրորդ երկրներից անհրաժեշտ
փաստաթղթեր ներկայացնելու ուշացման դեպքեր:932

924

Վերադարձի մասին հրահանգի 11–րդ հոդված:
Վերադարձի մասին հրահանգի 12–րդ հոդվածի 1-ին մաս:
926
Վերադարձիմասինհրահանգի 12–րդհոդվածի 3-րդ մաս::
927
Վերադարձի մասին հրահանգի 13–րդ հոդվածի 1-ին մաս:
928
Վերադարձի մասին հրահանգի 13–րդ հոդվածի 4-րդ մաս:
929
Վերադարձի մասին հրահանգի 15–րդ հոդվածի 1-ին մաս:
930
Վերադարձի մասին հրահանգի 15–րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասեր:
931
Վերադարձի մասին հրահանգի 15–րդ 4-րդ մաս:
932
Վերադարձի մասին հրահանգի 15–րդ հոդվածի 6-րդ մաս:
925
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Եթե հնարավոր չէ օգտագործել երրորդ երկրի քաղաքացիների համար նախատեսված
հատուկ կալանավորման վայրերը, ապա անդամ պետությունները կարող են օգտագործել
բանտային հաստատությունների առանձին մասերը:933 Խնդրանքի դեպքում, կալանքի տակ
գտնվող երրորդ երկրի քաղաքացիները կարող են շփվել իրենց օրինական
ներկայացուցիչների, ընտանիքի անդամների և իրավասու հյուպատոսական մարմինների հետ:
Երրորդ երկրի քաղաքացիներին պետք է պարբերաբար տրամադրվի տեղեկատվություն
հաստատությունում կիրառվող այն կանոնների վերաբերյալ, որոնք առնչվում են իրենց
իրավունքներին և պարտականություններին: Համապատասխան և իրավասու ազգային,
միջազգային և ոչ կառավարական կազմակերպություններն ու մարմինները կարող են այցելել
կալանավորման վայրեր՝ այնքանով, որքանով դրանք օգտագործվում են երրորդ երկրի
քաղաքացիներին կալանքի տակ պահելու համար: Խոցելի խմբերի համար պետք է ապահովել
անհետաձգելի բժշկական օգնություն ու հիվանդությունների հիմնական բուժում:
Առանց ուղեկցության անչափահասները և անչափահասների հետ ընտանիքները պետք է
կալանքի տակ պահվեն միայն որպես վերջին միջոց և հնարավորինս կարճ
ժամանակահատվածով:934 Կալանքի տակ պահվող այն ընտանիքներին, որոնց հեռացման
վերաբերյալ գործը քննվում է, պետք է տրամադրել անձնական կյանքի գաղտնիությունը
երաշխավորող առանձին կացարան: Կալանքի տակ գտնվող անչափահասները պետք է
հնարավորություն ունենան օգտվելու կրթությունից և ժամանցային ծրագրերից:935
ԵՄ մակարդակում ընդունվել են նաև այլ հրահանգներ ու որոշումներ՝ համագործակցության մակարդակը բարձրացնելու և ԵՄ վերադարձի վերաբերյալ քաղաքականությունն
առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով: Այդպիսի օպերատիվ համագործակցության
նպատակները պետք է իրագործվեն՝ «Երրորդ երկրի քաղաքացիներին արտաքսելու
վերաբերյալ որոշումների փոխադարձ ճանաչման մասին» հրահանգի,936 «Երրորդ երկրի այն
քաղաքացիներին անդամ պետությունների տարածքից հեռացնելու նպատակով համատեղ
թռիչքների կազմակերպման մասին, որոնց վերաբերյալ անհատական հեռացման որոշում է
կայացվել» հրահանգի,937 «Տարանցման դեպքում օդով հեռացման նպատակներով
աջակցության մասին» հրահանգի938 և Հարկադիր վերադարձի վերաբերյալ քսան

933

Վերադարձի մասին հրահանգի 16–րդ հոդվածի 1-ին մաս:
Վերադարձի մասին հրահանգի 17–րդ հոդված:
935
Վերադարձի մասին հրահանգի 17–րդ հոդված:
936
Խորհրդի 2001 թվականի մայիսի 28–ի 2001/40/ԵՀ հրահանգ՝ «Երրորդ երկրի քաղաքացիներին արտաքսելու
վերաբերյալ որոշումների փոխադարձ ճանաչման մասին», Պաշտոնական տեղեկագիր L 149, 2001 թվականի
հունիսի 2, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:149:0034:0036:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի
17–ին):
937
Վերադարձին կամ հեռացմանը վերաբերող ԵՄ մյուս որոշումներն ու հրահանգները հետևյալն են՝ Խորհրդի 2004
թվականի ապրիլի 29–ի 2004/753/ԵՀ հրահանգ՝ «Երրորդ երկրի այն քաղաքացիներին անդամ պետությունների
տարածքից հեռացնելու նպատակով համատեղ թռիչքների կազմակերպման մասին, որոնց վերաբերյալ
անհատական հեռացման որոշում է կայացվել», Պաշտոնական տեղեկագիր L 261, 2006 թվականի օգոստոսի 6,
հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0028:0035:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի
17–ին):
938
Խորհրդի 2003 թվականի նոյեմբերի 25–ի 2003/110/ԵՀ հրահանգ՝ «Տարանցման դեպքում օդով հեռացման
նպատակներով աջակցության մասին», Պաշտոնական տեղեկագիր L 321, 2003 թվականի դեկտեմբերի 6,
հասանելի է հետևյալ հասցեով՝http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:321:0026:0031:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի
փետրվարի 17–ին):
934
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ուղեցույցների միջոցով:939 FRONTEX-ը նույնպես աջակցություն է տրամադրում վերադարձն
ապահովող համատեղ գործողություններին:
Սահմանին մուտքն արգելելուց հետո երրորդ երկրի քաղաքացիների վերադարձը
Եթե երրորդ երկրի քաղաքացիների մուտքը անդամ պետության տարածք մերժվում է,940
ապա փոխադրողը, որը տեղափոխել է նրանց դեպի արտաքին սահման օդով, ծովով կամ
ցամաքով, պարտավոր է կրկին նրանց համար պատասխանատվություն ստանձնել:941
Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի և Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի
համաձայն՝942 եթե երրորդ երկրի քաղաքացին, որի մուտքը մերժվել է, տեղափոխվում է դեպի
սահման փոխադրողի կողմից, ապա իրավասու տեղական մարմինը պետք է՝
1. հրահանգի փոխադրողին պատասխանատվություն ստանձնելու երրորդ երկրի
քաղաքացու համար և առանց ուշացման փոխադրելու նրան երրորդ երկիր, որտեղից
նրան տեղափոխել է, կամ այն երկիր, որը նրան տրամադրել է սահմանը հատելու
թույլատրության փաստաթուղթ, կամ մեկ այլ երրորդ երկիր, որտեղ նրա ընդունումը
երաշխավորված է, կամ գտնելու վերջնական նպատակակետ մեկնող փոխադրամիջոցներ.
2. ձեռնարկի
անհրաժեշտ
միջոցներ,
վերջնական
նպատակակետ
մեկնող
փոխադրամիջոցին սպասելիս, ազգային իրավունքին համապատասխան և հաշվի
առնելով առկա հանգամանքները՝ կանխելու երրորդ երկրի այն քաղաքացիների
անօրինական մուտք գործելը երկիր, որոնց մուտքը մերժվել է:
Անդամ պետությունները պետք է անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկեն՝ ապահովելու համար,
որպեսզի երրորդ երկրի քաղաքացիներին վերադարձնելու փոխադրողների պարտավորությունը գործի նաև երրորդ երկրի այն քաղաքացու մուտքը մերժելու դեպքում, որը երթևեկում է
տարանցիկ ճանապարհով, եթե՝943
ա) փոխադրողը, որը պետք է նրան տեղափոխի նպատակակետ երկիր, հրաժարվում է
նրան օդանավ վերցնել,
բ) կամ նպատակակետ պետության իրավասու մարմինները մերժել են նրա մուտքը և հետ
ուղարկել այն պետություն, որի տարածքով այն տարանցիկ երթևեկել է:
Անդամ պետությունները նաև պետք է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկեն
պարտավորեցնելու փոխադրողներին, որն ի վիճակի չէ իրականացնել երրորդ երկրի
քաղաքացու վերադարձը, ում մուտքը մերժվել է, անհապաղ գտնելու վերջնական
նպատակակետ մեկնող փոխադրամիջոցներ և հոգալու դրա ծախսերը, կամ եթե վերջնական
նպատակակետ մեկնող փոխադրամիջոց անհապաղ գտնելը հնարավոր չէ՝ պատասխա939

Եվրոպայի խորհուրդ, Նախարարների կոմիտե, Հարկադիր վերադարձի վերաբերյալ քսան ուղեցույցներ, 2005
թվականի մայիսի 4, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/Source/MalagaRegConf/20_Guidelines_Forced_Return_en.pdf (էջայցը՝ 2013
թվականի փետրվարի 17–ին):
940
Տե՛ս մուտքը մերժելու հիմքերը Մուտքի և սահմանային հսկողության ընդհանուր պայմանների վերաբերյալ
գլխում:
941
Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 26-րդ հոդված:
942
Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի V հավելված և Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 26-րդ
հոդված:
943
1985 թվականի Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 26-րդ հոդվածի դրույթները լրացնող՝
Խորհրդի 2001 թվականի հունիսի 28-ի 2001/51/ԵՀ հրահանգի 2-րդ հոդված, Պաշտոնական տեղեկագիր L 187, 2001
թվականիհուլիսի 10, հասանելիէհետևյալհասցեով՝http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:187:0045:0046:EN:PDF(էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17ին):
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նատվություն ստանձնելու համապատասխան երրորդ երկրի քաղաքացու գտնվելու և
վերադարձի հետ կապված ծախսերը հոգալու համար:944 Անդամ պետությունները պետք է
պատժամիջոցներ կիրառեն այն փոխադրողների նկատմամբ, որոնք տեղափոխում են
անհրաժեշտ ճամփորդական փաստաթղթեր չունեցող երրորդ երկրի քաղաքացիներին:945
Փոխադրողները պարտավորված են նաև ձեռնարկելու բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, որ
օդով կամ ծովով փոխադրվող երրորդ երկրի քաղաքացին ունենա Շենգենյան գոտի մուտք
գործելու համար պահանջվող ճամփորդական փաստաթղթերը։946
Բացի դրանից՝ անհրաժեշտ է նշել, որ Վերադարձի մասին հրահանգի բոլոր դրույթները
կարող են նաև կիրառվել այն անձանց վերադարձի դեպքում, որոնց մուտքը մերժվել է
սահմանին: Հրահանգի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ա» կետի համաձայն՝ անդամ
պետությունները կարող են որոշում կայացնել՝ չկիրառել սույն Հրահանգը երրորդ երկրի այն
քաղաքացիների նկատմամբ, որոնց մասով մուտքը մերժելու որոշում կկայացվի Շենգենյան
սահմանային օրենսգրքի 13-րդ հոդվածին համապատասխան, կամ որոնց իրավասու
մարմինները բերման են ենթարկել կամ բռնել են ցամաքով, ծովով կամ օդով անդամ
պետության սահմանը անկանոն կարգավիճակով հատելու համար, և որոնք հետագայում ձեռք
չեն բերել անդամ պետությունում գտնվելու թույլատրություն կամ իրավունք: Այդ պատճառով,
անդամ պետությունների հայեցողությանն է թողնված այն հարցը, թե արդյոք նրանք
ցանկանում են Վերադարձի մասին հրահանգը կիրառել այս դեպքում, թե՝ ոչ:
Այնուամենայնիվ, նույնիսկ եթե նրանք որոշում են չկիրառել այն, անհրաժեշտ է, որ նրանք
ապահովեն, որպեսզի վերաբերմունքը և պաշտպանության մակարդակը նվազ բարենպաստ
չլինեն, քան 8-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով (հարկադիր միջոցների կիրառման
սահմանափակումները), 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ա» կետով (հեռացման հետաձգումը), 14-րդ
հոդվածի 1-ին մասի «բ» և «դ» կետերով (անհետաձգելի բժշկական օգնությունը և խոցելի
անցանց կարիքները հաշվի առնելը) և 16-րդ և 17-րդ հոդվածներով (կալանավորման
պայմանները) նախատեսվածները: Այդ հոդվածներով սահմանվում է պաշտպանության այն
նվազագույն մակարդակը, որ անդամ պետությունները պետք է ապահովեն բոլոր դեպքերում:
15.2 Հայաստանի իրավական դաշտը
Այն անձանց արտաքսումը, որոնք, պարզվել է, որ անկանոն կարգավիճակում են
գտնվում Հայաստանի տարածքում
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 5-րդ գլուխը սահմանում է օտարերկրացու
կամավոր հեռանալը և արտաքսումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից:
30-րդ հոդվածով սահմանված են մասնավորապես չորս դեպքեր, երբ օտարերկրացին
պարտավոր է կամավոր հեռանալ Հայաստանից՝
1) լրացել է նրա մուտքի վիզայի կամ կացության կարգավիճակի վավերականության
ժամկետը.
2) մուտքի վիզան ուժը կորցրած է ճանաչվել սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ
մասերում նշված հիմքերով.947

944

1985 թվականի Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 26-րդ հոդվածի դրույթները լրացնող՝
Խորհրդի 2001 թվականի հունիսի 28-ի 2001/51/ԵՀ հրահանգի 3-րդ հոդված, Պաշտոնական տեղեկագիր L 187, 2001
թվականիհուլիսի 10, հասանելիէհետևյալհասցեով՝http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:187:0045:0046:EN:PDF(էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17ին):
945
Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 26-րդ հոդված:
946
Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետ:
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3) մերժվել է նրա` կացության կարգավիճակ ստանալու կամ ժամկետը երկարաձգելու
համար դիմումը.
4) նա «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 21-րդ հոդվածում նշված հիմքերով զրկվել է
կացության կարգավիճակից:948
Եթե օտարերկրացին կամավոր կերպով չի հեռանում Հայաստանի տարածքից,
ոստիկանության
բնագավառում
լիազորված
պետական
կառավարման
մարմինը
օտարերկրացու արտաքսման վերաբերյալ գործ է ներկայացնում դատարան: Արտաքսումը
օտարերկրացու հարկադիր հեռացումն է Հայաստանի Հանրապետությունից նրա՝
Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու կամ բնակվելու օրինական հիմքերի դեպքում:949
Ներկայումս, քննարկվում է Սահմանային կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՍԷԿ)
տվյալների բանկը լրամշակելու հարցը՝ բարելավելու թույլատրված ժամկետից ավելի երկար
գտնվողների և անօրինական միգրանտների նույնացումը, որոնք կարող են արտաքսվել
Հայաստանի տարածքից:950
Պետք է նշել, որ եթե օտարերկրացիները խախտում են Հայաստանում գտնվելու
ընթացակարգերն
ու
ժամկետները,
ապա
նրանք
ենթարկվում
են
վարչական
պատասխանատվության Հայաստանի Հանրապետության Վարչական իրավախախտումների
վերաբերյալ օրենսգրքի 200-րդ և 201-րդ հոդվածների համաձայն:951
Արգելվում է օտարերկրացիներին արտաքսել այն պետություն, որտեղ խախտվում են
մարդու իրավունքները, մասնավորապես, եթե օտարերկրացուն սպառնում է հետապնդում
ռասայական, կրոնական պատկանելության, սոցիալական ծագման, քաղաքացիության կամ
քաղաքական համոզմունքների պատճառով, կամ եթե տվյալ օտարերկրացին կարող է
ենթարկվել խոշտանգումների կամ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը
նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի կամ մահապատժի:952 Հետապնդման
սպառնալիքի կամ խոշտանգումների կամ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը
նվաստացնող վերաբերմունքի կամ մահապատժի իրական վտանգի գոյության մասին
ապացույցները դատարան է ներկայացնում տվյալ օտարերկրացին: Արգելվում է արտաքսել
օտարերկրացուն Հայաստանից, 1) եթե նա` անչափահաս է, և նրա ծնողները օրինական
հիմքերով բնակվում են Հայաստանում, 2) եթե իր խնամքի տակ ունի անչափահաս երեխա,
կամ 3) եթե նա 80 տարեկանից բարձր տարիքի է: Արգելվում է օտարերկրացիների կոլեկտիվ
արտաքսումը:
Դատարանի կողմից արտաքսման վերաբերյալ գործը քննելու ժամանակ օտարերկրացին օգտվում է դատական պաշտպանության համար Հայաստանի օրենքներով
947

8-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մասերում նշված են մուտքի վիզան ուժը կորցրած ճանաչելու ութ կոնկրետ
հիմքեր: Տե՛ս Մուտքի վիզաների վերաբերյալ գլուխը:
948
21-րդ հոդվածով սահմանվում են կացության կարգավիճակ տալու վերաբերյալ որոշումն ուժը կորցրած
ճանաչելու, կացության կարգավիճակը երկարաձգելու վերաբերյալ դիմումը մերժելու հիմքերը, կացության
կարգավիճակից զրկելու հետևանքները և կացության կարգավիճակից զրկելու բողոքարկումը: Տե՛ս Կացության
վերաբերյալ գլուխը:
949
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 3-րդ հոդված:
950
«Ինքնության կառավարում, մուտք և մուտքի վիզաներ, մուտքի մերժում, կացություն» թեմայով հարցաշար՝
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության կողմից ներկայացված
պատասխաններ, 2012 թվականի նոյեմբեր։
951
200-րդ հոդվածով սահմանվում են սահմանամերձ գոտի մուտք գործելու կանոնները, ինչպես նաև այնտեղ
բնակվելու կանոնները խախտելու համար պատասխանատվությունը, իսկ 201-րդ հոդվածը վերաբերում է
օտարերկրացիների, հրավիրողների և գործատուների՝ «Օտարերկրացիների մասին» օրենքը խախտելուն:
952
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
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նախատեսված բոլոր իրավունքներից:953 Մասնավորապես, օտարերկրացին կարող է
բողոքարկել արտաքսման մասին որոշումը և այդ դեպքում օտարերկրացու արտաքսումը
կասեցվում է:954
Դատարանը կայացնում է որոշում օտարերկրացու արտաքսման կամ արտաքսումը
մերժելու մասին: Արտաքսման մասին դատարանի որոշման մեջ նշվում է արտաքսման
ընթացակարգին վերաբերող ամբողջ տեղեկատվությունը (օտարերկրացու արտաքսման օրը,
երթուղին, պետական սահմանի անցման կետը, արտաքսման ծախսերը հոգալու, մինչև
տարածքից հեռանալը նրա բնակվելու վայրը, մինչև արտաքսումը ներկայանալու
պարտավորությունը, առանց թույլտվության բնակության վայրը թողնելու արգելքը, մինչև
արտաքսումը ձերբակալման մեջ պահելը կամ ազատ արձակելը):955 Եթե դատարանը մերժում
է արտաքսումը, ապա Ոստիկանությունը պետք է ժամանակավոր կացության կարգավիճակ
տրամադրի օտարերկրացուն:
Արտաքսման մասին որոշման վերաբերյալ նշում է կատարվում օտարերկրացու
անձնագրում և Ոստիկանությունն ի կատար է ածում արտաքսման մասին որոշումը:956
Ոստիկանությունն իրականացնում է բոլոր արտաքսված օտարերկրացիների հաշվառում և
նրանց մասին տվյալները մտցնում է «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի 6-րդ
մասում նշված անցանկալի համարվող օտարերկրացիների տվյալների բանկ: Արտաքսման
մասին արտաքսվող օտարերկրացու ծագման պետության հյուպատոսական մարմինները
տեղեկացվում են եռօրյա ժամկետում:957 Արտաքսման ծախսերը հոգում է կամ օտարերկրացին
կամ դրանք կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից:
Օտարերկրացին կարող է ձերբակալվել և պահվել հատուկ կացարանում, եթե բավարար
հիմքեր կան կասկածելու, որ նա կարող է թաքնվել մինչև դատարանում արտաքսման մասին
գործի քննությունը կամ օրինական ուժի մեջ մտած արտաքսման որոշման կատարումը:958
Օտարերկրացուն ձերբակալելուց և հատուկ կացարանում տեղավորելուց հետո` 48 ժամվա
ընթացքում, Ոստիկանության բնագավառում լիազորված պետական կառավարման մարմինը
դիմում է դատարան` օտարերկրացուն մինչև 90 օր պահելու թույլտվության վերաբերյալ
որոշում ստանալու համար: Նույն մարմինը պետք է 24 ժամվա ընթացքում տեղեկացնի
օտարերկրացու ծագման պետության հյուպատոսական մարմիններին և (կամ) տվյալ
օտարերկրացու` Հայաստանում գտնվող մերձավոր ազգականներին: Ձերբակալված
օտարերկրացին հատուկ կացարանում կարող է պահվել մինչև արտաքսման մասին գործի
քննության արդյունքում դատարանի կայացրած որոշումն օրինական ուժի մեջ մտնելը, բայց ոչ
ավելի քան 90 օր՝ առանց երկարաձգման հնարավորության:959 Կառավարության մեկ որոշում
է ընդունվել Հայաստանի տարածքում Կացարանով ապահովման կենտրոնների (ԿԱԿ-ներ)
մասին՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հատուկ կացարանների գործարկման ու
օտարերկրացիներին այնտեղ պահելու կարգը սահմանելու մասին 2008 թվականի հուլիսի 10–ի
827-Ն որոշումը։
Դատարանի որոշումն օրինական ուժի մեջ մտնելուց կիրառվում է
արտաքսման ընթացակարգը:
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«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 33-րդ հոդված:
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 35-րդ հոդված:
955
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 34-րդ հոդված:
956
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
957
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 36-րդ հոդվածի 4-րդ մաս:
958
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
959
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 38-րդ հոդվածի 2-րդ մաս:
954

272

Սահմանին մուտքն արգելելուց հետո օտարերկրացիների վերադարձը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասում նշվում է այն
օտարերկրացիների վերադարձի մասին, որոնք ժամանում են Հայաստանի Հանրապետություն
առանց թույլտվության: Ավելի կոնկրետ՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածք չի
թույլատրվում այն օտարերկրացիների մուտքը, որոնք՝ 1)
ժամանել են Հայաստանի
Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետ առանց անձնագրի, այլ ճամփորդական
փաստաթղթով կամ անվավեր անձնագրով, 2) մուտքի վիզայի մերժում են ստացել պետական
սահմանի անցման կետում և 3) մուտքի թույլտվություն չեն ստացել սահմանային հսկողություն
իրականացնող մարմնի կողմից:960 Այդ օտարերկրացիներին հնարավորության դեպքում
անմիջապես վերադարձվում են իրենց ծագման պետություն կամ այն պետություն, որտեղից
ժամանել են, նույն փոխադրողի տրանսպորտային միջոցով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ
նրանք փախստականի կարգավիճակ կամ քաղաքական ապաստանի իրավունք են հայցում:
Վերադարձի ծախսերը հոգում են օտարերկրացիները, իսկ եթե դա հնարավոր չէ՝ այն
փոխադրողները, որոնք իրականացրել են այդ օտարերկրացիների փոխադրումը Հայաստանի
Հանրապետություն:961
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ եթե
հնարավոր չէ վերադարձնել այն օտարերկրացուն, որի մուտքը մերժվել է վերը նշված
պատճառներով, ապա այդ օտարերկրացին կարող է պահվել տարանցիկ գոտում կամ այդ
նպատակով ստեղծված հատուկ կացարանում: Ընտանիքի անդամները պահվում են
համատեղ, իսկ առանց ուղեկցողի անչափահասները պետք է պահվեն հատուկ կացարանում,
և անմիջապես պետք է ուղեկցվեն ծնողի կամ օրինական ներկայացուցչի մոտ: Սահմանային
հսկողություն իրականացնող լիազոր մարմինը հատուկ կացարանում (ԿԱԿ) օտարերկրացուն
տեղավորելուց հետո` 24 ժամվա ընթացքում, դիմում է դատարան՝ օտարերկրացուն մինչև 90
օր պահելու թույլտվության վերաբերյալ որոշում ստանալու համար: Դատարանի կողմից
որոշում կայացնելու նպատակով օտարերկրացին դատարան է տեղափոխվում սահմանային
հսկողություն
իրականացնող
լիազոր
մարմնի
ներկայացուցչի
ուղեկցությամբ:
Կառավարության մեկ որոշում է ընդունվել սահմանային անցման կետերում ԿԱԿ-ների մասին՝
2008 թվականի փետրվարի 7–ի թիվ 127–Ն որոշումը՝ Հայաստանի Հանրապետության
սահմանային անցման կետերում և տարանցիկ գոտիներում հատուկ կացարանների
գործունեության ու օտարերկրացիներին այնտեղ պահելու կարգը սահմանելու մասին:
Օտարերկրացիները պահվում են հատուկ կացարաններում` մինչև հանգամանքները,
օտարերկրացիների ինքնությունը պարզելը և նրանց նկատմամբ վերադարձի վերաբերյալ
որոշում ընդունելը:962 Հատուկ կացարաններից օտարերկրացիները բաց են թողնվում՝ 1)
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության
ծառայության տնօրենի, նրա տեղակալների, սահմանապահ զորքերի հրամանատարի
թույլտվությամբ կամ` 2) ի կատարումն դատական ակտի:963 Եթե օտարերկրացու վերադարձը
հնարավոր չէ, ապա Ոստիկանության բնագավառում լիազորված պետական կառավարման
960

Տե՛ս 3-րդ գլուխը:
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մաս:
962
«Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անցման կետերում և տարանցիկ գոտիներում հատուկ
կացարանների գործունեության ու օտարերկրացիներին այնտեղ պահելու կարգը սահմանելու մասին»2008
թվականի փետրվարի 7–ի թիվ 127–Ն որոշման 2-րդ կետ:
963
«Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անցման կետերում և տարանցիկ գոտիներում հատուկ
կացարանների գործունեության ու օտարերկրացիներին այնտեղ պահելու կարգը սահմանելու մասին»2008
թվականի փետրվարի 7–ի թիվ 127–Ն որոշման 11-րդ կետ:
961
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մարմինը օտարերկրացուն տրամադրում է ժամանակավոր կացության թույլտվություն, մինչև
նրա մեկնելը, առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով: Հատուկ կացարանում օտարերկրացուն
տեղավորելուց հետո` 24 ժամվա ընթացքում իրավասու մարմինը պետք է տեղեկացնի
օտարերկրացու մերձավոր ազգականներին և օտարերկրացու ծագման պետության
դիվանագիտական առաքելության կամ հյուպատոսական հիմնարկին: Օտարերկրացիները
հատուկ կացարաններում պահվելու ժամանակ օգտվում են օրենքով սահմանված
իրավունքներից:964 Առանց ուղեկցողի անչափահասները պահվում են ԿԱԿ-ներում:965
Մինչ այս պահը ստեղծվել են երկու ԿԱԿ-ներ՝ մեկ հատ՝ Զվարթնոց միջազգային
օդանավակայանում (Երևան) և մեկ հատ՝ Բագրատաշենի սահմանային անցման կետում:
Կենտրոնական ԿԱԿ-ի բացակայության պատճառով՝ սահմանը ապօրինի հատող անձինք
պահվում են «Վարդաշեն»քրեակատարողական հիմնարկում:966 Սահմանը ապօրինի հատող
անձինք ենթարկվում են քրեական պատասխանատվության և կարող են պահվել
կալանավորման վայրերում, եթե դատարանի որոշմամբ կալանքը ընտրվել է որպես
խափանման միջոց:967
Պահվող կամ ձերբակալված օտարերկրացին ունի հետևյալ իրավունքները.968 1) իրեն
հասկանալի լեզվով կամ թարգմանչի միջոցով իմանալ իր ձերբակալման և պահման
պատճառների մասին, 2) բողոքարկել դատարանի` իր վերաբերյալ կայացրած ցանկացած
որոշումը, 3) փաստաբանի կամ այլ իրավական ներկայացուցչի (ներառյալ` հասարակական
կազմակերպությունների), ծագման պետության դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ
հյուպատոսական հիմնարկի պաշտոնյայի այցելության, 4) դիմել դատարան իրեն ազատ
արձակելու դիմումով, ստանալ անհրաժեշտ բժշկական օգնություն:
15.3 Բացթողումների վերլուծություն
15.3.1 Հայաստանի օրենսդրության և գործնականում դրա կիրառության մասով
բացթողումների վերլուծություն
Կացարանով ապահովման կենտրոնների (ԿԱԿ-ներ) ստեղծումը և գործարկումը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածում նշվում է, որ այն
օտարերկրացիները, որոնց մուտքը մերժվել է Հայաստանի սահմանի անցման կետում և որոնք
չեն կարող վերադարձվել, կարող են պահվել տարանցիկ գոտում կամ այդ նպատակով
ստեղծված հատուկ կացարանում: 37-րդ հոդվածով նույնպես նախատեսվում է արտաքսման
նպատակով օտարերկրացիներին պահելը Հայաստանի տարածքում գործող հատուկ
կացարաններում: Այնուամենայնիվ, չնայած որ Կառավարությունը երկու որոշում է ընդունվել969
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«Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անցման կետերում և տարանցիկ գոտիներում հատուկ
կացարանների գործունեության ու օտարերկրացիներին այնտեղ պահելու կարգը սահմանելու մասին»2008
թվականի փետրվարի 7–ի թիվ 127–Ն որոշման 6-րդ կետ:
965
«Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անցման կետերում և տարանցիկ գոտիներում հատուկ
կացարանների գործունեության ու օտարերկրացիներին այնտեղ պահելու կարգը սահմանելու մասին»2008
թվականի փետրվարի 7–ի թիվ 127–Ն որոշման 37-րդ կետի 3-րդ ենթակետ:
966
Տե՛ս Գալստյան, Ք, Միգրացիայի կառավարումը և մարդու իրավունքները, Երևան, 2010:
967
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 329-րդ հոդված՝ պետական սահմանը ապօրինի հատելու
մասին:
968
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 39-րդ հոդված:
969
«Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անցման կետերում և տարանցիկ գոտիներում հատուկ
կացարանների գործունեության ու օտարերկրացիներին այնտեղ պահելու կարգը սահմանելու մասին»2008
թվականի փետրվարի 7–ի թիվ 127–Ն որոշումև «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հատուկ
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ԿԱԿ-ների մասին, միայն երկու ԿԱԿ-ներ են ստեղծվել սահմանային անցման կետերում, և
Հայաստանի տարածքում չի գործում կացարանով ապահովման կենտրոնական կենտրոն:
Կենտրոնական ԿԱԿ-ի բացակայության պատճառով՝ Հայաստանում գտնվող անօրինական
միգրանտները ներկայումս պահվում են «Վարդաշեն» քրեակատարողական հիմնարկում:970
Պահվող օտարերկրացիներն ունեն թարգմանչի ծառայություններից օգտվելու, դատարան
դիմելու, բողոքարկման, դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ հյուպատոսական
հիմնարկի պաշտոնյայի այցելության և անհրաժեշտ բժշկական օգնության իրավունք:971
Այնուամենայնիվ, հստակ չէ, թե արդյոք այդ ծառայությունները տրամադրվում են երկու ԿԱԿներում:
Արտաքսման ընթացակարգի նախաձեռնումը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 31-րդ հոդվածում նշվում է, որ եթե օտարերկրացին
կամավոր չի հեռացել Հայաստանի տարածքից, ապա Ոստիկանությունը արտաքսման
վերաբերյալ գործ է հարուցում և ներկայացնում դատարան: Արտաքսման ընթացակարգի
նախաձեռնումը այդքան էլ հստակ չէ, քանի որ չի նշվում, թե, օրինակ, ինչպես է այդ գործը
հարուցվում, և ինչ վերջնաժամկետում է գործը ներկայացվում դատարան:
Արտաքսման մասին որոշումը
«Օտարերկրացիներիմասին» օրենքի 34-րդ հոդվածում նշվում է դատարանի կողմից
արտաքսման մասին որոշում կայացնելու մասին: Նույն կերպ, ինչ 31-րդ հոդվածում, նշված չէ,
թե որն է իրավասու դատարանը: Թվում է, որ եթե արտաքսման մասին որոշումն ընդունվում է
վարչական մարմնի կողմից, ապա գործը վարչական դատարանի ընդդատության ներքո է՝
Վարչական դատավարության օրենսգրքի համաձայն, սակայն, ավելի լավ կլինի հստակ
կերպով նշել այդ մասին: Բացի դրանից՝ 34-րդ հոդվածի 2-րդ մասում թվարկվում են
արտաքսման մասին որոշման տարրերը, որը կարծես սպառիչ ցանկն է: Հստակ չէ, թե արդյոք
իրականում դա սպառիչ ցանկն է, և թե արդյոք դատարանը պետք է ներառի արտաքսման
մասին յուրաքանչյուր որոշման մեջ, օրինակ, իրավասու մարմիններ ներկայանալու կամ
կացության վայրը լքելու համար թույլտվություն ստանալու պարտավորությունը:
Բողոքարկման ընթացակարգը
«Օտարերկրացիներիմասին» օրենքի 35-րդ հոդվածով նախատեսվում է իր արտաքսման
մասին որոշումը օրենքով սահմանված կարգով բողոքարկելու օտարերկրացու իրավունքը:
Դրույթը բավարար կոնկրետ չէ, և հղում չի կատարվում Հայաստանի օրենսդրության
համապատասխան դրույթներին:
Հստակ չի նշվում բողոքարկման ընթացակարգի և
իրավասու դատարանի մասին: Թվում է, թե եթե դա վարչական մարմնի դեմ ներկայացված
բողոք է, ապա վարչական դատարանը պետք է պատասխանատու լինի, սակայն դրա մասին
հստակ չի նշվում:
Արտաքսման մասին որոշումն ի կատար ածելը
36-րդ հոդվածով նախատեսվում են արտաքսման մասին որոշումն ի կատարելու ածելու
դեպքերը: Սակայն, հստակ ցուցումներ չկան, թե ինչպես պետք է իրականացվի արտաքսումը,
և թե արդյոք կարող են կիրառվել հարկադիր միջոցներ: Հստակ չէ նաև այդ դրույթից, թե
կացարանների գործարկման ու օտարերկրացիներին այնտեղ պահելու կարգը սահմանելու մասին» 2008 թվականի
հուլիսի 10–ի թիվ 827-Ն որոշում:
970
ՄԱԿ-ի ԶԾ, Միգրացիան և մարդակային զարգացումը. հնարավորություններ և մարտահրավերներ, Հայաստան,
2009, էջ 87:
971
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 39-րդ հոդված:
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արդյոք պետք է առաջնորդվել «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին»
օրենքով:972
Արտաքսված օտարերկրացիների հաշվառումը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մասում նշվում է, որ
Ոստիկանության
բնագավառում
լիազորված
պետական
կառավարման
մարմինն
իրականացնում է արտաքսված օտարերկրացիների առանձին հաշվառում, որոնց մասին
տվյալները մտցվում են 8-րդ հոդվածի 6-րդ մասում նշված տվյալների բանկ: Սակայն, հստակ
չէ, թե արդյոք ստեղծվել է անցանկալի համարվող օտարերկրացիների տվյալների բանկը, և չի
թվում, որ առկա է արտաքսված օտարերկրացիների մեկ այլ հաշվառման մատյան:
Իրականում, Հայաստանում օտարերկրացիների արտաքսման շատ քիչ դեպքեր են
գրանցվել:973
15.3.2 Հայաստանի օրենսդրության և ԵՄ կանոնագրքի միջև բացթողումների
վերլուծություն
Վերադարձ և վերադարձի վերաբերյալ որոշում հասկացությունների սահմանումը
Հայաստանի օրենսդրությամբ տրված չէ վերադարձ հասկացության սահմանումը: ԵՄ
կանոնագրքում նշվում է, որ «վերադարձը օտարերկրացու վերադառնալու ընթացքն է՝
կամավոր կերպով կամ հարկադրաբար կատարելով վերադառնալու պարտավորությունը
դեպի՝ 1) իր ծագման պետություն, կամ 2) տարանցման երկիր՝ հետընդունման [ռեադմիսիա]
մասին երկկողմ համաձայնագրերի կամ այլ պայմանավորվածությունների համաձայն, 3) մեկ
այլ երրորդ երկիր, ուր համապատասխան օտարերկրացին կամավոր կերպով որոշում է
վերադառնալ և որտեղ նրան կընդունեն: Վերադարձի վերաբերյալ որոշումը վարչական կամ
դատական որոշում է, կամ ակտ, որտեղ նշվում կամ հայտարարվում է, որ օտարերկրացու
երկրում գտնվելը անօրինական է, և որով սահմանվում կամ նշվում է վերադառնալու
պարտավորությունը:974
Արտաքսում/հեռացում հասկացությունների սահմանումը
ԵՄ կանոնագրքով սահմանվում է, որ արտաքսումը վերադառնալու պարտավորության
հարկադիր կատարումն է՝ մասնավորապես անդամ պետությունից ֆիզիկական փոխադրումը:
Տվյալ սահմանմամբ հաշվի են առնվում թե՛ վերադարձ, և թե՛ վերադարձի վերաբերյալ
որոշում հասկացությունների սահմանումները: Հայաստանի օրենսդրությամբ, մինչդեռ,
գործածվում է «արտաքսում», և ոչ թե «հեռացում» բառը: «Օտարերկրացիների մասին»
օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն՝ արտաքսումը օտարերկրացու հարկադիր հեռացումն է
Հայաստանի Հանրապետությունից նրա՝ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու կամ
բնակվելու օրինական հիմքերի բացակայության դեպքում:
Մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքը
Հայաստանի օրենսդրությունում հստակ չի նշվում, որ այն օտարերկրացիների
վերադարձի վերաբերյալ ընթացակարգը, որոնք, պարզվում է, որ անօրինական են գտնվում
Հայաստանի տարածում, պետք է համապատասխանի մարդու հիմնարար իրավունքներին,
ինչպես սահմանված է ազգային և միջազգային իրավունքով: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել,
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«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենք, 1999:
Առնվազն 2009 թվականի մարտից ի վեր արտաքսման ոչ մի դեպք չի արձանագրվել՝ Գլխավոր հարկադիր
ծառայողի խորհրդականի հետ 2012 թվականի սեպտեմբերի 28-ին անցկացված հարցազրույցի համաձայն:
974
Վերադարձի մասին հրահանգի 3-րդ հոդված:
973
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մասնավորապես, օտարերկրացու երեխայի շահերը, ընտանեկան կյանքը, առողջական
վիճակը և վերադարձնելու անթույլատրելիության սկզբունքը: ԵՄ կանոնագրքում հստակ
կերպով նշվում է այդ մասին:975
Կամավոր վերադարձի ժամանակահատվածը
ԵՄ կանոնագրքի համաձայն՝ վերադարձի վերաբերյալ որոշման հետ պետք է տրվի նաև
կամավոր վերադարձի ժամանակահատված: Այդ ժամանակահատվածը պետք է լինի յոթից
երեսուն օր և հնարավոր լինի երկարաձգել միայն համապատասխան ժամկետով՝ հաշվի
առնելով առանձին դեպքի կոնկրետ հանգամանքները, ինչպես օրինակ՝ երկրում գտնվելու
տևողությունը, դպրոց հաճախող երեխաների առկայությունը, ինչպես նաև ընտանեկան և
սոցիալական այլ կապերի գոյությունը:976 Կամավոր վերադարձի ժամանակահատված չի
տրամադրվում կամ տրամադրվում է յոթ օրից պակաս ժամանակահատվածով, եթե առկա է
թաքնվելու վտանգ, կամ եթե օրինական հիմունքներով երկրում գտնվելու համար դիմումը
մերժվել է ակնհայտ չհիմնավորված կամ կեղծ լինելու պատճառով, կամ եթե տվյալ անձը
սպառնալիք է հասարակական կարգին, հանրային անվտանգությանը կամ ազգային
անվտանգությանը:977 Հայաստանի օրենսդրությամբ, մինչդեռ, չի սահմանվում կամավոր
վերադարձի ժամանակահատվածի կոնկրետ տևողություն: Այնտեղ նշվում են այն դեպքերը,
երբ օտարերկրացին պետք է կամավոր վերադառնա՝ առանց մատնանշելու, թե ինչքան
ժամանակ է հատկացվում դրա համար: Եթե օտարերկրացին չի վերադառնում, ապա
Ոստիկանությունը կարող է արտաքսման վերաբերյալ գործ ներկայացնել դատարան:978
Հստակ նշված չէ, այնուամենայնիվ, թե որքան արագ Ոստիկանությունը կարող է գործը
ներկայացնել դատարան:
Կամավոր վերադարձի ժամանակահատվածի ընթացքում սահմանված պարտավորությունները
ԵՄ կանոնագրքով սահմանվում են որոշակի պարտավորություններ, որոնք դրվում են
երրորդ երկրի քաղաքացիների վրա՝ նրանց փախուստը կանխելու համար, ինչպես օրինակ՝
իրավասու մարմիններ ներկայանալը, համարժեք ֆինանսական երաշխիքներ ավանդադրելը,
որոշակի փաստաթղթեր ներկայացնելը կամ կոնկրետ վայրում գտնվելը:979 Հայաստանի
օրենսդրության համաձայն՝ արտաքսման մասին որոշումը ներառում է, մասնավորապես,
որոշակի պարբերականությամբ ոստիկանության բնագավառում լիազորված պետական
կառավարման մարմնի համապատասխան ստորաբաժանում ներկայանալու պարտավորությունը, ինչպես նաև առանց թույլտվության բնակության վայրը թողնելու արգելքը:980
Սակայն, քանի որ կամավոր վերադարձի ժամանակահատված սահմանված չէ, հստակ չէ, թե
ինչքան ժամանակ է գործում այս պարտավորությունը:
Հեռացումն իրականացնելու համար հարկադիր միջոցներ կիրառելը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 36-րդ հոդվածում նշվում է, որ Ոստիկանության
բնագավառում լիազորված պետական կառավարման մարմինն ի կատար է ածում
արտաքսման մասին որոշումը, արտաքսված օտարերկրացիների մասին տվյալները մտցնում
975

Վերադարձի մասին հրահանգի 1-ին և 5-րդ հոդված:
Վերադարձի մասին հրահանգի 7-րդ հոդված:
977
Վերադարձի մասին հրահանգի 7-րդ հոդվածի 4-րդ մաս:
978
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 31-րդ հոդված:
979
Վերադարձի մասին հրահանգի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մաս:
980
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածի 2-րդ մաս:
976

277

տվյալների բանկ և տեղեկացնում է արտաքսման մասին արտաքսվող օտարերկրացու
ծագման պետության դիվանագիտական ներկայացուցչությանը կամ հյուպատոսական
հիմնարկին: Արտաքսման մասին որոշումն ի կատար ածելիս Ոստիկանության կողմից
հարկադիր միջոցների գործադրման մասին որևէ բան նշված չէ: ԵՄ կանոնագրքով հստակ
նշվում է, որ հարկադիր միջոցները պետք է կիրառվեն որպես վերջին միջոց և պետք է լինեն
համաչափ և չանցնեն անհրաժեշտ ուժի կիրառման սահմանները: Դրանք իրականացվում են
ազգային օրենսդրության համաձայն՝ պահպանելով հեռացվող անձի հիմնարար
իրավունքները և արժանապատվությունն ու ֆիզիկական անձեռնմխելիությունը:981
Հեռացումը հետաձգելը
ԵՄ կանոնագրքով նախատեսված են հեռացումը հետաձգելու դեպքերը՝ եթե դրանով
կխախտվի վերադարձնելու անթույլատրելիության սկզբունքը, կամ քանի դեռ դիմումը
ներկայացնելուց հետո կասեցնող ազդեցության մասով ժամանակ է տրվել: Անդամ
պետությունները կարող են նաև հետաձգել հեռացումը՝ հաշվի առնելով օտարերկրացու
ֆիզիկական և հոգևոր վիճակը, ինչպես նաև տեխնիկական պատճառները, ինչպիսիք են՝
օտարերկրացու նույնականացման կամ տրանսպորտի հնարավորության բացակայությունը:982
Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանվում է հեռացման կասեցումը՝ միայն բողոք
ներկայացնելու դեպքում:983
Դրույթները՝ կամավոր վերադարձի ժամանակահատվածի ընթացքում
ԵՄ կանոնագրքի համաձայն՝ երրորդ երկրի քաղաքացու կամավոր վերադարձի
ժամանակահատվածի ընթացքում (և հեռացումը հետաձգելու ընթացքում) անդամ
պետությունները պետք է ապահովեն, որ՝ 1) պահպանվի ընտանիքի միասնությունը իրենց
տարածքում գտնվող ընտանիքի անդամների հետ, 2) ապահովվի անհետաձգելի
բուժօգնություն և հիվանդության հիմնական բուժում, 3) անչափահասների համար ապահովվի
հիմնական կրթական համակարգից օգտվելու հնարավորություն՝ երկրում գտնվելու
տևողության ընթացքում, 4) հաշվի առնվեն խոցելի խմբերի հատուկ կարիքները:984
Հայաստանի
օրենսդրությունը
չի
պարունակում
նմանատիպ
դրույթներ
այն
օտարերկրացիների համար, որոնք պետք է կամավոր վերադառնան՝ «Օտարերկրացիների
մասին» օրենքի 30-րդ հոդվածի համաձայն:
Մուտք գործելու արգելքը
ԵՄ Վերադարձի մասին հրահանգով սահմանվում է, որ մուտքի արգելքի հետ պետք է
տրվի նաև վերադարձի վերաբերյալ որոշում: Մուտքի արգելքը չպետք է գերազանցի հինգ
տարին և պետք է պարտադիր բնույթ կրի, եթե կամավոր մեկնման համար
ժամանակահատված սահմանված չէ, կամ եթե երրորդ երկրի քաղաքացին չի կատարել
վերադառնալու
պարտականությունը:
Հայաստանի
օրենսդրությամբ,
մինչդեռ,
չի
985
նախատեսվում արտաքսման մասին որոշման հետ տրվող մուտքի արգելք:
981

Վերադարձի մասին հրահանգի 8-րդ հոդված:
Վերադարձի մասին հրահանգի 9-րդ հոդված:
983
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մաս:
984
Վերադարձի մասին հրահանգի 14-րդ հոդված:
985
Մուտքի արգելքի նման է այն դրույթը, որով նախատեսվում է, որմուտքի վիզայի տրամադրումը մերժվում է, եթե
Հայաստանի Հանրապետության տարածքիցօտարերկրացուն արտաքսելուց հետո չի անցել երեք տարի, կամ նա
զրկվել է կացության կարգավիճակից: «Օտարերկրացիների մասին» օրենքը խախտելու համար օտարերկրացուն
վարչական պատասխանատվության ենթարկելուց հետո չի անցել մեկ տարի,և նա չի կատարել վարչական ակտով
իր վրա դրված պարտականությունը («Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8-րդ հոդված):Սակայն, մուտքի
982
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Արտաքսման մասին որոշման հետ տրամադրվող տեղեկատվությունը
34-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ արտաքսման մասին որոշման մեջ նշվում է
օտարերկրացիների արտաքսման օրը, երթուղին, պետական սահմանի անցման կետը,
արտաքսման ծախսերը հոգալու, մինչև Հայաստանի տարածքից հեռանալը նրա բնակվելու
վայրը, մինչև արտաքսումը ներկայանալու պարտավորությունը, առանց թույլտվության
բնակության վայրը թողնելու արգելքը, մինչև արտաքսումը ձերբակալման մեջ պահելը կամ
ազատ արձակելը («Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 6-րդ հոդված): «Օտարերկրացիների
մասին» օրենքի 35-րդ հոդվածով նաև սահմանվում է, որ
օտարերկրացին կարող է
բողոքարկել արտաքսման մասին որոշումը, և այդ դեպքում օտարերկրացու արտաքսումը
կասեցվում է: Սակայն, որևէ դրույթ առկա չէ, որտեղ նշված կլինի, որ արտաքսման մասին
որոշման հետ մեկտեղ օտարերկրացուն տրամադրվում է իրավական պաշտպանության առկա
միջոցների մասին տեղեկատվության: ԵՄ կանոնագրքով հստակ նշվում է, որ վերադարձի,
մուտքի արգելքի և հեռացման վերաբերյալ որոշումը տրամադրվում է գրավոր՝ իրավական
պաշտպանության միջոցների առկայության վերաբերյալ տեղեկատվության հետ մեկտեղ:986
Հեռացման նպատակով պահելը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 38-րդ հոդվածի համաձայն՝ օտարերկրացին
կարող է պահվել, եթե բավարար հիմքեր կան կասկածելու, որ նա կարող է թաքնվել մինչև
դատարանում արտաքսման մասին գործի քննությունը կամ օրինական ուժի մեջ մտած
արտաքսման մասին որոշման կատարումը: ԵՄ կանոնագիրքը պարունակում է, բացի
թաքնվելու վտանգից, ևս մեկ դեպք, որը կարող է հանգեցնել կալանքի տակ պահելուն՝ եթե
երրորդ երկրի քաղաքացին խուսափում է կամ խոչընդոտում է վերադարձը կամ հեռացման
գործընթացը:987
Պահելու առավելագույն ժամկետը և երկարաձգելու հնարավորությունը
Հայաստանի օրենսդրությունում նշվում է, որ Ոստիկանությունը
(օտարերկրացուն
ձերբակալելուց և հատուկ կացարանում տեղավորելուց հետո) 48 ժամվա ընթացքում դիմում է
դատարան` նրան մինչև 90 օր պահելու թույլտվության վերաբերյալ որոշում ստանալու
համար:988Երկարաձգման հնարավորություն սահմանված չէ: ԵՄ կանոնագրքով, մյուս կողմից,
սահմանվում է կալանքի տակ պահելու վեց ամսյա առավելագույն ժամանակահատված, որը
բացառիկ հանգամանքներում կարող է երկարաձգվել ևս 12 ամսով:989
Հեռացման նպատակահարմար հեռանկարի պայմանը
ԵՄ կանոնագրքում հստակ նշվում է, որ անձը կարող է պահվել կալանքի տակ այնքան
ժամանակ, քանի դեռ ընթացքի մեջ են հեռացման հետ կապված հարցերը: Օտարերկրացին
պետք է անհապաղ ազատ արձակվի, երբ թվում է, որ հեռացման նպատակահարմար
հեռանկարն այլևս առկա չէ՝ իրավական և այլ նկատառումներից ելնելով, կամ պահելու համար
պայմաններն այլևս առկա չեն:990 Այդպիսի կամ նմանատիպ դրույթ Հայաստանի
օրենսդրությամբ նախատեսված չէ:
արգելքին վերաբերյալ որևէ հստակ նշում «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի՝ արտաքսման մասին 5-րդ գլխում
գոյություն չունի:
986
Վերադարձի մասին հրահանգի 13-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
987
Վերադարձի մասին հրահանգի 15-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
988
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
989
Վերադարձի մասին հրահանգի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մաս:
990
Վերադարձի մասին հրահանգի 15-րդ հոդվածի 4-րդ մաս:
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Սահմանին մուտքն արգելելուց հետո փոխադրողների պատասխանատվությունը
Երրորդ երկրիների այն քաղաքացիների մասով պատասխանատվություն ստանձնելու
փոխադրողների պարտավորությունը, որոնց մուտքը մերժվել է սահմանին, առանցքային է ԵՄ
կանոնագրքում և, մասնավորապես, Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի և Շենգենյան
համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի համապատասխան դրույթներում։991 Փոխադրողները,
ԵՄ կանոնագրքի համաձայն, պարտավոր են վերադարձնել երրորդ երկրի քաղաքացիներին
իրենց ծագման երկիր կամ այն երկիր, որը նրանց տրամադրել է ճամփորդական փաստաթուղթ,
կամ ցանկացած այլ երկիր, որը նրանց կընդունի: Հայաստանի օրենսդրությունում նշվում է, որ
երբ սահմանին մուտքը մերժվում է, օտարերկրացիները վերադարձվում են իրենց ծագման
պետություն կամ այն պետություն, որտեղից ժամանել են, նույն փոխադրողի տրանսպորտային
միջոցով (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նրանք ժամանել են Հայաստան՝ փախստականի
կարգավիճակ կամ քաղաքական ապաստանի իրավունք հայցելու համար:992 Վերադարձի
ծախսերը հոգում են կամ օտարերկրացիները, իսկ անձնական միջոցների բացակայության
դեպքում՝ փոխադրողները կամ Հայաստանի Հանրապետությունը: Ակնհայտ է, որ Հայաստանի
օրենսդրությամբ մեծ պատասխանատվություն չի դրվում փոխադրողների վրա՝ ի տարբերություն ԵՄ կանոնագրքի:
Նվազագույն երաշխիքները
Նույնիսկ, երբ ԵՄ անդամ պետությունները որոշում են չկիրառել Վերադարձի մասին
հրահանգը՝ սահմանին մուտքը մերժելու դեպքերում, առկա են որոշակի դրույթներ, որոնք
ամեն դեպքում պետք է պահպանվեն: Այդ հիմքերն են՝ վերաբերմունքը և պաշտպանության
մակարդակը նվազ բարենպաստ չլինեն, քան 8-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով (հարկադիր
միջոցների կիրառման սահմանափակումները), 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ա» կետով
(հեռացման հետաձգումը), 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» և «դ» կետերով (անհետաձգելի
բժշկական օգնությունը և խոցելի անցանց կարիքները հաշվի առնելը) և 16-րդ և 17-րդ
հոդվածներով
(կալանավորման
պայմանները)
նախատեսվածները:
Նվազագույն
երաշխիքների կամ նվազագույն պաշտպանության մասին որևէ դրույթ առկա չէ Հայաստանի
օրենսդրությունում:
15.4 Առաջարկություններ
Կացարանով ապահովման կենտրոնների (ԿԱԿ-ներ) ստեղծումը և գործարկումը
ԿԱԿ-ների վերաբերյալ գործող օրենսդրությունն993 անհրաժեշտ է գործնականում այնպես
կիրարկել, որ ԿԱԿ-ներ ստեղծվեն սահմանային անցման բոլոր կետերում և Հայաստանի
տարածքում: Անհրաժեշտ է, որ ԿԱԿ-ները համապատասխանեն գործող օրենսդրությամբ
արդեն իսկ սահմանված չափանիշներին: Բացի դրանից՝ անհրաժեշտություն կա ԿԱԿ-ների
ստեղծման և գործարկման վերաբերյալ առավել մանրամասն ընթացակարգի, որը կարող է
ներդրվել՝ հարցի վերաբերյալ Կառավարության լրացուցիչ որոշմամբ՝ հաշվի առնելով
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 6-րդ մասը և 38-րդ հոդվածի 4-րդ մասը:

991
Հիմնականում Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի V հավելվածը և Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող
կոնվենցիայի 26-րդ հոդվածը:
992
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի 6-րդ մաս:
993
«Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անցման կետերում և տարանցիկ գոտիներում հատուկ
կացարանների գործունեության ու օտարերկրացիներին այնտեղ պահելու կարգը սահմանելու մասին» 2008
թվականի փետրվարի 7–ի թիվ 127–Ն որոշում և «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հատուկ
կացարանների գործարկման ու օտարերկրացիներին այնտեղ պահելու կարգը սահմանելու մասին» 2008 թվականի
հուլիսի 10–ի թիվ 827-Ն որոշում:
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Նոր որոշման մեջ կարելի է նշել ԿԱԿ-ների գործունեության մասին՝ պահվող
օտարերկրացիների իրավունքները պաշտպանելու նպատակով, այնպես որ պահպանվեն ԵՄ
և միջազգային չափանիշները: Բացի վերը նշվածից՝ «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 37րդ և 38-րդ հոդվածներում կարող է նշվել, որ ԿԱԿ-ների բացակայության դեպքում,
օտարերկրացիները կարող են պահվել բանտային պայմաններում, սակայն դրանց առանձին
մասերում և ոչ դատապարտյալների հետ (Վերադարձի մասին հրահանգի 17-րդ հոդվածի
համաձայն):
Արտաքսման ընթացակարգը
Կարելի է փոփոխություն կատարել «Օտարերկրացիների մասին» օրենքում՝ արտաքսման ընթացակարգի նախաձեռնման վերաբերյալ առավել շատ տեղեկատվություն
տրամադրելու համար, և հատկապես ինչպես է ներկայացվում արտաքսման վերաբերյալ
գործը, ինչ պետք է այն պարունակի, որ դատարանն է իրավասու քննելու այդ գործը և այն
ներկայացնելու վերջնաժամկետները: Կարելի է նաև փոփոխություն կատարել «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածում՝ մասնավորապես նշելով այն իրավունքները,
որոնցից արտաքսման ենթակա օտարերկրացին կարող է օգտվել: Դա կարելի է նաև անել՝
հղում անելով Հայաստանի օրենսդրության համապատասխան դրույթներին: «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասով անհրաժեշտ է հստակեցնել, թե որն է
իրավասու դատարանը, և 34-րդ հոդվածի 2-րդ մասում պետք է նշել, որ դա սպառիչ ցանկը չէ:
Անհրաժեշտ է առավել հստակեցնել, թե որ դեպքերում են օտարերկրացու վրա դրվում
կոնկրետ պարտավորություններ արտաքսման ընթացակարգի ընթացքում:
Բողոքարկման ընթացակարգը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 35-րդ հոդվածում կարելի է փոփոխություն կատարել,
որպեսզի մատնանշվի բողոքարկման ընթացակարգը՝ կամ դրա մասին նշելով այդ դրույթում
կամ հղում անելով Հայաստանի օրենսդրության համապատասխան դրույթներին:
Արտաքսման մասին որոշումն ի կատար ածելը
Անհրաժեշտ է փոփոխություն կատարել «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 36-րդ
հոդվածում՝ մատնանշելու, թե ինչպես է իրականացվում արտաքսումը, թե արդյոք կարող են
կիրառվել հարկադրանքի միջոցներ: Անհրաժեշտ է նաև հղում անել «Դատական ակտերի
հարկադիր կատարման մասին» օրենքի դրույթներին,994 եթե դա է այն իրավական ակտը, որին
պետք է հետևել:
Արտաքսված օտարերկրացիների հաշվառումը
Անհրաժեշտ է հստակեցնել, թե արդյոք գործում է անցանկալի համարվող
օտարերկրացիների տվյալների բանկը։ Եթե գործում է, ապա անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով
տեղեկացնել պետական մարմիններին այդ մասին։ Արտաքսված օտարերկրացիները նույնպես
հաշվառվում են անցանկալի համարվող օտարերկրացիների տվյալների բանկում։
Վերադարձ և վերադարձի վերաբերյալ որոշում հասկացությունների սահմանումը
Հայաստանի օրենսդրությամբ չի տրվում վերադարձ և վերադարձի վերաբերյալ որոշում
հասկացությունների սահմանումը: Կարելի է տալ հետևյալ սահմանումը՝ այն համապատասխանեցնելով ԵՄ կանոնագրքի սահմանմանը՝ «վերադարձը օտարերկրացու վերադառնալու
ընթացքն է՝ կամավոր կերպով կամ հարկադրաբար կատարելով վերադառնալու
պարտավորությունը դեպի՝ 1) իր ծագման պետություն, կամ 2) տարանցման երկիր՝ հետ994

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենք, 1999:
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ընդունման [ռեադմիսիա] մասին երկկողմ համաձայնագրերի կամ այլ պայմանավորվածությունների համաձայն, 3) մեկ այլ երրորդ երկիր, ուր համապատասխան օտարերկրացին կամավոր կերպով որոշում է վերադառնալ և որտեղ նրան կընդունեն:»:
Վերադարձի վերաբերյալ որոշումը դատական որոշում է, որտեղ նշվում կամ հայտարարվում
է, որ օտարերկրացու երկրում գտնվելը անօրինական է, և որով սահմանվում կամ նշվում է
վերադառնալու պարտավորությունը: Վերադարձի վերաբերյալ որոշումը, կարծես թե նման է
արտաքսման վերաբերյալ որոշմանը՝ Հայաստանի օրենսդրության համաձայն: Նույնիսկ եթե
վերը նշված սահմանումները չեն պահպանվում, կարևոր է, որ ստեղծվի սահմանումների
համապարփակ ցանկ՝ իրավական հստակություն ապահովելու համար։
Արտաքսում/հեռացում հասկացությունների սահմանումը
Եթե ընդունվեն վերադարձի և վերադարձի վերաբերյալ որոշման վերը նշված
սահմանումները, ապա համապատասխանաբար պետք է համապատասխանեցվի արտաքսում
(կամ հեռացում) հասկացության սահմանումը: ԵՄ կանոնագրքի համաձայն առաջարկվող
սահմանումը կարող է հետևյալը լինել՝ Արտաքսումը վերադառնալու պարտավորության
հարկադիր կատարումն է՝ մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետությունից ֆիզիկական փոխադրումը: Նույնիսկ եթե վերը նշված սահմանումները չեն պահպանվում, կարևոր է, որ ստեղծվի
սահմանումների համապարփակ ցանկ՝ իրավական հստակություն ապահովելու համար։
Մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքում պետք է հստակ նշել, որ այն օտարերկրացիների
վերադարձի վերաբերյալ ընթացակարգը, որոնք, պարզվում է, որ անօրինական են գտնվում
Հայաստանի տարածում, պետք է համապատասխանի մարդու հիմնարար իրավունքներին,
ինչպես սահմանված է ազգային և միջազգային իրավունքով: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել,
մասնավորապես, օտարերկրացու երեխայի շահերը, ընտանեկան կյանքը, առողջական
վիճակը և վերադարձնելու անթույլատրելիության սկզբունքը:
Կամավոր վերադարձի ժամանակահատվածը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 31-րդ հոդվածով պետք է սահմանել կամավոր
վերադարձի առավելագույն ժամանակահատվածը, որի լրանալուց հետո ոստիկանությունը
կարող է արտաքսման վերաբերյալ գործ ներկայացնել դատարան: Կարելի է նաև նշել, թե
կամավոր վերադարձի ժամանակահատվածը երբ կարող է երկարաձգվել (անհրաժեշտ է
հաշվի առնել առանձին դեպքի կոնկրետ հանգամանքները, ինչպիսիք են՝ գտնվելու
տևողությունը, դպրոց հաճախող երեխաների առկայությունը և ընտանեկան ու սոցիալական
այլ կապերի առկայությունը), և որ դեպքերում այդպիսի կամավոր վերադարձի
ժամանակահատված չի տրամադրվում:
Կամավոր վերադարձի ժամանակահատվածի ընթացքում սահմանված պարտավորությունները
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածում կարելի է հստակ նշել, որ
կամավոր վերադարձի ժամանակահատվածի ընթացքում կոնկրետ պարտավորություններ են
սահմանվում օտարերկրացու նկատմամբ: Բացի 34-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված
պարտավորություններից (որոշակի պարբերականությամբ ոստիկանության բնագավառում
լիազորված պետական կառավարման մարմնի համապատասխան ստորաբաժանում
ներկայանալու պարտավորություն, ինչպես նաև առանց թույլտվության բնակության վայրը
թողնելու արգելքը)՝ որպես օրինակ կարող են ավելացվել մի շարք պարտավորություններ ևս,
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ինչպիսիք են՝ համարժեք ֆինանսական երաշխիքների ավանդադրումը կամ որոշակի
փաստաթղթերի ներկայացումը:
Հեռացումն իրականացնելու համար հարկադիր միջոցներ կիրառելը
Քանի որ որոշ դեպքերում արտաքսումն իրականացնելու համար հարկադրանքի
միջոցներ կիրառելու անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ, ապա անհրաժեշտ է
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 36-րդ հոդվածում նախատեսել դրույթ հարկադիր
միջոցների կիրառման մասին, որոնք պետք է կիրառվեն որպես վերջին միջոց և պետք է լինեն
համաչափ ու չանցնեն անհրաժեշտ ուժի կիրառման սահմանները: Առանձնահատուկ
ուշադրություն պետք է դարձնել հեռացվող անձանց հիմնարար իրավունքների և
արժանապատվության ու ֆիզիկական անձեռնմխելիության նկատմամբ հարգանքին:
Հեռացումը հետաձգելը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքում կարելի է կոնկրետ հոդված ներառել այն մասին,
թե երբ կարող է օտարերկրացու արտաքսումը հետաձգվել: Դա կարող է ներառել
բողոքարկումը կասեցնող ազդեցություն, բայց նաև վերադարձնելու անթույլատրելիության
սկզբունքի խախտում, օտարերկրացու ֆիզիկական և հոգևոր վիճակի դիտարկում, ինչպես
նաև տեխնիկական պատճառներ, ինչպիսիք են՝ օտարերկրացու նույնականացման կամ
տրանսպորտի հնարավորության բացակայությունը:
Դրույթները՝ կամավոր վերադարձի ժամանակահատվածի ընթացքում
Կամավոր վերադարձի ժամանակահատվածի սահմանումից հետո կարելի է նախատեսել
դրույթ՝ ապահովելու համար, որ այդ ընթացքում կգործեն որոշ սկզբունքներ: Դրանք կարող են
ներառվել, համաձայն ԵՄ կանոնագրքի՝995 ապահովելու, որ՝ 1) պահպանվի ընտանիքի
միասնությունը իրենց տարածքում գտնվող ընտանիքի անդամների հետ, 2) ապահովվի
անհետաձգելի բուժօգնություն և հիվանդության հիմնական բուժում, 3) անչափահասների
համար ապահովվի հիմնական կրթական համակարգից օգտվելու հնարավորություն՝ երկրում
գտնվելու տևողության ընթացքում, 4) հաշվի առնվեն խոցելի խմբերի հատուկ կարիքները:
Մուտք գործելու արգելքը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 5-րդ գլխում կարելի է ներառել դրույթ մուտք
գործելու արգելքի վերաբերյալ, որը պետք է տրամադրվի արտաքսման մասին դատարանի
որոշման հետ մեկտեղ, եթե անհրաժեշտ համարվի:
Արտաքսման մասին որոշման հետ տրամադրվող տեղեկատվությունը
Անհրաժեշտ է փոփոխություն կատարել «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 34-րդ
հոդվածում՝ հստակ նշելու, որ արտաքսման մասին որոշումը հանձնվում է օտարերկրացուն
այն լեզվով, որը նա հասկանում է, և որ նրան տրամադրվում է նաև իրավական
պաշտպանության բոլոր հասանելի միջոցների մասին անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:
Բողոքարկման համար անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրումը և դատարանում ներկայացուցչության ապահովումը
Անհրաժեշտ է փոփոխություն կատարել «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 35-րդ
հոդվածում՝ հստակ մատնանշելու նպատակով, որ օտարերկրացուն տրամադրվի անվճար
իրավաբանական օգնություն և նրա համար ապահովվի դատարանում ներկայացուցչություն՝
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Վերադարձի մասին հրահանգի 14-րդ հոդված:
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արտաքսման մասին որոշումը բողոքարկելու համար: Այդպիսի աջակցություն չտրամադրելու
դեպքում, կարող են նախատեսվել նաև բացառություններ:996
Հեռացման նպատակով պահելը
Կարելի է փոփոխություն կատարել «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 38-րդ
հոդվածում՝ նախատեսելու այն դեպքը, երբ օտարերկրացին խուսափում կամ խոչընդոտում է
վերադարձը կամ արտաքսումը՝ որպես պահելու հիմք:
Հեռացման նպատակահարմար հեռանկարի պայմանը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 6-րդ գլխում անհրաժեշտ է ներառել դրույթ, երբ
օտարերկրացին պետք է անհապաղ ազատ արձակվի, երբ թվում է, որ հեռացման
նպատակահարմար հեռանկարն այլևս առկա չէ՝ իրավական և այլ նկատառումներից ելնելով,
կամ պահելու համար պայմաններն այլևս առկա չեն:
Փոխադրողների պատասխանատվությունը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածում կարելի է փոփոխություն
կատարել՝ մատնանշելու այն օտարերկրացիների պատասխանատվությունը ստանձնելու
փոխադրողների պարտավորությունը, որոնց մուտքը մերժվել է: Կարելի է հստակ նշել, որ
սահմանային հսկողություն իրականացնող մարմինները պետք է հրահանգեն փոխադրողին
անհապաղ օտարերկրացուն փոխադրել այն երկիր, որտեղից նրան տեղափոխել է, կամ այն
երկիր, որը նրան տրամադրել է սահմանը հատելու թույլատրության փաստաթուղթ, կամ մեկ
այլ երրորդ երկիր, որտեղ նրա ընդունումը երաշխավորված է, կամ գտնելու վերջնական
նպատակակետ մեկնող փոխադրամիջոցներ:997
Նվազագույն երաշխիքները
Խորհուրդ է տրվում «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 5–րդ գլխում ավելացնել
լրացուցիչ հոդված, որում կնշվեն նվազագույն երաշխիքները, որոնք պետք է պահպանվեն
բոլոր ժամանակներում, երբ օտարերկրացին հեռացվելու է Հայաստանի Հանրապետությունից։ Այդ նվազագույն երաշխիքները կարող են լինել, ԵՄ կանոնագրքին համապատասխան,
հետևյալները՝ համարժեք վերաբերմունք և պաշտպանության մակարդակ (ոչ նվազ
պայմաններ, քան ամրագրված են Վերադարձի մասին հրահանգի 8–րդ հոդվածի 4–րդ և 5–րդ
մասերում), հեռացումը հետաձգելու հնարավորություն (Վերադարձի մասին մասին հրահանգի
9–րդ հոդվածի 2–րդ մասի «ա» կետ), անհետաձգելի բուժօգնության տրամադրում և խոցելի
անձանց կարիքների հաշվի առնում (Վերադարձի մասին հրահանգի 14–րդ հոդվածի 1-ին մասի
«բ» և «դ» կետեր), պայման նվազագույն պայմանների սահմանում (Վերադարձի մասին
հրահանգի 16–րդ և 17–րդ հոդվածներ) և վերադարձնելու անթույլատրելիության սկզբունքի
պահպանում։
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Բացառություններ առկա են «Փախստականի կարգավիճակ շնորհելու և դրանից զրկելու մասով անդամ
պետություններում ընթացակարգերի համար նվազագույն չափանիշների մասին» Խորհրդի 2005 թվականի
դեկտեմբերի 1-ի 2005/85/ԵՀ հրահանգի15-րդ հոդվածի 3-6-րդ մասերում: Պաշտոնական տեղեկագիր L 326, 2005
թվականի դեկտեմբերի 13, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:326:0013:0034:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17ին):
997
Շենգենյան համաձայնագիրը կիրարկող կոնվենցիայի 26-րդ հոդվածի և Շենգենյան սահմանային օրենսգրքի
Vհավելված:
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16. ՀԵՏԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ [ՌԵԱԴՄԻՍԻԱ]
16.1 ԵՄ կանոնագիրքը
Հետընդունման մասին համաձայնագրերով դյուրացվում է այն անձանց վերադարձն ու
տարանցումը, որոնք չեն բավարարում կամ այլևս չեն բավարարում հարցում ներկայացնող
պետություն մուտք գործելու, այնտեղ ներկա գտնվելու կամ բնակության/կացության
պայմանները:998 Շատ է վիճարկվում այն հարցը, որ իր այն քաղաքացիներին հետ ընդունելու՝
երկրի պարտավորությունը, որոնք անօրինական հիմունքներով են գտնվում այլ երկրի
տարածքում, բխում է միջազգային սովորութային իրավունքից:999 Հետընդունման մասին
համաձայնագրերով դյուրացվում է այս պարտավորության կատարումը: Հետընդունման
մասին համաձայնագրերը կարող են նաև պարունակել դրույթներ, որոնք պարտավորեցնում
են երկրներին հետ ընդունելու երրորդ երկրի այն քաղաքացիներին կամ քաղաքացիություն
չունեցող անձանց, որոնց առնչությամբ կարող է ցույց տրվել, որ նրանք անցել են իրենց
տարածքով նախքան ԵՄ տարածք ժամանելը: Հետընդունման մասին համաձայնագրերը
վերադարձի վերաբերյալ ԵՄ քաղաքականության անբաժանելի մասն են կազմում:1000 Դրանք
գործնականում կիրառվում են վերադարձի վերաբերյալ որոշում կայացնելուց հետո՝ ԵՄ
Վերադարձի մասին հրահանգի և Ապաստանի վերաբերյալ ԵՄ կանոնագրքի համաձայն:
Հետընդունման մասին համաձայնագրերով ամրագրվում են հստակ պարտավորություններ և
ընթացակարգեր, որոնց պետք է հետևեն ԵՄ և ԵՄ անդամ չհանդիսացող պետությունների
իրավասու մարմինները այն մասով, թե երբ և ինչպես իրենք պետք է հետ ընդունեն այն
անձանց, որոնք, պարզվել է, որ անկանոն կարգավիճակով են գտնվում ԵՄ-ում:
Հետընդունման մասին համաձայնագրերը կնքվում են երկկողմ մակարդակով՝ ԵՄ
անդամ պետության և երրորդ երկրի միջև, կամ եվրոպական մակարդակով՝ ԵՄ-ի և երրորդ
998

Եվրոպական հանձնաժողով, Անօրինական հիմունքներով բնակվող անձանց վերաբերյալ Համայնքի վերադարձի
քաղաքականության մասին՝ Խորհրդին և Եվրոպական պառլամենտին ուղղված Հանձնաժողովի
հաղորդագրություն, COM (2002)504 վերջնական, 2002 թվականի հոկտեմբերի 14, հասանելի է հետևյալ
հասցեով՝http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0564:FIN:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի
փետրվարի 17-ին):
999
Cassarino, JP, ReadmissionPolicyintheEuropeanUnion, DirectorateGeneralforInternalPolicies, PolicyDepartmentC: Citizens'
RightsandConstitutionalAffairs, CivilLiberties, JusticeandHomeAffairs, Brussels, EuropeanParliament, 2010, p. 13.
[Կասսարինո, ՋՓ, Հետընդունման քաղաքականությունը Եվրոպական միությունում, Ներքին քաղաքականության
հարցերով գլխավոր տնօրինություն, Քաղաքականության հարցերով վարչություն C - Քաղաքացիների
իրավունքներ և սահմանադրական գործեր, քաղաքացիական ազատություններ, արդարադատություն և ներքին
գործեր, Բրյուսել, Եվրոպական պառլամենտ, 2010, էջ 13:]
1000
Տե՛ս 1) Եվրոպական միության խորհուրդ, Նախագահության եզրակացություններ, Տամպերեում կայացած
Եվրոպական խորհրդի նիստ, 1999 թվականի հոկտեմբերի 15-16, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00200-r1.en9.htm (էջայցը՝ 2013 թվականի
փետրվարի 17-ին), 2) Հաագայի ծրագիր. Ազատության, անվտանգության և արդարադատության ամրապնդումը
Եվրոպականn միությունում, 2004 թվականի դեկտեմբերի 13, 2005/C 53/01, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/04/st16/st16054.en04.pdf (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17-ին), 3)
Եվրոպական միության խորհուրդ,Նախագահության եզրակացություններ, Լաակեում կայացած Եվրոպական
խորհրդի նիստ, 2001 թվականի դեկտեմբերի 14-15, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/68827.pdf (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի
17-ին), 4) Եվրոպական համայնքների հանձնաժողով, Անօրինական հիմունքներով բնակվող անձանց վերաբերյալ
Համայնքի վերադարձի քաղաքականության մասին կանաչ փաստաթուղթ, COM/2002/0175, 2002 թվականի ապրիլի
10, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ at http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2002/com2002_0175en01.pdf
(էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17-ին), 5) Անօրինական հիմունքներով բնակվող անձանց վերաբերյալ
Համայնքի վերադարձի քաղաքականության մասին՝ Խորհրդին և Եվրոպական պառլամենտին ուղղված
Հանձնաժողովի հաղորդագրություն, COM/2002/0564 վերջնական, 2002 թվականի հոկտեմբերի 14, հասանելի է
հետևյալ հասցեով՝ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0564:FIN:EN:PDF (էջայցը՝ 2013
թվականի փետրվարի 17-ին):
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երկրի միջև: ԵՄ անդամ պետություններն պահպանել են երկկողմ համաձայնագրեր կնքելու
իրենց իրավունքը նույնիսկ անօրինական միգրացիայի և անօրինական բնակության/կացության ոլորտում (որն ընդգրկում է հետընդունումը) Համայնքի իրավասության
պայմաններում: Այսպիսով, հետընդունման հետ կապված հարցերով իրավասություն ունի նաև
Միությունը:1001
Հետընդունման մասին ԵՄ համաձայնագրերը
1999 թվականին ԵՀ Պայմանագրի (ԵՀՊ) 63-րդ հոդվածի 3-րդ մասին «բ» կետով հստակ
լիազորություններ էին վերապահվում Եվրոպական համայնքին անօրինական ներգաղթի և
անօրինական բնակության/կացության հարցերը, այդ թվում՝ անօրինական հիմունքներով
բնակվողների հայրենադարձման հետ կապված հարցերը հասցեագրելու համար:1002 Այն
պահից ի վեր, ինչ իրավասությունն այս ոլորտում վերապահվել է Եվրոպական համայնքին,
Խորհուրդն ընդունել է Հանձնաժողովին ուղղված՝ ավելի, քան 15 երկրների հետ բանակցելու
վերաբերյալ հրահանգներ: 2009 թվականին Լիսաբոնի պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու հետ`
ԵՄ կողմից հետընդունման մասին համաձայնագրերի կնքումը ստացել է հստակ իրավական
հիմք: «Եվրոպական միության գործունեության մասին» պայմանագրի 79-րդ հոդվածի 3-րդ
մասում նշվում է, որ «Միությունը կարող է երրորդ երկրների հետ կնքել համաձայնագրեր
անդամ պետություններից մեկի տարածքում մուտքի, ներկայության կամ բնակության
պայմանները չբավարարող կամ այլևս չբավարարող երրորդ երկրների քաղաքացիներին`
իրենց ծագման երկրներ կրկին հետ ընդունելու վերաբերյալ»: Այդ իրավական հիմքով
Հանձնաժողովն արդեն հետընդունման մասին 13 համաձայնագիր է կնքել երրորդ երկրների
հետ,1003 իսկ մյուս 8 երկրների հետ բանակցություններն ընթացքի մեջ են:1004

1001

Cassarino, JP, ReadmissionPolicyintheEuropeanUnion, DirectorateGeneralforInternalPolicies, PolicyDepartmentC: Citizens'
RightsandConstitutionalAffairs, CivilLiberties, JusticeandHomeAffairs, Brussels, EuropeanParliament, 2010, p. 13.
[Կասսարինո, ՋՓ, Հետընդունման քաղաքականությունը Եվրոպական միությունում, Ներքին քաղաքականության
հարցերով գլխավոր տնօրինություն, Քաղաքականության հարցերով վարչություն C - Քաղաքացիների
իրավունքներ և սահմանադրական գործեր, քաղաքացիական ազատություններ, արդարադատություն և ներքին
գործեր, Բրյուսել, Եվրոպական պառլամենտ, 2010, էջ 17:]
1002
«Եվրոպական միության մասին» պայմանագիրը փոփոխող Ամստերդամի պայմանագիր, Եվրոպական
համայնքների հիմնադրման վերաբերյալ պայմանագրերը և հարակից ակտերը, Պաշտոնական տեղեկագիր C340,
1997 թվականի նոյեմբերի 10, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1997:340:0001:0144:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17ին):
1003
Ալբանիայի, Բոսնիա և Հերցեգովինայի, Մակեդոնիայի նախկին Հարավսլական Հանրապետության,
Վրաստանի, Հոնկոնգի, Մակաոյի, Մոլդովայի, Մոնտենեգրոյի, Պակիստանի, Ռուսաստանի, Սերբիայի, Շրի
Լանկայի, Ուկրաինայի հետ: ՄԹ Պառլամենտի, Վերահսկողության հարցերով եվրոպական կոմիտեի կողմից
ստացված տեղեկատվություն, Քսանվեցերորդ զեկույց, 10 HO (34450) (34451) Հետընդունման մասին ԵՄ
համաձայնագիր Հայաստանի հետ, 2013 թվականի հունվարի 9, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmeuleg/86-xxvi/8614.htm (էջայցը՝ 2013 թվականի
փետրվարի 17-ին):
1004
Թուրքիայի, Մարոկկոյի, Կաբե Վերդեի, Հայաստանի, Բելառուսի, Չինաստանի, Ադրբեջանի և Ալժիրի հետ:
Տեղեկատվություն՝ 1) Հետընդունման մասին ԵՄ համաձայնագրերից, Ընթացիկ իրավիճակի հակիրճ
նկարագրություն (2011), Եվրոպական պառլամենտին և Խորհրդին ուղղված Հանձնաժողովի հաղորդագրությանը
կից ներկայացված՝ Հանձնաժողովի աշխատակազմի աշխատանքային փաստաթուղթ, Հետընդունման մասին ԵՄ
համաձայնագրերի գնահատում, 2011 թվականի փետրվարի 23, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0209:FIN:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17-ին) և 2)
ՄԹ Պառլամենտի, Վերահսկողության հարցերով եվրոպական կոմիտեի կողմից, Քսանվեցերորդ զեկույց, 10 HO
(34450) (34451) Հետընդունման մասին ԵՄ համաձայնագիր Հայաստանի հետ, 2013 թվականի հունվարի 9,
հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmeuleg/86-xxvi/8614.htm
(վերջին էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17-ին):
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Կարևոր է նաև նշել, որ 1995 թվականի վերջից Խորհուրդը որոշակի փոխկապակցվածություն էր սահմաներ անդամ պետության տարածքում օրինական հիմունքներով գտնվող
անձանց հայրենադարձման ու Ասոցացման և համագործակցության մասին եվրոպական
համաձայնագրերի կնքման միջև: 1999 թվականին որոշում է կայացվել հետընդունման մասին
ստանդարտ դրույթներ ներառել Համայնքի բոլոր համաձայնագրերում և Եվրոպական
համայնքի, իր անդամ պետությունների և երրորդ երկրների միջև համաձայնագրերում:1005 Այդ
ժամանակվանից ի վեր հետընդունմանը վերաբերող 4 հոդվածներ պարունակող հատուկ
բաժինը դարձել է այդ համաձայնագրերի անբաժանելի մասը:1006
2011 թվականին իրականացվել է Հետընդունման մասին ԵՄ համաձայնագրերի
գնահատում, և Հանձնաժողովը համապատասխանաբար մի շարք առաջարկություններ է
ներկայացնել հետընդունման վերաբերյալ ԵՄ նորացված քաղաքականության վերաբերյալ:1007
Գնահատման մեջ նշվում է, որ եթե հետընդունման մասին համաձայնագրերը պատշաճ
կերպով կիրառվում են, ապա դրանք իրենց արժեքավոր ներդրումն են ունենում
քաղաքացիների հետընդունման մասով և նպաստում են երրորդ երկրներից անկանոն
միգրացիայի դեմ պայքարելուն: Հանձնաժողովն առաջարկել է, որ անդամ պետությունները
կիրառեն Հետընդունման մասին ԵՄ համաձայնագրերը անձանց վերադարձնելու բոլոր
դեպքերում, և որ նրանք չառաջնորդվեն միայն իրենց երկկողմ պայմանավորվածություններով:
Բացի դրանից՝ ընդգծվել է, որ Հետընդունման մասին ԵՄ համաձայնագրերով կարգավորվող՝
երրորդ երկրներին ուղղված հետընդունման մասին դիմումները զգալի թիվ են կազմում,
այնուամենայնիվ, վերադարձի իրական թվի մասին չկան բավարար տվյալներ: Ավելին,
Հանձնաժողովը նշել է, որ «երրորդ երկրի քաղաքացու վերաբերյալ դրույթը» հազվադեպ է
գործածվել (բացառությամբ Ուկրաինայի հետ հետընդունման մասին համաձայնագրի),
հետևաբար այդպիսի դրույթ ներառելու անհրաժեշտության մասով պետք է մանրակրկիտ
գնահատում իրականացվի նախքան բանակցություններ սկսելը: Եվ վերջինը, ինչ վերաբերում
է այն դրույթներին, որոնցով նախատեսվում են արագացված ընթացակարգերի կիրառում կամ
տարանցում, ապա դրանք նույնպես հազվադեպ են կիրառվում, ուստի այդ դրույթները պետք է
բացառվեն բանակցման ապագա լիազորություններից: Բացի դրանից՝ բանակցման
վերաբերյալ հրահանգները չեն նախատեսում խրախուսման բավարար միջոցներ և
հանգեցնում են բանակցություններն ուշացումով ավարտին հասցնելուն և/կամ լրացուցիչ
զիջումների: Անհրաժեշտ է բարձրացնել Հետընդունման հարցերով համատեղ կոմիտեի դերը,
որը մոնիթորինգի է ենթարկում համաձայնագրերի իրականացման և մարդու իրավունքների
հետ կապված հարցերը: Հանձնաժողովը նաև առաջարկել է, որ ԵՄ կողմից մշակվեն
խրախուսման միջոցներ շարժունակության վերաբերյալ փոխկապակցված փաթեթում ներա-
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«Համայնքի բոլոր համաձայնագրերում և Եվրոպական համայնքի, իր անդամ պետությունների և երրորդ
երկրների միջև համաձայնագրերում հետընդունման մասին տիպային դրույթներ ներառելու մասին» Խորհրդի
հրահանգ, 13409/99, 1999 թվականի նոյեմբերի 25:
1006
Տե՛ս Հետընդունման մասին դրույթ պարունակող համաձայնագրերի ցանկը, DGRELEX/B2- Պայմանագրերի
հարցերով գրասենյակ, 2011 թվականի հուլիսի 7, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://ec.europa.eu/world/agreements/viewCollection.do?fileID=58592(էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17-ին):
1007
Եվրոպական հանձնաժողով, Եվրոպական պառլամենտին և Խորհրդին ուղղված՝ Հանձնաժողովի
հաղորդագրություն, Հետընդունման մասին ԵՄ համաձայնագրերի գնահատում COM/2011/0076 վերջնական, 2011
թվականի փետրվարի 23, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ at http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0076:FIN:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17-ին):
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ռելու համար, որը պետք է առաջարկվի բանակցող երրորդ երկրին բանակցությունների
մեկնարկին:1008
Հետընդունման մասին երկկողմ համաձայնագրերը
ԵՄ կանոնագրքի գործողության մասով կողմնորոշիչ սահմանման համաձայն
հետընդունումը այն անձի (սեփական քաղաքացիներ, երրորդ երկրի քաղաքացիներ կամ
քաղաքացիություն չունեցող անձինք) կողմից երկիր վերստին մուտք գործելն ընդունող
պետության գործողությունն է, որը, պարզվել է, որ անօրինական հիմունքներով է մուտք
գործել, գտնվում կամ բնակվում այլ պետության տարածքում:1009 Հետընդունման մասին
համաձայնագիրը պայմանավորվող կողմերի համար փոխադարձ պարտավորություններ
սահմանող համաձայնագիր է, ինչպես նաև վարչական և գործառնական մանրամասն
ընթացակարգեր՝ այն անձանց վերադարձը և տարանցումը դյուրացնելու համար, որոնք չեն
բավարարում կամ այլևս չեն բավարարում հարցում ներկայացնող պետություն մուտք գործելու,
այնտեղ գտնվելու կամ բնակվելու պայմանները:1010
Անդամ պետության և երրորդ երկրի միջև հետընդունման մասին երկկողմ համաձայնագրի օրինակելի ձևի վերաբերյալ առաջարկությունն ընդունվել է 1994 թվականին՝1011
որպես երրորդ երկրների հետ բանակցությունների հիմք (ուժի մեջ է 1995 թվականի հունվարի
1-ից): 1995 թվականին Առաջարկություն է ընդունվել Ղեկավար սկզբունքների վերաբերյալ,
որոնց պետք է հետևել Հետընդունման մասին համաձայնագրերի կիրարկման վերաբերյալ
արձանագրություններ կազմելիս:1012
Անդամ պետությունների հետընդունման մասին օրինակելի համաձայնագիրն օգտագործում են որպես հիմք երրորդ երկրների հետ հետընդունման մասին համայնագրեր կնքելու
շուրջ բանակցությունների համար: Հետընդունման մասի համաձայնագրերը չպետք է ազ1008

Եզրակացություններ, Եվրոպական պառլամենտին և Խորհրդին ուղղված՝ Հանձնաժողովի հաղորդագրություն,
Հետընդունման մասին ԵՄ համաձայնագրերի գնահատումCOM/2011/0076 վերջնական, 2011 թվականի փետրվարի
23, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0076:FIN:EN:PDF
(էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17-ին):
1009
Անօրինական հիմունքներով բնակվող անձանց վերաբերյալ Համայնքի վերադարձի քաղաքականության մասին՝
Խորհրդին և Եվրոպական պառլամենտին ուղղված Հանձնաժողովի հաղորդագրության որպես հավելված
ներկայացված սահմանումներ , COM/2002/0564 վերջնական, 2002 թվականի հոկտեմբերի 14, հասանելի է հետևյալ
հասցեով՝ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0564:FIN:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի
փետրվարի 17-ին), ինչպես նաև Վերադարձի վերաբերյալ գործողությունների ծրագրի կողմնորոշիչ
սահմանումների 1-ին հավելված, 2002 թվականի նոյեմբերի 28:
1010
Անօրինական հիմունքներով բնակվող անձանց վերաբերյալ Համայնքի վերադարձի քաղաքականության մասին՝
Խորհրդին և Եվրոպական պառլամենտին ուղղված Հանձնաժողովի հաղորդագրության որպես հավելված
ներկայացված սահմանումներ , COM/2002/0564 վերջնական, 2002 թվականի հոկտեմբերի 14, հասանելի է հետևյալ
հասցեով՝ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0564:FIN:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի
փետրվարի 17-ին), ինչպես նաև Վերադարձի վերաբերյալ գործողությունների ծրագրի կողմնորոշիչ
սահմանումների 1-ին հավելված, 2002 թվականի նոյեմբերի 28:
1011
«Անդամ պետության և երրորդ երկրի միջև հետընդունման մասին երկկողմ համաձայնագրի օրինակելի ձևի
վերաբերյալ» Խորհրդի 1994 թվականի նոյեմբերի 30-ի առաջարկություն, Պաշտոնական տեղեկագիր C 274, 1996
թվականի սեպտեմբերի 19, (այսուհետ՝ Հետընդունման մասին երկկողմ համաձայնագրի օրինակելի ձևի
վերաբերյալ առաջարկություն), հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1996:274:0020:0024:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17ին):
1012
Խորհրդի 1995 թվականի հուլիսի 24-ի առաջարկություն՝ Ղեկավար սկզբունքների վերաբերյալ, որոնց պետք է
հետևել հետընդունման մասին համաձայնագրերի կիրարկման վերաբերյալ արձանագրություններ
կազմելիս,Պաշտոնական տեղեկագիր C 274, 1996 թվականի սեպտեմբերի 19, (այսուհետ՝ Հետընդունման մասին
համաձայնագրերի համար ղեկավար սկզբունքների վերաբերյալ առաջարկություն), հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1996:274:0025:0033:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի
փետրվարի 17-ին):

288

դեցություն ունենան «Փախստականների կարգավիճակի մասին» կոնվենցիայից, արտահանձնման [էքստրադիցիայի] և տարանցման մասին միջազգային կոնվենցիաներից, «Մարդու
իրավունքների պաշտպանության մասին» 1950 թվականի կոնվենցիայի, ապաստանի
վերաբերյալ միջազգային կոնվենցիաների և երրորդ երկրի քաղաքացիների հետընդունման
մասին միջազգային կոնվենցիաների և համաձայնագրերի ներքո ստանձնած Պայմանավորվող կողմերի պարտավորությունների վրա:1013
Հետընդունման մասին օրինակելի համաձայնագրով սահմանվում են հետընդունման
երեք տարբեր ձևեր:
Սեփական քաղաքացիների հետընդունման մասով՝ օրինակելի համաձայնագրում նշված
է, որ յուրաքանչյուր Պայմանավորվող կողմ, մյուս Պայմանավորվող կողմի հարցման հիման
վրա և առանց այլ ձևական պահանջների, այն անձանց, որոնք չեն բավարարում կամ այլևս չեն
բավարարում հարցում ներկայացնող Պայմանավորվող կողմի տարածք մուտք գործելու կամ
այնտեղ բնակվելու գործող պայմանները՝ պայմանով, որ ապացուցված է կամ կարող է
հիմնավոր կերպով ենթադրվել, որ այդ անձինք ունեն հարցում ստացող Պայմանավորվող
կողմի քաղաքացիություն:1014 Նույնը վերաբերվում է նաև քաղաքացիություն չունեցող անձանց:
Հարցում ներկայացնող Պայմանավորվող կողմի դիմումի հիման վրա՝ հարցում ստացող
Պայմանավորվող կողմը, առանց ուշացման, հետընդունման ենթակա անձին կտրամադրի
հայրենադարձման համար պահանջվող ճամփորդական փաստաթուղթ:
Հարցում
ներկայացնող Պայմանավորվող կողմը նույն պայմաններով հետ է ընդունում այդպիսի
անձանց, եթե ստուգումների արդյունքում պարզվում է, որ այդ անձինք չունեն հարցում
ներկայացնող Պայմանավորվող կողմի քաղաքացիություն:1015 Դա չի կիրառվում, եթե
հետընդունման պարտավորությունը հիմնված է այն փաստի վրա, որ հարցում ստացող
Պայմանավորվող կողմը զրկել է տվյալ անձին իր քաղաքացիությունից, այն բանից հետո, երբ
այդ անձը մուտք էր գործել հարցում ներկայացնող Պայմանավորվող կողմի տարածք. ընդ
որում՝ հարցում ներկայացնող Պայմանավորվող կողմը այդ անձին հպատակագրում
տրամադրելու հարցում որևէ խոստում չի տվել:1016
Ինչ վերաբերում է արտաքին սահմանով մուտք գործած երրորդ երկրի քաղաքացիների
հետընդունմանը, ապա Պայմանավորվող կողմը, որի արտաքին սահմանով, կարելի է
ապացուցել կամ հիմնավոր կերպով ենթադրել, որ մուտք է գործել այն անձը, որը չի
բավարարում կամ այլևս չի բավարարում հարցում ներկայացնող Պայմանավոր տարածք
մուտք գործելու կամ այնտեղ բնակվելու գործող պայմանները, հետ է ընդունում տվյալ անձին
այդ Պայմանավորվող կողմի հարցման հիման վրա և առանց որևէ այլ ձևական պահանջի:1017
Պարտավորությունը կիրառելի չէ այն անձանց նկատմամբ, որոնք ունեն հարցում
ներկայացնող Պայմանավորվող կողմի կողմից տրված վավերական բնակության/կացության
թույլտվություն:
Առաջնահերթությունը պետք է տրվի իրենց ծագման երկրի հարակից
պետության՝ վտարվող քաղաքացուն:1018
Ինչ վերաբերում է մուտքի համար պատասխանատու Պայմանավորվող կողմի կողմից
երրորդ երկրի քաղաքացիների հետընդունմանը, ապա սահմանվում է, որ եթե հարցում
ներկայացնող Պայմանավորվող կողմի տարածք ժամանած անձը չի բավարարում մուտք
1013

Հետընդունման մասին երկկողմ օրինակելի համաձայնագրի վերաբերյալ առաջարկության 11-րդ հոդված:
Հետընդունման մասին երկկողմ օրինակելի համաձայնագրի վերաբերյալ առաջարկության 1-ին հոդվածի 1-ին մաս:
1015
Հետընդունման մասին երկկողմ օրինակելի համաձայնագրի վերաբերյալ առաջարկության 1-ին հոդվածի 3-րդ մաս:
1016
Հետընդունման մասին երկկողմ օրինակելի համաձայնագրի վերաբերյալ առաջարկության 1-ին հոդվածի 3-րդ մաս:
1017
Հետընդունման մասին երկկողմ օրինակելի համաձայնագրի վերաբերյալ առաջարկության 2-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
1018
Հետընդունման մասին երկկողմ օրինակելի համաձայնագրի վերաբերյալ առաջարկության 2-րդ հոդվածի 4-րդ մաս:
1014
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գործելու կամ բնակվելու գործող պայմաններին, և եթե այդ անձը ունի հարցում ներկայացնող
Պայմանավորվող կողմի կողմից տրամադրված վավերական վիզա կամ հարցում ստացող
Պայմանավորվող կողմի կողմից տրված վավերական բնակության/կացության թույլտվություն,
ապա այդ Պայմանավորվող կողմը հետ է ընդունում տվյալ անձին առանց որևէ ձևական
պահանջի՝ հարցում ներկայացնող Պայմանավորվող կողմի հարցման հիման վրա:1019 Դա չի
կիրառվում, եթե տրամադրվել է տարանցման վիզա, և երբ երկու Պայմանավորվող կողմերն էլ
տրամադրել են վիզա կամ բնակության/կացության թույլտվություն. այդ դեպքում
պատասխանատու է այն Պայմանավորվող կողմը, որի տրամադրված վիզայի կամ
բնակության/կացության թույլտվության ժամկետը վերջինն է լրանում:1020
Հետընդունման համար դիմումը պետք է ներկայացնել այն պահից հետո մեկ տարվա
ընթացքում, երբ Պայմանավորվող կողմը պարզել է, որ երրորդ երկրի տվյալ քաղաքացին
օրինական հիմունքներով է մուտք գործել կամ գտնվում իր տարածքում:1021 Հարցում ստացող
Պայմանավորվող կողմը պետք է պատասխանի հետընդունման մասին հարցումներին 15 օր
առավելագույն ժամկետում:1022 Այն նաև պետք է, առանց ուշացման, պատասխանատվություն
ստանձնի այն անձանց նկատմամբ, որոնց հետընդունման շուրջ համաձայնություն է ձեռք
բերվել մեկ ամիս առավելագույն ժամկետում:1023 Այս ժամանակահատվածը կարող է
երկարաձգվել հարցում ներկայացնող Պայմանավորվող կողմի կողմից: Մինչև հարցում
ստացող Կողմի սահման անձանց տեղափոխման ծախսերը հոգում է հարցում ներկայացնող
Պայմանավորվող կողմը:1024 Համաձայնագրին համապատասխան՝ Պայմանավորվող կողմերը
պետք է ստեղծեն Փորձագետների կոմիտե, որոնք կհանդիպեն տարին առնվազն մեկ անգամ՝
մոնիթորինգի ենթարկելու սույն համաձայնագրի կիրառումը, դրանում փոփոխություններ
կատարելու վերաբերյալ առաջարկներ ներկայացնելու և առաջարկելու համապատասխան
միջոցներ անօրինական ներգաղթի դեմ պայքարի համար:1025 Հետընդունման օրինակելի
համաձայնագրով սահմանվում է նաև Պայմանավորվող կողմիտարածքով անցնելու1026 և
տեղափոխված անհատների անձնական տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ դրույթ:1027
1995 թվականի Ղեկավար սկզբունքները անդամ պետությունների կողմից պետք է
օգտագործվեն երրորդ երկրների հետ բանակցությունների ժամանակ՝ հետընդունման մասին
համաձայնագրերը կիրարկելու վերաբերյալ արձանագրություններ կազմելիս:
Առաջինը,
Պայմանավորվող կողմերը պետք է օգտագործեն ընդհանուր ձևեր՝ առանց թույլատրության
բնակվող անձանց վերադարձի/հետընդունման համար:1028 Վերադարձը/հետընդունումը
կարող է տեղի ունենալ՝ 1) պարզեցված կարգով, կամ 2) սովորական կարգով: Պարզեցված
կարգը պետք է կիրառվի այն անձանց մասով, որոնք բերման են ենթարկվել սահմանային
1019

Հետընդունման մասին երկկողմ օրինակելի համաձայնագրի վերաբերյալ առաջարկության 3-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
Հետընդունման մասին երկկողմ օրինակելի համաձայնագրի վերաբերյալ առաջարկության 3-րդ հոդվածի 2-րդ մաս
և 3-րդ մասի 3-րդ կետ:
1021
Հետընդունման մասին երկկողմ օրինակելի համաձայնագրի վերաբերյալ առաջարկության 6-րդ հոդված:
1022
Հետընդունման մասին երկկողմ օրինակելի համաձայնագրի վերաբերյալ առաջարկության 5-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
1023
Հետընդունման մասին երկկողմ օրինակելի համաձայնագրի վերաբերյալ առաջարկության 5-րդ հոդվածի 2-րդ
մաս:
1024
Հետընդունման մասին երկկողմ օրինակելի համաձայնագրի վերաբերյալ առաջարկության 9-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
1025
Հետընդունման մասին երկկողմ օրինակելի համաձայնագրի վերաբերյալ առաջարկության 10-րդ հոդված:
1026
Հետընդունման մասին երկկողմ օրինակելի համաձայնագրի վերաբերյալ առաջարկության 7-րդ հոդված:
1027
Հետընդունման մասին երկկողմ օրինակելի համաձայնագրի վերաբերյալ առաջարկության 8-րդ հոդված:
1028
Երեք ընդհանուր ձև՝ (1. վերադարձի հաշվառում, 2. անձի հետընդունումպարզեցված կարգով, և 3. անձի
վերադարձի/հետընդունման մասին հարցում և անձի վերադարձի/հետընդունման հաշվառում) ներառված է
Հետընդունման մասին համաձայնագրերի համար ղեկավար սկզբունքների վերաբերյալ առաջարկության
հավելվածում:
1020
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գոտում, մինչդեռ սովորական կարգը կիրառվում է, երբ հնարավոր չէ կիրառել պարզեցված
կարգը: Պայմանավորվող կողմերը որոշում են հետընդունման պարզեցված կարգով
նախատեսված ընդհանուր ժամանակը, որը պետք է լինի շատ կարճ (արդեն ստորագրված
համաձայնագրերում այդ ժամանակը չի գերազանցում 48 ժամը), մինչդեռ վերադարձի
վերաբերյալ ծանուցումը կարող է տրվել ցանկացած ձևով (հեռախոսով, ֆաքսով, տելեքսով
կամ բանավոր), և վերադարձն իրականացվում է տեղական սահմանապահ մարմինների
կողմից:1029 Սովորական կարգի դեպքում, հետընդունման վերաբերյալ հարցում պետք է
ներկայացնել, և պատասխանը պետք է տրվի գրավոր Կողմերի կողմից որոշված կարճ
ժամանակահատվածում:1030 Ղեկավար սկզբունքներով սահմանվում է այն փաստաթղթերի
մանրամասն ցանկը, որը կարող է որպես միջոց հանդիսանալ հետընդունման ենթակա
անձանց ինքնությունը պարզելու համար: Հետընդունման մասին համաձայնագիրը կիրարկող
արձանագրությունում պետք է հստակ նշվեն՝ 1) այն միջոցները, որոնցով ապացուցվում կամ
սահմանվում է 1) քաղաքացիության կանխավարկածը և 2) արտաքին սահմանով մուտքը
գործելու կանխավարկածը:1031 Արձանագրությունում պետք է նաև նշվի, որ սահմանային
հսկողության համար պատասխանատու նախարարները պետք է նշանակեն սահմանային
անցակետեր, որոնք կարող են օգտագործվել օտարերկրացիների հետընդունման և
տարանցման ճանապարհով երթևեկող օտարերկրացիների մուտքի համար, ինչպես նաև
նշանակել կենտրոնական կամ տեղական մարմիններ, որոնք իրավասու կլինեն
հետընդունման կամ տարանցման վերաբերյալ հարցումներն ուսումնասիրելու համար:1032
Ղեկավար սկզբունքներով նաև նախատեսվում են ուղեկցությամբ տեղափոխվող երրորդ
երկրի քաղաքացիների տարանցման պայմանները, արձանագրությունում տվյալներիպաշտպանության վերաբերյալ դրույթ ներառելու հնարավորությունը և արձանագրության
կիրառելիության պայմանները:1033
ԵՄ կանոնագրքում Շենգենյան կանոնագիրքը ներառելուց հետո1034 ԵՄ անդամ
պետությունների համար կիրառելի է դարձել նաև Շենգենյան պետությունների միջև
հետընդունման մասին համաձայնագրերի շրջանակներում Ապացուցման միջոցների և
կողմնորոշիչ ապացույցների համար ղեկավար սկզբունքների վերաբերյալ Գործադիր
կոմիտեի 1997 թվականի որոշումը:1035 Խորհուրդը փոխարինել է Շենգենյան կանոնագրքով
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Հետընդունման մասին համաձայնագրերի համար ղեկավար սկզբունքների վերաբերյալ առաջարկության Iմասի
2-րդ կետ:
1030
Հետընդունման մասին համաձայնագրերի համար ղեկավար սկզբունքների վերաբերյալ առաջարկության Iմասի
3-րդ կետ:
1031
Տե՛ս Հետընդունման մասին համաձայնագրերի համար ղեկավար սկզբունքների վերաբերյալ առաջարկության
IIմասի 2-րդ կետը:
1032
Հետընդունման մասին համաձայնագրերի համար ղեկավար սկզբունքների վերաբերյալ առաջարկության IV, Vև
VIմասեր:
1033
Հետընդունման մասին համաձայնագրերի համար ղեկավար սկզբունքների վերաբերյալ առաջարկության IIմասի
2-րդ կետը:
1034
1999 թվականի մայիսի 1-ին Ամստերդամի պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո Շենգենյան կանոնագիրքը,
այդ թվում՝ ավելի վաղ ընդունված Շենգենյան համաձայնագրով ստեղծված Գործադիր կոմիտեի որոշումները,
անմիջապես կիրառվել են Եվրոպական միության անդամ պետությունների նկատմամբ (բացառությամբ Միացյալ
Թագավորության և Իռլանդիայի): Տե՛ս նաև Մուտքի և սահմանային հսկողության վերաբերյալ ընդհանուր
պայմանների վերաբերյալ գլուխը:
1035
Շենգենյան պետությունների միջև հետընդունման մասին համաձայնագրերի շրջանակներում Ապացուցման
միջոցների և կողմնորոշիչ ապացույցների համար ղեկավար սկզբունքների վերաբերյալ Գործադիր կոմիտեի 1997
թվականի դեկտեմբերի 15-ի որոշում (SCH/Com-ex (97) 39 rev.): Պաշտոնական տեղեկագիր L 239, 2000 թվականի
սեպտեմբերի 22 (այսուհետ՝ Ապացուցման միջոցների և կողմնորոշիչ ապացույցների համար ղեկավար
սկզբունքներ), հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eur-
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սահմանված Գործադիր կոմիտեին: Ղեկավար սկզբունքներում նշվել է, որ գործնականում
խնդիրներ են առաջացել հետընդունման մասին համաձայնագիրը կիրառելիս՝ մասնավորապես, օտարերկրացիների կողմից հարցում ստացող պետության տարածքում անօրինական
բնակությունը/կացությունը կամ դրա տարածքով տարանցումը սահմանող ապացուցման
միջոցների մասով: Ղեկավար սկզբունքներով սահմանվում են այն փաստաթղթերի ցանկերը,
որոնք կարող են համարվել որպես՝ 1) բնակությունը/կացությունը կամ տարանցումը կամ 2)
բնակության/կացության կամ տարանցման կանխավարկածը հաստատող: Բնակությունը/կացությունը կամ տարանցումը հաստատող փաստաթղթերը ներառում են, օրինակ,
հարցում ստացող Պայմանավորվող կողմի կողմից ճամփորդական փաստաթղթում փակցված
մուտքի դրոշմը, Պայմանավորվող կողմի հարակից պետության ելքի դրոշմը, մատնահետքեր
կամ անվանական ճամփորդական տոմսը, որոնցով կարող է ֆորմալ կերպով հաստատվել
մուտքը: Բնակության/կացության կամ տարանցման կանխավարկածը հաստատող փաստաթղթերը ներառում են, օրինակ, պաշտոնատար անձանց, երրորդ կողմերի կամ այն անձանց
կողմից արված հայտարարությունները, որոնք պետք է տեղափոխվեն:
Լրացուցիչ որևէ
հետաքննության անհրաժեշտություն չկա, եթե անդամ պետությունները հաշվի են առնում այն
միջոցները, որոնցով սահմանվում են բնակության/կացության կամ տարանցման անառարկելի
ապացույցներ: Այնուամենայնիվ, ընդունելի են հակառակն ապացուցող պնդումները (օրինակ՝
կեղծ կամ կեղծված փաստաթուղթ ներկայացնելը):1036 Եթե անդամ պետությունները հաշվի են
առնում բնակության/կացության կամ տարանցման կանխավարկածը հաստատող միջոցները,
դրանք իրենց բնույթով հերքելի են՝ հակառակն ապացուցելու տեսանկյունից:1037
16.2 Հայաստանի իրավական դաշտը
ԵՄ-ի և Հայաստանի միջև Գործընկերության և համագործակցության համաձայնագիրն
(ԳՀՀ) ուժի մեջ մտնելու հետ մեկտեղ՝ երկու Կողմերը համաձայնություն են ձեռք բերել հետ
ընդունել իրենց այն քաղաքացիներին, որոնք, պարզվել է, որ անօրինական են գտնվում մյուս
Կողմի տարածքում:1038 Ավելի կոնկրետ, ԳՀՀ-ի 72-րդ հոդվածում նշված է, որ անդամ
պետությունները և Հայաստանի Հանրապետությունը համաձայնում են համագործակցել՝
անօրինական ներգաղթը կանխարգելելու և վերահսկելու համար: Այդ նպատակով,
Հայաստանի Հանրապետությունը համաձայնել է հետ ընդունել անդամ պետության
տարածքում անօրինական կարգավիճակով գտնվող իր քաղաքացիներից յուրաքանչյուրին,
անդամ պետության պահանջով և առանց որևէ այլ ձևական պահանջների, և յուրաքանչյուր
անդամ պետություն համաձայնել է հետ ընդունել իր քաղաքացիներից յուրաքանչյուրին,
ինչպես սահմանված է համայնքի նպատակներով, ով անօրինական կարգավիճակով է
գտնվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում՝ վերջինիս պահանջով և առանց որևէ
այլ ձևական պահանջների: Այդ նպատակներով անդամ պետությունները և Հայաստանի
Հանրապետությունը իրենց քաղաքացիներին կտրամադրեն ինքնությունը հաստատող
համապատասխան փաստաթղթեր: Հայաստանի Հանրապետությունը նաև համաձայնել է
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41997D0039:EN:HTML (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի
17-ին):
1036
Ապացուցման միջոցների և կողմնորոշիչ ապացույցների համար ղեկավար սկզբունքների 3-րդ հոդված:
1037
Ապացուցման միջոցների և կողմնորոշիչ ապացույցների համար ղեկավար սկզբունքների 4-րդ հոդված:
1038

Գործընկերության և համագործակցության համաձայնագիր Եվրոպական համայնքների և նրանց անդամ
պետությունների, մի կողմից, և Հայաստանի Հանրապետության միջև, մյուս կողմից, Պաշտոնական տեղեկագիր
239, 1999 թվականի սեպտեմբերի 9, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21999A0909%2801%29:EN:HTML(էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի
17-ին):
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երկկողմ համաձայնագրեր կնքել այն անդամ պետությունների հետ, որոնք այդպիսի պահանջ
են ներկայացնում՝ կանոնակարգելով հետընդունմանն առնչվող կոնկրետ պարտավորությունները՝ ներառյալ այլ երկրների այն քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող
անձանց հետընդունման պարտավորությունը, որոնք տվյալ անդամ պետության տարածք են
ժամանել Հայաստանի Հանրապետությունից, կամ որոնք Հայաստանի Հանրապետության
տարածք են ժամանել այդպիսի որևէ անդամ պետությունից: Հայաստանին առնչվող ԵՀՔ
գործողությունների ծրագրում հետընդունման հարցը ներառված է արդարադատության,
ազատության և անվտանգության ոլորտում համագործակցության շրջանակներում: Հետընդունման մասին ԵՄ-Հայաստան համաձայնագիրը ստորագրվել է 2013 թվականի ապրիլի
19-ին, իսկ Վիզայի տրամադրումը դյուրացնելու մասին համաձայնագիրն ընդունվել է 2012
թվականի դեկտեմբերին: Վիզայի տրամադրումը դյուրացնելու մասին և Հետընդունման
մասին համաձայնագիրն ուժի մեջ կմտնեն նույն օրը:1039 Հետընդունման մասին ԵՄ-Հայաստան
համաձայնագրով նախատեսվում է երկու կողմերի փոխադարձ պարտավորությունը՝ կապված
իրենց այն քաղաքացիներին (որոշ դեպքերում նաև երրորդ երկրի քաղաքացիներին և
քաղաքացիություն չունեցող անձանց) ընդունելու հետ, որոնք, պարզվել է, որ մյուս կողմի
տարածքում գտնվում են անկանոն կարգավիճակում:
Հայաստանը նաև կնքել է երկկողմ համաձայնագրեր մի շարք այլ երկրների հետ՝
անկանոն կարգավիճակով միգրանտների վերադարձի և հետընդունման հարցը կանոնակարգելու նպատակով: Հետընդունման մասին համաձայնագրերով դյուրացվում են անկանոն
կարգավիճակով միգրանտների վերադարձի ընթացակարգերը: Հայաստանը հետընդունման
մասին երկկողմ համաձայնագրեր է ստորագրել Բուլղարիայի, Չեխիայի Հանրապետության,
Դանիայի, Գերմանիայի, Լատվիայի, Լիտվայի, Նորվեգիայի, Ռուսաստանի, Շվեդիայի և
Շվեյցարիայի հետ:1040
16.3 Բացթողումների վերլուծություն
16.3.1 Հայաստանի օրենսդրության և գործնականում դրա կիրառության մասով
բացթողումների վերլուծություն
Կիրառելի չէ։1041
16.3.2 Հայաստանի օրենսդրության և ԵՄ կանոնագրքի միջև բացթողումների
վերլուծություն
Կիրառելի չէ։1042

1039

Մամլո հաղորդագրություն, Վիզաների տրամադրումը դյուրացնելու մասին ԵՄ-Հայաստան համաձայնագիր,
Բրյուսել, 2012 թվականի դեկտեմբերի 17, 17866/12, PRESSE 538, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/134402.pdf (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի
17-ին):
1040
Տեղեկությունը ստացվել է CARIMEast-ից, Իրավական մոդուլ, Հայաստան, Երկկողմ համաձայնագրեր, հասանելի
է հետևյալ հասցեով՝http://www.carim-east.eu/database/legal-module/?ls=3&ind=biag&country=Armenia&lang= (էջայցը՝
2013 թվականի փետրվարի 17-ին):
1041
Հայաստանի և երրորդ երկրների միջև ստորագրված՝ հետընդունման մասին բոլոր համաձայնագրերի
դրույթների և գործնականում դրանց կիրառության մասով բացթողումների վերլուծությունը դուրս կգա սույն
զեկույցի շրջանակի սահմաններից:
1042
Հայաստանի և երրորդ երկրների միջև ստորագրված՝ հետընդունման մասին բոլոր համաձայնագրերի
դրույթների մասով բացթողումների և անդամ պետությունների համար ԵՄ կանոնագրքի դրույթների (կամ
հետընդունման մասին ԵՄ համաձայնագրի դրույթների) վերլուծությունը դուրս կգա սույն զեկույցի շրջանակի
սահմաններից:
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16.4 Առաջարկություններ
Գնահատումը
Հայաստանը պետք է ապահովի, որ երրորդ երկրների հետ կնքված հետընդունման
մասին երկկողմ համաձայնագրերը պատշաճ կերպով կիրարկվեն: Այդ նպատակով, շատ
օգտակար է այդ համաձայնագրերի կիրարկման մակարդակի գնահատումը: Կարող է նաև
օգտակար լինել միևնույն ժամանակ գնահատել հետընդունման մասին համաձայնագրերի
կնքման շուրջ ընթացող բանակցությունները, ինչպես նաև հետընդունման մասին
համաձայնագրերի կիրարկման դիտանցումը, այդ թվում՝ մարդու իրավունքների
պաշտպանությունը։ Գնահատումն իրականացնելու համար 2011 թվականի Հետընդունման
մասին ԵՄ համաձայնագրերի համար իրականացված գնահատումը կարելի էր որպես
մեկնակետ օգտագործել:
Երրորդ երկրների հետ հետընդունման մասին համաձայնագրերը
Հայաստանը կարող է դիտարկել լրացուցիչ երկրների հետ բանակցություններ
նախաձեռնելու հարցը՝ հետընդունման մասին երկկողմ համաձայնագրեր կնքելու նպատակով:
Այդպիսի համաձայնագրեր կարող են կնքվել Հայաստանում միգրանտների ծագման,
տարանցման կամ նպատակակետ հանդիսացող հիմնական երկրների հետ. Առաջնահերթությունը ամեն դեպքում կարելի է տալ հարևան երկրների հետ համաձայնագրերի
կնքմանը: Հասկանալի է, որ ներկայումս դեպի Հայաստան ներգաղթային մեծ հոսքեր առկա
չեն, այնուամենայնիվ, լավ կլինի նախապատրաստվել այդ ուղղությամբ ապագայում
հնարավոր փոփոխություններին։
Հետընդունման մասին համաձայնագրերի բովանդակությունը
Հայաստանը կարող է առաջնորդվել Հետընդունման մասին օրինակելի երկկողմ
համաձայնագրերի մասին առաջարկությամբ,1043 ինչպես նաև Հետընդունման մասին
համաձայնագրերի կիրարկման վերաբերյալ արձանագրությունների ղեկավար սկզբունքների
մասին առաջարկությամբ:1044 Հայաստանը կարող է ապահովել, որ հետընդունման մասին
ապագայում ստորագրվելիք համաձայնագրերը, ի թիվս այլ հարցերի, ունենան նվազագույնը
հետևյալ բովանդակությունը՝
- Պայմանավորվող կողմերի քաղաքացիներին և երրորդ երկրի ու քաղաքացիություն
չունեցող անձանց հետ ընդունելու երկկողմ պարտավորությունը:
- Դրույթ, որով նշվում է, որ մեկ այլ պետության իրավազորության ներքո գտնվող անձի
հետընդունման պահանջ չի ներկայացվի, եթե տվյալ անձը դիմել է ապաստանի համար
հարցում ներկայացրած երկրում՝ այնքան ժամանակ, մինչև դիմումի վերաբերյալ ըստ
էության որոշում կայացնելը, եթե հարցում ներկայացրած և հարցում ստացած երկրների
միջև ուժի մեջ չէ ապաստանի դիմումը քննելու պարտականության վերապահման
մասին համաձայնագիր:
1043
«Անդամ պետության և երրորդ երկրի միջև հետընդունման մասին երկկողմ օրինակելի համաձայնագրի
վերաբերյալ» Խորհրդի 1994 թվականի նոյեմբերի 30-ի առաջարկություն, Պաշտոնական տեղեկագիր C 274, 1996
թվականի սեպտեմբերի 19, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1996:274:0020:0024:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17ին):
1044
Խորհրդի 1995 թվականի հուլիսի 24-ի առաջարկություն՝ Ղեկավար սկզբունքների վերաբերյալ, որոնց պետք է
հետևել հետընդունման մասին համաձայնագրերի կիրարկման վերաբերյալ արձանագրություններ
կազմելիս,Պաշտոնական տեղեկագիր C 274, 1996 թվականի սեպտեմբերի 19, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1996:274:0025:0033:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի
փետրվարի 17-ին):
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-

Որպես քաղաքացիության ապացույցի կամ քաղաքացիության կանխավարկածի համար
պահանջվող փաստաթղթերի հստակ ցանկ:
Հետընդունումն իրականացնելու հստակ ընթացակարգեր և ժամանակամիջոցներ, այդ
թվում՝ տարանցման կանոնակարգումն ու ծախսերի ծածկումը:
Տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ և վերադարձնելու անթույլատրելիության
սկզբունքը հարգելու վերաբերյալ դրույթներ:
Դրույթ, որով սահմանվում է, որ համաձայնագիրը ազդեցություն չունի
«Փախստականների կարգավիճակի մասին» 1950 թվականի կոնվենցիայի,
արտահանձնման
[էքստրադիցիայի]
և
տարանցման
մասին
միջազգային
կոնվենցիաների, «Մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին» 1950 թվականի
կոնվենցիայի, ապաստանի վերաբերյալ միջազգային կոնվենցիաների և երրորդ երկրի
քաղաքացիների
հետընդունման
մասին
միջազգային
կոնվենցիաների
և
համաձայնագրերի ներքո ստանձնած որևէ պարտավորության վրա:
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17. ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
17.1 ԵՄ կանոնագիրքը
Վիճակագրության և անձնական տվյալների հավաքումը
Ապաստանի և միգրացիայի վերաբերյալ Համայնքի վիճակագրության վերաբերյալ
կանոնակարգով սահմանվում են ընդհանուր կանոններ անդամ պետությունների կողմից
ներգաղթի, արտագաղթի և միջազգային պաշտպանության, բնակության/կացության,
անօրինական ներգաղթի և վերադարձի վերաբերյալ վիճակագրություն հավաքելու համար:1045
Կանոնակարգի համաձայն՝ ԵՄ անդամ պետությունները պետք է Եվրաստատին1046
տրամադրեն իրենց տարածք մուտք գործող ներգաղթողների, իրենց տարածքից
արտագաղթողների, իրենց տարածքում բնակվող անձանց, բնակության/կացության
թույլտվությունների, հպատակագրված ֆիզիկական անձանց, միջազգային պաշտպանության
համար դիմող անձանց, այն անձանց թվի վերաբերյալ տեղեկատվություն, որոնց դիմումներն
ուսումնասիրվում են ազգային իրավասու մարմինների կողմից, մերժված դիմումների,
փախստականի, լրացուցիչ պաշտպանության կամ ժամանակավոր պաշտպանության
կարգավիճակներ տվող դիմումների, առանց ուղեկցության անչափահասների, Դուբլինի II
կանոնակարգի1047 համաձայն դիմումների ու փոխանցումների, ինչպես նաև այն անձանց թվի
վերաբերյալ տեղեկատվություն, որոնք վերաբնակեցվելու են:1048 Բացի դրանից՝ ԵՄ անդամ
պետությունները պետք է վիճակագրություն տրամադրեն Եվրաստատին՝ 1) երրորդ երկրի այն
անձանց թվի վերաբերյալ, որոնց մուտքը մերժվել է արտաքին սահմանին և, որոնք, պարզվել
է, որ անօրինական հիմունքներով են գտնվում իրենց տարածքում, 2) երրորդ երկրի
քաղաքացիների վրա տարածքից դուրս գալու պարտավորություն սահմանող դատական կամ
վարչական որոշումների թվի վերաբերյալ, 3) երրորդ երկրի այն անձանց թվի վերաբերյալ,
որոնք վերադարձվել են իրենց ծագման երկրներ, տարանցման երկրներ կամ ԵՄ անդամ
չհանդիսացող այն երկրներ: ԵՄ անդամ պետությունների վիճակագրության հիմքում ընկած են
մարդահամարները, ընտրանքային հարցումները, բնակչության ռեգիստրները և դատական ու
վարչական վարույթների հաշվառումները:
Ընդհանուր առմամբ, վիճակագրությունները
բաժանվում են ըստ տարիքի, սեռի և քաղաքացիության, սակայն Հանձնաժողովը կարող է
ընդունել բաժանման այլ տեսակներ:
Պառլամենտին և Խորհրդին ուղղված Հանձնաժողովի 2010 թվականի հաղորդագրությունով
սահմանվում է ԵՄ այն համակարգերի օգտակար նկարագրությունը, որոնցով կարգավորվում

1045

«Օտարերկրյա աշխատողների վերաբերյալ վիճակագրություն հավաքելու մասին» Խորհրդի թիվ 311/76 (ԵՏՀ)
կանոնակարգը ուժը կորցրած ճանաչող՝ «Միգրացիայի և միջազգային պաշտպանության վերաբերյալ Համայնքի
վիճակագրության» մասին Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2007 թվականի հուլիսի 11-ի թիվ 862/2007 (ԵՀ)
կանոնակարգ, Պաշտոնական տեղեկագիր L 199, 2007 թվականի հուլիսի 31, (այսուհետ՝ Միգրացիայի վերաբերյալ
վիճակագրության մասին կանոնակարգ), հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0023:0029:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17ին):
1046
Եվրաստատը ԵՄ վիճակագրական գրասենյակն է: Այն չի հավաքում տվյալներ, այլ համախմբում է ԵՄ անդամ
պետությունների իրավասու մարմինների կողմից հավաքված տվյալները:
1047
«Երրորդ երկրի քաղաքացու կողմից անդամ պետություններից մեկում ապաստանի համար ներկայացված
դիմումն ուսումնասիրելու համար պատասխանատու անդամ պետություններին որոշելու համար չափորոշիչներ և
մեխանիզմներ սահմանող»՝ Խորհրդի 2003 թվականի փետրվարի 18 թիվ 343/2003 (ԵՀ) կանոնակարգ,
Պաշտոնական տեղեկագիր L 50, 2003 թվականի փետրվարի 25, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:050:0001:0010:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի
փետրվարի 17-ին):
1048
Միգրացիայի վերաբերյալ վիճակագրության մասին կանոնակարգի 3-րդ հոդված:
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են միգրացիային վերաբերող նպատակներով անձնական տվյալների հավաքումը, պահումն ու
փոխանակումը:1049 Այս զեկույցի նպատակների մասով կիրառելի են հետևյալ գործիքները՝
- Վիզայի տեղեկատվական համակարգ (VIS)` VIS–ը հնարավորություն է ընձեռում
ազգային իրավասու մարմիններին մուտք գործելու և օգտվելու Շենգենյան գոտու
համար տրամադրված վիզաների վերաբերյալ տվյալների, այդ թվում՝ կենսաչափական
տվյալների բազա։ Դա նպաստում է ընդհանուր վիզային քաղաքականությանն ու
առավել դյուրացված արդյունավետ սահմանային հսկողության իրականացմանը։
- Eurodac՝Eurodac–ը ապաստան հայցողների և անկանոն կարգավիճակով միգրանտների
մատնահետքերը համեմատելու համար նախատեսված տեղեկատվական համակարգ է։
Այն դյուրացնում է Դուբլին II կանոնակարգի կիրառումը, քանի որ դրանով որոշվում է,
թե որ անդամ պետությունն է պատասխանատու ապաստանի դիմումների
ուսումնասիրման համար։
- Շենգենյան տեղեկատվական համակարգ (SIS) և երկրորդ սերնդի Շենգենյան
տեղեկատվական համակարգը (SIS II)` SIS-ը հնարավորություն է տալիս սահմանային
հսկողության, մաքսային, ոստիկանության, վիզայի հարցերով զբաղվող ԵՄ անդամ
պետությունների ազգային իրավասու մարմինների և դատական մարմինների միջև
տեղեկատվություն փոխանակել։ Այն պարունակում է տեղեկատվություն այն անձանց
վերաբերյալ, որոնք ներգրավված են եղել լուրջ հանցագործություններում կամ
իրավունք չեն ունեցել մուտք գործելու կամ գտնվելու ԵՄ–ում։ Այն նաև պարունակում է
նախազգուշացման
տարրեր
կորած
անձանց
վերաբերյալ,
ինչպես
նաև
տեղեկատվություն գողացված, անօրինական կերպով ձեռք բերված, կորցրած գույքի
վերաբերյալ, ինչպիսիք են՝ թղթադրամները, ավտոմեքենաները, բեռնատարները,
զենքը կան անձը հաստատող փաստաթղթերը։
SIS II-ը՝ երկրորդ սերնդի
տեղեկատվական համակարգը, ներկայումս ավարտական փուլում է։ Այն ունենալու է
բարձր
մակարդակի
ֆունկցիոնալ
հնարավորություններ,
ինչպես
օրինակ՝
կենսաչափական կողմնորոշիչներ օգտագործելու հնարավորություն, նախազգուշացման նոր տեսակներ, նախազգուշացման տարբեր տեսակներ փոխկապակցելու
հնարավորություն (ինչպես օրինակ՝ նախազգուշացում անձի և փոխադրամիջոցի
վերաբերյալ) կամ համակարգում ուղիղ հարցումներ կատարելու հնարավորություն։
Դրանով նաև կապահովվի տվյալների առավել հզոր պաշտպանություն։
- Ընթացքում են եվրոպական նոր գործակալության ստեղծման ուղղությամբ աշխատանքները, որը կաշխատի ներքին գործերի ոլորտում լայնամասշտաբՏՏ
համակարգերի գործառնական կառավարման ուղղությամբ։1050 Գործունեության
մեկնարկին պես՝ Գործակալությունը պատասխանատու կլինի VIS, EURODAC և SIS II–ի
համար։
1049

Եվրոպական հանձնաժողով, Եվրոպական պառլամենտին և Խորհրդին ուղղված Հանձնաժողովի 2010 թվականի
հուլիսի 20-ի հաղորդագրություն՝ Ազատության, անվտանգության և արդարադատության ոլորտում
տեղեկատվության կառավարման ընդհանուր նկարագրություն, COM/2010/0385 վերջնական, 2010 թվականի հուլիսի
20, Պաշտոնական տեղեկագրում չի հրապարակվել, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0385:FIN:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17-ին):
1050
«Ազատության, անվտանգության և արդարադատության ոլորտում լայնամասշտաբ ՏՏ համակարգերի
գործառնական կառավարման համար եվրոպական գործակալություն ստեղծելու մասին» Եվրոպական
պառլամենտի և Խորհրդի 2011 թվականի հոկտեմբերի 25–ի թիվ 1077/2011 (ԵՀ) կանոնակարգ, Պաշտոնական
տեղեկագիր L 286, 2011 թվականի նոյեմբերի 1, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:286:0001:0017:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի
փետրվարի 17–ին)։
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Բացի դրանից՝ ԵՄ մակարդակում առկա են փաստաթղթեր1051 և հաստատություններ,1052
որոնք ուղղված են ԵՄ անդամ պետությունների միջև ահաբեկչության և սահմանային
հանցագործությունների կանխարգելմանն ու դրա դեմ պայքարին, և որոնք վերաբերում են
հիմնականում տեղեկատվության փոխանակմանն ու համագործակցության մակարդակի
բարձրացմանը։ Նույն թեմայի շուրջ համաձայնագրեր գոյություն ունեն նաև ԵՄ անդամ
չհանդիսացող երկրների հետ։1053
Տվյալների պաշտպանությունը
Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգը Եվրոպական միության սահմաններում
տվյալների մշակումը կանոնակարգող հիմնական իրավական փաստաթուղթն է։ «Անձնական
տվյալ» նշանակում է ցանկացած տեղեկատվություն, որը վերաբերում է նույնականացված կամ
նույնականացվող ֆիզիկական անձին («տվյալների սուբյեկտին»). նույնականացվող անձ է
համարվում նա, ում ինքնությունը կարելի է ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն որոշել,
մասնավորապես, հղում կատարելով նույնականացման համարին կամ նրա ֆիզիկական,
հոգեբանական, մտավոր, տնտեսական, մշակութային կամ սոցիալական ինքնությանը հատուկ
մեկ կամ ավելի գործոններին։1054 «Անձնական տվյալների մշակում» նշանակում է ցանկացած
գործողություն կամ գործողությունների շարք, որոնք կատարվում են անձնական տվյալների
նկատմամբ՝ անկախ այն հանգամանքից՝ դրանք իրականացվում են ավտոմատացված
եղանակով, թե ոչ, ինչպիսիք են՝ հավաքելը, գրառելը, համակարգելը, պահպանելը, ճշգրտելը
կամ փոփոխելը, վերականգնելը, դրանց շուրջ խորհրդակցելը, օգտագործելը, վեր հանելը
փոխանցման միջոցով, տարածելը կամ այլ կերպ մատչելի դարձնելը, խմբավորելը կամ
համադրելը, արգելափակելը, ջնջելը կամ ոչնչացնելը։1055 «Վերահսկող սուբյեկտ» նշանակում է
ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, պետական մարմին, գործակալություն կամ
ցանկացած այլ մարմին, որն ինքնուրույն կամ այլոց հետ համատեղ որոշում է անձնական
տվյալների մշակման նպատակները և եղանակները։1056

1051

Տե՛ս, օրինակ, «Եվրոպական միության անդամ պետությունների իրավապահ մարմինների միջև
տեղեկատվության և հետախուզական տվյալների փոխանակումը դյուրացնելու մասին» Խորհրդի 2006 թվականի
դեկտեմբերի 18–ի 2006/960/ԱՆԳ շրջանակային որոշում, Պաշտոնական տեղեկագիր L 386, 2006 թվականի
դեկտեմբերի 29, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:386:0089:0100:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի
փետրվարի 17–ին), «Հատկապես ահաբեկչության և միջսահմանային հանցագործությունների դեմ պայքարելու
հարցում միջսահմանային համագործակցության մակարդակը բարձրացնելու մասին» Խորհրդի 2008 թվականի
հունիսի 23–ի 2008/615/ԵՀ որոշում, Պաշտոնական տեղեկագիր L 210, 2008 թվականի օգոստոսի 6, հասանելի է
հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:210:0001:0011:EN:PDF(էջայցը՝ 2013 թվականի
փետրվարի 17–ին), «Հանրությանը հասանելի էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայություններով կամ հանրային
հեռահաղորդակցության ցանցերով ապահովման մասով գեներացված կամ մշակված տվյալների պահպանման
մասին և Խորհրդի 2002/58/ԵՀ հրահանգը փոփոխող»՝ Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2006/24/ԵՀ
հրահանգ, Պաշտոնական տեղեկագիր L 105, 2006 թվականի ապրիլի 13, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0054:0063:EN:PDF (էջայցը՝ 2013
թվականի փետրվարի 17–ին)։
1052
Հիմնականում Եվրոպական ոստիկանական գրասենյակը (Europol) և ԵՄ–ի դատական համագործակցության
բաժինը (Eurojust)։
1053
Օրինակ, Հանձնաժողովը Ուղևորների անունների հաշվառման մասին համաձայնագիր է ստորագրել Միացյալ
Նահանգների, Ավստրալիայի և Կանադայի հետ։ Հանձնաժողովը նաև համաձայնագիր է ստորագրել Միացյալ
Նահանգների հետ հաղորդագրային ֆինանսական տվյալների փոխանցման մասին (EU-US TFTO Agreement):
1054

Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 2–րդ հոդածի «ա» կետ։
Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 2–րդ հոդածի «բ» կետ։
1056
Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 2–րդ հոդածի «դ» կետ։
1055
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Վերահսկող սուբյեկտն ապահովում է, որ անձնական տվյալները՝ ա) մշակվեն արդար և
օրինական ձևով, բ)հավաքվեն որոշակի, հստակ և իրավաչափ նպատակներով, գ) համարժեք,
համապատասխան և չսահմանազանցող լինեն այն նպատակների առնչությամբ, որոնց համար
հավաքվում են և (կամ) հետագայում մշակվում, և դ) լինեն ճշգրիտ և, անհրաժեշտության
դեպքում, թարմացվեն, ե) պահվեն այնպիսի ձևով, որը թույլ կտանույնականացնել տվյալների
սուբյեկտին այնքան ժամանակով, որը բավարար կլինի այն նպատակներն իրագործելու
համար, որոնց համար տվյալները հավաքվել/հետագայում մշակվել են։1057
Տվյալների սուբյեկտն իրավունք ունի՝
(1) տվյալների մատչելիության. անդամ պետությունները երաշխավորում են, որ տվյալների
սուբյեկտներն իրավունք ունենա վերահսկող սուբյեկտից ձեռք բերել՝առանց
խոչընդոտի, ողջամիտ ժամանակահատվածներում և առանց ծայրահեղ ուշացման կամ
ծախսերի հաստատում այն մասին, թե արդյոք իրեն վերաբերող տվյալները մշակվում
են, թե ոչ, բ) հարկ եղած դեպքում՝ այն տվյալների ուղղումը, ջնջումը կամ
արգելափակումը, որոնց մշակումը չի համապատասխանում Հրահանգի դրույթներին,
գ) երրորդ կողմին, որին տրամադրվել են տվյալները, արված ծանուցումը ցանկացած
ուղղման, ջնջման կամ արգելափակման մասին, որը կատարվել է (բ) կետին
համապատասխան, եթե դա անհնար չէ կամ չի ներառում անհամաչափ
միջոցառումներ։1058
(2) առարկություն ներկայացնելու. անդամ պետությունները տվյալների սուբյեկտին
իրավունք են վերապահում՝ա) ցանկացած ժամանակ իր առանձնահատուկ վիճակին
վերաբերող պարտադիր օրինական հիմքերով առարկել իրեն վերաբերող տվյալների
մշակման դեմ, եթե ազգային օրենսդրությամբ այլ բան նախատեսված չէ, բ) պահանջի
առկայության դեպքում և անվճար հիմունքներով առարկել իրեն վերաբերող
անձնական տվյալների մշակման դեմ, որոնք վերահսկող սուբյեկտի կողմից
նախատեսվում են մշակվել ուղղակի շուկայահանման նպատակներով, կամ էլ
տեղեկացվել նախքան առաջին անգամ անձնական տվյալները երրորդ կողմին
տրամադրելը կամ նրա անունից օգտագործելը ուղղակի շուկայահանման նպատակներով, ինչպես նաև անվճար հիմունքներով ուղղակիորեն առարկելու տվյալների նման
տրամադրման կամ օգտագործման դեմ։1059
Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգով նաև երաշխավորվում է տվյալների
մշակման գաղտնիությունն ու ապահովությունը։1060 Անդամ պետությունները պետք է նաև
ապահովեն՝ 1) յուրաքանչյուր անձի՝ դատական պաշտպանության միջոցներից օգտվելու
իրավունքը՝ տվյալ մշակման նկատմամբ կիրառվող ազգային իրավունքով նրա համար
երաշխավորված իրավունքների ցանկացած խախտման համար,1061 և նաև 2) որ ցանկացած
անձ, ով վնաս է կրել մշակման անօրինական գործողությունից կամ այնպիսի գործողությունից,
որը հակասում է սույն Հրահանգի համաձայն ընդունված ազգային դրույթներին, իրավունք
ունենա վերահսկող սուբյեկտից (եթե այն պատասխանատու է դրա համար) ստանալու
փոխհատուցում՝ պատճառված ցանկացած վնասի դիմաց։1062

1057

Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 6–րդ հոդած։
Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 12–րդ հոդած։
1059
Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 14–րդ հոդած։
1060
Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 16–րդ և 17–րդ հոդածներ։
1061
Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 22–րդ հոդած։
1062
Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 23–րդ հոդած։
1058
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Բացի դրանից՝ տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգով կարգավորվում է
անձնական տվյալների փոխանցումը երրորդ երկրներին։Անդամ պետությունները պետք է
սահմանեն, որ անձնական այնպիսի տվյալների փոխանցումը երրորդ երկիր, որոնք գտնվում
են մշակման մեջ կամ նախատեսված են փոխանցումից հետո մշակվելու համար, կարող է
տեղի ունենալ միայն այն դեպքում, երբ տվյալ երրորդ երկիրն ապահովում է պաշտպանության
համարժեք մակարդակ։ Պաշտպանության մակարդակի համարժեքությունը գնահատվում է՝
տվյալների փոխանցման գործողության կամ տվյալների փոխանցման մի շարք
գործողությունների հետ կապված բոլոր հանգամանքների լույսի ներքո. առանձին
ուշադրություն պետք է հատկացվի տվյալների բնույթին, ենթադրյալ մշակման գործողության
կամ գործողությունների նպատակին և տևողությանը, ծագման երկրին և նպատակակետ
երկրին, տվյալ երրորդ երկրում գործող իրավունքի նորմերին՝ ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ՝
ոլորտային, և այդ երկրում պահպանված մասնագիտական կանոններին ու անվտանգության
միջոցառումներին։1063 2001 թվականին Համայնքի հաստատությունների և մարմինների կողմից
ընդունվել է Տվյալների մշակման մասին կանոնակարգը, որի նպատակն է էլ ավելի
կարգավորել անձնական տվյալների մշակումը Համայնքի բոլոր հաստատությունների և
մարմինների կողմից՝ այնքանով, որքանով իրականացվում է ավտոմատացված մշակում այն
գործողությունների իրականացման մասով, որոնք Համայնքի իրավունքի գործողության
ոլորտում են գտնվում։1064 2012 թվականի հունվարին Եվրոպական հանձնաժողովն առաջարկ է
ներկայացրել անձնական տվյալների մշակման դեպքում անհատների պաշտպանության
մասին նոր հրահանգ ընդունելու վերաբերյալ։1065 Այս նոր հրահանգով հաշվի են առնվում 1995
թվականից ի վեր տեղի ունեցած տեխնոլոգիական առաջընթացն ու համաշխարհայնացումը՝
էլ ավելի ամրապնդելու առցանց տիրույթում գաղտնիության պաշտպանության իրավունքները։
Անհատների վրա ազդեցություն ունեցող փոփոխությունները ներառում են, ի թիվ այլ
հարցերի, հիմնավոր՝ «մոռացված լինելու իրավունքը», որի նպատակն է առավել
արդյունավետ կառավարել տվյալների պաշտպանության մասով վտանգները առցանց
տիրույթում, տվյալներ մշակողների համար առավել մեծ պատասխանատվություն և
հաշվետվողականություն, ինչպես նաև անհատների համար հնարավորություն՝ իրենց
գործերով դիմելու իրենց երկրում գործող՝ տվյալների պաշտպանության իրավասու
մարմիններին, եթե տեղի է ունեցել իրենց տվյալների մասով խախտումներ կամ խախտվել են
տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ կանոնները, նույնիսկ եթե նրանց տվյալները
մշակվում են ԵՄ տարածքից դուրս գործող կազմակերպության կողմից։ Առաջարկ է
1063

Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 25–րդ հոդված։ Այնուամենայնիվ, որոշ շեղումներ հնարավոր են
սույն հոդվածից, եթե Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 26–րդ հոդվածում նշված պայմանները
երաշխավորված են։
1064

«Համայնքի հաստատությունների և մարմինների կողմից անձնական տվյալների մշակման դեպքում անհատների
պաշտպանության, այդպիսի տվյալների ազատ տեղաշարժի մասին» Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2000
թվականի դեկտեմբերի 18–ի թիվ 45/2001 (ԵՀ) կանոնակարգի 3–րդ հոդված, Պաշտոնական տեղեկագիր L 8, 2001
թվականի հունվարի 12, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:008:0001:0022:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի
փետրվարի 17–ին)։
1065
Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի կողմից՝ Հանցագործությունների կանխարգելման, հետաքննության,
բացահայտման կամ դրանց մասով հետապնդման կամ քրեական պատիժներ կիրառելու նպատակով իրավասու
մարմինների կողմից անձնական տվյալների մշակման դեպքում անհատների պաշտպանության, և այդպիսի
տվյալների ազատ տեղաշարժի մասին հրահանգ ընդունելու վերաբերյալ առաջարկ, COM/2012/010 վերջնական,
2012/0010(COD), 2012 թվականի հունվարի 25, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0010:FIN:EN:PDF (էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 17–
ին)։
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ներկայացվել նաև Անձնական տվյալների մշակման դեպքում անհատների պաշտպանության և
այդպիսի տվյալների ազատ տեղաշարժի վերաբերյալ կանոնակարգ1066 ընդունելու նպատակով
(Տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգ)։1067
17.2 Հայաստանի իրավական դաշտը
Վիճակագրության և անհատական տվյալների հավաքումը
Հայաստանի օրենսդրությունում չկա առանձին օրենսդրական ակտ, որը վերաբերում է
միգրացիայի ոլորտում վիճակագրության և/կամ տվյալների հավաքմանը: Այնուամենայնիվ,
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքում նշվում են օտարերկրացիների վերաբերյալ կոնկրետ
տվյալների մասով որոշակի տվյալների բանկերի/գրանցամատյանների առկայության մասին:
Դրանք են՝
ա) Անցանկալի համարվող անձանց տվյալների բանկը («Օտարերկրացիների մասին»
օրենքի 8–րդ հոդվածի 6–րդ մաս)։ Այդ տվյալների բանկը պարունակում է այն
օտարերկրացիների մասին տվյալներ, որոնց՝ 1) մուտքի վիզայի համար դիմումը մերժվել է, 2)
մուտքի վիզան անվավեր է ճանաչվել, 3) մուտքը Հայաստան արգելված է։ Տվյալների բանկը
վարում է Ազգային անվտանգության ծառայությունը, որը համապատասխան տեղեկատվությունը ստանում է Նախագահի աշխատակազմից, Ոստիկանությունից և Արտաքին
գործերի նախարարությունից։ Տվյալների բանկից օգտվելու իրավունք ունեն Նախագահի
աշխատակազմը, Ազգային անվտանգության ծառայությունը, Ոստիկանությունը, Արտաքին
գործերի նախարարությունը, սահմանային հսկողություն իրականացնող մարմինները, ինչպես
նաև օրենքով նախատեսված դեպքերում` դատարանները և քրեական հետապնդում
իրականացնող մարմինները: Այնուհետ ընդունվել է Կառավարության որոշում՝ սահմանելով
այդ տվյալների բանկում տեղեկություններ մտցնելու կարգը։1068 Արտաքսված օտարերկրացիները նույնպես հաշվառվում են անցանկալի համարվող անձանց տվյալների բանկում։1069
բ) Մուտքի վիզա ստացած օտարերկրացիների տվյալների բանկը։ Տվյալների բանկի
առկայության մասին իրականում նշվում է «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 42–րդ
հոդվածում՝ վերնագրված «Օտարերկրացիների վերաբերյալ անհատական տվյալների
պաշտպանությունը», որով հղում է կատարվում 9–րդ հոդվածի 4–րդ մասին։ Այնուամենայնիվ,
9–րդ հոդվածի 4–րդ մասում նշվում է, որ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը
սահմանում է այն պետությունների ցանկը, որոնց քաղաքացիները մուտքի վիզա ստանալու
համար կարող են դիմել միայն օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններ և հյուպատոսական հիմնարկներ և
միայն սույն օրենքի 11-րդ հոդվածով նախատեսված հրավերի հիման վրա:»։ Կառավարության
թիվ 1268–Ն որոշմամբ1070 սահմանվում են Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների
1066

Անձնական տվյալների մշակման դեպքում անհատների պաշտպանության և այդպիսի տվյալների ազատ
տեղաշարժի մասին» Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի կանոնակարգ ընդունելու վերաբերյալ
հաղորդագրություն, COM/2012/011 վերջնական - 2012/0011 (COD), 2012 թվականի հունվարի 25, հասանելի է հետևյալ
հասցեով՝ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0011:FIN:EN:PDF (էջայցը՝ 2013
թվականի փետրվարի 17–ին)։
1067
Տվյալների պաշտպանությանն առնչվող ԵՄ օրենսդրության ամբողջական ցանկի համար, տե՛ս Եվրոպական
հանձնաժողովի պաշտոնական կայքը հետևյալ հասցեով՝ http://ec.europa.eu/justice/data-protection/law/index_en.htm
(վերջին էջայցը՝ 2013 թվականի փետրվարի 13–ին)։
1068
«Հայաստանի Հանրապետության տարածքում անցանկալի համարվող օտարերկրացիների տվյալների բանկում
տեղեկություններ մտցնելու և դրանից օգտվելու կարգը սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության
Կառավարության 2008 թվականի հունվարի 25–ի 115–Ն որոշում։
1069
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 36–րդ հոդվածի 3–րդ մաս։
1070
Կառավարության թիվ 1268–Ն որոշման 5–րդ հավելված։
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վարչության կողմից վարվող մուտքի վիզաների տվյալների բանկի մասնագրերը։ Տվյալների
բանկում մտցվում են օտարերկրյա քաղաքացիների հետևյալ տվյալները՝ քաղաքացիության
երկիրը, անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը/սերիան/համարը/վավերականության
ժամկետը, սեռը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը, ազգանունը/անունը/հայրանունը, անձը
հաստատող փաստաթղթում անձերի թիվը, վիզայի տեսակը/կոդը/գործողության ժամկետը/համարը:1071
գ) Օտարերկրացիների հրավերների հաշվառումը («Օտարերկրացիների մասին» օրենքի
11–րդ հոդվածի 6–րդ մաս)՝ Այդ դրույթի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետություն այցելելու
այն հրավերները, որոնք ենթակա են հաստատման պետական կառավարման մարմինների
կողմից, պետք է հաշվառվեն։ Հրավերների հաստատման և հաշվառման կարգը սահմանվել է
կառավարության
62–Ն
որոշմամբ։1072
«Օտարերկրացիների
մասին»
Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի համաձայն օտարերկրացիների կողմից մուտքի
վիզայի համար դիմելու նպատակով Արտաքին գործերի նախարարության հաստատմանը
ներկայացվող հրավերները պետք է պարունակեն հետևյալ տվյալները` հրավիրվողի անունը,
հրավիրվողի քաղաքացիությունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը և ծննդավայրը, էթնիկ
պատկանելությունը (տվյալի առկայության դեպքում), հրավիրվողի բնակության վայրը,
հրավիրվողի զբաղմունքը, աշխատանքի վայրը, անձնագրի տվյալները (տեսակը, համարը,
անձնագիրը տալու և դրա վավերականության ժամկետները, անձնագիրը տրամադրող
մարմինը), հրավերի նպատակը, գտնվելու նախատեսվող ժամկետը, պահանջվող մուտքերի
թիվը և տեղեկատվություն հրավիրվողի կողմից հրավիրվողի կեցության, հնարավոր
բուժօգնության և Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնելու հետ կապված ծախսերը
հոգալու մասին։ Հրավիրվողի և հրավիրողի տվյալները հաշվառվում են հրավերների էլեկտրոնային հաշվառման գրանցամատյանում և Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից
վարվող վիզայի ավտոմատացված համակարգում։1073
դ) Ժամանակավոր և մշտական կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացիների
հաշվառումը։ Այդ հաշվառումը կատարում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության
բնագավառում լիազորված պետական կառավարման մարմինը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:1074
ե) Հատուկ կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացիների հաշվառումը
(«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 18–րդ հոդվածի 6–րդ մաս)։ Այդ հաշվառումը կատարում
է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բնագավառում լիազորված պետական
կառավարման մարմինը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: Ավելին, «Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի համաձայն՝ Միգրացիոն
պետական ծառայությունը1075 պատասխանատու է Հայաստանի Հանրապետությունում ապաս1071

Կառավարության թիվ 1268–Ն որոշման 5–րդ հավելվածի 1–ին կետ։
«Հայաստանի Հանրապետություն մուտքի վիզա տրամադրելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության
արտաքին գործերի նախարարության կողմից հրավերի հաստատման և հաշվառման մասին» Հայաստանի
Հանրապետության Կառավարության 2011 թվականի հունվարի 20–ի 62–Ն որոշում (այսուհետ՝ Հրավերների
հաշվառման մասին որոշում)։
1073
Հրավերների հաշվառման մասին որոշման 1–ին հավելված։
1074
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 17–րդ հոդվածի 4–րդ մաս։
1075
«Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության «Միգրացիոն պետական
ծառայության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության կանոնադրությունը և
աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2009
թվականի դեկտեմբերի 17–ի 1515–Ն որոշում։
1072
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տան հայցողների և Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան ստացած փախստականների կենտրոնացված հաշվառում իրականացնելու, տեղեկատվական բանկ պահելու և
այդ բանկի մշտական թարմացումն իրականացնելու համար։1076 Օրենքով նաև սահմանվում է,
որ ապաստանի դիմումն ընդունելուն և հաշվառելուն պես լիազոր մարմինը ապաստան
հայցողին հաշվառում է տեղեկատվական բանկում և բացում է ապաստան հայցողի
անհատական գործ: Ընտանիքի անդամները և խնամքի տակ գտնվող այլ անձինք, 7–րդ
հոդվածի 1-3–րդ մասերի սահմանումների համաձայն, որոնք գտնվում են Հայաստանի
տարածքում և ցանկանում են դիմել ապաստանի համար առանց ապաստանի անհատական
դիմում ներկայացնելու գրանցվում են անհատական ընթացակարգով դիմում ներկայացրած
ապաստան հայցողի հետ և ընդգրկվում են նրա անհատական գործի մեջ:1077
Սահմանահատման գրանցումները հավաքվում են Ազգային անվտանգության ծառայության շրջանակներում ստեղծված Սահմանային կառավարման տեղեկատվական համակարգի
(ՍԷԿ) տվյալների բանկում։1078 Ազգային անվտանգության ծառայությունը սահմանային
անցման կետերում հաշվառում է Հայաստան մուտք գործող և Հայաստանից դուրս եկող բոլոր
անձանց։ Հավաքվող տվյալները վերաբերում են անձանց անվանն ու ազգանվանը, ծննդյան
ամսաթվին, սեռին, քաղաքացիության երկրին, մշտական բնակության վայրին, անձնագրի
տրման ամսաթվին, տրամադրող մարմնին և անձնագրի համարին։1079 ՍԷԿՏ համակարգում
կուտակվող տվյալների պահպանման ժամկետը 7 տարի է:1080 Ազգային անվտանգության
ծառայությունը, որպես ՍԷԿՏ-ի համակարգող մարմին, պետք է պահպանի ՍԷԿՏ-ի
արդյունավետ շահագործումը, դրա ընդարձակումն ու տեխնիկական սպասարկումը:
Ներկայումս ՍԷԿՏ համակարգը ներդրված է հետևյալ սահմանային անցման կետերում՝

Զվարթնոց, Բագրատաշեն, Գյումրի–Բավրա, Գոգավան–Պրիվոլնոյե, Այրում և
Ագարակ–Մեղրի:1081 ՍԷԿՏ համակարգից օգտվողներն են՝ Արդարադատության նախարարությունը, Արտաքին գործերի նախարարությունը, Տրանսպորտի և կապի նախարարությունը,
Պաշտպանության նախարարությունը, Ազգային անվտանգության ծառայությունը, Պետական
եկամուտների կոմիտեն, Հայաստանի Ոստիկանությունը, Քաղաքացիական ավիացիայի
գլխավոր վարչությունը, Տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական
ծառայությունը և առաջին ատյանի, վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանները:1082 Այնուամենայնիվ, այդ մարմիններից ոչ բոլորը ներկայումս մուտք ունեն այդ տվյալների բանկ:1083

1076

«Փախստականների և ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34–րդ հոդված, 2008
թվականի նոյեմբերի 27, (այսուհետ՝ «Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենք)։
1077
«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքի 48–րդ հոդված։
1078
ՍԷԿ տվյալների բանկի մասին լրացուցիչ տեղեկատվության համար տե՛ս Մուտքի և սահմանային հսկողության
ընդհանուր պայմանների մասին գլուխը։
1079
CARIM East – Consortium for Applied Research on International Migration, Explanatory Note 12/01, Statistical Data
Collection on Migration in Armenia, R. Yeganyan, January 2012. [CARIMEAST, Միջազգային միգրացիայի վերաբերյալ
կիրառական հետազոտության կոնսորցիում, Բացատրական նշում 12/01, Հայաստանում միգրացիայի վերաբերյալ
վիճակագրական տվյալների հավաքում, Եգանյան Ռ, 2012 թվականի հունվար։
1080
ՍԷԿՏ համակարգի մասին որոշման 1–ին հավելվածի 10–րդ կետ։]
1081
Մուտքի, սահմանային հսկողության, մուտքի մերժման, վերադարձի և արտաքսման, անկանոն միգրացիայի և
մարդկանց թրաֆիքինգի, միգրացիոն տվյալների հավաքման և տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ
հարցաշար՝ Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից տրամադրված պատասխաններ, 2012 թվականի
նոյեմբեր:
1082

ՍԷԿՏ համակարգի մասին որոշման 2–րդ հավելված։
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Բացի վերը նշվածից՝ «Մարդահամարի մասին» օրենքով սահմանվում են մարդահամար
անցկացնելու մասին անհրաժեշտ ուղեցույցները։1084 Դրանով սահմանվում են մարդահամարը
նախապատրաստող և իրականացնող բոլոր մարմինների խնդիրները, պահանջներն ու
պարտականությունները։ Դա նաև կարգավորում է ֆինանսավորման միջոցները, քաղաքացիների իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչպես նաև մարդահամարի ընթացքում հավաքված անհատական տվյալների գաղտնիությունը։ Մարդահամարի մեջ ներառվում
է այն օտարերկրացիների մասին տեղեկատվություն, որոնք գրանցված են որպես
ժամանակավոր կացություն ունեցողներ։ Հայաստանի անկախությունից ի վեր անցկացվել է
երկու մարդահամար, մեկը՝ 2001 թվականին, մեկը՝ 2011 թվականին։ Առաջին մարդահամարի
ընթացքում տասը հարց վերաբերվում էր միգրացիային,1085 իսկ 2011 թվականի
մարդահամարում ներառված տվյալները ներկայումս մշակվում են և հասանելի կլինեն 2013
թվականին։1086
«Պետական վիճակագրության մասին» օրենքով կարգավորվում է վիճակագրական
ռեգիստրների ստեղծումն ու վարումը, երաշխավորվում է վիճակագրական գաղտնիքի
սկզբունքը և կարևորվում է վիճակագրական ծրագրի մշակման հարցում օգտատերերի
մասնակցությունը։1087 1998 թվականից ի վեր Հայաստանն անցկացնում է Կենսամակարդակի
ամբողջացված հետազոտություն՝ ռոտացիոն կարգով, մեկ ամիս՝ տնային տնտեսություների,
մյուս ամիս՝ բնակավայրերի մասով։ Հավաքված տվյալները ներառում են տվյալների
ընտանիքի այն անդամների մասին, որոնք մեկնել են արտերկրում աշխատելու համար,
ինչպես նաև դրամական փոխանցումների մասին տեղեկատվություն, սակայն հետազոտության հիմնական նպատակն է չափել կենսամակարդակը և գնահատել աղքատության շեմը։1088
Հայաստանում առկա է նաև քաղաքացիական ակտերի գրանցման համակարգ, որը
ներդրվել է 2002 թվականին «Բնակչության պետական ռեգիստրի» մասին օրենքի միջոցով։1089
Համակարգի նպատակն է հավաքել և պահել Հայաստանի բնակիչների (քաղաքացիներ և
քաղաքացի չհանդիսացող անձինք), ինչպես նաև արտերկրում բնակվող Հայաստանի
1083

«Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անվտանգության և պետական սահմանի համալիր
կառավարման ապահովմանն ուղղված 2011-2015 թվականների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին»
Կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 21–ի թիվ 482–Ն որոշման համաձայն՝ՍԷԿՏ համակարգից պետք է օգտվեն
բոլոր շահագրգիռ գերատեսչությունները։
1084
«Մարդահամարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 1999 թվականի հոկտեմբերի 12։
1085
Հարցերը վերաբերում էին՝ 1) բնակչության բաշխվածությանը՝ ըստ մշտական բնակիչների, ժամանակավոր
բնակիչների և ժամանակավորապես բացակայողների, 2) ժամանակավոր ներկայության/բացակայության
տևողությունն ու պատճառը, 3) այն երկիրը, որտեղ ապրում է ժամանակավորապես բացակայողը, 4)
միգրանտներինույնացումը՝ըստ ծննդյաներկրիև քաղաքացիության երկրի չափորոշիչների, 5) միևնույն վայրում
ապրելու տևողությունը, 6) բնակության/կացության երկրի փոփոխությունը, 7) 12 ամսից ավելի բացակայող
ընտանիքի անդամների թիվը։ Լրացուցիչ տեղեկատվության համար՝ տե՛ս CARIM EAST, Միջազգային միգրացիայի
վերաբերյալ կիրառական հետազոտության կոնսորցիում, Բացատրական նշում 12/01, Հայաստանում միգրացիայի
վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների հավաքում, Եգանյան Ռ, 2012 թվականի հունվար։
1086
Միգրացիոն տվյալների հավաքման և տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ հարցաշար՝ Ազգային
անվտանգության ծառայության կողմից տրամադրված պատասխաններ, 2012 թվականի նոյեմբեր:
1087
«Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 2000 թվականի ապրիլի 26
(այսուհետ՝ «Պետական վիճակագրության մասին» օրենք)։
1088
Տե՛ս նաև «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 15–րդ հոդվածը, որի համաձայն՝ պետական
վիճակագրություն իրականացնող մարմնի իրավասություններից մեկն է՝ պայմանագրային հիմունքներով
վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողներից ստանալ անհրաժեշտ վիճակագրական տվյալներ, այդ
թվում` քաղաքացիներից` նրանց սոցիալ-ժողովրդագրական վիճակի, ինչպես նաև տնային տնտեսությունների
վերաբերյալ։
1089
«Բնակչության պետական ռեգիստրի» մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 2002 թվականի
սեպտեմբերի 24, ուժի մեջ է 2005 թվականի հունվարի 1–ից։
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քաղաքացիների անհատական տվյալները։ Պաշտոնապես այն ներդրվել է 2006 թվականին և
համալրվել է՝ բնակչության վերաբերյալ բոլոր առաջնային անհատական տվյալների, այդ
թվում՝ ծննդյան և մահվան, տրված անձնագրերի և սոցիալական ապահովության քարտերի
կացության վայրի հաշվառումից դուրս գալու վերաբերյալ տեղեկատվության կուտակման հետ
մեկտեղ։Մասնավորապես,
ՀայաստանիՀանրապետությանտարածքիցդուրսվեցամսիցավելիժամկետովբնակությանմեկն
ողկամվեցամսիցավելիժամկետովբնակվողՀայաստանիՀանրապետությանքաղաքացու,
ինչպես նաև 16 տարին չլրացած կամ դատարանի վճռով անգործունակ կամ սահմանափակ
գործունակ ճանաչված անձի օրինական ներկայացուցչի կողմից օրենքով սահմանված կարգով
ՀայաստանիՀանրապետությանհամապատասխանդիվանագիտականներկայացուցչությանըկ
ամհյուպատոսականհիմնարկինչտեղեկացնելը` առաջացնում է տուգանքի նշանակում`
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի եռապատիկիչափով:1090
Ռեգիստրում ներմուծվող հիմնական տվյալները ներառում են՝ անձի անունը,
հայրանունը, ազգանունը, սոցիալական քարտի համարը, կացությունը (կացության
կարգավիճակ կամ փախստականի կարգավիճակ), քաղաքացիությունը, ծննդյան օրը, ամիսը,
տարեթիվը, ծննդավայրը, սեռը, Հայաստանում մշտական բնակության հասցեն, Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիների քաղաքացիությունը կամ Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա քաղաքացիների քաղաքացիությունը և կացության իրավունքը
հավաստող փաստաթղթերի տվյալները, մահվան տարեթիվը և վայրը։1091 Ռեգիստրում
ներմուծվում են տարբեր պետական մարմինների կողմից հավաքվող տեղեկություններ և
բաղկացած է այնպիսի ենթահամակարգերից, ինչպիսիք են՝ 1) անձնագրերը և հաշվառումը
(այդ թվում՝ հատուկ կացության թույլտվությունները և արտերկրում գտնվող հյուպատոսություններում հաշվառված Հայաստանի քաղաքացիների վերաբերյալ Արտաքին գործերի
նախարարության
կողմից
տրամադրված
տեղեկատվությունը),
2)
Հայաստանի
քաղաքացիների վերաբերյալ արխիվացված տվյալներ, 3) տրամադրված փախստականի
վկայականներն ու համապատասխան ճամփորդական փաստաթղթերը, 4) պետական
գրանցման այլ տվյալներ (ծննդյան վկայականներ, ամուսնության վկայականներ, մահվան
վկայականներ), 5) սոցիալական քարտեր, 6) Սովետական անձնագրերի վերաբերյալ
տվյալներ, 7) քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող և բանակում ծառայող անձանց
վերաբերյալ տվյալներ, 8) օտարերկրացիների տվյալների բանկ (հաշվառում և թույլտվություններ)։1092
Կարևոր է նաև նշել, որ որոշ դեպքերում 1990–ականներից ի վեր անցկացվել են
միգրացիայի վերաբերյալ առանձին ընտրանքային հետազոտություններ։1093 Սակայն, չնայած

1090

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» օրենսգրքի 195.1–րդ հոդված՝ փոփոխված 2011 թվականի
նոյեմբերի 30–ի ՀՕ-289-Ն օրենքով։
1091
Մարդահամարի համար տվյալներ հավաքելու վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվության համար՝ տե՛ս
«Հայաստանի Հանրապետությունում բնակչության պետական ռեգիստրի համակարգ ներդնելու մասին»
Կառավարության 2005 թվականի հուլիսի 14–ի 1231–Ն որոշումը։
1092
Բնակչության պետական ռեգիստրի վերաբերյալ ընդհանուր աղյուսակից ստացված տեղեկատվություն, ՄՄԿ,
Միգրացիայի վերաբերյալ տվյալներ հավաքելու մակարդակի բարձրացում, Մշակում և համօգտագործում
Հայաստանի Հանրապետությունում, Կարիքների գնահատման և բացթողումների վերլուծության վերաբերյալ
զեկույց, 2010։
1093
CARIM East – Consortium for Applied Research on International Migration, Explanatory Note 12/01, Statistical Data
Collection on Migration in Armenia, R. Yeganyan, January 2012. [CARIM EAST, Միջազգային միգրացիայի վերաբերյալ
կիրառական հետազոտության կոնսորցիում, Բացատրական նշում 12/01, Հայաստանում միգրացիայի վերաբերյալ
վիճակագրական տվյալների հավաքում, Եգանյան Ռ, 2012 թվականի հունվար։]

305

որ դրանք տրամադրում են համապարփակ և մանրակրկիտ տեղեկատվություն,
այնուամենայնիվ, դրանց արդյունքները համեմատելի չեն, քանի որ կիրառվել են մեթոդաբանական տարբեր մոտեցումներ։
Տվյալների պաշտպանությունը
Հայաստանի Սահմանադրության 23–րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք
իրավունք ունի, որպեսզի հարգվի իր անձնական ու ընտանեկան կյանքը: Առանց անձի
համաձայնության նրա վերաբերյալ չի կարելի հավաքել, պահպանել, օգտագործել կամ
տարածել այլ տեղեկություններ, քան նախատեսված է օրենքով: Արգելվում է անձին
վերաբերող տեղեկությունների օգտագործումն ու տարածումը, եթե դա հակասում է
տեղեկությունների հավաքման նպատակներին կամ չի նախատեսված օրենքով: Յուրաքանչյուր ոք ունի պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում իրեն
վերաբերող տեղեկություններին ծանոթանալու իրավունք: Յուրաքանչյուր ոք ունի իր մասին ոչ
հավաստի տեղեկությունների շտկման և իր մասին ապօրինի ձեռք բերված տեղեկությունների
վերացման իրավունք:
Յուրաքանչյուր ոք ունի նամակագրության, հեռախոսային
խոսակցությունների, փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումների գաղտնիության
իրավունք, որը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով,
դատարանի որոշմամբ:
«Անհատական տվյալների մասին» օրենքը սահմանում է անհատական տվյալների
իրավական կարգավիճակը և պարունակում է ընդհանուր կանոններ անհատական տվյալներ
ձեռք բերելու, պահելու և մշակելու համար։1094 Այն կարգավորում է պետական և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների, պետական կամ համայնքային հիմնարկների, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից անհատական տվյալների մշակմանն առնչվող
հարաբերությունները:1095 Այն չի կարգավորում պետական գաղտնիք համարվող անհատական
տվյալների, հանրամատչելի աղբյուրներում հրապարակված անհատական տվյալների, ինչպես
նաև ֆիզիկական անձանց կողմից իրենց անձնական, ընտանեկան և նմանօրինակ այլ
նպատակներով անհատական տվյալների մշակմանն առնչվող հարաբերությունները:1096
Օրենքով սահմանվում է անհատական տվյալներ հասկացությունը` որպես ֆիզիկական
անձին վերաբերող փաստերի, դեպքերի, հանգամանքների մասին ցանկացած տվյալ այնպիսի
տեսքով, որը թույլ է տալիս կամ կարող է թույլ տալ նույնականացնել անհատի
ինքնությունը։1097Անհատական տվյալների մշակումը ցանկացած գործողություն է կամ
գործողությունների խումբ` կապված անհատական տվյալների հավաքման, մուտքագրման,
համակարգման, վերափոխման, փոխանցման, պահպանման, ուղղման, ուղեփակման,
ոչնչացման և օգտագործման հետ։1098
Անհատական տվյալները հավաքվում են հստակ սահմանված կամ հայտարարված
օրինական նպատակների համար և չեն կարող օգտագործվել այլ նպատակներով,
բացառությամբ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի: Արգելվում է այնպիսի անհատական
տվյալների հավաքումը և մշակումը, որոնք անհրաժեշտ չեն տվյալների մշակման նպատակի

1094
«Անհատական տվյալների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 2002 թվականի հոկտեմբերի 8
(այսուհետ՝ «Անհատական տվյալների մասին» օրենք)։
1095
«Անհատական տվյալների մասին» օրենքի 1–ին հոդվածի 1–ին մաս։
1096
«Անհատական տվյալների մասին» օրենքի 1–ին հոդվածի 2–րդ մաս։
1097
«Անհատական տվյալների մասին» օրենքի 3–րդ հոդված։
1098
«Անհատական տվյալների մասին» օրենքի 3–րդ հոդված։
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իրականացման համար: Անհատական տվյալների մշակումը համարվում է օրինական,1099 եթե`1)
անհատական տվյալները մշակվում են տվյալների սուբյեկտի համաձայնությամբ, 2)
անհատական տվյալների մշակումը նախատեսված է օրենսդրությամբ, կամ ուղղակի բխում է
օրենքից, կամ անհրաժեշտ է օրենքի պահանջները կատարելու համար, 3) անհատական
տվյալները մշակվում են պետական և հասարակական անվտանգությունն անմիջական
սպառնալիքից պաշտպանելու համար: Տվյալների սուբյեկտը յուրաքանչյուր պահի կարող է
համաձայնությունը գրավոր ձևով հետ կանչել: Համաձայնության հետկանչը հետադարձ ուժ
չունի:
Ընդհանուր առմամբ, մշակողի տնօրինության տակ գտնվող անհատական տվյալները
խորհրդապահական տեղեկատվություն են, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի:1100
Տվյալների սուբյեկտին կարելի է հայտնել հետևյալ տեղեկատվությունը` անհատական
տվյալների մշակման նպատակը, մշակողի անվանումը (անունը) և գտնվելու (բնակության)
վայրը, տեղեկություններ այն սուբյեկտների մասին, ում տրամադրվելու են կամ կարող են
տրամադրվել անհատական տվյալները, հանրամատչելի աղբյուրներում հրապարակման
ենթակա անհատական տվյալները: Տվյալների սուբյեկտի պահանջով՝ մշակողը պարտավոր է
տրամադրել տեղեկություններ` տվյալների սուբյեկտի անհատական տվյալների մշակման
փաստի վերաբերյալ, տվյալների սուբյեկտին վերաբերող` մշակվող անհատական տվյալների
բովանդակության և դրանց ձեռքբերման աղբյուրի վերաբերյալ, առանց տվյալների սուբյեկտի
համաձայնության` տվյալների փոխանցման հիմքերի վերաբերյալ:1101 Տեղեկությունները
տվյալների սուբյեկտին տրամադրվում են անվճար, եթե օրենսդրությամբ այլ բան նախատեսված չէ:
2006 թվականի մայիսին կատարված փոփոխություններից հետո «Անհատական
տվյալների մասին» օրենքով չի թույլատրվում անհատական տվյալների փոխանցումը
օտարերկրյա պետություններ։1102
Մշակվել է «Անհատական տվյալների մասին» նոր օրենքի նախագիծ, որի նպատակն է
կարգավորել կենտրոնական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական կամ
համայնքային հիմնարկների, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից տվյալների
հավաքումը, պաշտպանությունը և դիտանցումը, ինչպես նաև անհատական տվյալների
մշակման ժամանակ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։1103 Օրենքի նախագիծն ավելի
մանրամասն բնույթ ունի՝ համեմատած նախկին օրենքի հետ, և պարունակում է որոշակի
դրույթներ տվյալների սուբյեկտի համաձայնության, անհատական տվյալների հատուկ
կատեգորիաների, կենսաչափական տվյալների և տվյալների մշակողների իրավունքների և
պարտականությունների վերաբերյալ։
«Սույն օրենքով նախատեսված` օտարերկրացիների վերաբերյալ անհատական
տվյալների պաշտպանությունը» վերնագրով՝ «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ
գլուխը պարունակում է ընթացակարգեր օտարերկրացու վերաբերյալ տվյալների պաշտպանության համար։ «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 42–րդ հոդվածի համաձայն՝ վերը
նշված տվյալների բանկում նշված տվյալներն օգտվում են «Անհատական տվյալների մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված պաշտպանությունից։ «Պետական
1099

«Անհատական տվյալների մասին» օրենքի 6–րդ հոդված։
«Անհատական տվյալների մասին» օրենքի 10–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
1101
Անհատական տվյալների մասին» օրենքի 11–րդ հոդված։
1102
2006 թվականի մայիսի 23–ի ՀՕ–95–Ն օրենքով փոփոխություն է կատարվել «Անհատական տվյալների մասին»
օրենքի 13–րդ հոդվածում։
1103
Նոր օրենքը դեռ չի ընդունվել։
1100
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վիճակագրության մասին» օրենքով սահմանվում է, որ Խորհրդի կողմից սահմանված կարգով
վիճակագրություն իրականացնող մարմինը ձեռնարկում է միջոցներ վիճակագրական
գաղտնիք բովանդակող տեղեկությունները պատշաճ պահպանելու համար:1104
Անհրաժեշտ է նաև նշել, որ 2012 թվականին Հայաստանը վավերացրել է «Անձնական
տվյալների ավտոմատացված մշակման դեպքում անհատների պաշտպանության մասին»
կոնվենցիան, որը գերակայում է ազգային իրավունքի նկատմամբ։
17.3 Բացթողումների վերլուծություն
17.3.1 Հայաստանի օրենսդրության և գործնականում դրա կիրառության մասով
բացթողումների վերլուծություն
Միգրացիային վերաբերող տվյալների հավաքումը
Միգրացիային վերաբերող վիճակագրության և անհատական տվյալների հավաքումը
կարգավորվում է տարբեր օրենսդրական ակտերով՝ «Օտարերկրացիների մասին» օրենք,
«Պետական վիճակագրության մասին» օրենք, «Մարդահամարի մասին» օրենք և «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» օրենք։ Դա խոչընդոտում է Հայաստանում հավաքվող՝
միգրացիային վերաբերող բոլոր տվյալների համապարփակ և համալիր նկարագրությունը։
Անցանկալի համարվող օտարերկրացիների տվյալների բանկը
Հստակ չէ, թե արդյոք գործում է «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 8–րդ հոդվածի
6–րդ մասով նախատեսված՝ անցանկալի համարվող օտարերկրացիների տվյալների բանկը՝1105
չնայած որ այդ տվյալների բանկում տեղեկություններ մտցնելու կարգը կարգավորելու
վերաբերյալ Կառավարության որոշում է ընդունվել։1106
Մուտքի վիզա ստացած օտարերկրացիների տվյալների բանկը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 42–րդ հոդվածում նշվում է նույն օրենքի 9-րդ
հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված մուտքի վիզա ստացած օտարերկրացիների տվյալների
բանկի մասին։ Այնուամենայնիվ, 9–րդ հոդվածի 4–րդ մասում չի նշվում այդպիսի տվյալների
բանկի մասին, այլ միայն նշվում է, որ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը
սահմանում է այն պետությունների ցանկը, որոնց քաղաքացիները մուտքի վիզա ստանալու
համար կարող են դիմել միայն օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններ և հյուպատոսական հիմնարկներ և
միայն սույն օրենքի 11-րդ հոդվածով նախատեսված հրավերի հիման վրա:»։
ՍԷԿՏ-ը
ՍԷԿՏ համակարգը դեռ հասանելի չէ բոլոր պետական մարմիններին նույնիսկ
Կառավարության համապատասխան որոշում ընդունելուց հետո։1107 Բացի դրանից՝ ՍԷԿՏ–ով
միայն սահմանվում է երկիր մուտք գործող և երկրից դուրս եկող անձանց վերաբերյալ
տեղեկատվությունը, այն ներառում է զբոսաշրջիկների, ընկերներին և ազգականներին
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«Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 14–րդ հոդված։
Տե՛ս նաև Մուտքի վիզաների վերաբերյալ գլուխները ու Մուտքի և սահմանային հսկողության վերաբերյալ
գլուխները։
1106
«Հայաստանի Հանրապետության տարածքում անցանկալի համարվող օտարերկրացիների տվյալների բանկում
տեղեկություններ մտցնելու և դրանից օգտվելու կարգը սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության
Կառավարության 2008 թվականի հունվարի 25–ի 115–Ն որոշում։
1107
ՍԷԿՏ մասին որոշման 2–րդ հավելված։
1105
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այցելող անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ, և այլն, որոնք կիրառելի չեն միգրացիայի
վերաբերող հարցերի տեսանկյունից։
«Անձնական
տվյալների
ավտոմատացված
մշակման
դեպքում
անհատների
պաշտպանության մասին» կոնվենցիան վավերացնելը
Կարևոր է, որպեսզի Հայաստանը վավերացնի «Անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակման դեպքում անհատների պաշտպանության մասին» կոնվենցիան։ Չնայած որ
Կոնվենցիան գերակայում է ազգային իրավունքի նկատմամբ,1108 այնուամենայնիվ «Անհատական տվյալների պաշտպանության» մասին գործող օրենքում առկա են բազմաթիվ
դրույթներ, որոնք չեն համապատասխանում Կոնվենցիայի դրույթներին։
17.3.2 Հայաստանի օրենսդրության և ԵՄ կանոնագրքի միջև բացթողումների
վերլուծություն
Միգրացիային վերաբերող տեղեկատվությունը
ԵՄ անդամ պետությունները պետք է Եվրաստատին տրամադրեն միգրացիային
վերաբերող մեծ ծավալով վիճակագրություն՝ ներառյալ ոչ միայն իրենց տարածքներ մուտք
գործող և այնտեղից դուրս եկող օտարերկրացիների, այլ նաև, օրինակ, այն անձանց
վերաբերյալ, որոնց մուտքը մերժվել է, այն անձանց վերաբերյալ, որոնք, պարզվել է, որ
անօրինական են գտնվում իրենց տարածքում, հպատակագրված ֆիզիկական անձանց,
ինչպես նաև այն անձանց վերաբերյալ, որոնք վերաբնակեցվելու են, և այն անձանց
վերաբերյալ, որոնք վերադարձվել են իրենց ծագման երկիր։ Հայաստանում չկա այս ամբողջ
վիճակագրության հավաքման վերաբերյալ գործող օրենսդրություն կամ, նույնիսկ եթե կա էլ,
որոշ դեպքերում, ապա այն գործնականում չի կիրառվում։
Անձնական/անհատական տվյալներ հասկացության սահմանումը
ԵՄ կանոնագրքի համաձայն՝ անձնական տվյալներ հասկացությունը նշանակում է
ցանկացած տեղեկատվություն, որը վերաբերում է նույնականացված կամ նույնականացվող
ֆիզիկական անձին («տվյալների սուբյեկտին»). նույնականացվող անձ է համարվում նա, ում
ինքնությունը կարելի է ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն որոշել, մասնավորապես, հղում
կատարելով նույնականացման համարին կամ նրա ֆիզիկական, հոգեբանական, մտավոր,
տնտեսական, մշակութային կամ սոցիալական ինքնությանը հատուկ մեկ կամ ավելի
գործոններին։1109 Հայաստանի օրենսդրությամբ տրվում է անհատական տվյալներ
հասկացության շատ ընդհանուր սահմանում՝ «ֆիզիկական անձին վերաբերող փաստերի,
դեպքերի, հանգամանքների մասին ցանկացած տվյալ այնպիսի տեսքով, որը թույլ է տալիս
կամ կարող է թույլ տալ նույնականացնել անհատի ինքնությունը։»։1110
Տվյալների մշակում հասկացության սահմանումը
ԵՄ կանոնագրքի համաձայն՝ տվյալների մշակում հասկացությունը նշանակում է
ցանկացած գործողություն կամ գործողությունների շարք, որոնք կատարվում են անձնական
տվյալների նկատմամբ՝ անկախ այն հանգամանքից դրանք իրականացվում են
ավտոմատացված եղանակով, թե ոչ, ինչպիսիք են՝ հավաքելը, գրառելը, համակարգելը,
պահպանելը, ճշգրտելը կամ փոփոխելը, վերականգնելը, դրանց շուրջ խորհրդակցելը,
օգտագործելը, վեր հանելը փոխանցման միջոցով, տարածելը կամ այլ կերպ մատչելի
1108

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 6–րդ հոդվածի համաձայն։
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Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 2–րդ հոդվածի «ա» կետ։
«Անհատական տվյալների մասին» օրենքի 3–րդ հոդված։
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դարձնելը, խմբավորելը կամ համադրելը, արգելափակելը, ջնջելը կամ ոչնչացնելը։1111
Հայաստանի օրենսդրության համաձայն՝ անհատական տվյալների մշակումը ցանկացած
գործողություն է կամ գործողությունների խումբ` կապված անհատական տվյալների
հավաքման, մուտքագրման, համակարգման, վերափոխման, փոխանցման, պահպանման,
ուղղման, ուղեփակման, ոչնչացման և օգտագործման հետ։1112
Վերահսկիչ մարմինը
«Անհատական տվյալների մասին» Հայաստանի օրենքով սահմանված չէ տվյալների
պաշտպանության հարցերով ազգային մասնագիտացված մարմին ստեղծելու մասին դրույթ,
որը վերահսկողություն կիրականացնի տվյալների պաշտպանությանը վերաբերող հարցերի
նկատմամբ: ԵՄ կանոնագրքում, մինչդեռ, նշվում է, որ յուրաքանչյուր անդամ պետություն
պետք է նախատեսի մեկ կամ ավելի մարմիններ, որոնք պատասխանատու կլինեն Տվյալների
պաշտպանության մասին հրահանգի կիրառումը դիտանցելու համար։1113
Տվյալների փոխանցումը երրորդ երկրներ
Մինչև 2006 թվականի մայիսի 23–ը «Անհատական տվյալների մասին» օրենքով
թույլատրվում էր անհատական տվյալների փոխանցումը օտարերկրյա պետություններ,1114
սակայն, որևէ կոնկրետ ընթացակարգ չէր նշվում տվյալների պաշտպանությունը
երաշխավորելու համար։ Բացի դրանից՝ չէր նշվում փոխանցումները վերահսկող և դրանց
համար թույլտվություն տրամադրող որևէ վերահսկիչ մարմնի անվանում։ ՀՕ–95–Ն օրենքով
այդ դրույթն ուժը կորցրած է ճանաչվել։1115 Հետևաբար, անհատական տվյալները օտարերկրյա
պետություններ փոխանցելու որևէ հնարավորություն չկա։
ԵՄ կանոնագրքով, մյուս կողմից, սահմանվում է, որ անհրաժեշտ է տվյալների
պաշտպանության համարժեք մակարդակ ապահովել՝ անձնական տվյալների փոխանցմանն
անցնելու համար։ Պաշտպանության մակարդակի համարժեքությունը գնահատվում է՝
տվյալների փոխանցման գործողության կամ տվյալների փոխանցման մի շարք
գործողությունների հետ կապված բոլոր հանգամանքների լույսի ներքո. առանձին
ուշադրություն պետք է հատկացվի տվյալների բնույթին, ենթադրյալ մշակման գործողության
կամ գործողությունների նպատակին և տևողությանը, ծագման երկրին և նպատակակետ
երկրին, տվյալ երրորդ երկրում գործող իրավունքի նորմերին՝ ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ՝
ոլորտային, և այդ երկրում պահպանված մասնագիտական կանոններին ու անվտանգության
միջոցառումներին։1116
Տվյալների սուբյեկտի իրավունքները
ԵՄ կանոնագիրքը պարունակում է տվյալների սուբյեկտի կողմից տվյալներից օգտվելու
և առարկելու իրավունքի վերաբերյալ մանրամասն դրույթներ։1117 «Անհատական տվյալների
մասին» Հայաստանի օրենքով նույնպես սահմանվում են որոշ հանգամանքներում
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Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 2–րդ հոդվածի «բ» կետ։
«Անհատական տվյալների մասին» օրենքի 3–րդ հոդված։
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Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 28–րդ հոդված։
«Անհատական տվյալների մասին» օրենքի 13–րդ հոդված։
1115
«Անհատական տվյալների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին «Անհատական տվյալների
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 2006 թվականի մայիսի 23, ՀՕ–95–Ն։
1116
Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 25–րդ հոդած։ Այնուամենայնիվ, որոշ շեղումներ հնարավոր են
սույն հոդվածից, եթե Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 26–րդ հոդվածում նշված պայմանները
երաշխավորված են։
1117
Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 12-14–րդ հոդածներ։
1114
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անհատական տվյալներից օգտվելու և դրանք ուղղելու, ուղեփակելու և ոչնչացնելու մասին։1118
Դրանով չի սահմանվում առարկելու իրավունքը, երբ տվյալներն օգտագործվում են ուղղակի
շուկայահանման նպատակներով։1119
Դատական պաշտպանության միջոցներն ու պատասխանատվությունը
«Անհատական տվյալների մասին» Հայաստանի օրենքը պարունակում է ընդարձակ
դրույթներ, որոնք վերաբերում են՝ 1) անհատական տվյալների նկատմամբ անօրինական
գործողությունները բողոքարկելու տվյալների սուբյեկտի իրավունքին և նաև 2) «Անհատական
տվյալների մասին» օրենքը խախտողների պատասխանատվությանը։1120 Սակայն, դրույթները
շատ ընդարձակ են և չեն մանրամասնում այն ընթացակարգերը, որոնց պետք է հետևել,
ինչպես նաև իրավասու դատական մարմնին և այլն։ Բացի դրանից՝ չեն նշված
պատժամիջոցները խախտման դեպքում։ Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի
համապատասխան դրույթներն ավելի մանրամասն են։1121
«Անհատական տվյալների մասին» օրենքի նախագիծը
Անհրաժեշտ է մի շարք խնդիրներ նշել «Անհատական տվյալների մասին» օրենքի
նախագծի վերաբերյալ, քանի որ դրա նպատակն է բարելավել գործող օրենքը, և այդ
պատճառով շատ կարևոր է, որ այն պարունակի դրույթներ, որոնք կհամապատասխանեցնեն
տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ օրենսդրությունը ոչ միայն ԵՄ կանոնագրքին, այլ
նաև միջազգային չափանիշներին։
Առաջին հերթին, օրենքի նոր նախագիծը չի պարունակում համապարփակ սահմանումներ,
որոնք կարևոր են իրավական տեքստում հստակություն և համարժեք երաշխիքներ
ապահովելու հարցում։ Համաձայնություն հասկացությունը սահմանվում է, օրինակ, որպես
«իր անհատական տվյալները մշակելու համար տվյալների սուբյեկտի կողմից ցանկացած ձևով
տրված անվերապահ կամավոր թույլտվություն»։ ԵՄ Տվյալների պաշտպանության մասին
հրահանգում հստակ նշվում է, որ համաձայնությունը պետք է լինի կոնկրետ և տեղեկացված։1122
Բացի դրանից՝ նոր օրենքի նախագծում հստակ տարբերակում նախատեսված չէ տվյալների
վերահսկիչի և տվյալներ մշակողի միջև, տարբերակումը սահմանված է ԵՄ Տվյալների
պաշտպանության մասին հրահանգի 2–րդ հոդվածում և էական նշանակության ունի ամբողջ
տեքստի համար։
Ավելին, տվյալների որակի մասին հիմնական սկզբունքն այն է, որ տվյալները պետք է
մշակվեն անաչառ և օրինական կերպով։ Հայաստանի օրենքի նախագիծը նույնպես նշում է
անհատական տվյալների «անաչառ» , և ոչ «օրինական» գործընթացի մասին։
Նոր օրենքի նախագծով նախատեսվում է տվյալների պաշտպանությունը վերահսկող
մարմնի
ստեղծում,
որը
կվերահսկի
տվյալների
պաշտպանության
վերաբերյալ
օրենսդրությանը կիրարկումը. դա առաջընթաց է, քանի որ ներկայիս օրենքում դա ներառված
չէ։ Այնուամենայնիվ, վերահսկող մարմինը պետք է լինի անկախ, որպեսզի կարողանա գործել
պատշաճ կերպով և չընդգրկվի «ազգային գործադիր մարմնի կազմում»։1123
Եվ վերջինը, նոր օրենքի նախագիծը չի պարունակում որևէ դրույթ անհատական
տվյալները երրորդ երկրներ փոխանցելու մասին, որը կարևոր հարց է և պետք է կարգավորվի։
1118

«Անհատական տվյալների մասին» օրենքի 11-12–րդ հոդվածներ։
Ինչպես սահմանված է Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 14–րդ հոդվածում։
1120
Անհատական տվյալների մասին» օրենքի 14-15–րդ հոդվածներ։
1121
Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 22–րդ և 23–րդ հոդվածներ։
1122
Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 2–րդ հոդվածի «ը» կետ։
1123
«Տվյալների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 21–րդ հոդված։
1119
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17.4 Առաջարկություններ
Միգրացիային վերաբերող տվյալների վերաբերյալ մեկ համապարփակ օրենսդրական
ակտը
Օգտակար կլինի մեկ իրավական ակտում ընդգրկել Հայաստանի օրենսդրությամբ
սահմանված տարբեր տվյալների բանկերը, գրանցամատյանները և տվյալների պահպանման
մյուս համակարգերը: Դրանով կապահովվի տվյալների հավաքման, վերլուծության և
պահպանման սահմանված համակարգերի համապարփակ և համալիր նկարագրություն,
ինչպես նաև դրա հետ կապված գործողությունների վերաբերյալ կանոնակարգեր։ Անհրաժեշտ է, որ Հայաստանը նաև հավաստիացնի, որ այն հավաքում է միգրացիային վերաբերող
տվյալների օգտակար տեսակները (այն տեսակները, որոնք հավաքվում են ԵՄ անդամ
պետությունների կողմից և տրամադրվում Եվրաստատին, կարող են որպես օրինակ
օգտագործվել):
Անցանկալի համարվող օտարերկրացիների տվյալների բանկը
Անհրաժեշտ է հստակեցնել, թե արդյոք գործում է «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի
8–րդ հոդվածի 6–րդ մասով նախատեսված՝ անցանկալի համարվող օտարերկրացիների
տվյալների բանկը։ Եթե գործում է, ապա անհրաժեշտ է համապատասխանաբար տեղեկացնել
բոլոր պետական մարմիններին, որոնց կարող է անհրաժեշտ լինել տեղեկատվություն ձեռք
բերել այդպիսի տվյալների բանկից։
Մուտքի վիզա ստացած օտարերկրացիների տվյալների բանկը
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածում անհրաժեշտ է դրույթ
նախատեսել, որը կվերաբերի մուտքի վիզա ստացած օտարերկրացիների տվյալների բանկին,
և, համապատասխանաբար, անհրաժեշտ է, որ 42-րդ հոդվածը դրան հղում պարունակի:
Կարծես, թե Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունն արդեն գործարկում է
այդպիսի տվյալների բանկ՝1124 Կառավարության թիվ 1268-Ն որոշման 5-րդ հավելվածի կարգի
համաձայն:1125
«Տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքում ներառված սահմանումները
Կարևոր է «Տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքում ներառել համապարփակ
սահմանումներ՝ իրավական հստակություն ապահովելու, կամայական որոշումներից
խուսափելու և առավելագույն պաշտպանություն ապահովելու համար։ Տվյալներ և տվյալների
մշակում հասկացությունները նշվել են որպես օրինակներ, բայց օգտակար կլինի նաև ԵՄ
կանոնագրքին համապատասխանեցնել տվյալները վերահսկող սուբյեկտ, տվյալները մշակող
և տվյալների սուբյեկտի համաձայնություն հասկացությունները։
Վերահսկիչ մարմինը
«Անհատական տվյալների մասին» Հայաստանի օրենքում անհրաժեշտ է ներառել
լրացուցիչ գլուխ տվյալների պաշտպանության հարցերով ազգային մասնագիտացված մարմին
ստեղծելու մասին, որը վերահսկողություն կիրականացի տվյալների պաշտպանությանը
վերաբերող հարցերի նկատմամբ: Անհրաժեշտ է նաև սահմանել տվյալ մարմնի նպատակը,
կառուցվածքն ու գործառույթները: ԵՄ անդամ պետությունների նմանատիպ մարմինները
կարող են որպես օրինակ դիտարկվել:

1124
1125

Տե՛ս Մուտքի վիզաների մասին գլուխը։
Կառավարության թիվ 1268-Ն որոշման 5-րդ հավելված։
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Տվյալների փոխանցումը երրորդ երկրներ
«Անհատական տվյալների մասին» Հայաստանի օրենքում անհրաժեշտ է ներառել դրույթ
օտարերկրյա պետություններ անհատական տվյալների փոխանցման մասին։ Անհրաժեշտ է
երաշխավորել տվյալների պաշտպանության մակարդակի համարժեքությունը, այս դեպքում
կարելի է առաջնորդվել ԵՄ կանոնագրքով, որտեղ պաշտպանության մակարդակը
գնահատվում է հաշվի առնելով տվյալների փոխանցման գործընթացի կամ տվյալների
փոխանցման մի քանի գործընթացների հետ կապված բոլոր հանգամանքները. մասնավորապես պետք է հաշվի առնել տվյալների բնույթը, առաջարկվող մշակման գործընթացի կամ
գործընթացների նպատակն ու տևողությունը, ծագման երկիրը և նպատակակետ երկիրը,
տվյալ երկրում գործող իրավական նորմերը՝ ընդհանուր և ոլորտային, և այդ երկրում
կիրառվող մասնագիտական նորմերն ու անվտանգության միջոցառումները։1126 Տվյալների
փոխանցման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմինը նույնպես պետք է
հստակ նախանշվի:
Տվյալների սուբյեկտի իրավունքները
«Անհատական տվյալների մասին» Հայաստանի օրենքի 11-րդ և 12-րդ հոդվածները
անհրաժեշտ է լրամշակել՝ հստակ նշելու տվյալների սուբյեկտի՝ իրեն վերաբերող տվյալներին
հասանելիության և առարկություն ներկայացնելու իրավունքը: ԵՄ կանոնագրքի
համապատասխան դրույթները կարող են որպես հիմք օգտագործվել:1127
Դատական պաշտպանության միջոցներն ու պատասխանատվությունը
Անհրաժեշտ է փոփոխություն կատարել «Անհատական տվյալների մասին» Հայաստանի
օրենքի 14-րդ և 15-րդ հոդվածներում՝ տրամադրելու առավել մանրամասն տեղեկություններ
այն ընթացակարգի մասին, որին անհրաժեշտ է հետևել դատական պաշտպանության
միջոցների և պատասխանատվության, իրավասու դատական մարմնի և այլնի
մասով:Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի համապատասխան դրույթները կարող
են որպես օրինակ օգտագործվել, քանի որ դրանք շատ ավելի շատ մանրամասնեցված են:1128
«Անհատական տվյալների մասին» օրենքի նախագիծը
Խորհուրդ է տրվում «Անհատական տվյալների մասին» օրենքի նախագծում
փոփոխություն կատարել, որպեսզի, առաջին հերթին և ամենակարևորը, 3–րդ հոդվածում
նշված սահմանումները լինեն համապարփակ և նպաստեն իրավական հստակությանը։
Օրինակ, «համաձայնություն» հասկացության սահմանումը, ինչպես նաև «տվյալները
վերահսկող սուբյեկտ» և «տվյալները մշակող» հասկացությունների միջև տարբերակումը
անհրաժեշտ է վերանայել։ ԵՄ Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 2–րդ
հոդվածով տրված սահմանումները կարող են որպես օրինակ գործածվել։
Կարևոր է նաև հստակ նշել այն սկզբունքը, որ «անհատական տվյալները պետք է
մշակվեն անաչառ և օրինական կերպով»։1129
Բացի դրանից՝ անհրաժեշտ է երաշխավորել, որ տվյալների պաշտպանություն
իրականացնող մարմինը, որը վերահսկում է տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ
1126
Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 25–րդ հոդած։ Այնուամենայնիվ, որոշ շեղումներ հնարավոր են
սույն հոդվածից, եթե Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 26–րդ հոդվածում նշված պայմանները
երաշխավորված են։
1127
Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 12-14–րդ հոդածներ։
1128
Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 22–րդ և 23–րդ հոդվածներ։
1129
Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի 6–րդ հոդվածի 1–ին մաս։
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Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կիրարկումը, լինի անկախ մարմին, այնպես
որ համարժեք վերահսկողություն սահմանվի կատարման նկատմամբ։
Եվ վերջինը, անհրաժեշտ է, որ նոր օրենքի նախագիծը պարունակի դրույթներ
անհատական տվյալները երրորդ երկրներ փոխանցելու մասին, որ պետք է միայն թույլատրվի,
երբ ապահովված են տվյալների պաշտպանության համարժեք երաշխիքները։1130
«Անձնական
տվյալների
ավտոմատացված
մշակման
դեպքում
անհատների
պաշտպանության մասին» կոնվենցիան վավերացնելը
Չնայած որ վերջերս վավերացված Կոնվենցիան գերակայում է ազգային իրավունքի
նկատմամբ,1131 այնուամենայնիվ «Տվյալների պաշտպանության» մասին գործող օրենքում
առկա են բազմաթիվ դրույթներ, որոնք չեն համապատասխանում Կոնվենցիայի դրույթներին։
Անհրաժեշտ է վերանայել գործող օրենքը կամ նոր օրենքի նախագիծը՝ Կոնվենցիային
համապատասխանելիության մասով։ ԵՄ Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգին
տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ օրենսդրությունը համապատասխանեցնելիս
կապահովվի նաև Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայի հետ համապատասխանությունը։

1130
1131

Տե՛ս Տվյալների պաշտպանության մասին հրահանգի IV գլուխը։
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 6–րդ հոդվածի համաձայն։
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VII. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
Միգրացիայի և ապաստանի վերաբերյալ Հայաստանի օրենսդրությունում կարելի է
կատարել մի շարք փոփոխություններ՝ այն ԵՄ համապատասխան կանոնագրքին
համապատասխանեցնելու համար: Բացի դրանից՝ Խորհուրդ է տրվում նաև հստակեցնել
Հայաստանի օրենսդրության որոշ դրույթներ՝ թափանցիկության և իրավական հստակության
մակարդակը բարձրացնելու և դրանց կիրարկումը դյուրացնելու նպատակով: Հայաստանը,
առաջին հերթին, համարվում է միգրանտների ծագման երկիր, և դեպի Հայաստան տեղի
ունեցող միգրացիոն հոսքերի վերաբերյալ առկա է շատ քիչ իրազեկվածություն՝ թե՛
կանոնավոր, և թե՛ անկանոն միգրացիայի մասով։ Ոստի, Հայաստան մուտք գործելու և
Հայաստանում կացության վերաբերյալ օրենսդրությունում առկա են մի շարք բացթողումներ,
ինչպես նաև բացակայում է անհրաժեշտ թափանցիկությունը։ Անհրաժեշտ է ստեղծել հստակ
չափորոշիչներ և սահմանել Հայաստան մուտք գործելու և Հայաստանում կացության
պայմաններ։ Բացի դրանից՝ անհրաժեշտ է ամրապնդել միգրանտների՝ հատկապես միգրանտ
աշխատողների, թրաֆիքինգի զոհերի և առանց ուղեկցության անչափահասների իրավունքները։ Օրինակ, բավարար չէ պաշտպանություն տրամադրել միայն երրորդ երկրից
Հայաստան վերադարձող թրաֆիքինգի զոհերին, Հայաստանում գտնվող թրաֆիքինգի
զոհերը, որոնք եկել են երրորդ երկրներից, նույնպես պետք է նախանշվեն և պաշտպանվեն։
Այս ուսումնասիրությունում ներկայացված առաջարկությունները կարող են ծառայել
որպես ուղենիշ անհրաժեշտ փոփոխություններ իրականացնելու համար: Ամենակարևորը,
կենսական նշանակություն ունի միգրացիայի և ապաստանի վերաբերյալ իրավական
դրույթները գործնականում կիրառելու հարցը՝ ցանկալի արդյունքների հասնելու համար:
Միևնույն ժամանակ, պետք է հաշվի առնել, որ ԵՄ կանոնագիրքը մշակվել է տարբեր
պատմական, սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական համատեքստում, և դրանով չեն
կարգավորվում միգրացիայի և ապաստանի ոլորտում առկա բոլոր ուղղությունները. այս
հանգամանքը պետք է հաշվի առնել միգրացիայի կառավարման ազգային համակարգը
բարելավելիս: Մասնավորապես, ԵՄ կանոնագիրքը չի հասցեագրում արտագաղթի, սփյուռքի,
քաղաքացիության և ինստիտուցիոնալ շրջանակի հետ կապված հարցերը, և սահմանում է
աշխատանքային միգրացիայի սահմանափակ շրջանակ: Միգրացիայի հաջող կառավարման
նպատակով, որով պաշտպանվում են միգրանտների իրավունքները և հաշվի են առնվում
Հայաստանի շահերը, կարևոր է նաև հասցեագրել այս խնդիրները: ԵՄ հրահանգներն ու
կանոնակարգերը մեծամասամբ երկարատև բանակցությունների արդյունք են։ Դրանք
համարվում են միայն ԵՄ անդամ պետությունների շահերի փոխզիջում, այդ պատճառով,
դրանք չեն անցնում նվազագույն չափանիշների սահմանները։ Այդ իսկ պատճառով, շատ
կարևոր է, որպեսզի միգրացիայի և ապաստանի վերաբերյալ օրենսդրության զարգացումն ու
բարեփոխումը չսահմանափակվի միայն ԵՄ կանոնագրքին համապատասխանեցնելու
առումով, այլ համալիր կերպով հասցեագրի մարտահրավերները և նաև ներմուծի մարդու
իրավունքների վերաբերյալ միջազգային չափանիշներ։ Հայաստանը ստորագրել է մարդու
իրավունքների վերաբերյալ տարբեր պայմանագրեր, որոնք կիրառելի են միգրանտների,
ապաստան հայցողների և փախստականների նկատմամբ, այնուամենայնիվ, չնայած, որ այդ
պայմանագրերը ուղղակիորեն կիրառելի են, դրանք ոչ միշտ են գործնականում կիրառվում։
Բացի դրանից՝ դեռ առկա են մարդու իրավունքների վերաբերյալ պայմանագրեր, որոնք
Հայաստանը չի ստորագրել և չի վավերացրել. մասնավորապես, հաստատակամորեն
առաջարկվում է վավերացնել և կիրարկել «Բոլոր միգրանտ աշխատողների և նրանց
ընտանիքների անդամների իրավունքների պաշտպանության մասին» միջազգային
կոնվենցիան։
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ
Փոփոխություն
2003

Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգիրք, հասանելի է հետևյալ
հասցեով՝ http://www.parliament.am/law_docs/090800HO83eng.pdf (էջայցը՝ 2012
թվականի սեպտեմբերի 13-ին)

Հավելված ՀՀ Նախագահի կարգադրության
2008
Հայաստանի Հանրապետության միգրացիոն համակարգի և Հայաստանի
Հանրապետությունում կենսաչափական տվյալներ պարունակող էլեկտրոնային
անձնագրերի և նույնականացման քարտերի համակարգի ներդրման
հայեցակարգի մասին, ՆԿ–53–Ա
Հավելված – ՀՀ Կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 21–ի թիվ 482 որոշում
Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անվտանգության և պետական
սահմանի համալիր կառավարման ապահովմանն ուղղված 2011-2015
թվականների միջոցառումների ծրագիր և ժամանակացույց
Ասատրյան Նունե
2010
Մարդկանց թրաֆիքինգ, Ձեռնարկ ծնողների համար, ՎԱՐԴ ՀՐԱՏ, Երևան։
ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար, Ա. Գևորգյան
2007
Հայաստանի
Հանրապետության
ազգային
անվտանգության
ռազմավարություն,
հասանելի
է
հետևյալ
հասցեով՝
http://www.mil.am/files/NATIONAL%20%20SECURITY%20STRATEGYeng.pdf
(էջայցը՝ 2012 թվականի սեպտեմբերի 13-ին)
Եվրոպական համայնքների հանձնաժողով
2008
Եվրոպական
պառլամենտին
և
Խորհրդին
ուղղված
Հանձնաժողովի
հաղորդագրությանը կից ներկայացված՝ Հանձնաժողովի աշխատակազմի
աշխատանքային փաստաթուղթ, Արևելյան գործընկերություն, հասանելի է
հետևյալ հասցեով՝http://eeas.europa.eu/eastern/docs/sec08_2974_en.pdf (էջայցը՝
2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ին)
2008

Եվրոպական պառլամենտին և Խորհրդին ուղղված Հանձնաժողովի
հաղորդագրություն,
հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://eeas.europa.eu/
eastern/docs/com08_823_en.pdf (էջայցը՝ 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ին)

Եվրոպական միության խորհուրդ,
2009
Արևելյան գործընկերությանՊրահայիգագաթաժողովի համատեղ հայտարարություն, Պրահա, 2009 թվականի մայիսի 7, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/107589.pdf
(էջայցը՝ 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ին)
2011

Եվրոպական միության և Հայաստանի միջև Շարժունակության շուրջ
գործընկերության վերաբերյալ համատեղ հայտարարություն, հասանելի է
հետևյալ
հասցեով՝
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st14/st14963ad01.en11.pdf (էջայցը՝ 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ին)
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Դեվիլլար, Ալեքսանդր (ՄՄԿ)
2011
«Աշխատանքային միգրացիայի կառավարումը Հայաստանում. կարիքների
գնահատում և քաղաքականության տարբերակներ», Երևանում ՄՄԿ առաքելություն
Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար,
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
2011

Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմաններում ռազմական և
երկակի նշանակության ապրանքների մաքսային ձևակերպումների, կրկնակի
ստուգման, զննության և հսկողության ստանդարտ աշխատանքային ընթացակարգերը հաստատելու մասին համատեղ հրաման (Երևան)

ԵՄ

(էջայցը՝

Հայաստանի գործողությունների ծրագիր, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/armenia_enp_ap_final_en.pdf
2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ին)
ԵՄ––ի Հայաստանի միջև շարժունակության շուրջ գործընկերության
վերաբերյալ համատեղ հայտարարություն
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/125698.pdf

Ազատության, անվտանգության
ենթակոմիտե
2011

2012

և

արդարադատության

հարցերով

ԵՄ–Հայաստան

Երկրորդ հանդիպում, Արձանագրության նախագիծ, Բրյուսել
Եվրոպական միության անդամ պետությունների արտաքին սահմանների
կառավարման և գործառնական համագործակցության եվրոպական
գործակալություն, Հայաստանի Հանրապետության ազգային
անվտանգության խորհուրդ
Եվրոպական միության անդամ պետությունների արտաքին սահմանների
կառավարման և գործառնական համագործակցության եվրոպական գործակալության և Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության
խորհրդի միջև գործառնական համագործակցություն ձևավորելու մասին աշխատանքային համաձայնագիր, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/documents/news/20120222_en.pdf
(էջայցը՝ 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ին)

Եվրոպական հանձնաժողով
2012
Հանձնաժողովի 2012 թվականի օգոստոսի 27–ի կիրարկող որոշում
«Եվրոպական միության ընդհանուր բյուջեից Հայաստանին ուղղված
ֆինանսավորման համար 2012 թվականի տարեկան գործողությունների ծրագրի
մասին», հասանելի է հետևյալ հասցեներով՝
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2012/aap_2012_arm_en.pdf և
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2012/af_aap-spe_2012_enpi-e.pdf
(էջայցը՝ 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ին)
Եվրոպական համայնքներ և անդամ պետություններ
1999
Գործընկերության և համագործակցության համաձայնագիր, մի կողմից՝
Եվրոպական համայնքների և դրանց անդամ պետությունների և, մյուս կողմից՝
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Հայաստանի Հանրապետության միջև. Իշխանություններին մաքսային հարցերի
շուրջ փոխադարձ օժանդակության տրամադրման մասին արձանագրություն.
Վերջնական ակտ. Համատեղ հայտարարություններ. Ընկերությունների
հիմնադրման վերաբերյալ նամակագրություն, Ֆրանսիայի Կառավարության
հայտարարությունը, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21999A0909%2801%29:
EN:HTML (էջայցը՝ 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ին)
Եվրոպական հանձնաժողով և Արտաքին գործերի ու անվտանգության քաղաքականության
հարցերով՝ Միության բարձր ներկայացուցիչ
2012

ԵՀՔ իրականացման մասին երկրի ընթացիկ զեկույցներ (2011 թ.), Հայաստան,
հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/armenia_memo_2011_en.pdf
(էջայցը՝ 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ին)

Եվրոպական հարևանության և գործընկերության գործիք
Հայաստան, Երկրի ռազմավարական փաստաթուղթ 2007-2013, հասանելի է
հետևյալ հասցեով՝
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_csp_armenia_en.pdf (էջայցը՝ 2012
թվականի սեպտեմբերի 19-ին)
Հայաստան, Ազգային ինդիկատիվ ծրագիր 2011-2013, հասանելի է հետևյալ
հասցեով՝ http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/2011_enpi_nip_armenia_en.pdf
(էջայցը՝ 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ին)
Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական միության խորհրդատվական խումբ
Եվրոպական միության և Հայաստանի միջև շարժունակության շուրջ
գործընկերության մասին համատեղ հայտարարության նախագծի գնահատում
և առաջընթացին միտված առաջարկներ
Պայմանագրի վերաբերյալ նամակ ԵՀԳԳ/2010/249-947, Մեկնարկային փուլի
հաշվետվություն
Նախքան վիզայի տրամադրումը դյուրացնելու և հետընդունման մասին
համաձայնագրերի ստորագրումը Հայաստանի կողմից կատարման ենթակա
գործողությունների ցանկ
Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդին
ուղղված գործունեության եղանակի մասին առաջարկ՝ կապված հայկական
սահմանի համալիր կառավարման գործողությունների ծրագրի իրականացման
համար Արևելյան գործընկերության ՍՀԿ փորձնական ծրագրերից առավել մեծ
աջակցություն ստանալու հետ
Եվրոպական միություն, Արտաքին գործողություն
ԵՄ–Հայաստան հարաբերությունների ամփոփ նկարագիր,
հասանելի է
հետևյալ
հասցեով՝http://eeas.europa.eu/armenia/eu_armenia_summary/index_en.htm(էջայցը՝
2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ին)
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Եվրոպական միության և Վրաստան
2011
Համաձայնագիր Եվրոպական միության և Վրաստանի միջև «Առանց
թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման մասին»,հասանելի է հետևյալ
հասցեով՝
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:052:0047:0065:EN:PDF
(էջայցը՝ 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ին)
Գալստյան Քրիստինա
2010
Միգրացիայի կառավարում և մարդու իրավունքներ. Անտարես, Երևան
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության քաղաքացիական
ավիացիայի գլխավոր վարչություն
2008

պրն Տ. Սարգսյան, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, թիվ 1.1-816.
Գրիգորյան Արմեն

2011

ԵՄ–Հայաստան. Վիզայի տրամադրման գործընթացի դյուրացման
հնարավորություններ. ԵՄ սահմանների քաղաքականության մասին
փաստաթուղթ, հասանելի է հետևյալ
հասցեով՝http://cens.ceu.hu/sites/default/files/publications/policy-briefno4eufrontiersarmen-grigoryan.pdf (էջայցը՝ 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ին)

Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի փորձագիտական խումբ - ԳՐԵՏԱ
2012
«Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի մասին» Եվրոպայի խորհրդի
կոնվենցիան Հայաստանի կողմից իրականացնելու վերաբերյալ զեկույց.
Գնահատման առաջին փուլ, GRETA(2012)8, Ստրասբուրգ
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն
2001
«Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությանն առընթեր Միգրացիայի և
փախստականների հարցերով վարչության «Հատուկ կացարան» պետական
ձեռնարկություն ստեղծելու մասին» որոշում, թիվ 1283, 2001 թվականի
դեկտեմբերի 27
2003

««Հատուկ կացարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու
մասին» որոշում, թիվ 407-Ն, 2003 թվականի ապրիլի 3

2006
«ՀայաստանիՀանրապետությանսահմանայինէլեկտրոնայինկառավարմանտեղ
եկատվականհամակարգստեղծելու,
դրաշահագործմանկարգըևհամակարգիցօգտվողներիցանկըսահմանելումասին»
որոշում, թիվ 884-Ն, 2006 թվականի հունիսի 22
2007

Հայաստանի Հանրապետություն այցելելու համար հրավերների հաստատման
և գրանցման կարգ, ..... որոշման հավելված 1

2008

«Հայաստանի
Հանրապետությունում
ժամանակավոր
կամ
մշտական
կացության կարգավիճակ ստանալու (կացության կարգավիճակը երկարաձգելու)
դիմումի հետ ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը, դիմումի քննարկման
կարգը, ժամանակավոր կացության քարտի, մշտական կացության քարտի և
Հայաստանի Հանրապետության հատուկ անձնագրին կարագրերը և ձևերը
հաստատելու մասին» որոշում, թիվ 134-Ն, 2008 թվականի փետրվարի 7
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2008

«Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անցման կետերում և
տարանցիկ գոտիներում հատուկ կացարանների գործունեության ու
օտարերկրացիներին այնտեղ պահելու կարգը սահմանելու մասին» որոշում,
թիվ 127, 2008 թվականի փետրվարի 7

2008

«Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) ենթարկված անձանց ազգային
ուղղորդման կարգը հաստատելու մասին» հրաման, թիվ 1385–Ա, 2008 թվականի
նոյեմբերի 28

2009

«Ապաստան
հայցողներին
ժամանակավոր
տեղավորման կենտրոնում
տեղավորելու և կենսաապահովման պայմաններ տրամադրելուկարգը հաստատելու մասին» որոշում, թիվ 1440–Ն, 2009 թվականի նոյեմբերի 19

2009

2009

«Ժամանակավոր պաշտպանություն ստացած փախստականի անձը
հաստատող
փաստաթղթի նմուշը և այդ փաստաթուղթը կոնվենցիոն
ճամփորդական փաստաթղթերով փոխանակելու կարգը հաստատելու մասին»
որոշում, թիվ 1367– Ն, 2009 թվականի նոյեմբերի 26
«ՀայաստանիՀանրապետությանտարածքայինկառավարմաննախարարության
«Միգրացիոնպետականծառայությանաշխատակազմ»պետականկառավարչակա
նհիմնարկստեղծելու,
ՀայաստանիՀանրապետությանտարածքայինկառավարմաննախարարությանմի
գրացիոնպետականծառայությանկանոնադրությունըևաշխատակազմիկառուցվա
ծքըհաստատելումասին» որոշում, թիվ 1515-Ն, 2009 թվականի դեկտեմբերի 17

2009
«Ապաստանհայցողներիժամանակավորտեղավորմանկենտրոնիգործունեության
ուպահմանկարգիևՀՀկառավարության 2003թվականի ապրիլի 3-ի 407Նորոշմանմեջփոփոխություններկատարելումասին» որոշում, թիվ 1441–Ն, 2009
թվականի նոյեմբերի 19
2009

«Փախստականինտրվողկոնվենցիոնճամփորդականփաստաթղթի
նկարագիրըևփաստաթուղթըտալուկարգըհաստատելումասին» որոշում,
1417–Ն, 2009 թվականի դեկտեմբերի 3

թիվ

2010

«Կամավորվերադարձիմասինդիմումներկայացրածանձանց
(ապաստանհայցողներինկամփախստականներին)`
իրենցքաղաքացիությանկամհիմնական բնակության երկիր կամ հնարավոր
երրորդ` միջանցիկ երկրներ մուտքգործելու համար անհրաժեշտ ճամփորդական
փաստաթղթերի և վիզայի ստացման գործում աջակցության կարգը
հաստատելու մասին» որոշում, թիվ, 48–Ն, 2010 թվականի հունվարի 21

2010

Քաղվածք Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության նիստում
Հայրենադարձության
գործընթացի
կազմակերպման
հայեցակարգին
հավանություն տալու մասին արձանագրությունից. ՀՀ Կառավարության նիստի
թիվ 48 արձանագրային որոշման հավելված. 2010 թվականի դեկտեմբերի 9
Հայաստանի Հանրապետությունից սկիզբ առնող անկանոն միգրացիայի
երևույթի ուսումնասիրության և դրա կանխարգելման վերաբերյալ հայեցակարգ՝
հաստատված ՀՀ Կառավարության նիստի թիվ 51 արձանագրային որոշմամբ,
2011 թվականի դեկտեմբերի 29

2011
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2011

Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի ռեժիմ սահմանելու
մասին որոշում, նախագիծ

2012

Հայաստանի Հանրապետության զբաղվածության 2013-2018 թվականների
ռազմավարությունը հաստատելու մասին արձանագրային որոշում, նախագիծ

2012

Հայաստանի Հանրապետության զբաղվածության 2013-2018 թվականների
ռազմավարությունը հաստատելու մասին արձանագրային որոշում. Թիվ 5
արձանագրային որոշման թիվ 1 հավելված, 2012 թվականի նոյեմբերի 8

Հայաստանի Հանրապետությունում իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-2016
ռազմավարական ծրագիր (Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2012 թվականի
հունիսի ՆԿ կարգադրությանը կից հավելված 1)
Հայաստանի
Հանրապետության
Կառավարություն,
Լիտվայի
Հանրապետության
Կառավարություն
2012

Համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Լիտվայի
Հանրապետության Կառավարության միջև «Կրթության և գիտության ոլորտում
համագործակցության մասին», Վիլնյուս

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն, Լեհաստանի Հանրապետության
Կառավարություն
2011
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Լեհաստանի Հանրապետության Կառավարության միջև 2011-2013 թվականների մշակույթի, գիտության և կրթության ոլորտներում գործունեության ծրագիր. Երևան
Հովհաննիսյան Կարեն
2011
Հայաստան.
վիզայինռեժիմի
ազատականացմանգործընթացիմանրազնին
ուսումնասիրություն, Երկրորդ նախագիծ.
Մարդկայինզարգացմանմիջազգայինկենտրոն (ՄԶՄԿ), Երևան, Հայաստան,
հասանելի
է
հետևյալ
հասցեով՝
http://visa-free-europe.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Armenia-countryraportPASOS.pdf
(էջայցը՝ 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ին)
Միջազգային ճգնաժամային խումբ
2010
Հայաստան. պետականաշինության հնարավորություն: Եվրոպայի թիվ
2017 զեկույց
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն, Գործատուների հանրապետական միություն և
Զբաղվածության մասնավոր գործակալությունների ճյուղային միություն
2010
Զբաղվածության մասնավոր գործակալությունների«Վարքագծի կանոնները»
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն, ՀՀ սփյուռքի նախարարություն
Ձեռնարկ այլ պետություններում բնակվող հայերի համար, Երևան
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow/info/publ/handbook_armenia
ns_en.pdf
Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն (ՄՄԿ)
Աջակցություն Հայաստանի Կառավարությանը կենսաչափական տվյալների
նույնականացման և ճամփորդական փաստաթղթերի համակարգ ներդնելու
հարցում, ՄՄԿ, Ժնև
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Սահմանների հսկողության և կառավարման առաջատար տեխնոլոգիաների
կիրառման ընդլայնումը Հայաստանում, Երևանում ՄՄԿ առաքելություն

2008

Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի կառավարման ոլորտի
ուսումնասիրություն. Գնահատման առաքելության զեկույց, Երևան, ՄՄԿ, Ժնև

2009

«Աջակցություն Հայաստանի Կառավարությանը կենսաչափական տվյալների
նույնականացման և ճամփորդական փաստաթղթերի համակարգ ներդնելու
հարցում» նախագիծ. Կենսաչափական տվյալների մասով կարիքների
գնահատման առաքելության օրակարգ, Հայաստանում ՄՄԿ առաքելություն

2010

Միգրացիոն տվյալների հավաքագրման, մշակման և փոխանցման կատարելագործումը Հայաստանի Հանրապետությունում. Կարիքների գնահատման և
բացերի վերլուծության մասին զեկույց, Երևանում ՄՄԿ առաքելություն

2011

Սահմանների
տեխնիկական
կարիքների
գնահատում.
Հայաստան.
այցելություններ Բավրայի սահմանային անցման կետ և Զվարթնոց
միջազգային օդանավակայան, 2011 թվականի մայիսի 21-24, Երևան

2012

Հայաստանի զբաղվածության ռազմավարության նախագիծ, 2013-2018 թվականների գործողությունների ծրագիր

Հայաստանում միջազգային կազմակերպությունների առաքելություններ և Երևանում ԵԱՀԿ
գրասենյակ
2008
Դոնորների համակարգում. Հայաստան, Միգրացիայի կառավարման ոլորտի
համակարգման վերաբերյալ հանդիպում միջազգային և օտարերկրյա կազմակերպությունների մասնակցությամբ. Ծրագրին ուղղված նյութական միջոցներ.
ԿաբելեովաՀանա, Մազմանյան Արմեն և Երեմյան Արա
2007
Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիոն օրենսդրության գնահատում,
հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://www.osce.org/yerevan/25959 (էջայցը՝ 2012
թվականի սեպտեմբերի 13-ին)
Kitchin, Rob; Boyle Mark
2011
Diaspora Strategies in Transition States: Prospects and Opportunities for Armenia,
NIRSA, National University of Ireland, Maynooth,
February 2011 available at

http://www.nuim.ie/nirsa/diaspora/PDFs/Armenia%20report%202011.pdf
[ՔիթչինՌոբ, Բոյլ Մարկ, Սփյուռքին միտված ռազմավարությունները
անցումային պետություններում. Հայաստանի հեռանկարները և հնարավորությունները,Տարածաշրջանային և տարածքային վերլուծությունների ազգային
ինստիտուտ (NIRSA), Իռլանդիայի ազգային համալսարան, Մեյնութ, 2011
թվականի փետրվար, հասանելի է հետևյալ հասցեով՝

http://www.nuim.ie/nirsa/diaspora/PDFs/Armenia%20report%202011.pdf]
Հայաստանի Հանրապետության Ընտանեկան օրենսգիրք, 2004
«Սահմանապահ զորքերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 2001, հասանելի է
հետևյալ հասցեով՝ http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3f38bde14.pdf (էջայցը՝ 2012 թվականի
սեպտեմբերի 13–ին)
«Քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 1995
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«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք
1998.
«Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենք, 2004
«Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 2006
«Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 2002
«Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 2006 1997.
«Ներդրումային հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 2010
«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 2001
«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 2005
«Բնակչությանը
բժշկական
օգնության
և
սպասարկման
մասին»
Հայաստանի
Հանրապետության օրենք, 1996
«Անհատական տվյալների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 2002
«Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 2001
«Քաղաքական ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 2001
«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք,
2001.
«Փախստականների և ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 2008
(փոփոխություններ 2011)
«Հայաստանի
Հանրապետության
պետական
սահմանի
մասին»
Հայաստանի
Հանրապետության օրենք, 2001
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենք 2001.
«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 2010
«Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 1997
«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 2003
«1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված և Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձանց իրավական և սոցիալ-տնտեսական
երաշխիքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 2000
«Անհատական տվյալների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք,
նախագիծ
«Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենք, 2002
«Պետական սահմանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, հասանելի է հետևյալ
հասցեով՝
http://www.carimeast.eu/media/legal%20module/natfr/AM_1.2%20Law%20on%20State%20border.%20eng.pdf
Ministerium für Bildung und Wissenschaft der Republik Armenien, Botschaft der Bundesrepublik
Deutschland in Eriwan
2012
Gemeinsame Absichtserklärung des Ministerium für Bildung und Wissenschaft der
Republik Armenien einerseits und der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in
Eriwan andererseits über die Durchführung von verstärktem Deutschunterricht im
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Rahmen des Programms „Deutsches Sprachdiplom“ an den Grundschulen Nr.6 und
Nr.60 und der Oberschule Nr.119 in Eriwan.Eriwan
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն,
Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն, և Հայաստանում Միգրացիայի միջազգային
կազմակերպության առաքելություն
2012

Համագործակցության հուշագիր՝ «Ուղղված Հայաստանի Հանրապետության
միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի
իրականացման 2012-2016 թվականների գործողությունների ծրագրի և
Հայաստանի Հանրապետությունից սկիզբ առնող անկանոն միգրացիայի
երևույթի ուսումնասիրության և կանխարգելման վերաբերյալ հայեցակարգի
իրականացմանն աջակցելուն» ARM/LCOO/SC0187/2012. Երևան

2012

Համագործակցության հուշագիր՝ «Ուղղված Հայաստանի Հանրապետության
միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի
իրականացման 2012-2016 թվականների գործողությունների ծրագրի և
Հայաստանի Հանրապետությունից սկիզբ առնող անկանոն միգրացիայի
երևույթի ուսումնասիրության և կանխարգելման վերաբերյալ հայեցակարգի
իրականացմանն աջակցելուն», Երևան

Մինոյան, Վիկտորիա, Ֆրեյնկման, Լև
2005
ՀայաստանWhat drives first movers and how can their efforts be scaled up? The World
Bank Institute.[Ի՞նչն է դրդում առաջին անգամ տեղափոխվողներին և ինչպես
կարող են չափվել նրանց ջանքերը, Համաշխարհային բանկի ինստիտուտ]
Հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/10010/1/MPRA_paper_10010.pdf
ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ
2006
Մարդկանց թրաֆիքինգի վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրությունը. օրենսդրական
բացթողումների վերլուծություն, Ժողովրդավարության զարգացման ծրագիր,
հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://www.osce.org/yerevan/20417 (էջայցը՝ 2012
թվականի սեպտեմբերի 13–ին)։
Պետրոսյան, Ս և ուրիշներ։
2009
Մարդկանց թրաֆիքինգ, ձեռնարկ ուսուցիչների համար։ «Տիգրան Մեծ»
հրատարակչությւոն, Երևան։
2010

Մարդկանց թրաֆիքինգ, ձեռնարկ ուսանողների համար։ «Տիգրան Մեծ»
հրատարակչությւոն, Երևան։

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ
2007
Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարություն,
Նախագահի 2007 թվականի փետրվարի 7–ի ՆՀ-37-Ն հրամանագրի հավելված,
2007 թվականի հունվարի 26։
2008

Նախագահի 2008 թվականի մարտի 15–ի ՆԿ-53–Ա կարգադրություն
«Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի համակարգի և Հայաստանի
Հանրապետությունում
կենսաչափական
կողմնորոշիչներ
պարունակող
էլեկտրոնային անձնագրերի և նույնականացման քարտերի համակարգ
ներդնելու մասին հայեցակարգ»
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2009

ՀՀ Նախագահի հրամանագիր ՀՀ Նախագահի 2008 թվականի մարտի 15–ի N
53–Ա, N 192-Ա հրամանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

2009

ՀՀ Նախագահի N 268-Ն հրամանագիր

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ
2006
«Կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի և
նույնականացման քարտերի համակարգի ներդրման միջոցառումների
ժամանակացույցը հաստատելու մասին» որոշում N 501-Ա
2009

«Կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի և
նույնականացման քարտերի համակարգի ներդրման միջոցառումների
ժամանակացույցը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի 2009 թվականի հունիսի 18–ի N 501-Ա որոշում

2012

««Հայաստանի
Հանրապետության
և
Եվրոպական
միության
միջև
շարժունակության շուրջ գործընկերության վերաբերյալ» համատեղ հռչակագրի
իրականացումը
և
դիտարկումը
համակարգող
միջգերատեսչական
հանձնաժողով ստեղծելու և անհատական կազմը հաստատելու մասին»
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2012 թվականի փետրվարի 17–ի
N 136-Ա որոշում

Probert, David [Պրոբերտ, Դեվիդ]
2009
Roadmap for Real-Time Armenia”, E-Government, E-Commerce and E-Security. Final
Report to USAID/CAPS [«Ճանապարհային քարտեզ իրական ժամանակում
Հայաստանի համար», Էլեկտրոնային Կառավարություն, Էլեկտրոնային
առևտուր և Էլեկտրոնային անվտանգություն. USAID/CAPS-ին ուղղված
վերջնական զեկույց]
Ռոսի Լոնգի, Պ, Պրուտչ Ֆ, Գալստյան Ք, Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի
կառավարման ոլորտում զարգացումների ակնարկ, առաջընթացի գնահատման զեկույց,
ՄՄԿ, 2011, Երևան։
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն, ՀՀ Կառավարությանն առընթեր ազգային
անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքեր, ՀՀ Կառավարությանն առընթեր
ոստիկանություն
2009

«Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան հայցողների հաշվառման
գրանցամատյանը հաստատելու մասին» համատեղ որոշում 389, Կանոն. N
12109390

2006

Եվրոպական հարևանության և գործընկերության գործիքի ստեղծման
ընդհանուր դրույթներ սահմանող՝ Եվրոպական պառլամենտի և
Խորհրդի թիվ 1638/2006 (ԵՀ) կանոնակարգ, հասանելի է հետևյալ
հասցեով՝
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0001:0014:EN:PDF
(էջայցը՝ 2012 թվականի սեպտեմբերի 19–ին)։
Հայաստանի Հանրապետության Քրեական օրենսգիրք 2003
Հայաստանի Հանրապետության Մաքսային օրենսգիրք (փոփոխություններ 2003)
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«Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք 2006, (փոփոխություններ 2010)
«Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 2004
«Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, նախագիծ
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, նախագիծ
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային անվտանգության խորհուրդ
2010

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանային անվտանգության և պետական
սահմանի համալիր կառավարման ռազմավարություն,նախագիծ։ Երևան
Ռոսի Լոնգի, Պ, Գալստյան Ք, Լինդստրյոմ, Թ, Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի կառավարման ոլորտի ուսումնասիրություն,
Գնահատման առաքելության զեկույց, ՄՄԿ, 2008 թվականի մարտ, հասանելի է
հետևյալ հասցեով՝
http://publications.iom.int/bookstore/free/Review_MigrationManagmentReport2008_
English.pdf Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն, Դաշնային
միգրացիոն ծառայություն (Ռուսաստանի Դաշնություն)

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և Դաշնային միգրացիոն
ծառայության (Ռուսաստանի Դաշնություն) միջև անօրինական միգրացիայի դեմ
պայքարի ոլորտում համագործակցության մասին համաձայնագիր, Մոսկվա
ՄԱԿ–ի զարգացման ծրագիր, Հայաստան
Աջակցություն Հարավային Կովկասում սահմանների համալիր կառավարման
համակարգերին, Տեխնիկական առաջադրանք, Սահմանային էլեկտրոնային
կառավարման տեղեկատվական համակարգին միացվելիք Վերլուծական
մշակման սարքավորում շահագործելու համար ծրագրաշարի գնում
2011

2008

Միգրացիա և մարդկային զարգացում, հնարավորություններ և մարտահրավերներ, Մարդկային զարգացման ազգային զեկույց, հասանելի է հետևյալ
հասցեով՝ http://hdr.undp.org/en/reports/national/europethecis/armenia/NHDR-2009Armenia-EN.pdf (էջայցը՝ 2012 թվականի սեպտեմբերի 13–ին)։
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
Հավելված 1. ԵՄ-ում ընդունված չափանիշներին համապատասխանելիության տեսանկյունից
Հայաստանի միգրացիոն օրենսդրության և պրակտիկայի վերլուծության տեխնիկական
առաջադրանքներ
ՄՄԿ հայաստանյան առաքելություն
Ծրագրի զարգացման և իրականացման գրասենյակ
ԵՄ-ում ընդունված չափանիշներին համապատասխանելիության տեսանկյունից Հայաստանի
միգրացիոն օրենսդրության և պրակտիկայի վերլուծություն

Ծրագիր՝
AM1Z035 / LM.0178 «Հայաստանում աշխատանքային միգրացիայի
գիտավերլուծական կառավարման հզորացում» ծրագիր (ֆինանսավորվել է Եվրոպական
հանձնաժողովի՝ «Միգրացիայի և ապաստանի ոլորտում երրորդ երկրների հետ
համագործակցության» թեմատիկ ծրագրի կողմից)
Բաղադրիչ՝
Գործողություն Դ.2 «Ազգային օրենսդրությունը ԵՄ կանոնագրքին
համապատասխանեցնելու նպատակով միգրացիայի կառավարման հարցերով զբաղվող
ազգային կառույցների կարողությունների զարգացում՝ վերապատրաստումների և
կանոնակարգերի ու ընթացակարգերի մոտարկման մասին ճանապարհային քարտեզի
մշակման միջոցով»:
Բացթողումների վերլուծության շուրջ խորհրդատվության ակնկալվող ամսաթիվը՝
2012 օգոստոս - 2013 հունվար
Բացթողումների վերլուծության առաքելության ակնկալվող ամսաթիվը՝
2012
թվականի սեպտեմբեր
Ծրագրի ղեկավար՝ Քրիստինա Գալստյան
Նկարագրություն
Ծրագրի նպատակներից մեկն է ԵՄ կանոնագրքին [EU aquis]՝ միգրացիայի
կառավարման
վերաբերյալ
օրենսդրության
հնարավոր
մոտարկման
վերաբերյալ
իրազեկվածության բարձրացումը։Այս նպատակին հասնելու նպատակով՝ Ծրագրում ներառվել
էին մի շարք գործողություններ, այդ թվում՝ ԵՄ չափանիշների հետ համեմատությամբ՝
միգրացիայի և ապաստանի վերաբերյալ Հայաստանի օրենսդրության և դրա գործնական
կիրառության վերլուծությունը (բացթողումների վերլուծություն)։Բացթողումների վերլուծությամբ կուսումնասիրվի, թե որքանով է միգրացիայի վերաբերյալ ազգային օրենսդրությունը
համապատասխանում ԵՄ օրենսդրությանը, և կներկայացվեն կոնկրետ առաջարկություններ
հետագա քայլերի մասին, ինչպես նաև կծառայի որպես Ճանապարհային քարտեզ
կանոնակարգերի ու ընթացակարգերի մոտարկման համար։Նախքան ճանապարհային
քարտեզն ավարտին հասցնելը՝ այն կքննարկվի Հայաստանի Կառավարության հետ։
Բացթողումների վերլուծությամբ կսահմանվեն Հայաստանում միգրացիայի ոլորտում
գործող օրենսդրական ու ինստիտուցիոնալ գործելակերպերը և կբացահայտվի, թե որքանով է
գործող իրավական ու ինստիտուցիոնալ դաշտը համապատասխանում բանակցային փուլում
գտնվող՝ ԵՄ–Հայաստան Ասոցացման համաձայնագրի պահանջներին, ինչպես նաև 2011
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թվականի նոյեմբերի 27–ին ստորագրված և ներկայումս բանակցային փուլում գտնվող՝
Շարժունակության շուրջ գործընկերության մասին ԵՄ–Հայաստան համաձայնագրի և Վիզայի
տրամադրումը դյուրացնելու մասին և Հետընդունման մասին ԵՄ–Հայաստան համաձայնագրերի պահանջներին։
Բաղթողումների վերլուծությամբ պետք է հասցեագրվեն առնվազն հետևյալ թեմաները և
առաջարկություններ ներկայացվեն այդ թեմաների շուրջ բացահայտված բացթողումների
մասին՝
Ինքնության կառավարում
Մուտք
Ճամփորդական փաստաթղթեր
Վիզա
Ընդունում
Սահմանային ստուգումներ
Ժամանակավոր գտնվելը և բնակություն/կացություն
Զբաղվածություն
Հետազոտություն և ուսումնասիրություն
Ամուսնություն և որդեգրում
Ընտանիքի վերամիավորում
Առանց ուղեկցության անչափահասներ
Ինտեգրում
Միգրանտների իրավունքներԽտրականության բացառում
Անկանոն միգրացիայի դեմ պայքարին ուղղված միջոցներ և անկանոն միգրացիային առնչվող
քրեական դաշտ
Թրաֆիքինգ
Ապաստանի և միգրանտներին կացարանով ապահովում
Մուտքի մերժում
Վերադարձ
Արտաքսում
Հետընդունում [ռեադմիսիա]
Միգրացիային առնչվող տվյալներ և վիճակագրություն, Տվյալների պաշտպանություն
Միգրացիայի և ապաստանի հարցերի շուրջ միջպետական համագործակցության
Աշխատողների տեղաշարժ
Հայաստան–ԵՄ համագործակցություն միգրացիայի և ապաստանի ոլորտում՝ԵՄ–Հայաստան՝
Շարժունակության շուրջ գործընկերություն, ԵՄ–Հայաստան՝ Վիզայի տրամադրման
դյուրացում, ԵՄ–Հայաստան՝ Հետընդունում։

(i)

Ուսումնասիրությամբ կհասցեագրվեն և՛ ներգաղթի, և՛ արտագաղթի հարցերը։Միաժամանակ
կուսումնասիրվեն ոչ միայն օրենսդրությունն ու քաղաքականությունը, այլ նաև ոլորտին
առնչվող վարչական ու դատական գործելակերպերը։
Խորհրդատուի կողմից կիրառվելիք հիմնական մեթոդաբանությունը կլինի հետևյալ
գործողությունների համատեղումը՝
վերլուծությունն իրականացնելու մեթոդաբանությունը հաստատման ներկայացնելը,
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(ii)

(iii)
(iv)

(v)

իրավական տեքստային վերլուծություն՝ այլ ասպեկտների հետ մեկտեղ նաև
փաստաթղթային վերանայում, տեղեկությունների հավաքագրում, հարցաշարերի
կազմում, տվյալների հավաքագրման ընթացակարգեր,
Հայաստանում համապատասխան պետական հաստատությունների և շահառուի հետ
հանդիպումներ և հարցազրույցներ,
աշխատանքային այցեր զբաղվածության ապահովման գրասենյակներ, Միգրանտների
ռեսուրսային
կենտրոններ
(ՄՌԿ–ներ),
սոցիալական
ապահովագրության
գրասենյակներ, ոստիկանության բաժիններ, սահմանային հսկողության անցման կետեր
և փաստացի սահմանահատումների ուսումնասիրություն։
Գործողությունների իրականացման մասին ընթացիկ զեկույցներ՝ զեկույցի նախագծի
միջանկյալ ներկայացում և վերջնական զեկույցի ներկայացնում, ՄՄԿ երևանյան
գրասենյակի և այլ շահառուների կողմից ներդրված միջոցների համախմբում, ինչպես
առաջարկվել է ՄՄԿ երևանյան գրասենյակի կողմից։

Հանդիպումների տեղի կունենան Հայաստանի հետևյալ պետական մարմինների
հետ՝Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմ, Կառավարության
աշխատակազմ, Ազգային ժողով, Արտաքին գործերի նախարարություն, Արդարադատության
նախարարություն, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն (այդ թվում՝
«Զբաղվածության պետական ծառայություն» գործակալություն, Աշխատանքի պետական
տեսչություն, Սոցիալական ապահովության պետական ծառայություն), Տարածքային
կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, Ոստիկանություն (այդ
թվում՝ Անձնագրային և վիզաների վարչություն, Կազմակերպված հանցավորության դեմ
պայքարի գլխավոր վարչություն, Ինտերպոլի Ազգային կենտրոնական բյուրո), Ազգային
անվտանգության ծառայություն (Սահմանապահ զորքեր), Ազգային անվտանգության
խորհուրդ, Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն, Պետական եկամուտների
ծառայություն, Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ,
Սփյուռքի նախարարություն, Ազգային վիճակագրական ծառայություն, Կրթության
նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն, Արհմիությունների կոնֆեդերացիա,
Դատական դեպարտամենտ, Գլխավոր դատախազություն, Մարդու իրավունքների
պաշտպանի գրասենյակ, Փաստաբանների պալատ։Հանդիպումներ կկազմակերպվեն ԱՄԿ–ի,
ՄԱԿ–ի Զարգացման ծրագրի, ՄԱԿ-ի Փախստականների հարցերով գերագույն
հանձնակատարի, Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության, Հայաստանում
ԵՄ խորհրդատվական խմբի և ԵՄ անդամ պետությունների դեսպանությունների հետ։
ԵՄ կանոնագրքին և միջազգային մյուս չափանիշներին համապատասխանությունը և դրանց
ընկալումը
դյուրացնելու
համար
կմշակվեն
հետևյալ
տարրերը՝ԵՄ
միգրացիոն
քաղաքականության տարբեր ասպեկտների հիմքում ընկած հիմնական սկզբունքները, ii)
գործող ԵՄ կանոնագիրքը, iii) գործող Շենգենյան կանոնագիրքը։
Կկիրառվեն նաև Հայաստանի և ԵՄ–ի միջև համաձայնագրերը՝
 ԵՄ–Հայաստան Գործընկերության և համագործակցության համաձայնագիր
 ԵՀՔ գործողությունների ծրագիր
 Արևելյան գործընկերություն
 ԵՄ–Հայաստան Ասոցացման համաձայնագրի նախագիծ
 ԵՄ–Հայաստան Շարժունակության շուրջ գործընկերության համաձայնագրի
նախագիծ
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 ԵՄ–Հայաստան Վիզայի տրամադրումը դյուրացնելու մասին համաձայնագրի
նախագիծ
 ԵՄ–Հայաստան Հետընդունման մասին համաձայնագրի նախագիծ
 Խորը և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի նախագիծ
Բացթողումների վերլուծության համար հիմք կծառայեն ՄՄԿ–ի կողմից իրականացվող
հետևյալ ընդհանուր և թեմատիկ գնահատումները, որոնց միջոցով կբացահայտվեն
միգրացիայի
տվյալ
ենթաոլորտում
առկա
բացթողումները,
և
կներկայացվեն
առաջարկություններ բարեփոխումների համար՝
2008 թվականին իրականացված՝ «Հայաստանում միգրացիայի կառավարման
գնահատմամբ» (իրականացված Շվեդիայի միգրացիայի հարցերով խորհրդի կողմից)
Հայաստանում միգրացիայի ոլորտում բարեփոխումները նոր թափ են ստացել, և հիմք է
դրվել «Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի պետական կառավարման
քաղաքականության
հայեցակարգի»1132
և
«2012-2016
թթ.
ռազմավարության
1133
իրականացմանն ուղղված գործողությունների ազգային ծրագրի» մշակման համար։
Ներկայումս մշակվում է «Հայաստանում միգրացիայի կառավարման զարգացումների
ակնարկ» 2008 թվականի գնահատման փաստաթղթի առնչությամբ հետագա քայլերի
ձեռնարկման նպատակով, և այն կենտրոնանում է Հայաստան–ԵՄ ասոցացման
շրջանակում միգրացիայի կառավարման և միգրացիայի հարցերով լիազորություններ
ունեցող մարմինների գործողությունների համակարգման վրա։
«Երևանի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի ավիացիոն անվտանգության
մասին» զեկույց։1134
«Կենսաչափության մասով կարիքների գնահատման մասին» զեկույց։1135Տեխնիկապես
ուղղորդել է մեքենայաընթեռնելի անձնագրերի և էլեկտրոնային տարբերակով մատչելի
դարձված նույնականացման քարտերի ներդրման հարցում։
«Միգրացիային առնչվող տվյալների մասով կարիքների գնահատման մասին»
զեկույց։1136Առաջարկվում է միգրացիայի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների
հավաքագրման, փոխանակման և վերլուծության համակարգված եղանակ, ինչպես
պահանջվում է միջազգային և տարածաշրջանային չափանիշներով։
1132

Հայաստանի Հանրապետություն, «Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի պետական կառավարման
քաղաքականության հայեցակարգ» հաստատված Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2012
թվականի դեկտեմբերի 30–ի նիստի թիվ 51 արձանագրություններով։
1133
Ընդունված ՀՀ Կառավարության «Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի պետական կառավարման
քաղաքականության հայեցակարգի իրականացմանն ուղղված 2012-2016 թվականների գործողությունների ծրագիրը
հաստատելու մասին» 2011 թվականի նոյեմբերի 10–ի թիվ 1593-Ն որոշմամբ:
1134

Lockwood, Graham A. for the International Organization for Migration, “Report on Aviation Security at the Yerevan
Zvartnots International Airport,” 2007. [Լոքվուդ, Գրեհեմ Ա., Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն, «Երևանի
Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի ավիացիոն անվտանգության մասին» զեկույց, 2007։]
1135
Kefauver, Barry and others, “OSCE / IOM Assessment Report: National Action Plan for the Introduction of an e-Passport
and ID Card in the Republic of Armenia,” 2009. [Քեֆովեր, Բարրի և այլոք, «ԵԱՀԿ/ՄՄԿ գնահատման զեկույց.
Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային անձնագրերի և նույնականացման քարտերի ներդրման
գործողությունների ազգային ծրագիր», 2009։]
1136
Manke, Marina for the International Organization for Migration, Enhancing Migration Data Collection, Processing and
Sharing in the Republic of Armenia: Needs Assessment and Gap Analysis Report, International Organization for Migration,
2010. [Մանկե, Մարինա, Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության համար, «Միգրացիոն տվյալների
հավաքագրման, մշակման և փոխանակման կատարելագործումը Հայաստանի Հանրապետությունում. Կարիքների
գնահատման և բացթողումների վերլուծության մասին» զեկույց, Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն,
2010։]
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«Սահմանային
կառավարման
մասով
կարիքների
գնահատման
մասին»
1137
զեկույց։
Հասցեագրվում են ներկայումս
սահմանային
ենթակառուցվածքում
բացահայտված բացթողումները՝ Հայաստանում սահմանային որոշ անցակետերում
սահմանային հսկողության արդյունավետությունը խթանելու և ամրապնդելու համար՝
հաշվի առնելով միջազգային դոնորների կողմից և ազգային ներդրումների միջոցով
նախկինում իրականացված և ներկայումս իրականացվող գործողություններն ու
աջակցությունը։
«Աշխատանքային միգրացիայի կառավարման մասովկարիքների գնահատման մասին»
զեկույց։1138Նշված փաստաթղթում ընդգծվում են աշխատանքի նպատակով միգրացիայի
կառավարման ոլորտի բացթողումները։
2009 թվականին ՄՄԿ հայաստանյան առաքելությունն օժանդակել է «Միգրացիայի և
զարգացման վերաբերյալ Հայաստանի մարդկային զարգացման ազգային զեկույցին»1139,
2010 թվականին հրապարակվել է նաև «Միգրացիայի կառավարում և մարդու
իրավունքներ» ուսումնասիրության ամբողջական տարբերակը:1140
ԵՄ-Հայաստան ասոցացման գործընթացի նախադրյալները՝1141
ԵՄ-Հայաստան
հարաբերությունները
կարգավորվում
են
ԵՄ-Հայաստան
գործընկերության և համագործակցության համաձայնագրով, որը ստորագրվել է 1996
թվականին և ուժի մեջ է մտել 1999 թվականին: Հայաստանը Եվրոպական հարևանության
քաղաքականության (ԵՀՔ) մասնակից է դարձել 2004 թվականին: ԵՀՔ գործողությունների
ծրագիրը քննարկվել է ԵՄ-ի և Հայաստանի Կառավարության միջև և ընդունվել 2006
թվականի նոյեմբերի 14-ին: Դրա գործողություն ժամկետը հինգ տարի է, սակայն 2011
թվականի նոյեմբերին կայացած Համագործակցության խորհրդի համաձայնությամբ
գործողության այդ ժամկետը երկարաձգվել է:ԵՄ-ի համագործակցության հիմնական
նպատակները, քաղաքականության արձագանքներն ու առաջնահերթ ոլորտները սահմանված
են 2007-2013 թվականների Երկրի ռազմավարական փաստաթղթում:
2009 թվականին ԵՀՔ շրջանակներում ԵՄ-ի կողմից նախաձեռնվել է Արևելյան
գործընկերությունը, որը նպատակ ունի ամրապնդելու ԵՄ-ի և դրա արևելյան գործընկերների՝
ներառյալ Հայաստանի միջև հարաբերությունները՝ խորացնելով դրանց միջև քաղաքական
համագործակցությունը և տնտեսական ինտեգրումը:ԱլԳ-ն առաջարկում է ԵՄ կառույցներին

1137

Prutsch, Franz for the International Organization for Migration, “Armenia Technical Border Needs Assessment,” 2011.
[Պրուտչ, Ֆրանց, Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն, «Հայաստանի սահմանների կառավարման
տեխնիկական կարիքների գնահատում», 2011։]
1138

Devillard, Alexandre for the International Organization for Migration, Labour Migration Management in the Republic of
Armenia: Needs Assessment and Policy Options, International Organization for Migration, 2011. [Դեվիլլար, Ալեքսանդր,
Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն, «Աշխատանքային միգրացիայի կառավարումը Հայաստանում.
կարիքների գնահատում և քաղաքականության տարբերակներ», Միգրացիայի միջազգային
կազմակերպություն,2011։]
1139
«Միգրացիա և մարդկային զարգացում. հնարավորություններ և մարտահրավերներ: Հայաստանի 2009
թվականի մարդկային զարգացման ազգային զեկույց», Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման
ծրագիր, 2009:
1140
Գալստյան Քրիստինա,«Միգրացիայի կառավարումը և մարդու իրավունքները», Միգրացիայի միջազգային
կազմակերպություն, 2010:
1141
Այս բաժինը վերցված է Ռոսի-Լոնգիի, Քրիստինա Գալստյանի և Ֆրանց Պրուտչի կողմից Միգրացիայի
միջազգային կազմակերպության համար իրականացված՝ «Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի
կառավարման ոլորտում զարգացումների ակնարկ: Միգրացիայի կառավարման վերաբերյալ 2008 թվականի
գնահատման զեկույցի առնչությամբ ձեռնարկված քայլեր» աշխատությունից, Միգրացիայի միջազգային
կազմակերպություն, 2010/2011:
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առավել խորը ինտեգրվելու հնարավորություն՝ խրախուսելով և աջակցելով գործընկերներին
ԵՄ չափանիշների վրա հիմնված քաղաքական, ինստիտուցիոնալ և տնտեսական
բարեփոխումների հարցում, ինչպես նաև դյուրացնելով առևտուրն ու բարձրացնելով
շարժունակությունը ԵՄ-ի և գործընկեր պետությունների միջև:ԱլԳ շրջանակներում ԵՄ-ի
երկկողմ համագործակցության հիմնարար նպատակը յուրաքանչյուր գործընկեր երկրի հետ
երկկողմ հարաբերություններն առավել սերտացնելն է:Այս կապակցությամբ ԱլԳ-ն
նախատեսում է Ասոցացման համաձայնագրերի շուրջ վարել բանակցություններ և ապահովել
Համաձայնագրի իրականացումը, ինչպես նաև ԵՄ-ի և գործընկեր պետությունների միջև
ստեղծել խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտիներ:
Այսպիսով, 2009 թվականի մայիսին կայացած ԱլԳ գագաթաժողովի ժամանակ
քաղաքական պարտավորություն են ստանձնել բարելավելու անձանց միջև շփումները, որին
կհաջորդի Հայաստանի հետ վիզաների տրամադրման գործընթացի դյուրացման և
հետընդունման մասին համաձայնագրերի շուրջ բանակցային գործընթացը: 2011 թվականի
սեպտեմբերին ԵՀ-ն առաջարկել է սկսել Եվրոպական միության ու Հայաստանի միջև
կարճաժամկետ վիզաների տրամադրման ընթացակարգերի դյուրացման համաձայնագրերի,
ինչպես
նաև
անկանոն
կարգավիճակով
միգրանտների
հետընդունման
շուրջ
բանակցությունները: Բանակցությունների առաջին փուլը տեղի է ունեցել 2012 թվականի
փետրվարին: 2010 թվականի հուլիսին ԵՄ-ն և Հայաստանը սկսել են ԵՄ-Հայաստան
Ասոցացման ապագա համաձայնագրի շուրջ բանակցային գործընթացը: Ասոցացման
համաձայնագիրը փոխարինելու է ԵՄ-Հայաստան Գործընկերության և համագործակցության
համաձայնագրին (ստորագրվել է 1996 թվականին և ուժի մեջ է մտել 1999
թվականից):Ասոցացման համաձայնագիրը նշանակալի չափով կխորացնի Հայաստանի
քաղաքական ասոցացումն ու տնտեսական ինտեգրումը ԵՄ-ի հետ:ԵՄ-ն և Հայաստանը նաև
նպատակ ունեն ստեղծելու Խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտի (ԽՀԱԱԳ)՝
համապատասխան նախապայմանները բավարարելուց հետո:
ԱլԳ-ն նաև նպատակ է հետապնդում խթանել բազմակողմ համագործակցությունը ԵՄ-ի
և ԱլԳ տարածաշրջանի միջև, ինչպես նաև բուն գործընկեր պետությունների միջև:Բազմակողմ
համագործակցությունը ներառում է առաջատար նախաձեռնությունները, այդ թվում՝
Սահմանների համալիր կառավարման ծրագիրը:
ԵՄ-Հայաստան Շարժունակության շուրջ գործընկերության վերաբերյալ հռչակագիրը
ստորագրվել է 2011 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Լյուքսեմբուրգում:Այս նախաձեռնությանը
մասնակից են ԵՄ անդամ տասը պետություններ (Բելգիա, Բուլղարիա, Չեխիայի
Հանրապետություն, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իտալիա, Նիդեռլանդներ, Լեհաստան, Ռումինիա և
Շվեդիա):Ակնկալվում է, որ Շարժունակության շուրջ գործընկերությունը կամրապնդի
միգրացիան կառավարելու, միգրանտներին ու փախստականներին իրազեկելու, ինտեգրելու և
պաշտպանելու առումով Հայաստանի կարողությունները, ինչպես նաև կկատարելագործի
Հայաստանի՝
անկանոն
միգրացիան
և
մարդկանց
թրաֆիքինգը
կանխելու
կարողությունները:Համատեղ հռչակագիրը նախանշում է առավել բարձր մակարդակի
երկխոսության ու համագործակցության չորս ոլորտ՝ա) շարժունակություն, օրինական
միգրացիա և ինտեգրում, բ) միգրացիա և զարգացում, գ) անկանոն ներգաղթի և մարդկանց
թրաֆիքինգի դեմ պայքար, հետընդունում, ինքնությունը հաստատող և ճամփորդական
փաստաթղթերի անվտանգություն, սահմանների կառավարում, և դ) ապաստան և միջազգային
պաշտպանություն:
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Միգրացիայի և ապաստանի վերաբերյալ Հայաստան-ԵՄ քաղաքականության շուրջ
երկխոսությունը ՄՄԿ-ն, ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող՝ «Հայաստանում աշխատանքային
միգրացիայի գիտավերլուծական կառավարման հզորացում» ծրագրի շրջանակներում,
կաջակցի ԵՄ պաշտոնյաների, ԵՄ ընտրված անդամ պետությունների և Հայաստանի
պետական
պաշտոնյաների
մասնակցությամբ
միգրացիայի
հարցերի
շուրջ
քաղաքականության երկխոսության մի շարք հանդիպումների կազմակերպմանը:Այս
հանդիպումները կնպաստեն ԵՄ ինտեգրման շրջանակներում միգրացիային վերաբերող
տարբեր հայեցակետերի՝ ներառյալ, ի թիվս այլ խնդիրների, վիզայի տրամադրումը
դյուրացնելու, հետընդունման մասին համաձայնագրերի և ԵՄ անդամ պետությունների հետ
հնարավոր երկկողմ աշխատանքային համաձայնագրերի շուրջ բանակցություններին:Հիմք
ընդունելով «Քլաստերայինգործընթացի»1142 քննարկումները, քաղաքականության շուրջ
երկխոսությունն ուղղված է լինելու նաև նպատակակետ հանդիսացող եվրոպական երկրների
և
Հայաստանի
միջև
աշխատանքային
միգրացիայի
կառավարման
հարցերում
համագործակցության խորացմանը՝ հատկապես կարևորելով աշխատանքային միգրացիայի
երկկողմ, տարածաշրջանային և բազմակողմ համաձայնագրերը, շրջանառու միգրացիան,
շարժունակության շուրջ գործընկերությունները, ինչպես նաև վերադարձի և վերաինտեգրման
հարցերի կառավարումը։

1142

Առաջարկվող քաղաքականության շուրջ երկխոսությանն առնչվող հանդիպումների համար հիմք
կհանդիսանա«Քլաստերայինգործընթացը»՝ Հարավային Կովկասի ուղարկող և տարանցման երկրների, ինչպես
նաևընդունող ԵՄ անդամ պետությունների միջև միգրացիայի և ապաստանի հարցերի կառավարմանոլորտում
միջտարածաշրջանային երկխոսությունը, որին 2001 թվականից ի վեր իր օժանդակությունն էցուցաբերում ՄՄԿ–ն։
«Քլաստերային գործընթացի» միջոցով խթանվում են անկանոն միգրացիայինվազեցմանն ուղղված
մեխանիզմներն ու քաղաքականությունները՝ միևնույն ժամանակ հզորացնելովՀարավային Կովկասի
ինստիտուցիոնալ կարողություններն ու համակարգերը օրինական միգրացիայի ևվերադարձի ու վերաինտեգրման
կայուն գործելակերպերի ու քաղաքականություններիկատարելագործման համար։
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Հավելված 2.ԵՄ-ում ընդունված չափանիշներին համապատասխանելիության
տեսանկյունից Հայաստանի միգրացիոն օրենսդրության և պրակտիկայի վերլուծություն
կատարող առաքելության օրակարգը
ՄՄԿ հայաստանյան առաքելություն
Ծրագրերի մշակման և իրականացման բաժին
«Հայաստանում աշխատանքային միգրացիայի գիտավերլուծական կառավարման
հզորացում» ծրագիր, որը ֆինանսավորվել է Եվրոպական հանձնաժողովի՝
«Միգրացիայի և ապաստանի ոլորտում երրորդ երկրների հետ համագործակցության»
թեմատիկ ծրագրի կողմից
ԵՄ-ում ընդունված չափանիշներին համապատասխանելիության տեսանկյունից
Հայաստանի միգրացիոն օրենսդրության և պրակտիկայի վերլուծություն կատարող
առաքելության օրակարգը
2012 թվականի սեպտեմբերի 24–ից, երկուշաբթի, մինչև 2012 թվականի
սեպտեմբերի 28, շաբաթ
Օր 0, Կիրակի, 2012 թվականի սեպտեմբերի 3
17:00 – 21:00

ՄՄԿ հայաստանյան առաքելության անձնակազմ
Քրիստինա Գալստյան, Ծրագրերի մշակման և իրականացման բաժնի
ղեկավար

Օր 1. Երկուշաբթի, 2012 թվականի սեպտեմբերի 24
09:00 – 10:00

10:15 – 11:45

12:00 – 13:00
14:15 – 15:45

Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ
Աշոտ Գևորգյան, Փախստականների հարցերով խորհրդատու և փորձագետ,
Խոցելի խմբերի պաշտպանության հարցերով բաժին
Մանուշ Միրզոյան, Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների պաշտպանության հարցերով բաժնի պետ
Ռուբեն Մարտիրոսյան, Քրեադատավարական իրավունքների պաշտպանության
հարցերով բաժնի պետ
Ազգային վիճակագրական ծառայություն
Գագիկ Գևորգյան, Վիճակագրության պետական խորհրդի անդամ (վերահսկում
է ժողովրդագրության, սոցիոլոգիայի և հասարակական գործունեության ոլորտները)
Արմինե Ավետիսյան, Մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի առաջատար
մասնագետ
Դիանա Մարտիրոսովա, Տնային տնտեսությունների հետազոտությունների
բաժնի պետ
Լուսինե Քալանթարյան, Աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ
Գոհար Շահինյան, Մարդահամարի բաժին
Վարդուհի Սարոյան, Իրավաբանական բաժնի պետ
Դատական դեպարտամենտ
Կարեն Փոլադյան, Դատական պրակտիկայի ամփոփման վարչության պետ
Արտաքին գործերին նախարարություն
Տիգրան Գալստյան, Միջազգային պայմանագրերի կատարման և ներպետական
իրավունքիբաժնի կցորդ, Իրավաբանական վարչություն
ԶոյաՍտեփանյան, Եվրամիության բաժնի կցորդ, Եվրոպական վարչություն
Դավիթ Մանուկյան, Հյուպատոսական վարչության կցորդ
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16:00 – 17:00

17:15 – 18:00

Սփյուռքի նախարարություն
Արման Եղիազարյան, Հայրենադարձության և հետազոտությունների վարչության
պետ
Քնարիկ Պետրոսյան, Հայրենադարձության բաժնի պետ, Հայրենադարձության
և հետազոտությունների վարչություն
Նատալյա Դանիելյան, Արևմտյան Եվրոպայի հայ համայնքների հետ կապերի
բաժնի պետ, Եվրոպայի հայ համայնքների վարչություն
Փաստաբանների պալատ
Արման Պողոսյան, Խորհրդի նախագահի խորհրդական
Կարինե Խաչատրյան, Փաստաբան, Խորհրդի անդամ

Օր 2. Երեքշաբթի, 2012 թվականի սեպտեմբերի 25
09:15 – 11:00
11:00 –12:30

14:00 – 15:45

16:00 – 17:30

Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիա
Բորիս Խառատյան, Փոխնախագահ
Ազգային անվտանգության ծառայություն
Գնդապետ Օլեգ Մարկոսյան, Միջազգային հարաբերությունների վարչության
պետի տեղակալ
ԳևորգՆավոյան, Սահմանային կառավարման տեղեկատվական համակարգի
շահագործման և զարգացման բաժնի պետ, Գերատեսչությունների հետ
հաղորդակցության և տեղեկատվության վարչություն
Լեյտենանտ Գեղամ Եփրիկյան, Սահմանային կառավարման տեղեկատվական
համակարգի շահագործման և զարգացման բաժնի ինժեներ, Գերատեսչությունների հետ հաղորդակցության և տեղեկատվության վարչություն
Տիգրան Ադամյան, Հակահետախուզության երկրորդ ընդհանուր վարչության
երկրորդ բաժնի ավագ գործակալ (զբաղվում է անկանոն միգրացիայի հարցերով)
Նարեկ Թումանյան, Հակահետախուզության երկրորդ ընդհանուր վարչության
երկրորդ բաժին (զբաղվում է անկանոն միգրացիայի հարցերով)
Մխիթար Մկրտչյան, Իրավաբանական վարչության իրավական հարցերով ավագ
խորհրդական
Թաթուլ Ղուկասյան, Իրավաբանական վարչության կրտսեր տեսուչ
Փոխգնդապետ Մանվել Մայիլյան, Սահմանային հսկողության բաժնի պետի
տեղակալ, Սահմանապահ զորքեր
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
Արայիկ Պետրոսյան, Նախարարի տեղակալ
Անահիտ Մարտիրոսյան, Միջազգային համագործակցության և զարգացման
ծրագրերի վարչության պետ
ԼիլիթԴոխիկյան, Միջազգային համագործակցության բաժնի պետ
Արմեն Կարոյան, Իրավաբանական վարչության պետի տեղակալ
Թադևոս Ավետիսյան, Աշխատանքի և զբաղվածության վարչության պետ
Լալա Ղազարյան, Ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի
վարչության պետ
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության
պետական ծառայություն
Սոնա Հարությունյան, Գործակալության պետ
Գոհար Սոխիկյան, Աշխատանքի խորհրդատվության և տեղեկատվության բաժնի
գլխավոր մասնագետ և Վերապատրաստվող խմբի ղեկավար, Զբաղվածության
պետական ծառայություն
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Օր 3. Չորեքշաբթի, 2012 թվականի սեպտեմբերի 26
09:15 – 10:45

11:00 – 12:30

14:00 – 16:00

16:30 – 18:00

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչություն
Գնդապետ Ռաֆայել Զաքարյան, Կազմակերպված հանցավորության դեմ
պայքարի գլխավոր վարչության պետ
Սերոբ Հարությունյան, Կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի
գլխավոր վարչության պետի առաջին տեղակալ
Մայոր Արմեն Պետրոսյան, Անկանոն միգրացիայի դեմ պայքարի և միջազգային
համագործակցության բաժնի պետ
Մայոր Ռոբերտ Գրիգորյան, Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի բաժնի
պետ
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն
Գնդապետ Հովհաննես Քոչարյան, Անձնագրային և վիզաների վարչության պետ
Հրաչյա Եգանյան, Անձնագրային և վիզաների վարչության պետի տեղակալ
Տարածքային
կառավարման
նախարարության
միգրացիոն
պետական
ծառայություն
Գագիկ Եգանյան, Ծառայության պետ
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն
Նունե Հովհաննիսյան, ԱՄԿ ազգային համակարգող

Օր 4. Հինգշաբթի, 2012 թվականի սեպտեմբերի 27
09:30 – 11:00 Կրթության նախարարություն
Կարինե Հարությունյան, Նախարարի տեղակալ
Ռոբերտ Աբրահամյան, Նախնական (արհեստագործական) և միջին
մասնագիտական կրթության վարչության պետ
Լուսինե Մադոյան, Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային
տեղեկատվական կենտրոնի գնահատման հարցերով մասնագետ
Լուսինե Գրիգորյան, Իրավաբանական վարչության պետի տեղակալ
Տաթևիկ Առաքելյան, Մասնագիտական կրթության քաղաքականության
մշակման բաժնի պետ, Բարձրագույն և հետբուհական կրթության վարչություն
Վահե Գրիգորյան, Միջազգային համագործակցության բաժնի պետ, Արտաքին
կապերի և սփյուռքի վարչություն
11:00 – 12:30 Առողջապահության նախարարություն
Ռուզաննա Յուզբաշյան, Առողջապահական ծրագրերի բաժնի պետ
Կարինե Սարիբեկյան, Մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության
պետ
Իզաբել Աբգարյան, Իրավաբանական վարչության պետ
ԼենաՆանուշյան, Միջազգային համագործակցության վարչության պետ
Հասմիկ Սաֆարյան, Միջազգային համագործակցության վարչության
առաջատար մասնագետ
14:00 – 15:30 Արդարադատության նախարարություն
Համլետ Նավասարդյան, Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման
գործակալության պետ
Արգամ Ստեփանյան, Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման
գործակալության պետի տեղակալ
15:45 – 16:45 Պետական եկամուտների կոմիտե
Կարեն Բեգլարյան, Հարկ վճարողների սպասարկման և հարկման
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17:00 – 18:00

ընթացակարգերի վարչության պետ
Աշոտ Առաքելյան, Մաքսանենգության դեմ պայքարի և կրկնակի մաքսային
հսկողության վարչության պետի տեղակալ
Գևորգ Սաղոյան, Մաքսային հսկողության վարչության պետ
Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ
ՓԲԸ (ԷԿԵՆԳ)
Արթուր Ղուլյան, տնօրեն
Արտյոմ Բաղդասարյան, Ծրագրի ղեկավար
(Հայաստանում կենսաչափական տվյալների համակարգի ներդրման համար
պատասխանատու )

Օր 5. Ուրբաթ, 2012 թվականի սեպտեմբերի 28
09:15 – 10:30

11:00 – 12:30

13:30 -- 14:45

15:00 -- 15:45

15:00 – 17:00

17:15 -- 19:00

«Աջակցություն Միգրացիոն պետական ծառայությանը Հայաստանի
միգրացիայի կառավարումն ամրապնդելու համար» Թվինինգ ծրագիր
(իրականացվում է Շվեդիայի միգրացիոն խորհրդի և Լեհաստանի ներքին
գործերի և կառավարման նախարարության կողմից)
Մագնուս Յանսսոն, Թվինինգի մշտական խորհրդատու
Պյոտր Սադվոսկի, Միգրացիոն քաղաքականության հարցերով վարչություն,
Լեհաստանի ներքին գործերի և կառավարման նախարարություն
Հայաստանում Եվրոպական հանձնաժողովի պատվիրակություն
Դավիթ Ավագյան, Ծրագրի ղեկավար, Արդարադատության, ազատության և
անվտանգության ոլորտ
Միավորված ազգերի կազմակերպության Փախստականների հարցերով
գերագույն հանձնակատար
Դամթյու Դեսալեն, ներկայացուցիչ
Արդարադատության նախարարություն
Կարեն Հակոբյան, Օրենսդրության վերլուծության և կատարելագործման
վարչության պետ
Արդարադատության նախարարություն
Արմեն Հարությունյան, Գլխավոր հարկադիր կատարողի խորհրդական,
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն
Եզրափակիչ հանդիպում ՄՄԿ հայաստանյան առաքելության հետ
Քրիստինա Գալստյան, Ծրագրերի մշակման և իրականացման բաժնի
ղեկավար

Առաքելության թիմ՝
Մարիա Տեմեշվարի
Քրիստինա Վասալա Կոկկինակի
Քրիստինա Գալստյան, ՄՄԿ Հայաստան
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Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն
Փորձագիտական խումբ՝ Մարիա Տեմեշվարի և Քրիստինա Վասալա Կոկկինակի

«ԵՄ-ում ընդունված չափանիշներին համապատասխանելիության
տեսանկյունից Հայաստանի միգրացիոն օրենսդրության և պրակտիկայի
վերլուծություն»

Հրատարակության պատրաստեց ՄՄԿ-ի Հայաստանում ծրագրերի մշակման և
իրականացման բաժինը

Թարգմանությունը՝

Համակարգչային ձևավորումը՝

«Հայաստանի Հանրապետության
արդարադատության
նախարարության
թարգմանությունների կենտրոն»
պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն
Անուշ Մեսրոպյանի
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